
 زمالة دولية حلماية اآلثار

3 قمم شراكة وتعاون بالرياض

مستقبل واعد لصناعة النقل اجلوي

العال ـ البالد
يف  الدولية  الزمالة  برنامج  العال،  ملحافظة  امللكية  الهيئة  اأطلقت 
للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  مع  بالتعاون  الآث��ار،  حماية  جمال 

والعلم والثقافة "اليون�سكو".
يف  احل�سارات  ل�ستك�ساف  فر�سة  الدولية  الزمالة  برنامج  وُيعد 
مع  بالتعاون  عليها  والتعرف  العربية،  اجلزيرة  �سبه  غرب  �سمال 
علماء الآثار وخرباء الرتاث من معهد املمالك التابع للهيئة امللكية 

ملحافظة العال، وذلك �سمن ور�سة عمل ملدة اأربعة اأ�سهر يف العال.
تعزيز  يف  و�سُي�سهم  املنطقة،  يف  نوعه  من  الأول  يعد  والربنامج 
ومنظمة  ال��ع��ال،  ملحافظة  امللكية  الهيئة  ب��ن  القائمة  ال�����س��راك��ة 
اليون�سكو الهادفة اإىل بناء القدرات ونقل املعرفة العلمية من خالل 
تطوير املهارات الأ�سا�سية يف الرتاث والبحث واحلفظ، وتر�سيخ 

معهد املمالك كمركز رئي�سي للبحوث الأثرية يف املنطقة.
امليدانية  الأع��م��ال  تنفيذ  يف  وامل��ت��درب��ات  امل��ت��درب��ون  و�سي�سارك 

رئي�سي  دور  يف  للم�ساركة  الفر�سة  اإتاحة  مع  العال،  يف  واملكتبية 
واملواقع  الأثرية  املعامل  على  واحلفاظ  الأثرية،  القطع  درا�سة  يف 

الرئي�سية ذات الأهمية.
املمالك  ملعهد  التنفيذي  املدير  جاليغو،  اإجنا�سيو  خو�سيه  وق��ال 
"اإن برنامج الزمالة الدولية �سيعزز �سبل نقل املعرفة بن اخلرباء 
الدولين واملتدربن واملتدربات يف جمموعة متنوعة من املجالت 
كمركز  وتر�سيخها  الغني،  العال  اإرث  الزمالة  و�ستدعم  املخت�سة، 
للمعرفة يف جمال حماية الآثار، و�سُتعزز مكانة معهد املمالك ككيان 
رائد ينفذ حلوًل واأفكارًا مبتكرة يف جمال بحوث الرتاث وحفظه 

والتعريف به".
ملحافظة  امللكية  الهيئة  م�سروعات  اأبرز  املمالك" اأحد  "معهد  ويعد 
من  العمراين  ت�سميمه  وي�ستوحي  دادان،  واح��ة  يف  ويقع  العال، 
اأبرز املباين املنحوتة يف اجلبال  اأحد  احل�سارة الدادانية، ليكون 

املقابلة للموقع الأثري.

الإعالم املتجدد
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الريا�ض- البالد
بعث خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، برقية تهنئة، لفخامة 
الرئي�س �ساويل نين�ستو، رئي�س جمهورية فنلندا، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.واأعرب 
لفخامته،  وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�سدق  عن  املفدى،  امللك 

وحلكومة و�سعب جمهورية فنلندا ال�سديق اطراد التقدم والزدهار.
كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، 
ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س �ساويل نين�ستو، 

رئي�س جمهورية فنلندا، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

فرصة الستكشاف الحضارات

34 أداة

تراخيص

اململكة

تأهل املغرب لربع النهائي
افتتاح معرض 

العرضة السعودية

حلماية الصناعة الوطنية 

خلدمات احلكومة الرقمية

أسعار احلديد األقل عامليا

الريا�ض- البالد
رئي�س  املعدنية  وال���روة  ال�سناعة  وزي��ر  اأك��د 
ال�سناعية  التنمية  ���س��ن��دوق  اإدارة  جمل�س 
"حتفيز  مبادرة  اأن  اخلريف،  اإبراهيم  بن  بندر 
ال�سناعة املحلّية"، تهدف اإىل حتفيز ال�ستثمار 
املحتوى  ن�سبة  ورف��ع  ال�سناعي،  القطاع  يف 
والطاقة  الت�سغيلية  الكفاءة  وزي���ادة  املحلي، 

الإنتاجية، ورفع تناف�سية امل�سانع الوطنية.
وق��ال اإن��ه �سيجري اإط���الق ع��دد م��ن امل��ب��ادرات 
الفرعية، �سمن مبادرة حتفيز ال�سناعة املحلية 
م�ساهم  دور  ال�سناعة  �سيكون جلهات منظومة 
حماية  م�ستوى  على  اأن��ه  مبينًا  تنفيذها،  يف 
ال�سناعة الوطنية، بداأت اللجنة الدائمة لعدالة 
من  ال�سناعي  القطاع  حلماية  اأعمالها  املناف�سة 
املناف�سة غري العادلة عرب 34 اأداة حماية موزعة 

بن اجلهات الأع�ساء يف اللجنة.

الريا�ض- البالد
اأ�سدرت هيئة احلكومة الرقمية احلزمة الثانية 
من الرتاخي�س املرحلية العامة لأعمال احلكومة 
التقنية  حتكم  "�سركة  هما:  ل�سركتن،  الرقمية 
خل��دم��ات  ال��وط��ن��ي��ة  و"ال�سركة   ، املحدودة" 
 11 ل���  وت��رّخ�����س  للعقار"،  العيني  الت�سجيل 
منتجًا رقميًا لتطوير وت�سغيل وتقدمي اخلدمات 

ل� 8 من�سات ومنتجات حكومية رقمية قائمة.
 وت�����س��م��ل ال��رتاخ��ي�����س امل��ن�����س��ات وامل��ن��ت��ج��ات 
"ال�سجل العقاري" و"العتماد املهني"  التالية: 
من  و"التحقق  ال�سعودية"  التمور  و"عالمة 
ج��وال  رق��م  م��ن  و"التحقق  احليوية  ال�سمات 
)نفاذ("  امل��وح��د  الوطني  و"النفاذ  امل�ستفيد" 

و"التحقق من خط الت�سال الأر�سي" .

الريا�ض- البالد
للحديد  ال�����س��ع��ودي��ة  ال�����س��رك��ة  رئ��ي�����س  ت��وق��ع 
اأحمد  بن  �سالح  املهند�س  "حديد"،  وال�سلب 
على  للطلب  م��ب�����س��رًا  م�ستقباًل  الأن�����س��اري، 
احلديد يف اململكة، على �سوء دخول م�ساريع 
ومن   ،2030 اململكة  بروؤية  مرتبطة  عمالقة 
الأحمر  البحر  وم�سروع  نيوم  مدينة  بينها 
التنفيذ املختلفة،  القدية يف مراحل  وم�سروع 
ال�سناعة  ه��ذه  م�ستقبل  ي��ع��زز  ال���ذي   الأم���ر 
ال�سرتاتيجية يف اململكة.  واأو�سح اأنه برغم 
تاأثر الأ�سعار املحلية بالرتفاعات العاملية، اإل 
اأن م�ستوى الأ�سعار يظل اأقل مما و�سلت اإليه 
والإقليمية،  والأمريكية  الأوروبية  الأ�سواق 
م�سيفا اأن �سناعة احلديد وال�سلب متر بعدة 
ا�ستقرار  ع��دم  ظ��ل  يف  وحت��دي��ات  �سعوبات 
زي��ادة  مثل  العاملية،  القت�سادية  الأو���س��اع 
ب�سكٍل  انعك�س  ما  الكهربائية،  الطاقة  تكلفة 

مبا�سر على اأ�سعار تكلفة الإنتاج حمليا.

الثقافةكأس العامل
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جدة - البالد
يحظى قطاع الطريان املدين يف اململكة باهتمام كبري وبذل �سخي 
على م�سروعاته من القيادة الر�سيدة -حفظها الله- كونه حمرًكا رئي�ًسا 
لنمو القت�ساد الوطني وازدهاره، وفق روؤية اململكة 2030، لتعزيز 
الذي  امل��دين  للطريان  العاملي  باليوم  الحتفال  وم��ع  عامليًا.  مكانتها 
يوافق ال�سابع من دي�سمرب من كل عام، ي�سهد هذا القطاع احليوي يف 
اململكة تقدمًا تنمويًا كبريًا يف �ستى جمالته، ببناء منظومة متكاملة 
29 مطارًا، ت�ستقبل  من املطارات يف اأرجاء الوطن كافة، و�سلت اإىل 

مالين امل�سافرين من الداخل واخلارج.
وحقق قطاع الطريان املدين يف عهد خادم احلرمن ال�سريفن امللك 
�سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود � حفظه الله � نقالت نوعية وتطورات 
العاملي  احل�سور  لتعظيم  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  مت�سارعة  تنموية 
اإعالن �سمو الأمري  املتميز للوطن على خمتلف الأ�سعدة، ويتوج ذلك 
ال��وزراء،  العهد رئي�س جمل�س  العزيز، ويل  حممد بن �سلمان بن عبد 
ذلك  و�سبق  اللوج�ستية،  واخل��دم��ات  للنقل  الوطنية  ال�سرتاتيجية 

موافقة جمل�س الوزراء على ا�سرتاتيجية قطاع الطريان املدين.

اللوج�ستية  واخلدمات  للنقل  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اإطالق  ويعّد 
ا�ستثنائية  مرحلة  عنها،  املنبثقة  املدين  الطريان  قطاع  وا�سرتاتيجية 
يف م�سرية التطوير خَللق بيئة ا�ستثمارية عاملية، وامل�ساهمة يف خلق 
يف  والقت�سادية  الجتماعية  التنمية  ودعم  ومزدهر  متنوع  اقت�ساد 
اململكة، ور�سم م�ستقبل قطاع الطريان يف اململكة ليكون القطاع الرائد 
الأول يف منطقة ال�سرق الأو�سط، ويزيد من ن�سبة م�ساهمته يف الناجت 
روؤي��ة  م�ستهدفات  حتقيق  يف  امل��اأم��ول  دوره  ويدعم  للمملكة،  املحلي 

اململكة 2030.

      29 مطارًا تستقبل ماليين المسافرين

بدعوة من خادم الحرمين.. الرئيس شي بينغ يزور المملكة
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القيادة تهنئ رئي�ض فنلندا 
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الريا�ض - وا�ض
ال�سريفن  ك��رمي��ة م��ن خ���ادم احل��رم��ن  ب��دع��وٍة 
اأي���ده   - ���س��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك 
وال�سراكة  التاريخية  للعالقات  وتعزيزًا   ،- الله 
ال�سرتاتيجية املتميزة التي جتمع اململكة العربية 
يقوم  ال�سعبية،  ال�سن  بجمهورية  ال�سعودية 
جمهورية  رئي�س  بينغ،  جن  �سي  الرئي�س  فخامة 
يومن،  ومل��دة  الأرب��ع��اء  ال��ي��وم  ال�سعبية،  ال�سن 

بزيارٍة ر�سمية اإىل اململكة العربية ال�سعودية.
وت�سهد الزيارة انعقاد قمة )�سعودية - �سينية( 
ب��رئ��ا���س��ة خ����ادم احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن، وف��خ��ام��ة 
وم�ساركة  ال�سعبية،  ال�سن  جمهورية  رئي�س 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن 
جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

الوزراء.
وانطالقًا من العالقات املتميزة التي تربط دول 
وال��دول  العربية،  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س 
العربية، مع جمهورية ال�سن ال�سعبية، �سيت�سمن 
برنامج الزيارة ح�سور فخامة رئي�س ال�سن )قمة 
والتنمية(،  للتعاون  ال�سينية  اخلليجية  الريا�س 
و)ق���م���ة ال��ري��ا���س ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ي��ن��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون 
وال��ت��ن��م��ي��ة(، وذل���ك مب�����س��ارك��ة اأ���س��ح��اب اجل��الل��ة 
والفخامة وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية والدول العربية، حيث �سيتم خالل 
القمتن مناق�سة �سبل تعزيز العالقات امل�سرتكة يف 
القت�سادي  التعاون  اآف��اق  وبحث  كافة،  املجالت 

والتنموي.
و�سيتم توقيع اتفاقات باأكر من 110 مليارات 
ريال على هام�س القمة ال�سعودية ال�سينية، بينما 
ال�سن  جمهورية  لرئي�س  الر�سمية  الزيارة  توؤكد 
ال�سعبية �سي جن بينغ اإىل اململكة، حر�س قيادتي 
والتعاون  ال�سداقة  عالقات  تعزيز  على  البلدين 
ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  اإىل  و���س��ول  امل�����س��رتك 
الكبرية  القت�سادية  مكانتهما  وا�ستثمار  ال�ساملة 
يف خ���دم���ة م�����س��احل��ه��م��ا امل�����س��رتك��ة، ودوره���م���ا 
ال�سيا�سي الفاعل جتاه خمتلف الق�سايا على كافة 

الأ�سعدة لدعم ال�ستقرار والتنمية.

ملحق
اليوم العاملي 
للطريان املدني



نيويورك - وا�س
مكتب  لدعم  املانحني  جمموعة  رئي�س  برئا�سة   
الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية ممثل 
اململكة لدى املجموعة م�ساعد امل�سرف العام على 
الإن�سانية  والأعمال  للإغاثة  �سلمان  امللك  مركز 
جمعان  بن  عقيل  الدكتور  والتطوير  للتخطيط 
يف  للمجموعة  الثالث  الجتماع  ُعقد   ، الغامدي 
مقر الأمم املتحدة مبدينة نيويورك، وبح�سور 

ممثلي الدول الأع�ساء وعددهم 30 دولة.
حماور  ثلثة  الجتماع  اأعمال  ج��دول  وت�سمن 
النا�سئة  الإن�����س��ان��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات  يف  متثلت 
والتحديات للعام 2023م، اخلطة الإ�سرتاتيجية 
ملكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية 

)اأوت�سا(، وامليزانية العامة للأوت�سا 2023م.
املجموعة  رئ��ي�����س  ق���ّدم  الج��ت��م��اع  ب��داي��ة  ويف 
الدكتور عقيل الغامدي نظرة حول الحتياجات 
العاملية  اللمحة  لتقرير  وفًقا  العاملية  الإن�سانية 

للحتياج الإن�ساين للعام 2023م، التي اأ�سدرها 
مكتب الأوت�سا مطلع �سهر دي�سمرب احلايل التي 
مت اإطلقها من العا�سمة الريا�س بجانب كل من 
اإىل مو�سوع  اأبابا، حيث تطرق  جنيف واأدي�س 
اإىل  م�سريًا  ان��ع��دام��ه،  وتبعات  الغذائي  الأم���ن 
م�ستوى  على  �سخ�سًا   23 ك��ل  م��ن  واح����دًا  اأن 

اإن�����س��ان��ي��ة،  ال��ع��امل ي��ح��ت��اج��ون اإىل م�����س��اع��دات 
اأن ي�سل عدد  املتوقع يف عام 2023م  واأن��ه من 
املحتاجني للم�ساعدات اإىل 339 مليون �سخ�س، 
ما  اإىل  الإن�ساين  العمل  يحتاج  اأن  املتوقع  ومن 
يقارب 52 مليار دولر اأمريكي يف عام 2023م؛ 

مل�ساعدة 230 مليون �سخ�س يف 68 دولة.

الريا�س ـ البالد 
ممثلة  وال��ت��دري��ب،  التعليم  ت��ق��ومي  هيئة  ��ع��ت  وقَّ
باملركز الوطني للتقومي والتميز املدر�سي "متيز"، 
اأم�س اتفاقية لتنفيذ العتماد املدر�سي مع مدار�س 

م�سك، وذلك مبقر الهيئة بالريا�س.
التنفيذي  املدير  الهيئة  جانب  من  التفاقية  ��ع  وقَّ
ملركز "متيز" الدكتور اأحمد اجلبيلي، ومن جانب 
العام  املدير  �سومر  �ستيفن  الدكتور  م�سك  مدار�س 

للمدار�س.
العرتاف  املدر�سي مبثابة  العتماد  برنامج  وُيعدُّ 
اجل��ودة  معايري  با�ستيفائها  للمدر�سة  الر�سمي 
العتماد  ن��ظ��ام  وي�سعى  الهيئة،  ل��دى  املعتمدة 

املدر�سي من خلل قيا�س الأداء املبني على املعايري 
والتح�سني  التقومي  ثقافة  تبنِّي  اإىل  واملوؤ�سرات 
امل��در���س��ة  مم��ار���س��ة  يف  ن��ه��ج��ًا  ب��و���س��ف��ه  امل�ستمر 

اليومية.
ويهدف برنامج العتماد املدر�سي اإىل �سبط جودة 
املخرجات  ج��ودة  و�سمان  والعمليات،  املدخلت 
ر�سا  وزي��ادة  وحوكمتها،  والتدريبية  التعليمية 
ا�ستخدام  يف  املدر�سة  كفاءة  ورف��ع  امل�ستفيدين، 
على  القدرة  وتعزيز  والب�سرية،  املادية  مواردها 
يف  التعليمية،  ال��ربام��ج  يف  والتطوير  البتكار 
وبرنامج   ،2030 روؤي��ة  م�ستهدفات  حتقيق  اإط��ار 
التفاقية  هذه  ُتعدُّ  كما  الب�سرية،  القدرات  تنمية 
َعت خلل اللقاءات التي  امتدادًا للتفاقيات التي ُوقِّ

قامت هيئة تقومي التعليم والتدريب، ممثلة مبركز 
خلل  اململكة  مناطق  جميع  يف  بعقدها  "متيز"، 

العام احلايل 2022م.
املراكز  اأحد  ُيعدُّ  "متيز"  مركز  اأن  بالذكر  اجلدير 
والتدريب،  التعليم  تقومي  لهيئة  التابعة  الوطنية 
التعليم،  خمرجات  تقدم  م�ستوى  ملتابعة  وي�سعى 
البيئة  ال��ت��ق��ومي، وحت�����س��ني  اأ���س��ال��ي��ب  وحت�����س��ني 
والإ�سهام  والبتكار،  للإبداع  املحفزة  التعليمية 
يف �سمان جودة التعليم املدر�سي لتلبية متطلبات 
ويلتحق  الوطنية،  امل�ستهدفات  وحتقيق  التنمية 
وطالبًة  ط��ال��ًب��ا   )376( ��ا  ح��ال��يًّ م�سك  م��دار���س  يف 
ريا�س  م��ن  متتد  تعليمية  م��راح��ل  على  م��وزع��ني 

الأطفال اإىل الثانوية.

القيادة تهنئ رئيس فنلندا                                                                           
الريا�س- البالد

عبد  ب��ن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  بعث 
الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  �سعود،  اآل  العزيز 
فنلندا،  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  نين�ستو،  ���س��اويل 
امللك  ب��لده.واأع��رب  ا�ستقلل  ذك��رى  مبنا�سبة 
املفدى، عن اأ�سدق التهاين واأطيب التمنيات 
وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة  بال�سحة 
اط��راد  ال�سديق  فنلندا  جمهورية  و�سعب 

التقدم والزدهار.
كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن 
عبد العزيز اآل �سعود، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 
رئي�س  نين�ستو،  �ساويل  الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية 
بلده.وعرب  ا�ستقلل  ذكرى  مبنا�سبة  فنلندا،  جمهورية 
التمنيات  واأ�سدق  التهاين  اأطيب  عن  العهد،  ويل  �سمو 
و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور 

جمهورية فنلندا ال�سديق املزيد من التقدم والزدهار.

مرحلة   ، احلكيمة  بقيادتها  اململكة  تقود 
لتعزيز م�صاحلها   ، امل�صرتك  للعمل  مهمة 
ال�����ص��ق��ي��ق��ة يف جمل�س  ال�����دول  وم�����ص��ال��ح 
على  يعود  مبا   ، العربية  والأم���ة  التعاون 
والزده���ار  التنمية  م��ن  باملزيد  �صعوبها 
، والإ���ص��ه��ام يف اإر���ص��اء ال���ص��ت��ق��رار يف 
التعاون والحرتام  املنطقة والعامل بروح 
امل�صالح  ذات  املوؤثرة  ال��دول  مع  املتبادل 

العظمى.
وال��رائ��د  الكبري  ال���دور  ل��ه��ذا  وجت�صيدا   
ل��ل��م��م��ل��ك��ة ، وب����دع����وٍة ك���رمي���ة م���ن خ���ادم 
احل���رم���ن ال�����ص��ري��ف��ن امل��ل��ك ���ص��ل��م��ان بن 
ال��ل��ه -، وت��ط��وي��را  اأي�����ده  ع��ب��دال��ع��زي��ز - 
ل����ل����ع����اق����ات ال����ت����اري����خ����ي����ة وال���������ص����راك����ة 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ب���ن ال��ري��ا���س 
وبكن ،يبداأ اليوم الرئي�س ال�صيني زيارٍة 
ر�صمية اإىل اململكة ، تنعقد خالها )القمة 
ال�صعودية - ال�صينية(، و)القمة اخلليجية 
ال�صينية(  العربية  و)القمة  ال�صينية(،   -
املجالت  يف  امل�صرتكة  العاقات  لتعزيز 
القت�صادي  التعاون  اآف��اق  وبحث  كافة، 

والتنموي.
للرئي�س ال�صيني  التاريخية  الزيارة   هذه 
اإىل امل��م��ل��ك��ة وم���ا ت�����ص��ه��ده م���ن ف��ع��ال��ي��ات 
الكبرية  ونتائجها  الثاث  القمم  واأع��م��ال 
ا�صرتاتيجيا على كافة الأ�صعدة ، �صت�صهم 
ك���ث���ريا يف ت��ع��زي��ز ال�������ص���راك���ة وت��ع��ك�����س 
التنمية  وم�صتقبل  ب��ح��ا���ص��ر  اله��ت��م��ام  
وال����ص���ت���ق���رار، يف ظ���ل حت���دي���ات ك��ب��رية 
اململكة  خالها  ق��دم��ت  ال��ع��امل،  يواجهها 
الدقيقة  ال�صت�صرافية  ل��ل��روؤي��ة  من��وذج��ا 
والقدرة على جتاوزها ودعم كل جهد يف 

ذلك مببادرات ومواقف متوازنة.

قمم تاريخية
كلمة

محليات
الأربعاء 29 ربيع الثاين 1444ه� املوافق 23 نوفمرب 2022م ال�سنة 91 العدد 823781 الأربعاء 13 جمادى الأوىل 1444ه� املوافق 7 دي�سمرب 2022م ال�سنة 91 العدد 223791

الرياض تستضيف مؤتمر وزراء الثقافة العرب
الريا�س- البالد

للرتبية  العربية  املنظمة  م��ع  بالتعاون  الثقافة  وزارة  ت�ست�سيف 
 ، الريا�س  مدينة  يف  الأربعاء  اليوم  »الألك�سو«،  والعلوم  والثقافة 
الدورة ال� 23 من موؤمتر الوزراء امل�سوؤولني عن ال�سوؤون الثقافية يف 
" حتت رعاية  الأخ�سر  العربي، بعنوان" الثقافة وامل�ستقبل  الوطن 

الأمري بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئي�س اللجنة الوطنية 
 20 من  وم�سوؤولني  وزراء  وبح�سور  والعلوم،  والثقافة  للرتبية 
دولة عربية اإىل جانب جامعة الدول العربية، وممثلني عن املنظمات 

الدولية والإقليمية.
وتهدف الدورة ال� 23 اإىل زيادة توظيف التاأثريات التنموية للثقافة 

لتطوير �سيا�سات فّعالة وعابرة للقطاعات، حتقق القيمة امل�سافة يف 
اجلهود اجلماعية لأجل التحّول نحو م�ستقبل اأكرث اإبداعًا وا�ستدامة، 
اإ�سافًة  الثقافة،  اإ�سهامًا عربيًا يف التفكري املتجدد يف وظائف  ُي�سّكل 
اإىل ال�ستفادة من قوة الثقافة يف زيادة الوعي بالتحدي الذي يفر�سه 

التغري املناخي على الب�سرية.

        تحفيز االستثمار ورفع نسبة المحتوى المحلي.. الخريف:

     أداة لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة
الريا�س - البالد

اإدارة  جمل�س  رئي�س  املعدنية  وال��رثوة  ال�سناعة  وزير  اأكد 
�سندوق التنمية ال�سناعية بندر بن اإبراهيم اخلريف، خلل 
لتمكني  ال�سناعي  ال�سندوق  حلفل  الرابعة  الن�سخة  رعايته 
املحلّية"،  ال�سناعة  "حتفيز  م��ب��ادرة  اأن  اخل��ا���س  القطاع 
ورفع  ال�سناعي،  القطاع  يف  ال�ستثمار  حتفيز  اإىل  تهدف 
والطاقة  الت�سغيلية  الكفاءة  وزيادة  املحلي،  املحتوى  ن�سبة 

الإنتاجية، ورفع تناف�سية امل�سانع الوطنية.
واأفاد اأنه �سيجري اإطلق عدد من املبادرات الفرعية، �سمن 
منظومة  جلهات  �سيكون  املحلية  ال�سناعة  حتفيز  مبادرة 
امل��ب��ادرات  ه��ذه  وم��ن  تنفيذها،  يف  م�ساهم  دور  ال�سناعة 
اإطلق م�سار م�سّرعة تناف�سية، حتت مظلة مبادرة "م�سانع 
حوافز  عرب  والرقمنة  الأمتتة  م�ساريع  لتمويل  امل�ستقبل" 
ال�سناعية  ال��ث��ورة  تقنيات  تتبّنى  التي  للم�سانع  �سُتقّدم 
امل�سانع  "حتفيز  مبادرة  واإط��لق  الطاقة،  وكفاءة  الرابعة 
املي�سرة،  القرو�س  م�سار  هو  م�ساراتها  واأوىل  الواعدة" 
يف  وال���س��ت��ث��م��ار  الأع���م���ال  رواد  حتفيز  ي�ستهدف  ال���ذي 

القطاعات الإ�سرتاتيجية.
واأ�سار اخلريف اإىل اأن القطاع ال�سناعي حقق خلل الأعوام 
وال���رثوة  ال�سناعة  وزارة  اإن�����س��اء  )م��ن��ذ  املا�سية  ال��ث��لث��ة 
ا�ستثمارات  ج��ذب  اأب��رزه��ا  الإجن���ازات  من  ع��ددًا  املعدنية( 
جديدة تزيد على 360 مليار ريال، وخلق اأكرث من 177 األف 

الرتاخي�س  ال�سناعي، وت�سجيل  القطاع  وظيفة جديدة يف 
ال�سناعية منًوا يزيد على 25% لت�سل اإىل اأكرث من 10 اآلف 

م�سنع.
اأ�س�ست  املا�سية  الثلث  الأع��وام  اأن  احلفل  خلل  واأو�سح 
قاعدة من العلقة الت�ساركية مع القطاع اخلا�س، وقد توزعت 
مكا�سب القطاع ال�سناعي خللها على عدة م�ستويات، فعلى 
الدائمة  اللجنة  بداأت  الوطنية"،  ال�سناعة  حماية  "م�ستوى 
لعدالة املناف�سة اأعمالها حلماية القطاع ال�سناعي من املناف�سة 

غري العادلة عرب 34 اأداة حماية موزعة بني اجلهات الأع�ساء 
يف اللجنة، بالإ�سافة لتطبيق قواعد املن�ساأ الوطنية.

من  ع���ددًا  اأي�سًا  حقق  ال�سناعي  القطاع  اأن  معاليه  وذك��ر 
العهد  ويل  �سمو  اإط����لق  ه���ي:  الأخ����رى  امل��ه��م��ة  امل��ك��ا���س��ب 
�سنع  برنامج  واإط��لق  لل�سناعة،  الوطنية  الإ�سرتاتيجية 
واإطلق  امل�ستقبل،  م�سانع  برنامج  واإطلق  ال�سعودية،  يف 
برنامج �سل�سل الإمداد املحلية، واإطلق برنامج دعم الأجور 
لتوطني وظائف القطاع ال�سناعي، وجلنة �سناعة اللقاحات 

مركز  وتاأ�سي�س  ال���س��ت��دام��ة  جمل�س  واع��ت��م��اد  والأدوي�����ة، 
الأزمات والطوارئ يف املنظومة، واللجنة الإ�سرافية لقطاع 
ال�سناعة والرثوة املعدنية لربنامج �سريك، وجلنة املنتجات 
يف  �سنع  حوكمة  وجل��ن��ة  ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات،  التحويلية 
ال�سعودية، وجلنة تعرفة ال�ستهلك الكثيف للطاقة، وجلنة 
الوطنية  واللجنة  البرتوكيماويات،  اإم���داد  �سلل  تكامل 

للحوافز.
"م�ستوى  على  ال�سناعية  املكا�سب  اأن  اخل��ري��ف  وب���نّي 
ال���وزراء  جمل�س  م��واف��ق��ة  يف  متثلت  املحلي"  امل��ح��ت��وى 
باعتماد �سوابط اإعطاء اأف�سلية املحتوى املحلي يف اأعمال 
من  اأك��رث  ال��دول��ة  فيها  متلك  التي  ال�سركات،  وم�سرتيات 
واملن�ساآت  املحلي  املحتوى  تف�سيل  لئحة  وتطبيق   ،%50
وامل�سرتيات  املناف�سات  نظام  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 
احلكومية، التي ت�سل اإىل 30 % لبع�س املنتجات، واإدراج 
منها  ا�ستفاد  قطاعات   9 تغطي  منتجات   410 م��ن  اأك��رث 
3936 م�سنًعا، وت�سكيل فرق املحتوى املحلي يف اجلهات 
كبري  ع��دد  حتقيق  اإىل  النتباه  معاليه  ولفت  احلكومية، 
امل�سدرين  متكني  "م�ستوى  على  ال�سناعية  املكا�سب  من 
والت�سدير  ال���س��ت��رياد  بنك  اإن�����س��اء  منها:  وال�سادرات" 
واللجنة  ت�����س��دي��رًي��ا،  ال�����س��ن��اع��ي  ل��ل��ق��ط��اع  م���ايل  كممكن 
اأكرث  ح�سرت  التي  الت�سدير،  معوقات  ملعاجلة  الإ�سرافية 

من 135 عائقًا، متت معاجلة 69 عائقًا منها.
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151 ألف عملية فحص ألنشطة النقل
الريا�س - البالد

ممثلًة  للنقل،  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ن��ّف��ذت 
وبالتعاون  للرقابة  العامة  ب����الإدارة 
رقابية  حملت  املعنية،  اجل��ه��ات  م��ع 
ميدانية خلل �سهر نوفمرب، نتج عنها 
اأن�سطة  يف  فح�س  عملية   149،691
عملية   147،921 منها  ال��ربي،  النقل 
عملية  و456  النقل،  ملركبات  فح�س 
الأج��ن��ب��ي��ة، فيما  ل��ل��م��رك��ب��ات  ف��ح�����س 
بلغت الزيارات امليدانية ملن�ساآت النقل 

الربي يف اململكة 1،314 زيارة.
كما نفذت الفرق الرقابية 1839 عملية 
و8  ال��ب��ح��ري،  النقل  لأن�سطة  فح�س 
القطارات  ملحطات  ميدانية  زي���ارات 

مبختلف مناطق اململكة.
على  حملتها  خ��لل  الهيئة  ور���س��دت 
خمالفة   29،849 الربي  النقل  اأن�سطة 
حمررة، و�سجلت عمليات الر�سد الآيل 
20،255 خمالفة، بينما �سجلت الفرق 
41 خمالفة يف اأن�سطة النقل البحري، 
وبلغت ن�سبة اللتزام والمتثال العام 
ال�سهر  ال����ربي خ���لل  ال��ن��ق��ل  لأن��ظ��م��ة 
�سجلت  بينما   ،%88 نوفمرب  املا�سي 
 ،%97 البحري  النقل  لأنظمة  الن�سبة 
معدل  ال�سككي  النقل  اأنظمة  و�سجلت 

امتثال %100.
وت��ن��وع��ت امل��خ��ال��ف��ات امل��ر���س��ودة يف 
اأن�����س��ط��ة ال��ن��ق��ل م��ا ب��ني ع���دم مطابقة 
اخللفية  اأو  الأمامية  احلماية  حواجز 
للموا�سفات  لل�ساحنة  اجلانبية  اأو 
امل��ط��ل��وب��ة م���ن اجل���ه���ات امل��خ��ت�����س��ة، 
بطاقة  دون  ال��ن��ق��ل  م��رك��ب��ة  وت�سغيل 
بطريقة  الب�ساعة  وحتميل  ت�سغيل، 
غري اآمنة، و�سجل ن�ساط نقل الب�سائع 

خمالفات  ر���س��د  يف  الأن�����س��ط��ة  اأع��ل��ى 
بقية  ث��م  ال�سهر،  خ��لل  ال���ربي  النقل 
املتخ�س�س  النقل  كن�ساط  الأن�سطة 

"من�ساآت"،   - والأج����رة  ب��احل��اف��لت، 
العامة واأجرة  واأخ��ريًا ن�ساط الأج��رة 

املطار - "اأفراد".



مليارات   110 من  باأكرث  اتفاقية   20 توقيع  و�سيتم 
بينما  ال�سينية،  ال�سعودية  القمة  هام�ش  على  ري��ال 
ال�سني  جمهورية  لرئي�ش  الر�سمية  ال��زي��ارة  ت��وؤك��د 
ال�سعبية �سي جني بينغ اإىل اململكة ، حر�ش قيادتي 
وال��ت��ع��اون  ال�سداقة  ع��اق��ات  تعزيز  على  البلدين 
امل�سرتك و�سوال اإىل ال�سراكة اال�سرتاتيجية ال�ساملة  
خدمة  يف  الكبرية  االقت�سادية  مكانتهما  وا�ستثمار 
الفاعل  ال�سيا�سي  ودوره��م��ا  امل�سرتكة،  م�ساحلهما 
لدعم  االأ���س��ع��دة  ك��اف��ة  على  الق�سايا  خمتلف  جت��اه 

اال�ستقرار والتنمية.
 على مدى ثمانية عقود ، �سهدت العاقات بني اململكة 
ال�سعبية  ال�سني  وجمهورية  ال�سعودية  العربية 
 ،  1990 ع��ام  بعد  خا�سة   ، ووث��ي��ق��ًا  ك��ب��ريا  ت��ط��ورًا 
اإقامة عاقات دبلوما�سية كاملة  البلدين على  باتفاق 
تكت�سب  املهمة  احلالية  املرحلة  ه��ذه  ويف   ، بينهما 
العاقات ال�سعودية ال�سينية عمقا وات�ساعا وبوترية 
ال��ت��ع��اون  م��ن  وامل��زي��د  ال�����س��راك��ة  ن��ح��و   ، مت�سارعة 
البلدين  على  بالنفع  يعود  مب��ا  امل�سرتك  والتفاهم 

وال�سعبني ال�سديقني.
بالتميز  دائما  تت�سم  وبكني  الريا�ش  بني  فالعاقات 
تر�سيخ  على  امل�سرتكة  واالإرادة  املتبادل  واالح��رتام 
التي  االتفاقيات  بنود  وتنفيذ   ، والتن�سيق  التعاون 
حر�ش  ذل���ك   ويج�سد   ، امل��ت��ب��ادل��ة  امل�سالح  ت��رتج��م 
اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
بن عبد العزيز، و�سمو ويل عهده االأمني، على تنمية 
�سياق  يف  ال�سيني  اجلانب  مع  الثنائية  العاقات 
و�سراكاتها  عاقاتها  لتعزيز  االإ�سرتاتيجي  توجهها 
العاقات  اإط���ار  ويف   ، ال���دول  جميع  م��ع  الثنائية 
يف  وت�سهم  اململكة،  اأه����داف  يحقق  مب��ا  امل��ت��وازن��ة 
حماية وتعزيز م�ساحلها ، كما تقدر لل�سني مواقفها 

الداعمة للحقوق العربية.
تطوير  على  ال�سينية  القيادة  حر�ش  املقابل  يف    
م�ستهدفات  يف  خا�سة  وال�سراكة  التعاون  عاقات 
 ، والطريق  احل���زام  وم��ب��ادرة   2030 اململكة  روؤي���ة 
ودور  ملكانة  احرتامها  وت��وؤك��د  بكني  اأك��دت  ولطاملا 
احلكيمة  �سيا�ستها  يف  العالية  موثوقيتها  اململكة 
ومواقفها الداعمة لنمو االقت�ساد العاملي واال�ستقرار 

االإقليمي والدويل.  
 انطالقة قوية

 يف عام 2016م، �سهدت العاقات ال�سعودية ال�سينية 
انطاقة قوية ، حيث ا�ستقبل خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز، فخامة رئي�ش جمهورية 
جل�سة  وع��ق��د  ب��ي��ن��غ،  ج��ني  ���س��ني  ال�سعبية  ال�����س��ني 
مباحثات مع فخامته يف ق�سر اليمامة بالريا�ش، اأكد 
اململكة  ال�سداقة بني  اأن عاقات  الله-  -اأي��ده  خالها 

اأكرث من 25  وال�سني �سهدت منوًا مطردًا على مدى 
عامًا م�ست، وي�سعيان معًا لا�ستقرار وتعزيز ال�سلم 
واالأمن يف العامل. وُوقعت خال الزيارة 14 اتفاقية 
منها  وال�سني،  اململكة  حكومتي  بني  تفاهم  ومذكرة 
احل��زام  ���س��اأن  يف  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  تعزيز  م��ذك��رة 
احلرير  طريق  ومبادرة  احلرير  لطريق  االقت�سادي 
االإنتاجية،  الطاقة  للقرن 21، والتعاون يف  البحري 
وقعها من اجلانب ال�سعودي �سمو ويل العهد، رئي�ش 
جمل�ش الوزراء، رئي�ش جمل�ش ال�سوؤون االقت�سادية 

والتنمية االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز.
ا�ستثمار املوارد

كبري  ب�سكل  ال�سينية  ال�سعودية  العاقات  وتعززت   
رئي�ش  العهد،  ويل  �سمو  زي��ارة  اإث��ر  1437ه����،  ع��ام 

جم��ل�����ش ال������وزراء االأم����ري حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان، اإىل 
خادم  توجيه  على  بناًء  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية 
احلكومة  لدعوة  وا�ستجابة   ، ال�سريفني  احلرمني 
جني  �سني  بالرئي�ش  �سموه   التقى  حيث  ال�سينية، 
ت�سانغ  ال�سيني  ال��وزراء  رئي�ش  نائب  ودول��ة  بينغ، 
قاو يل، وعددًا من امل�سوؤولني. وا�ستعر�ست اللقاءات 
اجلهود التن�سيقية امل�سرتكة املبذولة لتعزيز التعاون 
بني اململكة وال�سني يف خمتلف املجاالت مبا يتاءم 
ال��دول��ي��ة  مكانتهما  ت��ع��زي��ز  يف  ال��ب��ل��دي��ن  روؤي����ة  م��ع 
البلدين مبا يحقق  وا�ستثمار املوارد املتاحة يف كا 

امل�سالح امل�سرتكة.
امل�سرتكة  ال�سينية   - ال�سعودية  اللجنة  وت��ت��وىل   
اململكة  جانب  م��ن  يراأ�سها  التي  امل�ستوى،  رفيعة 

الوزراء االأمري حممد بن  العهد، رئي�ش جمل�ش  ويل 
جمل�ش  رئي�ش  نائب  ال�سيني  اجلانب  ومن  �سلمان، 
من  وامل�ستمرة   الكبرية  اجلهود  ت�سنغ،  هان  الدولة 
التعاون االقت�سادي  اأوجه  البلدين لتعزيز  حكومتي 
والثقافة،  والطاقة،  التجارة  ومنها  واال�ستثماري، 
ال�سني  ج��م��ه��وري��ة  امل��م��ل��ك��ة،  و���س��ارك��ت   ، والتقنية 
غري  اجلانب  ال�ستك�ساف  ن��ادرة  رحلة  يف  ال�سعبية، 
املتنامي  اهتمامها  اإط��ار  يف  ق��رب،  عن  للقمر  املرئي 
التعاون  هذا  وياأتي  البعيد.  الف�ساء  ا�ستك�ساف  يف 
املربمة  التفاهم  ملذكرة  ترجمة  وبكني،  الريا�ش  بني 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  زي��ارة  خال  البلدين  بني 
امللك �سلمان بن عبد العزيز اإىل ال�سني يف 16 مار�ش 

2017م.
التجارة واال�ستثمار

 ت��ت�����س��ارك امل��م��ل��ك��ة وال�����س��ني يف ع�����س��وي��ة ع���دد من 
املنظمات والتكتات االقت�سادية الدولية، مثل منظمة 
�ساركت  كما  الع�سرين،  وجمموعة  العاملية،  التجارة 
اإن�ساء  ال�سني يف  اإىل جانب  اململكة كع�سو موؤ�س�ش 
والذي  التحتية"،  البنية  ال�ستثمار  االآ�سيوي  "البنك 
وحت�سني  االقت�سادية،  التنمية  تعزيز  اإىل  يهدف 
من  وخارجها،  اآ�سيا  قارة  يف  التحتية  البنى  ترابط 
التي  اخل�سراء  التحتية  البنية  يف  اال�ستثمار  خال 

تعك�ش اال�ستدامة واالبتكار.
 وحتتل ال�سني مركز ال�سريك التجاري االأول للمملكة 
ل�سادرات  االأوىل  الوجهة  كانت  اإذ  �سنوات،   5 الآخر 
اململكة ووارداتها اخلارجية منذ العام 2018، حيث 
عام  ري��ال  مليارات   309 البينية  التجارة  حجم  بلغ 
2021، بزيادة قدرها 39% عن العام ال�سابق له، كما 
ال�سني  اإىل  ال�سعودية  ال�سادرات  حجم  اإجمايل  بلغ 
192 مليار ريال، منها �سادرات غري نفطية بقيمة 41 

مليار ريال.
اال�ستثمارات  قيمة  بلغت   ، لا�ستثمارات  بالن�سبة   
وج��اءت  ري��ال  مليارات   8.6 ال�سني  يف  ال�سعودية 
امل�ستثمرة  ال��دول  ترتيب  يف   12 املرتبة  يف  اململكة 
يف ال�سني حتى نهاية العام 2019، يف املقابل بلغت 
مليار   29 اململكة  يف  ال�سينية  اال�ستثمارات  قيمة 

ريال بنهاية العام 2021.
 وت���وؤك���د ال��ب��ي��ان��ات االق��ت�����س��ادي��ة ق����وة ال�����س��راك��ة 
االإ�سرتاتيجية ومنو التجارة واال�ستثمار مع اجلانب 
االإ���س��رتات��ي��ج��ي  ال�����س��ري��ك  اململكة  وت��ع��د  ال�سيني، 
ا�ستحوذت  املنطقة، حيث  لل�سني يف  املوثوق  االأول 
ا�ستثمارات  من   %  20.3 من  اأك��رث  على  ال�سعودية 
ال��ع��ام��ني 2005  ب���ني  ال��ع��رب��ي  ال���ع���امل  ال�����س��ني يف 
و2020، البالغة 196.9 مليار دوالر، اإذ جاءت كاأكرب 
الدول العربية ا�ستقبااًل لا�ستثمارات ال�سينية خال 

تلك الفرتة بنحو 39.9 مليار دوالر.
مت  البلدين؛  ب��ني  االقت�سادية  للعاقات  وت��ع��زي��زًا   
تاأ�سي�ش �سندوق )�سعودي - �سيني( لدعم ال�سركات 
ب�  ي��ق��ّدر  م���ال  ب��راأ���ش  اململكة  يف  النا�سئة  التقنية 
 )eWTp( بني  ب�سراكة  �سعودي  ري��ال  مليار   1.5
ب��اب��ا(  )ع��ل��ي  ���س��رك��ة  ق��ب��ل  م��ن  امل��دع��وم��ة  ال�سينية 
االحتاد  من  وبدعم  العامة،  اال�ستثمارات  و�سندوق 
والدرونز،  والربجمة  ال�سيرباين  لاأمن  ال�سعودي 
متينة  اقت�سادية  منظومة  دع��م  يف  االإ�سهام  بهدف 

لاأعمال الرقمية يف اململكة.
م�ساريع �سخمة

 خال الفرتة االأخرية اأبدت 15  �سركة �سينية موؤخرًا 
يف  وال��دخ��ول  اململكة،  يف  اال�ستثمار  يف  رغبتها 

القطاعات احلكومية،  لعدد من  التخ�سي�ش  م�ساريع 
�سركات  التحتية، وبداأت  البنية  اإىل م�ساريع  اإ�سافة 
حجر  و�سع  مت  وق��د  م�ساريعها،  تنفيذ  يف  �سينية 
يف   )LED( االإ���س��اءة  مل�سابيح  مل�سنع  االأ���س��ا���ش 
ري��ال،  مليارات   3.3 تتجاوز  بقيمة  اجلبيل  مدينة 
وتد�سني م�سروع م�سنع �سركة )بان اآ�سيا( ال�سينية 
يف مدينة جازان لل�سناعات االأ�سا�سية والتحويلية، 

با�ستثمارات قدرها اأربعة مليارات دوالر. 
 يف ال�سياق ت�ستعد اململكة وال�سني الإطاق م�سروع 
املحدودة،  للبرتوكيماويات  فوجيان  �سابك  �سركة 
�سعة  ذو  تك�سري  معمل  ي�سمل  م�سرتك  م�سروع  وهو 
البرتوكيماوية،  املنتجات  م��ن  ع���ددًا  وينتج  عالية 
�سعودي،  ريال  مليار  ب���22.5  امل�سروع  قيمة  وتقدر 

وتبلغ ح�سة �سركة �سابك فيه %51.
 وت�ساعد مبادرة "احلزام والطريق" يف حتقيق اأهداف 
"روؤية اململكة 2030"، من خال التعاون اال�ستثماري 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف ال��ع��دي��د م��ن امل�����س��روع��ات ال��ك��ربى 
تنفيذها  يف  وت�سهم  اململكة،  اأطلقتها  التي  الطموحة 
�سركات �سينية كربى، وتعد �سركة �سينوبك �سين�سري 
والبنك  الت�سنيع،  قطاع  يف  العاملة  كابيتال  برايت 
ال�سناعي ال�سيني )االأكرب يف ال�سني والعامل من حيث 
حجم االأ�سول(، الذي يعمل يف قطاع اخلدمات املالية 

والتاأمني، من اأكرب امل�ستثمرين ال�سينيني يف اململكة.
اأبرز جماالت التعاون ، حيث  ويعد جمال الطاقة اأحد 
احتفظت اململكة ب�سدارة اإمدادات النفط اإىل ال�سني يف 
العام 2021، اإذ ارتفعت الواردات ال�سينية من اململكة 
بن�سبة 3.1 %، مقارنة ب�2020 وزادت ح�ستها اإىل %17 
اجلمارك  لبيانات  وفقًا  وذل��ك  ال���واردات،  اإجمايل  من 
ال�سينية. ومتثل �سركة ينبع اأرامكو �سينوبك للتكرير 
اال�ستثمارية  لل�سراكات  منوذجًا  املحدودة،  )يا�سرف( 
بني اململكة وال�سني، فهي م�سروع م�سرتك بني �سركتي 
ومتتلك  ال�سينية،  و)�سينوبك(  ال�سعودية  اأرام��ك��و 
األف   400 ملعاجلة  متكاملة،  حتويلية  م�سفاة  ال�سركة 
اإىل  الثقيل وحتويلها  العربي  برميل يوميًا من اخلام 

منتجات يطلبها ال�سوقان ال�سعودي والعاملي.
الثقافة والتعليم

املجاالت  تلك  على  البلدين  بني  العاقات  تقت�سر  ومل   
التبادل  يف  �سيما  وال  اأو�سع،  اأفقًا  �سهدت  بل  فح�سب، 
لتعزيز  متقدمة  مرحلة  اأي�سا  ي�سهد  ال��ذي  الثقايف، 
بعد  خ�سو�سًا  ال�سديقني،  ال�سعبني  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
"جائزة  ع��ن   2019 ال��ع��ام  يف  الثقافة  وزارة  اإع���ان 
االأمري حممد بن �سلمان" للتعاون الثقايف بني اململكة 
وجمهورية ال�سني ال�سعبية، مما يعك�ش حر�ش اململكة 

على تعزيز العاقات الثقافية والعلمية.
 كما اأقيم معر�ش روائع اآثار اململكة يف بكني، وكذلك 
الريا�ش،  يف  ال�سينية  الثقافية  االآث��ار  معر�ش  اأقيم 
بكني.  جامعة  يف  عبدالعزيز  امللك  ملكتبة  فرٌع  وافُتتح 
اململكة  ب��ني  التعليم  جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون  اإط���ار  ويف 
ال�سعبية،  ال�سني  وج��م��ه��وري��ة  ال�سعودية  العربية 
اجلامعات  م��ن  ع��دد  يف  ال�سينية  اللغة  تدري�ش  ب��داأ 
اللغة  تدري�ش  حاليًا  يتم  كما  ال�سعودية،  وامل��دار���ش 
يف  لل�سياحة  ودعمًا  �سينية.  جامعة   44 يف  العربية 
اململكة، وقعت وزارة ال�سياحة مذكرة تفاهم مع الذراع 
جتارب  لتوفري  العاملية  بابا«  »علي  ملجموعة  التقني 
ال�سني،  م��ن  اململكة  ل���زوار  و�سل�سة  ملهمة  �سياحية 
ال�سوق  يف  �سياحية  كوجهة  لل�سعودية  وال��رتوي��ج 
ال�سيني ، وتعزيز التاقي والتوا�سل بني النموذجني 

احل�ساريني العريقني للمملكة وال�سني.
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قمم سعودية وخليجية وعربية مع الصين في الرياض
بدعوة من خادم الحرمين..الرئيس شي بينغ يزور المملكة اليوم

الريا�س - وا�س
       بدعوٍة كرمية من خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - اأيده الله -، وتعزيزًا للعاقات التاريخية وال�سراكة اال�سرتاتيجية املتميزة التي جتمع اململكة العربية ال�سعودية بجمهورية ال�سني ال�سعبية، يقوم 
فخامة الرئي�ش �سي جني بينغ، رئي�ش جمهورية ال�سني ال�سعبية، اليوم االأربعاء وملدة يومني ، بزيارٍة ر�سمية اإىل اململكة العربية ال�سعودية.  وت�سهد الزيارة انعقاد قمة )�سعودية - �سينية( برئا�سة خادم احلرمني ال�سريفني، وفخامة 
رئي�ش جمهورية ال�سني ال�سعبية، وم�ساركة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد رئي�ش جمل�ش الوزراء. وانطاقًا من العاقات املتميزة التي تربط دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية، 
والدول العربية، مع جمهورية ال�سني ال�سعبية، �سيت�سمن برنامج الزيارة ح�سور فخامة رئي�ش ال�سني )قمة الريا�ش اخلليجية ال�سينية للتعاون والتنمية(، و)قمة الريا�ش العربية ال�سينية للتعاون والتنمية(، وذلك مب�ساركة اأ�سحاب 

اجلالة والفخامة وال�سمو قادة دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية والدول العربية، حيث �سيتم خال القمتني مناق�سة �سبل تعزيز العاقات امل�سرتكة يف املجاالت كافة، وبحث اآفاق التعاون االقت�سادي والتنموي.

تعزيز العالقات 
والتعاون االقتصادي 

والتنموي

شراكة سعودية 
صينية إستراتيجية 

متينة

20 اتفاقية 
بأكثر من 110 

مليارات

309 مليارات ريال 
تجارة بينية ونمو 

االستثمارات



البالد - مها ال�سليمان
�أهمية  و�قت�صاديون  �صيا�صيون  خببر�ء  �أكببد 
�إىل  بينغ   جني  �صي  �ل�صيني  �لرئي�س  زيببارة 
"�ل�صعودية  �لثالث  �لقمم  و�نعقاد  �لريا�س، 
�ل�صينية"،   - و"�خلليجية  �ل�صينية"،   -
�مل�صالح  تعزيز  يف  – �ل�صينية"،  و"�لعربية 
�القببتبب�ببصبباديببة �لبب�ببصببخببمببة �ملبب�ببصببركببة، ودعبببم 
مكانة  يعك�س  مما  وعامليا،  �إقليميا  �ال�صتقر�ر 
كافة  عببلببى  �لببفبباعببل  دورهببببا  و�أهببمببيببة  �ململكة 

�الأ�صعدة مل�صتقبل �أف�صل.
�لدكتور  �ل�صعودي  �القت�صادي  �خلبري  �أكببد 
�ل�صينية  �لعربية  �لقمة  �أن  �صبك�صي  ح�صني 
�لعا�صمة  يف  �ل�صينية  �ل�صعودية  و�لببقببمببة 
�ل�صعودية  �ل�صيا�صة  ظل  يف  تاأتي  �لريا�س 
مع  �لعالقات  رقعة  تو�صيع  على  تعتمد  �لتي 
�مل�صالح  وتقوية  �لعامل،  حول  �لكرى  �لدول 
�القت�صادية، وبناء ج�صور �أقوى مع تلك �لدول 
�خليار�ت  وتنمية  �لوطني،  �القت�صاد  لدعم 
�لدبلوما�صية  لل�صيا�صات  �ال�ببصببر�تببيببجببيببة 
لالقت�صاد  �أقوى  يعطي زخمًا  لل�صعودية، مما 
�أبو�ب  يفتح  كما  و��صعة،  وخيار�ت  �لوطني 
فر�س  وزيببببادة   لال�صتثمار،  ومهمة  جببديببدة 

�لنمو �القت�صادي بني �لدولتني.
�ملركز  �لديب، م�صت�صار  �أبوبكر  قال  من جهته 
�لعالقات  يف  و�لباحث  للدر��صات،  �لعربي 
زيببارة  �إن  �ل�صيا�صي:  و�القببتبب�ببصبباد  �لببدولببيببة 
�إىل  تهدف  بينغ،  جني  �صي  �ل�صيني  �لرئي�س 
بببكببني و�لببريببا�ببس من  بببني  �لببعببالقببات  تعميق 
ناحية  من  �لعربية  و�لبببدول  بكني  وبببني  جهة 
�أخرى، وتعزيز روؤية لعامل متعدد �الأقطاب مل 
تعد �لواليات �ملتحدة تهيمن فيه وحدها على 

�لنظام �لعاملي.
�تفاقيات  توقيع  �صت�صهد  �لببزيببارة  �أن  وذكببر 
�ل�صعودية  جببانببب  مببن  �لتوجه  وهبببذ�  مهمة، 
و�ل�صني يعد نقطة حتول طويلة �الأمد �صتكون 

مهمة حقًا من �لناحية �القت�صادية.
و�أ�صاف �أن �ل�صني توؤكد د�ئمًا على  �أن �ململكة 
و�مل�صدر  �ل�صريك  تظل  �ل�صعودية  �لعربية 
�الأكرث موثوقية الإمد�د�ت �لنفط �خلام لل�صني، 
جماالت  �ت�صاع   �أي�صا  �ملهمة  �جلو�نب  ومن 
�مل�صرك  و�ال�صتثمار  �ال�صر�تيجي  �لتعاون 
�ل�صينية،  و�لطريق  �حلببز�م  مبادرة  دول  يف 
�لنووية  للطاقة  �ل�صلمية  و�ال�ببصببتببخببد�مببات 
و�لتعاون يف جمال �لهيدروجني �لنظيف عن 
�ال�صتثمار  و�لتطوير، وكذلك  �الأبحاث  طريق 

و�لبروكيميائيات  �لببتببكببريببر  جمببمببعببات  يف 
�لتعاون  وتعزيز  �لبلدين،  كال  يف  �ملتكاملة 
�إمببد�د�ت قطاع �لطاقة عن طريق  يف �صال�صل 
�ل�صينية،  للم�صانع  �إقليمي  مببركببز  �إنبب�ببصبباء 
ثالث  بني  �ملميز  �ململكة  موقع  من  لال�صتفادة 

قار�ت.
ا�سرتاتيجية وا�سحة

�ل�صنديد  عببقببل  ببببالل  د.  يبببرى  جببانبببببه  مبببن 
و�صناعة  جتارة  لغرفة  �لقانوين  �مل�صت�صار 

�لكويت، �أن �ل�صيا�صة �ل�صعودية تعمل بجهد 
�ملعامل  و��صحة  ��صر�تيجية  وفببق  وحنكة 

خلروج �ملنطقة من �أزماتها،
 - "�ل�صعودية  �لببثببالث  �لببقببمببم  �أن  مبببوؤكبببدً� 
�ل�صينية"،   - "�خلليجية  �ل�صينية"، 
ببببادرت  �لببتببي  �ل�صينية"    – و"�لعربية 
�لريا�س ال�صت�صافتها  من �لدالئل �لو��صحة 
�مل�صركة  �مل�صالح  لدعم  �لقوية  �الإر�دة  على 
وفببر�ببس �ال�ببصببتببقببر�ر �الإقببلببيببمببي و�لببعبباملببي، 
و�أ�صو�قها،  ومنتجاتها  مبقدر�تها  فال�صني 
وحتقيق  �حلرير،  طريق  �إحياء  �إىل  ت�صعى 

م�صالح �صخمة م�صركة.
 يف �لبب�ببصببيبباق يبببوؤكبببد �لبببكببباتبببب و�لببببباحببث 
�لبببدكبببتبببور علي  �لبب�ببصببعببودي  �القبببتببب�بببصبببادي 
�حلازمي، �أن �ل�صعودية لديها �لقدرة �لكافية 
لببعببقببد مببثببل هبببذه �لببقببمببم �لببتبباريببخببيببة، وقمة 

�لع�صرين خري �صاهد على ذلك.
يف  �صتعقد  �لتي  �لقمم  �أهمية  على  مببوؤكببدً� 
قوة  تعك�س  و�لتي  �ل�صني،  بح�صور  �ململكة 
مببوؤكببدً�  �ملميزة،  �لثنائية  �لعالقات  و�آفببباق 
و�لتوحد  �لتطور  باأهمية  توؤمن  �ململكة  �أن 
�لبببعبببرببببي جتبببباه �التبببفببباقبببيبببات �لبب�ببصببيببا�ببصببيببة 
و�لتجارية و�القت�صادية �لدولية، مبا يحقق 

م�صالح �جلميع.
م�صت�صار  �ببصببالببح  مظهر  �لببدكببتببور  ويببقببول   
�لتو�زن  �إيجاد  �إن  �لعر�قي،  �لوزر�ء  رئي�س 
توفري  يعني  �ل�صينية  �لعربية  �لعالقات  يف 
و�لتعاون  �ال�صتقر�ر  لفر�س  �أقوى  مناخات 
من  تزيد  مت�صابكة  جتارية  م�صالح  وخلق 
فببر�ببس �جلببببذب �لببتببجبباري و�ال�ببصببتببثببمبباري 
جهة  من  �الإقليمية  �ملنظومة  د�خل  �مل�صرك 

و�ل�صني من جهة �أخرى.
قببوة  �أكببببر  ثبببباين  �لبب�ببصببني  تببعببد  و�أ�صاف" 
م�صتوى  وعلى  �لعامل،  يف  �قت�صادية  كقوة 
�ل�صناعي  �لببنبباجت  يف  �آ�صيا  قببارة  م�صاهمة 
�ل�صني  تنفرد   ٪٥٢ قر�بة  تبلغ  �لتي  �لعاملي 
�لببنبباجت  مبببن   ٪٢٠-٢٥ ببببقبببر�ببببة  وحبببدهبببا 
�ل�صناعي �لعاملي، موؤكدً� �أن رو�بط جتارية 
و��صتثمارية عميقة تربط �ل�صني مبجموعة 
و�لنفطية �خلليجية  �لعربية عمومًا  �لبلد�ن 

منها خ�صو�صًا.
حدث تاريخي

من جانبه �أكد وزير �الإعالم �لكويتي �ل�صابق 
ت�صريح  يف  �لعجمي  طفلة  بن  �صعد  �لدكتور 
يف  �ل�صينية  �لعربية  �لقمة  �أن  "�لبالد"  لببب 

�لببعببا�ببصببمببة �لببريببا�ببس حبببدث تبباريببخببي فببريببد 
�لعربية  �ململكة  يف  عقدها  و�أن  نببوعببه،   مببن 
و�ملحوري  �ملركزي  �لببدور  يعك�س  �ل�صعودية 
�لذي تقوم به �ململكة لي�س فقط �إقليميًا وعربيًا 
�القت�صادي  �مل�صتوى  على  �إمنبببا  و�إ�ببصببالمببيببا 
�ل�صيني  �لتنني  �أن  يدرك  كلنا  �لعاملي.وتابع: 
ي�صعى  وهببو  هائلة،  �قت�صادية  قفز�ت  حقق 
�ململكة  مببع  خا�صة  �لببتببعبباون،   مببن  مزيد  �إىل 
�ملنطقة  يف  �قت�صاد  و�أكببر  �لريادي  ودورهببا 

وهنا  �لع�صرين،  جمموعة  يف  فاعل  وع�صو 
�ل�صيني،  للجانب  بالن�صبة  �لقمة  �أهمية  تبدو 
و�أي�صا للجانب �لعربي كقوة �قت�صادية قوية 
�القت�صادية  عببالقبباتببهببم  تببطببور  يف  ومبببوؤثبببرة 
�خليمة  حتت  يجتمعون  وكذلك  �ل�صني،   مع 
�الأ�صا�صية للدول �لعربية وهي �ململكة �لعربية 

�ل�صعودية.
و�أ�صار �لعجمي �أن �ململكة �لعربية �ل�صعودية 
عربية  نه�صة  يكون  �أن  ميكن  ملببا  �لقائد  هببي 
وخببلببيببجببيببة، و�لبببببدور �خلببلببيببجببي هببو �لبببدور 
�ململكة  فيه  ت�صكل  �لبببذي  �لببعببربببي  �ملببحببوري 
يتعلق  فيما  �ململكة  �صيا�صة  �أن  كما  �ملببركببز، 
ح�صيفة  �صيا�صة  �أيبب�ببصببا،  �لببنببفببط  ببباأ�ببصببو�ق 
ومتزنة، �صاهمت يف ��صتقر�ر �ل�صوق �لعاملي 
�الأوكببر�نببيببة  �حلبببرب  تببد�عببيببات  رغبببم  للنفط، 

�لرو�صية.
خطة بارزة

�لعاملي  �القت�صادي  �ملنتدى  يف  �مل�صت�صار 
�ل�صحيمي  �لدين  حميي  �لدكتور  د�فو�س  يف 
�لتي  �ل�صينية  �ل�صعودية  �لقمة  �أهمية  يوؤكد 
حمطة  �أنها  �إىل  م�صريً�  �ململكة،  ت�صت�صيفها 
�الأوىل  فهي  دقيق،  بببارزة جببدً�، ويف توقيت 
و�لببزيببارة    2022 �لببعببام  يف  تعقد  و�لببتببي 
جببائببحببة  بببعببد  �لبب�ببصببيببنببي  لببلببرئببيبب�ببس  �الأوىل  
ذلك  معترً�  �لعربية،  �ملنطقة  �إىل  كببورونببا 
�ل�صعودية  �ل�صينية  �لعالقات  لتقوية  موؤ�صرً� 
لها؛   فببارقببة  وعببالمببة  و�خلليجية،  و�لعربية 
و�زنببًا  عربيًا  ح�صورً�  خاللها  �صتجمع  الأنها 
�لببريببادي و�لقيادي  �لببدور  يببدل على  وهببو ما 
�لتي تلعبه �ململكة، وتتمتع به جلهة مركزية 
هذه  �أهمية  تنبع  كما  عامليًا،  ور�أيها  قر�رها 
من  عليه  يتفق  �ببصببوف  مببا  خبببالل  مببن  �لببقببمببة 
�ملهمة  و�لتجارية  �ال�صر�تيجية  �التفاقيات 

يف عامل متغري
�إيلي خ�صوري،  �أكدت نان�صي دينا  من جهتها 
�لبحرين،  مملكة  �لبب�ببصببورى،  جمل�س  ع�صو 
و�لقمة  �ل�صينية،  �خلليجية  �لقمة  �أهببمببيببة 
�صت�صت�صيفهما  �لببلببتببني  �ل�صينية  �لببعببربببيببة 
من  بدعوة كرمية  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة 
خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك �صلمان بن عبد 
لتعزز  ورعبباه،  �لله  حفظه  �صعود،  �آل  �لعزيز 
حتقيق  يف  �مل�صركة  �ال�صر�تيجية  �الأبببعبباد 
مببزيببد مببن �الزدهببببار و�لببرخبباء لبببدول جمل�س 
�أن  مبينًة  و�لببعببامل،  �ملنطقة  ودول  �لببتببعبباون 
�ململكة  يف  مهم  عاملي  كحدث  �لقمتني  �نعقاد 

�لعربية �ل�صعودية �ل�صقيقة، يعك�س ما حتتله 
على  كبرية  و�قت�صادية  �صيا�صية  مكانة  من 
م�صتوى �ملنطقة و�لعامل.  و�أ�صافت خ�صوري 
مهمة  مرحلة  خببالل  �صتنعقد�ن  �لقمتني  �أن 
قوية على خمتلف  للغاية، ونتوقع خمرجات 
�ل�صني  مع  �لعالقات  متانة  �صتعزز  �الأ�صعدة، 
�قت�صادًيا  �لعامل  يف  �ملببوؤثببرة  �لببدول  كاإحدى 
�لعمل  من  �أرحببب  �آفبباق  و�صتفتح  و�صيا�صًيا، 

�لتجاري �ملتبادل على كافة �مل�صتويات.
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مقاالت

الأربعاء 13 جمادى الأوىل 1444هـ املوافق 7 دي�سمرب 2022م ال�سنة 91 العدد 23791

الفحص الدوري ودوره في األمن والسالمة 
ا�سرتاتيجيتها  يف   )2030( اململكة  روؤيـــة  م�ستهدفات  مــن 
�سابقًا  بها  املعمول  والتعليمات  الأنــظــمــة  حتديث  ال�ساملة 
يتفق  ومبا  والأف�سل،  للأح�سن  والتغيري  بالتجديد  و�سمولها 
التي  النه�سة  م�سار  ومواكبة  ومتطلباته  الع�سر  وظـــروف 

تعي�سها بلدنا على كافة الأ�سعدة )حمليًا وعامليًا(.
مدن  معظم  يف  املــوجــودة  الــدوري  الفح�ص  حمطات  وتعترب 
اململكة من املراكز الهامة واملتخ�س�سة، والتي اأ�سهمت اإ�سهامًا 
الآمنة  ال�سلمة  حيث  من  باأنواعها،  املركبات  جمال  يف  فاعًل 

فنيًا ووطنيًا.
وقد هدفت الدولة – اأيدها الله – من ت�سجيع قيام وتعدد هذه 
فيها  تتوفر  مبركبات  ومتتعهم  املواطنني،  �سلمة  املحطات: 
و�سائل ال�سلمة الآمنة، وخالية من �سوائب اخلطورة امل�سببة 
للحوادث ل �سمح الله، ولعل من تابع ن�سبة حوادث ال�سري بعد 
قيام هذه املحطات – يجدها ولله احلمد – قد ت�ساءلت عن ذي 

قبل ب�سكل يوؤكد فاعلية هذه املحطات )�سلمة.. واأمنًا(.
التعليمات  وتقنني  حتديث  على  العليا  اجلهات  من  وحر�سًا 
التي ت�سري عليها هذه املحطات )فنيًا.. وماليًا( و�سمول بع�ص 
كالدراجات  اخلدمة  هــذه  ت�سملها  مل  التي  الأخـــرى  املركبات 
اعتمدت  فقد  اخلدمة  لهذه  وت�سجيعًا  حكمها،  يف  ومــا  الآلية 
الفني  الفح�ص  لإجــراء  املــايل  املقابل  جــدول  العليا  )اجلهات 
وال�ساحنات  والعربات  الدراجات  و�سنفت  للمركبات  الدوري 
مركبات  ت�سمل  فئة   )15( اإىل  لل�سوابط  وفقًا  واملقطورات 
الطوارئ املختلفة واملركبات الدبلوما�سية، كما �سملت املوافقة 
اأي�سًا على املقابل املايل لإعادة الفح�ص، ون�سر املركز الوطني 
الذي  الـــوزراء  جمل�ص  قــرار  تفا�سيل  واملخطوطات  للوثائق 
�سدر قبل اأيام قليلة وت�سمن املوافقة على جدول املقابل املايل 
الذي حت�سل عليه جهة الفح�ص لإجراء الفح�ص الفني الدوري 
املايل لإجراء  املقابل  اأن يكون  تقرر  للجدول  للمركبات ووفقًا 

الأخــرى  و�سيارة  اخلا�سة  لل�سيارة  ــدوري  ال الفني  الفح�ص 
)100( ريـال فيما �سيكون لإعادة الفح�ص )33( رياًل، وحدد 
للفح�ص  ــاًل  ري  )50-45( للدراجات  املــايل  املقابل  اجلــدول 

ح�سب عدد العجلت و)15-17( رياًل لإعادة الفح�ص.
وبالن�سبة للحافلت فوق )15( �سخ�سًا اإىل )30( راكبًا فتحدد 
املركبات  اأمــا  ريـــاًل،   )47( والإعـــادة  ــاًل  ري  )141( للفح�ص 
ريــالت   )205( للفح�ص  فتحدد  العامة  بالأ�سغال  اخلا�سة 

والإعادة )68( رياًل( .
املوفق  التنظيم  بهذا  العليا  اجلــهــات  اأح�سنت  لقد   : خامتة 
و�سمول بع�ص املركبات الأخرى �سمن الفح�ص الفني الدوري 
وللم�سلحة   ، الهادفة  الوطنية  اخلدمة  هــذه  مل�سار  ت�سجيعًا 
املراكز  هــذه  خلدمة  وتو�سيعًا  جميعًا  نن�سدها  التي  العامة 
وتخفيفًا على املواطنني البعيدة �سكناهم عن مقراتها والتزاحم 
باإيجاد فروع  املعنية  لو وجهت اجلهة   : ال�ساغط عليها حبذا 

لها يف كل مدينة كبرية من مدن اململكة اأو منح بع�ص الور�ص 
امل�سهود لها باجلدارة والتاأهيل الفني يف هذه املدن �سلحية 
مقابل  اللزمة  الفح�ص  �سهادات  واإ�سدار  املهمة  بهذه  القيام 

ر�سوم حتددها اجلهة املعنية تتنا�سب مع �سرائح املجتمع .
ويف حتقيق هذا املقرتح ما �سي�سهل على املواطنني احل�سول 
باإذن  عناء وم�سقة  ي�سر و�سهولة ودون  على هذه اخلدمة يف 

الله .
وباهلل التوفيق، 

علي خ�ضران القرين

Ali.kodran7007@gmail.com

  

باختصار عن 
المونديال القطري

االتحاد األوروبي 
وسعر النفط

عندما تخو�ص املنتخبات الكروية مباريات الت�سفيات 
النهائية لكاأ�ص العامل، فهي ل جتهز نف�سها خلو�ص تلك 
يجيدون  معلقني  خــلل  من  او  بالأمنيات  املباريات 
اأحد �سوى من هم يف  احلديث ب�سكل ممل ل ي�سمعه 
ال�ستديو! املنتخبات العريقة التي متتلك خربة كبرية 
فريقها  جتهز  الت�سفيات،  تلك  مثل  يف  امل�ساركة  يف 
املباريات  جميع  تخو�ص  جتعلها  معايري  على  بناء 
دون ارتكاب اأخطاء �سواء من قبل اللعبني او اجلهاز 
الفني، اخطاء قد تكلفها خ�سارة املباراة نتيجة ولي�ص 
لعبًا، فكيف اإذا كانت اخل�سارة لعبًا ونتيجة؟ ما اق�سده 
هو، ثبات اأداء الفريق يف كل مباراة �سرورة حتمية، 
الو�سول اىل ذلك، الفريق بحاجة اىل مدرب ذكي ذي 
خربة عالية يف جتهيز الفريق بخطط لعب تنا�سب كل 
وجمموعة  النهائية  الت�سفيات  مباريات  من  مباراة 
قوة  ميتلكون  اثنني(  او  واحــد  لعــب  )لي�ص  لعبني 
ولي�ص  جماعي،  اأداء  ومهارة  عالية  لياقة  ج�سمانية، 

احلما�ص فقط.
يف مــبــاريــات كــا�ــص الــعــامل، الــفــرق الــكــرويــة بحاجة 
كيف؟  ولــلأ�ــســف!  )حــظ(  ي�سمى  �سيء  اىل  )احــيــانــا( 
تلعبها  التي  الكروية  املباريات  من  العديد  �ساهدت 
الفرق العاملية، رغم الأداء املبهر للفريق، ال ان الفريق 
يخ�سر تلك املباراة نتيجة ولي�ص لعبا! اأقرب الأمثلة، 
البولندي يف  املنتخب  مع  ال�سعودي  املنتخب  مباراة 
ت�سفيات كا�ص العامل يف قطر! املنتخب ال�سعودي لعب 
املباراة بطريقة رائعة، �سنحت له العديد من الفر�ص 
اجلــزاء  �سربة  الفر�ص  تلك  را�ــص  وعلى  للت�سجيل 
الذي  الدو�سري،  �سامل  هو  مميز  لعب  ا�ساعها  التي 
�ساهدناه ي�سجل العديد من الأهداف الرائعة! لكن، يف 

تلك املباراة، لو كان احلظ رجل امامي، لقتلته.
العامل  كا�ص  تنظيم  ال�سقيقة،  قطر  دولــة  ا�ستطاعت 
ملعب  رائعة،  من  واأكــر  مميزة  بطريقة   )2022(
ريا�سية جميلة يف �سكلها العام، قابلها ر�سى تام من 
كل الفرق التي اأتت للم�ساركة، جماهري كانت �سعيدة 
املنتخب  لــهــم.  قــدمــت  الــتــي  والت�سهيلت  بالتنظيم 
الكروي لدول قطر، �سارك يف الت�سفيات النهائية لأول 
مرة وذلك لكون قطر الدولة امل�سيفة للنهائيات. امتني 
م�ساركته  ان  م�ستقبل،  القطري  املنتخب  يثبت  ان 
فقط.  املنظمة  الــدولــة  كانت  قطر  ان  �سببها  يكن  مل 
للمنتخب  الأوىل  امل�ساركة  تلك  تكون  ان  نتمنى  نعم، 
ت�سجيله  مت  الــذي  والهدف  الأخــرية،  لي�ست  القطري 
يف  والأخـــري  الأول  الــهــدف  لي�ص  القطري  للمنتخب 

الت�سفيات النهائية لكا�ص العامل.
ا�ضت�ضاري وباحث يف ال�ضاأن ال�ضحي

الرو�سي  النفط  قرار الحتاد الوروبــي بتحديد �سعر  اأثر 
الحتــاد  تو�سل  حيث   ، النفط  ا�سعار  وعلى  رو�سيا  على 
ت�سقيف  على  املا�سي  اجلمعة  يــوم  اتــفــاق  اىل  ـــي  الورب
اطار  يف  وذلــك  دولرًا  بـ60  الرو�سي  النفط  برميل  �سعر 
اجلهود الغربية لت�سديد العقوبات على مو�سكو، وبذلك لن 
النفط  ب�سحن  املعنية  واملوؤ�س�سات  التاأمني  �سركات  تتمكن 
النفط وفق  اذا مت ت�سعري  الرو�سي  التعامل مع اخلام  من 
الرو�سي  النفط  �سعر  ويبلغ  منه،  اقل  او  الق�سى  ال�سقف 
من  اعلى  بالكاد  وهــو  للربميل  دولرًا   65 حاليًا  اخلــام 
الجــراء الوروبي  تاأثري  �سيكون  لذلك  ال�سقف الوروبــي 
ال�سعر على  ان يبقى  الق�سري وينبغي  حمــدودًا على المد 
على  رو�سيا  لت�سجيع  النتاج  تكاليف  من  اعلى  حــال  اي 
موا�سلة ت�سليم ال�سحنات وعدم وقف الإنتاج، فالقانون ل 
يهدف اىل منع بيع النفط الرو�سي بل ي�سعى اىل ال�سماح 
لرو�سيا ببيع النفط ولكن مبردود مايل اقل وهذا �سيوؤثر 
الرتفاع  اىل  ال�سعار  ويدفع  العاملي  العر�ص  على  بدوره 
يف وقت يرتفع فيه الت�سخم  العاملي و�سيوؤثر على دول مثل 

الهند وتركيا امل�سرتين الرئي�سيني للخام الرو�سي.
دولرًا   20 بـ  الرو�سي  النفط  انتاج  تكاليف  تقدير  ومــع 
للربميل وتداول �سعر النفط بـ 60 دولر لزال املتفق عليه 
ي�سمح ملو�سكو بجني ارباح كبرية ونحن نعلم ان ال�سني 

توا�سل �سراء النفط الرو�سي.
العامل  يف  اخلــام  للنفط  م�سدر  اكــرب  ثــاين  هــي  فرو�سيا 
وبــــدون حتــديــد هـــذا الــ�ــســقــف �ــســيــكــون مــن الــ�ــســهــل جــدًا 
ما  قلنا  ولكن  ال�سوق  باأ�سعار  جدد  م�سرتين  اىل  و�سولها 
هو دور دول اوبك بل�ص؟ يف احلقيقة ان دول اوبك ت�سعى 
اىل حتقيق ا�ستقرار يف ا�سعار النفط واعتقد ان دول اوبك 
تخفي�سها  مــن  بالرغم  هــي  كما  النــتــاج  ح�س�ص  �ستبقي 

ل�سقف النتاج يف �سهر نوفمرب املا�سي. 
لن  رو�سيا  ان  القول  ميكن  هذا  الأوربية  اللعبة  خلل  من 
النفط قد ترتفع  ا�سعار  القرار وكذلك  تتاأثر كثريا من هذا 
والــذي  ال�ستاء  ا�سهر  على  مقبلون  ونحن  طفيفًا  ارتفاعًا 
يحتاج كثريًا من امل�ستهلكني للنفط اىل زيادة يف ال�ستهلك 

عما كان عليه احلال يف ا�سهر ال�سيف.
ولقد ارتفعت ا�سعار النفط يف تعاملت يوم الثنني بعد ان 
تغيري وقد  النتاج دون  البقاء على م�ستوى  اأوبك  قررت 
وتوؤكد  فقط  ال�سوق  اعتبارات  على  بل�ص  اوبك  قرار  بني 
دول اوبك انها على ا�ستعداد للجتماع يف اي وقت واتخاذ 
يف  تــطــورات  اي  ملعاجلة  الفورية  الجـــراءات  من  املزيد 

ال�سوق لدعم توازن ا�سواق البرتول وا�ستقرارها.
احلرة  ال�سوق  لقوانني  خمالف  الوروبــي  املقرتح  اأن  كما 
ابرمت  التي  التاأمني  �سركات  و�ستت�سرر  تطبيقه  و�سعب 

عقودًا م�سبقة.

د. اإ�ضماعيل حممد الرتك�ضتاين اأ.د. �ضامل �ضعيد باعجاجه

drimat2006@hotmail.com @drsalem30267810

و�سعها  حمــددة  تعريفات  اجلن�سني  لأدوار  كــان  ال�سنني  مر  على 
التفكري والتحدث،  الذكور والإنــاث  املجتمع حتدد كيف يجب على 
واملــواقــف  ال�سلوكيات  اأنــهــا  على  اجلن�سني  اأدوار  تعريف  ميكن 
املتوقعة من اأع�ساء املجتمع من الذكور والإناث من قبل ذلك املجتمع، 
يتم تطوير اأدوار اجلن�سني عن طريق التعليم اأثناء الطفولة وحتى 
للجن�سني مل  الأدوار احلديثة  تباين كبري يف  البلوغ، هناك  مرحلة 
يعد دقيقًا لتحديده ب�سكل �سيق وتقليدي عن ما �سبق، من الولدة 
وال�سلوكيات  جن�سهم  ح�سب  على  للأطفال  الوالدين  معاملة  تعتمد 
من  اأطفالهم  مع  مبكرًا  بالتعامل  الآبــاء  يبداأ  حيث  منهم،  املتوقعة 
للفتيات  ـــاء  الآب احت�سان  منها  خمتلف،  ب�سكل  والإنــــاث  الــذكــور 

جديدة  واأن�سطة  اأ�سياء  بتجربة  للأولد  وال�سماح  الأولد  من  اأكر 
�سلمة  على  اأكــر  اخلــوف  اإىل  ــاء  الآب مييل  للفتيات،  بها  ي�سمح  ل 
توؤثر  اجلن�سني  فـــاأدوار  احلماية،  تلك  �سمم  املجتمع  لأن  الفتيات 
على الرجال والن�ساء يف كل جانب من جوانب احلياة تقريبًا، بكل 
اأ�سف يربي البع�ص الأولد ليكونوا متعالني، ويربون الفتيات على 
اخل�سوع وال�سلبية وتلبية احتياجات الرجل فقط، يف جيل اليوم 
ل يتم ت�سنيف الرجال والن�ساء املعا�سرين اإىل نوع واحد حمدد من 
الأدوار فبدًل من ذلك امتلك كل اجلن�سني طموحًا �سخ�سيًا و�سعى 
للح�سول على وظائف ناجحة فقد خلقت هذه التغيريات يف الأدوار 
تغيريات  املجتمع  اأحــدث  الفئات،  من  العديد  يف  �سعبة  حتديات 

احت�سنت الختلفات بني اجلن�سني فقد مت حتديد اأدوار اجلن�سني 
التقليدية  فــــالأدوار  معينة،  و�سلوكيات  اأفــعــال  على  ال�سابق  يف 
القدمية للمراأة كانت كزوجة واأم ترعى ومهتمة وداعمة لكن املعرفة 
قد تغريت اإىل دور جتاري، كانت خ�سائ�ص الرجل واملراأة خمتلفة 
الع�سر  يف  تتغري  اجلن�سني  اأدوار  اأن  من  الرغم  على  املا�سي،  يف 
اإىل  تنظر  تزال  ل  كانت  القدمية  التقليدية  الأدوار  اأن  اإل  احلديث 
اخلطوط املر�سومة بني الرجال والن�ساء فقدميًا كان الرجل �ساحب 
و�سغل  للأ�سرة  كمعيل  املنزل  خارج  يعمل  من  فهو  تقليدية  �سورة 
كالطبيب  املجتمع  يف  املــوؤثــرة  الوظائف  اأقــوى  من  بع�سًا  الذكور 
يبقني  اأن  املتوقع  فمن  للن�ساء،  بالن�سبة  اأما  وال�سيا�سي،  واملحامي 

وعادة  الــزوج،  وانتظار  الطعام  وطهي  اأطفالهن  لرتبية  املنزل  يف 
ما عملن ك�سكرتريات اأو ممر�سات وغري ذلك من املنا�سب الأنثوية 
النمطية، لقد تطور الع�سر احلديث لكل اجلن�سني فقد اأ�سبح للرجل 
لو  حتي  النجاح،  لتحقيق  مكررة  وعقليات  مت�سابهة  اأفكار  واملــراأة 
اإل  الأدوار،   من  معينًا  نوعًا  اليوم  والن�ساء  الرجال  يدعم  يكن  مل 
حلياتهم  ومبا�سرة  وا�سحة  واأهــدافــًا  قويًا  طموحًا  ينفذون  اأنهم 
اأنه بدًل من تعاون الأزواج يف  املهنية، لكن اجلوانب ال�سلبية هي 
جناحهم اأدت هذه التغيريات مع الأدوار اإىل جمموعة جديدة كاملة 
التي تق�سم الأزواج بالفعل وتخلف اخللفات بينهم  التحديات  من 

و�سنتحدث عنها ب�سكل اأكر تف�سيًل يف املقالت القادمة.

سلوكيات ومواقف الرجل والمرأة
NevenAbbass@نيفني عبا�س

يف ف�سل تك�سو الثلوج م�ساعر املارة بقدومه، 
وحتــيــط بــاأحــلمــهــم خــيــوط الــفــجــر احلــائــرة 
الباردة،  الليايل  غيمات  اأعماقهم  يف  وتتكاثر 
تبدو الوجوه وكاأنها مرايا تعك�ص اآلم النف�ص 
لرت�سد الواقع بعمق وتقراأ التفا�سيل ب�سدق.

�سورًا  معه  يحمل  الــذي  ال�سيف  ذلك  ال�ستاء 
للبع�ص  الرومان�سية  بــاألــوان  تبوح  خمتلفة 
الــدفء  و�ــســادة  على  الأحا�سي�ص  تغفو  حيث 
ُيج�سد  ولكنه   ، واحلــنــان  احلنني  مــن  ب�سيء 
واحلــا�ــســر  املــا�ــســي  اأزمـــــات  الآخــــر  للبع�ص 
النف�سية  الــ�ــســحــة  ــائــد  ق فــهــو   ، واملــ�ــســتــقــبــل 
خليا  اإىل  تنتمي  الــوجــدان  يف  اأمــاكــن  اإىل 
الذات  وتقع   ، والأحــزان  والتوتر  ال�سطراب 
يف مـــاأزق الكــتــئــاب الـــذي عــرفــه اأحـــد علماء 
النف�ص باأنه حالة من احلزن ال�سديد وامل�ستمر 
كان  واإن   ، واأليمة  حمزنة  ظــروف  عن  الناجت 

املري�ص ل يعي امل�سدر احلقيقي حلزنه.
اأي اأن تلك الإ�سابة النف�سية تعتمد يف نظري 
النظارة  ارتـــداء  تبني  على  الأوىل  بالدرجة 
ال�سوداء والروؤية من خللها اإىل كل ما يحيط 

بالإن�سان.

احمد  الدكتور  النف�سي  الربوفي�سور  ذكر  فقد 
عــكــا�ــســة يف احـــدى مــدونــاتــه بـــاأن الكــتــئــاب 
�سيفا  يحل  فهو  نــادرا،  مر�سا  لي�ص  ال�ستوي 
على 20 % من الب�سر يف العامل ، حيث يرجع 
ذلك اإىل قلة ال�سوء الذي يتعر�ص له الإن�سان 
 ، املناخية  التغريات  ب�سبب  ال�ستاء  ف�سل  يف 
وهذا النق�ص يف كمية ال�سوء يوؤدي اإىل خلل 
تفرزه  الذي  امليلتونني  هرمون  م�ستوى  يف 
الغدة ال�سنوبرية يف الدماغ خلل فرتة الليل 
ال�ساعة  تنظيم  يف  مهما  دورا  يلعب  والـــذي 

البيولوجية الداخلية للإن�سان.
الطب  اأ�ستاذ  بحري  ها�سم  الدكتور  اأكــد  كما 
النف�سي بجامعة الأزهر يف فرتة تغري الف�سول 
حتدث للبع�ص م�ساكل من هذا النوع وال�سبب 
ويعزوها  املــخ  يف  حتــدث  كيميائية  تــغــريات 
ـــارت بع�ص  ـــس الــبــعــ�ــص لــتــغــري الــطــقــ�ــص، وا�
بني  اجلــاذبــيــة  هــو  ال�سبب  اأن  اىل  ــحــاث  الأب
اجتاهات  من  تغري  التي  والكواكب  املجرات 
اللذين  واجلنوبي  ال�سمايل  القطبني  وقدرات 
املوجودة  املعادن  جذب  يف  بدورهما  يوؤثران 
الأقطاب  هذه  لأحــد  فتنجذب  الإن�سان  بج�سم 

ال�سوائل  بــني  ــتــوازن  ال يف  خلًل  يحدث  ممــا 
ــم هــــذا اخلـــلـــل يــــوؤدي  واملــــعــــادن يف اجلــ�ــس
ل�ــســطــرابــات يف كــيــمــيــاء املـــخ فــيــحــدث هــذا 
النوع من الكتئاب الذي نعتربه اكتئابًا ثنائي 
القطب. قطب خمول واكتئاب وهو يحدث مع 

دخول ال�ستاء.
ــتــفــ�ــســريات لــبــعــ�ــص حمــرتيف  كـــانـــت هــــذه ال
الــغــو�ــص يف حمــيــطــات الــنــفــ�ــص الإنــ�ــســانــيــة 
بالعاطفة  وت�سمو  ال�ستقرار  عن  تبحث  التي 
كم�ساند منطقي يف التكيف مع الظروف، ترى 
من  نفقه  ل  ب�سطاء  كاأنا�ص  تف�سرينا  هو  كيف 
بــالأمل  احلقيقي  الإح�سا�ص  �سوى  العلم  ذلــك 
ويجرح  م�ساجعنا  يــوؤرق  بات  الــذي  النف�سي 
ارتياحنا،  معاين  اأجــمــل  ويخد�ص  عواطفنا 
النعا�ص وال�سوق ي�ستيقظ عند  فالدمع يرافق 
اآهات  النب�سة �سياعها و�سط  الوداع، وتتاأمل 

البكاء وق�سوة الغربة و�سقيع الفراق.
قطر:

ثقبًا  الــرومــي:)ولــعــل  الدين  اقــوال جــلل  من 
بها  تب�سر  عينا  لــك  الــلــه  جعله  قلبك  اأ�ــســاب 

احلقيقة(.

 يف جمتمعنا اأنا�ص يثبطون الهمة ويخيبون 
ول  ولــكــن،  )بــ�ــص،  بكلمة  يتغنون  الآمــــال، 
ت�سري،  م�ستحيل  وهــذه  ت�سويها،  تقدر  ما 
ــهــا، وهـــي لــيــ�ــســت من  واأنـــــت لــ�ــســت اأهـــــًل ل
موؤهلتك  واأنـــت  قليل  والــراتــب  م�ستواك، 
زهر(،  عنده  وما  تعي�ص  حظه  وهــذا  عالية، 
التي  العدمية  الفل�سفات  من  الكثري  وغريها 
يتفننون  فهم  من جــوع،  تغني  ت�سمن ول  ل 
يف امت�سا�ص طاقة الإن�سان و�سرقة حلظات 
فرحه، ويخلقون مزاجًا من الكتئاب يحول 
دون ممار�سة املرء حياته الطبيعية اأو اإجناز 

خططه امل�ستقبلية.
من  حــيــة  بــنــمــاذج  الــيــومــيــة  حياتنا  متتلئ 
�سبيل  وعلى  املحبطني،  هـــوؤلء  �سلوكيات 
ينتقدون  النا�ص  بع�ص  اأن  جند  قد  املــثــال: 
الآخر اأمام امللأ بحجة الن�سح والإر�ساد ول 
تدري اأنها جترح كربياءه وتوؤذي م�ساعره، 
وقد نرى بع�ص و�سائل الإعلم ت�سلل امل�ساهد 
وت�سق  الأزمـــات  فتفعل  الكاذبة  بــالأحــداث 

يفرطون  الآبــاء  بع�ص  نرى  وقد  ال�سفوف، 
يف تدخلتهم ال�سلبية مع الأبناء، الأمر الذي 
للف�سل  ويعر�سهم  باأنف�سهم  ثقتهم  يزعزع 
والرتدد، األي�ص اجلهل يف تربية الأطفال هو 
األي�ص  تفوقهم؟  من  ويحد  منوهم  يوؤخر  ما 
يف  والتغول  ميديا  ال�سو�سال  اأخــبــار  تتبع 
وي�سوه  الأعمال  يف�سل  الذي  هو  ا�ستقبالها 
واملماطلة  الت�سويف  األي�ص  النتائج؟،   كمال 
للوقت،  و�سياع  املهام  اأداء  عن  تقاع�ص  هو 
�سوء  بحجة  الــر�ــســوة  يحلل  مــن  كــل  األي�ص 
الأحوال املادية هو من يعيق التنمية وين�سر 
البالية  بــالــعــادات  الت�سبث  األي�ص  الف�ساد، 
واجــرتار املــوروث الثقايف اخلطاأ هو الذي 
يقيد الفكر ويقتل البداع، األي�ص التدخل يف 
هو  اأخطائهم  ت�سيد  بق�سد  الآخرين  �سوؤون 
خلل يف العلقات وجالب للحقد والكراهية، 
وتوجيه  الراحة  زوايا  يف  التمو�سع  األي�ص 
هو  وطني  منجز  لكل  والنتقاد  النقد  �سهام 
�سرب من الرثرة الكلمية وتعطيل مل�ساريع 

النا�ص  على  التعايل  األي�ص  العام،  ال�سالح 
هو  القانون  فــوق  نف�سه  ال�سخ�ص  واعتبار 
مر�ص خبيث ي�سيب العدالة يف مقتل، يقول 
تعاىل : )�ساأ�سرف عن اآياتي الذين يتكربون 

يف الأر�ص بغري حق(. �سدق الله العظيم. 
من ال�سروري جدًا اأن ننتقي اأفعالنا وجنيد 
الأ�سخا�ص،  مــن  معهم  نتعامل  مــن  اختيار 
ي�سعون  حمــبــطــني،  اأنــا�ــســًا  نــريــد  ل  فنحن 
العي�ص  نرغب  ول  الــدوالــيــب،  يف  الع�سي 
الكلم،  اإل  فيه  يف  جمتمع ورقي ل نح�سن 
حيث  حــيــوي،  جمتمع  روؤيـــة  اإىل  نتوق  بــل 
للخائن  ول  وامل�سلل،  للجاهل  فيه  مكان  ل 
واملــتــ�ــســدد،  للعن�سري  ول  واملــ�ــســتــ�ــســلــم، 
ال�ستهلك، ول  لثقافة  فيه  ترويج  ل  وحيث 
لربي�ستيج التباهي بالروة واملمتلكات. نعم 
نريده جمتمعًا ذا همة �سماء عنيد ي�سعى اإىل  
بني  متينة  و"علقات  للأطفال  اأف�سل  حياة 
الأ�سر والعائلت، وعزمية اأقوى نحو تنمية 

وبناء الأوطان. 

ضيف في الشتاء

ال وجود للمحبطين بيننا

tsfhsa@yahoo.com

bahirahalabi@hotmail.com

د. تهاين �ضعيد احل�ضرمي

بهرية احللبي
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 ألف منشأة صغير ومتوسطة في السعودية
جدة - البالد

 ارتفع عدد املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف اململكة 
العام  من  الثالث  الربع  يف  من�ساأة،   978،445 اإىل 
الثاين  بالربع  مقارنة   %9.7 بلغت  بزيادة  احلــايل، 
بن�سبة  القطاع  ن�ساط  الريا�ض  منطقة  وتت�سدر   ،
اإجمايل املن�ساآت، فيما ت�سم منطقة مكة  36.1% من 

املكرمة 20.6% منها، واملنطقة ال�سرقية %12.5.
ال�سغرية  لــلــمــنــ�ــســاآت  الــعــامــة  الــهــيــئــة  ــحــت  واأو�ــس
للربع  من�ساآت"  "مر�سد  تقريرها  يف  واملتو�سطة 
ال�سغرية واملتو�سطة  املن�ساآت  اأن   ، ال�سادر  الثالث  
ــطــة  ـــن الأنــ�ــس ـــوزع عــلــى جمــمــوعــة وا�ـــســـعـــة م ـــت ت
ــاديــة، حــيــث ميــثــل قــطــاع جتــــارة اجلملة  القــتــ�ــس
و�سلت  بن�سبة  املجموع  ثلث  يقارب  ما  والتجزئة 
بن�سبة  والبناء  الت�سييد  قطاع  يليه   ،)%30.7( اإىل 
بن�سبة  امل�ساندة  اخلدمات  اإدارة  وقطاع   ،)%20.7(

بلغت )%11.6(.
واأكد التقرير على دور التكنولوجيا املالية يف تطوير 
القت�ساد الرقمي للمملكة من خالل امل�ساركة الفّعالة، 
اإىل  م�سريًا  اخلا�ض،  القطاع  بوا�سطة  وال�ستثمار 

اأن حجم الزيادة املتوقعة يف �سركات التقنية املالية 
بالعام  مقارنة   %65 بـــ  تــقــدر  2025م  عــام  بحلول 

احلايل 2022م.
اجلــريء  املــال  راأ�ــض  منظومة  منو  التقرير  واأظــهــر 
ال�ستثماري  التمويل  ملحوظ يف  ب�سكل  اململكة  يف 
بن�سبة 93% خالل الربع الثالث هذا العام على اأ�سا�ٍض 
النا�سئة  امل�ساريع  �سوق  منو  اإىل  بالإ�سافة  �سنوي، 
الربع، حيث  هذا  �سجل �سفقات �سخمة خالل  الذي 
الــذي  ال�ــســتــثــمــاري  التمويل  ارتــفــاع  ن�سبة  بلغت 
ح�سلت عليه ال�سركات ال�سعودية النا�سئة يف جمال 
ريال  مليارات   3.1 اإىل  لي�سل   %266 التكنولوجيا 

حتى نهاية الربع الثالث من العام احلايل
وتناول تقرير الربع الثالث دعم التحول الرقمي يف 
اململكة، م�سريًا اإىل اأن البنية التحتية الرقمية القوية 
الأعمال  ا�ستمرارية  �سمان  على  �ساعدت  اململكة  يف 
القطاع  خالل فرتة جائحة كورونا، وتعزيز ازدهار 
الرقمي؛ حيث احتلت اململكة املرتبة الثانية بني دول 
جمموعة الع�سرين يف التناف�سية الرقمية، بناًء على 

تقرير التناف�سية الرقمية لعام 2021م.

الناصر: النفط سيظل مطلوبا 
لصناعة البتروكيماويات

وفد أمريكي يبحث الفرص االستثمارية في الشرقية
الدمام - البالد

بـــحـــ�ـــســـور عـــــدد مــــن رجــــــال الأعــــمــــال 
ــكــي  ــعــوديــني ووفـــــد جتـــــاري اأمــري ــ�ــس ال
غــرفــة  اإدارة  جمــلــ�ــض  عــ�ــســو  بــحــثــت   ،
الرئي�ض  ونــائــب  الــرتكــي  نــوف  ال�سرقية 
ال�سعودي  الأعـــمـــال  ملجل�ض  الــتــنــفــيــذي 
التعاون  اأوجه  كالهان،  ديفيد  الأمريكي 
الغرفة  مبقر  وذلك  امل�سرتك،  القت�سادي 
اللقاء  تــنــاول  كــمــا   ، بــالــدمــام  الرئي�سي 

الــفــر�ــض ال�ــســتــثــمــاريــة يف مــعــاجلــة املــيــاه 
وال�ست�سارات الإدارية وال�سناعية وتقنية الأعمال 

وخدمات من�ساآت الطاقة وال�سناعة.
املتحدة  والـــوليـــات  اململكة  اأن  الــرتكــي  واأكــــدت 
وجتارية  اقت�سادية  عالقات  تربطهما  الأمريكية 
بني  املــ�ــســرتكــة  الــتــجــارة  حــجــم  اأن  مبينة  قــويــة، 
مليار  نــحــو114.1  2021م  عــام  يف  بلغ  البلدين 
ريال، بزيادة 28 مليار ريال عن عام 2020م، كما 
لها  در  ُت�سَّ التي  للدول  ال�ساد�سة  املرتبة  يف  تاأتي 
ت�ستورد  التي  للدول  الثانية  املرتبة  ويف  اململكة 

�سركة   700 مــن  اأكـــر  اململكة  يف  وتعمل  منها، 
اأمريكية، واأكر من 21 عالمة جتارية اأمريكية يف 

ال�سوق ال�سعودي حتى العام اجلاري 2022.
تبادل  تعزيز  على  حري�سان  البلدين  اأن  واأ�سافت 
وتقوية  امل�ستويات  جميع  يف  التجارية  الــوفــود 
العالقات الثنائية التي ت�سهد تطوًرا ومنًوا �سريًعا 
يف خمتلف الأن�سطة يف ظل الإجراءات واحلوافز 
احلكومية اجلديدة التي حررت القت�ساد الوطني، 
اإ�سافة اإىل الرغبة امللمو�سة من ال�سركات الأمريكية 

بالدخول اإىل القطاعات ال�ستثمارية يف اململكة.

الريا�ض - البالد
ــو   اأكــــد املــهــنــد�ــض اأمــــني الــنــا�ــســر رئــيــ�ــض اأرامــك
اأن الطلب  التنفيذيني،  اإدارييها  ال�سعودية وكبري 
على البرتوكيماويات �سيبقى قويا، وميكن لقطاع 
العاملي  الطلب  ن�سف  ي�سكل  اأن  البرتوكيماويات 

على النفط بحلول 2050. 
ال�سنوي  جيبكا  مبــنــتــدى  كلمته  يف  واأ�ـــســـاف 
التحول  كـــان  كلما  ـــه  اأن  ، الــريــا�ــض  يف  املنعقد 
النفط  ل�سناعة  اأهم  البرتوكيماويات  كانت  كثيفا 
والغاز وغريهما من ال�سناعات، ولت�سريع عملية 
والتطوير  البحوث  على  العتماد  يجب  التحول 

اللذين يعدان اأمرا اأ�سا�سيا.
 واأ�سار اإىل وجود فر�ض يف �سل�سلة القيمة لي�ض 
فقط عرب اإطالة دورة حياة املواد واإمنا حتويلها 
انبعاثاتها وا�ستخدامها بطريقة معينة  وتخفيف 
دورا  الأخ�سر   الهيدروجني  يلعب  اأن  متوقعا   ،
البرتوكيماويات  �سناعة  م�ستقبل  يف  اأ�سا�سيا 
كما  للطاقة،  نظيف  كم�سدر  ا�ستخدامه  وميكن 

ميكنه اإنتاج مواد اأكر ا�ستدامة. 
 وطرح النا�سر فكرة "حتول املواد"، م�سرًيا اإىل 

يف  الكيميائيات  لقطاع  كــربى  فر�سة  هناك  اأن 
اململكة ومنطقة اخلليج وحول العامل لأن ي�سطلع 
ــاج مـــواد مــتــطــورة، حمـــدًدا  ــت بــــدوٍر كــبــرٍي يف اإن
ب�ساأنها،  العمل  ينبغي  التي  الثالثة  اجلــوانــب 
وهي تعزيز وت�سريع وترية اجلهود يف البتكار 
لقطاع الكيميائيات لتطوير مواد جديدة ت�ستخدم 
والت�سنيع  البناء  قطاع  يف  وا�ــســع  نطاق  على 
من  اخلام  ومادتها  وا�ستدامة،  قوة  اأكر  وتكون 
البوليمرات، مع تقليل تكلفة اإنتاجها بحيث تكون 
التقليدية  للمواد  ومكملة  الأ�سعار،  يف  مناف�سة 

)كاحلديد واخلر�سانة( مع متّيزها يف الأداء. 
ولفت رئي�ض اأرامكو اإىل اأن منو القت�ساد العاملي 
يف  ال�سكان  عدد  ومنو  املقبلة  �سنة   30 الـ  خالل 
على  الطلب  يف  كبرية  زيــادة  عنه  �سينتج  العامل 
مركز  اإنــ�ــســاء  اأهمية  ثــم  ومــن  التقليدية،  املـــواد 
اأبحاث وتطوير املواد اجلديدة يف اململكة لزيادة 
كما  العاملي،  التعاون  خــالل  من  البتكار  حــدود 
قطاع  يف  والنمو  لال�ستمرار  فر�سة  هــنــاك  اأن 
اخلــام،  ـــواد  وامل الــوقــود  توفر  مــع  الكيميائيات 

وبنية حتتية داعمة على نطاق وا�سع.

توقع ارتفاع الطلب المحلي..األنصاري:

أشادوا بصدارة المملكة في النمو.. اقتصاديون لـ"           ": 

 أسعار الحديد في المملكة أقل عالميا

توقعات قوية للميزانية في دعم التنمية المستدامة

الريا�ض- البالد
توقع رئي�ض ال�سركة ال�سعودية للحديد وال�سلب 
الأن�ساري،  اأحمد  بن  �سالح  املهند�ض  "حديد"، 
م�ستقباًل مب�سرًا للطلب على احلديد يف اململكة ، 
على �سوء دخول م�ساريع عمالقة مرتبطة بروؤية 
اململكة 2030، ومن بينها مدينة نيوم وم�سروع 
الــبــحــر الأحــمــر ومــ�ــســروع الــقــديــة يف مــراحــل 
التنفيذ املختلفة، الأمر الذي  يعزز م�ستقبل هذه 

ال�سناعة ال�سرتاتيجية يف اململكة.
اخلام  مــواد  اأ�سعار  اأن  ت�سريح  يف  واأو�ــســح   
مطلع  منذ  م�سبوقة  غري  �سعرية  تقلبات  �سهدت 
اأنــواع  الــعــام اجلـــاري، وامــتــد ذلــك اإىل جميع 
ولفات  الت�سليح  حديد  ق�سبان  منها  احلــديــد، 

على  امل�سحوبة  احلديد  وم�سطحات  الأ�ــســالك 
مقاطع  مــن  وغــريهــا  الــبــارد،  وعــلــى  ال�ساخن 

احلديد واأنابيب النفط والغاز.
ارتفعت  احلديد  اأ�سعار  اأن  واأ�ــســاف 

مفاجئة،  عاملية  عوامل  لعدة  نتيجة 
اجليو�سيا�سية  الــتــوتــرات  اأبــرزهــا 
احلالية يف اأوروبا، وارتفاع اأ�سعار 

الــوقــود عــاملــًيــا، مــا اأثـــر بـــدوره على 
تكاليف �سال�سل الإنتاج والإمداد.
اأنــه  "حديد"،  رئــيــ�ــض  ــــد  واأك

برغم تاأثر الأ�سعار املحلية 
اإل  العاملية،  بالرتفاعات 

و�سلت  مما  اأقــل  يظل  الأ�سعار  م�ستوى  اأن 
اإلـــيـــه الأ�ــــســــواق الأوروبــــيــــة والأمــريــكــيــة 
والإقليمية، م�سيفا اأن �سناعة احلديد 
ــب متـــر بـــعـــدة �ــســعــوبــات  ــل ــ�ــس وال
ا�ستقرار  عــدم  ظــل  يف  وحتــديــات 
الأو�ساع القت�سادية العاملية، مثل 
الكهربائية  الطاقة  تكلفة  زيـــادة 
عامليًا  اللقيم  تكلفة  وارتــفــاع 
حمليًا،  توفره  و�سعوبة 
ــعــكــ�ــض بــ�ــســكــٍل  مـــا ان
اأ�سعار  على  مبا�سر 
تــكــلــفــة الإنــــتــــاج 

حمليا.

البالد/ مها ال�سليمان 
اقت�ساديون  خــرباء  توقع 
لفائ�ض  طــمــوحــة  اأرقــــامــــا 
للمملكة،  العامة  امليزانية 
الـــــتـــــي يـــعـــلـــنـــهـــا جمــلــ�ــض 
اليوم، وذلــك على  الـــوزراء 
لأداء  القوية  النتائج  �سوء 

ــوطــنــي خــالل  ــاد ال القــتــ�ــس
هذا العام، م�سيدين يف ت�سريحات 
ــــى يف  ــي الأعــــل ــس ــا� ــي ــق ــمــو ال ــن ــال ب
�سجلته  ومــا  الع�سرين،  جمموعة 
القت�سادية  املــوؤ�ــســ�ــســات  تــقــاريــر 
واملـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة مـــن تــوقــعــات 
كبرية توؤكد هذه ال�سدارة وتعزيز 

ال�ستدامة.
القت�سادي  واخلبري  الكاتب  يقول 
الــدكــتــور عــلــي احلـــازمـــي، اإن قــوة 
القت�ساد ال�سعودي اأكدته املنظمات 
حققت  اململكة  واأن  خا�سة  العاملية، 
ــث الــنــمــو  ـــم واحـــــــدًا مـــن حــي ـــرق ال
القت�سادي لهذا العام باإ�سادة كثري 
باأن  م�سيفا  الدولية،  املنظمات  من 
اململكة توا�سل امل�سروعات الكبرية 
ــادي  ــ�ــس ــت بـــاعـــتـــبـــاره املـــحـــرك الق
الفوائ�ض  تكون  اأن  متوقعًا  القادم، 
يف امليزانية كبرية، و�سيذهب جزء 
النقدية  الحتياطات  لتعزيز  منها 
للمملكة التي تعد اأحد اأهم موؤ�سرات 

قوة القت�ساد.
جمل�ض  ع�سو  اأو�ــســح  جانبه  مــن   
الـــ�ـــســـورى واخلــــبــــري الـــقـــانـــوين 

موازنة  اأن  الفا�سل  في�سل  الدكتور 
حققت  ال�سعودية  العربية  اململكة 
قفزات مهمة وفوائ�ض غري م�سبوقة 
بــفــعــل الــ�ــســيــا�ــســات القــتــ�ــســاديــة 
اململكة،  تنتهجها  الــتــي  الناجحة 
وتــركــيــزهــا عــلــى مــــوارد تــعــزز من 
مــقــدمــتــهــا  ويف  ــتــنــمــيــة  ال عــمــلــيــة 
ال�سياحية وال�سناعة، مما  قطاعات 
عزز الإيرادات املالية هامة وحتقيق 
كل  اأن  اإىل  النظر  لفــتــًا  فــوائــ�ــض، 
بناًء  املتوقعة  والبيانات  املعطيات 
على ما جاء يف الأ�سهر ال�سابقة من 
هذا العام ت�سري اإىل  قوة القت�ساد 
الـــ�ـــســـعـــودي ومنـــــوه وهــــو هــدف 
ا�ــســرتاتــيــجــي جنــحــت املــمــلــكــة يف 

حتقيقه.
ال�سنوات  خــالل  "اأعتقد  وتــابــع   
التحتية  الــبــنــيــة  بــفــعــل  ــة  ــادم ــق ال
ــا املــمــلــكــة  ــه ــت ــس الــقــويــة الـــتـــي اأر�
اقت�سادية  قــفــزات  هناك  �ستكون 
القت�ساد  مكانة  مــن  تعزز  هائلة 
ـــذي يــعــد مــن اأقـــوى  الــ�ــســعــودي ال

القت�ساديات يف العامل".

منو م�ستدام
امل�ست�سار املايل والقت�سادي ماجد 
اململكة  اأن  يوؤكد  ال�سويغ  اأحمد  بن 
و�سريحة  واثــقــة  بــخــطــى  تــخــطــو 
 2030 روؤيــة  اأهـــداف  حتقيق  نحو 
عامًا بعد عام يف كل موازنة، وبناًء 
الأوىل  اأ�سهر  للت�سعة  النتائج  على 
ميزانية  يف  مــلــيــار   149 بفائ�ض 
املو�سوعة  املوازنة  2022 وح�سب 
لـــهـــذا الـــعـــام نــتــوقــع بـــــاأن يــكــون 
الفائ�ض 90 مليارا ل�سالح امل�ساريع 
ــحــيــة، وجــمــيــع  ــ�ــس الــتــنــمــويــة وال
القطاعات مبا ي�سمن العي�ض الرغيد 
للمواطن واملقيم على اأر�ض اململكة. 
ترليونية  موازنة  �سرنى  وا�ساف: 
يف  وارتفاعًا  القطاعات،  كل  تدعم 
النفطية،  غري  والعوائد  الإيــرادات 
املــ�ــســروفــات، مما  وتــقــلــيــ�ــض يف 
قوة  لتاأكيد  اإ�سافيًا  فائ�سًا  يعني 
كما  ال�سعودي  القت�ساد  ومكانة 
مع  لالقت�ساد  م�ستمرًا  منوًا  �سنجد 
موقع  وا�ستثمار  الإنــفــاق،  كــفــاءة 
�سال�سل  بناء  يف  اجلغرايف  اململكة 

الإمــــــداد والــتــجــارة الــدولــيــة 
و�ستكون حمط اأنظار العامل.

عــ�ــســو  ـــــرى  ي الـــ�ـــســـيـــاق  يف   
جمــلــ�ــض الــ�ــســورى فــ�ــســل بن 
ميزانية  اأن  البوعينني،  �سعد 
الأرقام  اأقوى  �ستحقق  اململكة 
اإجناز  النجاح يف  بذلك  معلنة 
والهيكلية،  املالية  الإ�سالحات 
املــايل  الــتــوازن  وحتقيق هــدف 
ــــدخــــول يف  واإنــــهــــاء الـــعـــجـــز، وال
مع  املــالــيــة،  ال�ــســتــدامــة  ا�ستحقاق 
الرتكيز على الإنفاق ال�سرتاتيجي 
مما  لال�ستقرار،  حمققة  روؤيــة  وفق 
يــحــفــز املــ�ــســتــثــمــريــن يف جمـــالت 

خمتلفة.
 مـــن جــهــتــه يـــوؤكـــد اأ�ــســتــاذ املــالــيــة 
د.  الإمـــام  جامعة  يف  وال�ستثمار 
وبــنــاء  املــيــزانــيــة  اأن  مكني  حمــمــد 
التي  �سنوية  الربع  التقارير  على 
اأن  توؤكد  املالية  وزارة  من  ت�سدر 
هناك تفاوؤًل كبريًا لتحقيق اإيرادات 
املتوقع" وكانت  من  اأعلى  وفائ�ض 
مليار   90 اىل  ن�سل  اأن  التوقعات 
لهذا  الــعــامــة  املــيــزانــيــة  يف  فائ�ض 
الفائ�ض  هــذا  جتاوزنا  لكننا  العام 
الثالث"  الربع  بحوايل 35 % حتى 
ومنـــــو النـــ�ـــســـطـــة غــــري الــنــفــطــيــة 
وتــعــزيــز كـــل الــقــطــاعــات خــا�ــســة 
القطاع اخلا�ض بالإ�سافة اإىل الدعم 
ال�سغرية  املــنــ�ــســاآت  لنمو  الــكــبــري 

واملتو�سطة.

ت�سمل التجارة واخلدمات .. والريا�ض تت�سدر

نمو قياسي لرأس المال الجريء 
وشركات التقنية المالية
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3 آالف انتهاك ضد المساجد.. وفرار من الجبهات

عدن - البالد
تتلقى ملي�سيا احلوثي الإرهابية هزائم متتالية يف جبهات 
بــاأر�ــض  املــواجــهــة  مــن  للهروب  عنا�سرها  دفــع  مــا  الــقــتــال، 
اليمني  الرئا�سي  املجل�ض  حتركات  عقب  وحتديدا  املعركة، 
�سفوفها  بـــدت  حــيــث  عــ�ــســكــريــا،  امللي�سيا  هــجــمــات  لـــردع 
اأقرت  كما  ال�سمود،  على  تقوى  ل  �سعف  حالة  يف  القتالية 
اأمنية  م�سادر  قالت  اإذ  الأول،  ال�سف  يف  قياداتها  بذلك 
عن  امل�سوؤول  احلاكم،  علي  اأبو  احلوثي  القيادي  اإن  رفيعة 
امللي�سيات  لزعيم  رفع  احلوثية،  الع�سكرية  ال�ستخبارات 
من  الفارين  اجلنود  من  كبريا  عــددا  ت�سم  بقوائم،  تقريرا 
ال�سالح  قطع  وفقدان  الأخـــرية،  الهدنة  بــدء  منذ  اجلبهات، 

التي بحوزتهم.
التقرير  اأن  اإىل  الإخبارية"،  لـ"لعني  وفقا  امل�سادر،  ولفتت 
ك�سف عن نق�ض يف املقاتلني يف جبهات امللي�سيا يف حمافظة 
و"حلج"  "ال�سالع"  حمافظتي  مع  التما�ض  وعلى  "تعز" 
اإ�سافة اإىل اأن كثريا من املقاتلني يطلبون اإجازة حمددة ثم 
ل يعودون اإىل مواقعهم. وقد اأثار و�سع اجلبهات قلق زعيم 
اأذرعــه  لتوجيه  خمبئه  من  خــرج  ــذي  وال احلــوثــي،  ملي�سيا 
التحرك  ل�سرعة  �سنعاء  يف  الإرهــابــيــة  املنظمة  وقــيــادات 
حل�سد  اليمنية،  القبائل  وبني  املحررة  غري  املحافظات  يف 
الهاربني من اجلبهات  الفارين، واإعادة  املقاتلني و�سد فراغ 

باأ�سلحتهم، وبالقوة.
وت�سدرت اإب املحافظات اليمنية بن�سبة اأعداد الهاربني من 
باملخزون  تعرف  التي  ذمار  حمافظة  جاءت  فيما  اجلبهات، 
اأعداد  مبعدل  الثانية،  املرتبة  يف  للملي�سيا  الهائل  الب�سري 
القيادي حممد علي احلوثي  فاإن  للم�سادر  الهاربني. ووفقا 
خالل لقائه القيادات يف حمافظة اإب، اأقر اأن املحافظة كانت 
اأكرث املناطق اخلا�سعة للملي�سيا النقالبية التي �سهدت فرار 

اأبنائها من اجلبهات احلوثية.
عنا�سر  تلجاأ  القتال  جبهات  يف  خ�سائرهم  على  وللتغطية 
حيث  املــدنــيــني،  بحق  اجلــرائــم  لرتــكــاب  احلــوثــي  ملي�سيا 

خم�سة  واإ�سابة  قتل  على  م�سلحة  حوثية  ع�سابة  اأقدمت 
مديرية  يف  اأرا�سيهم  لنهب  نفذتها  هجمة  اأثناء  مواطنني، 
م�سادر  وقالت  اليمن.  غرب  احلديدة،  مبحافظة  "باجل" 
حملية واإعالمية مينية، اإن ع�سابة تابعة مليلي�سيا احلوثي، 
اأبناء  من  عباقه"  "بني  اأ�سرة  بحق  ب�سعة  جرمية  ارتكبت 
باجل  "املق�سع" يف مديرية  اأهايل منطقة  العزل من  تهامة 
التي  احلوثية،  الع�سابة  اأن  مو�سحة  احلديدة،  مبحافظة 
يقودها املدعو "عادل عاطف"، اأقدمت على نهب اأر�ض تابعة 
لأبناء "بني عباقه"، وعندما حاول اأ�سحاب الأر�ض الدفاع 

عنها قامت الع�سابة احلوثية بقتلهم.
ها�سم  من:  كال  قتلت  الع�سابة احلوثية  اأن  امل�سادر  واأكدت 
اأحمد ها�سم عباقه، ومقبول احمد مقبول عباقه، فيما اأ�سيب 
ها�سم،  ح�سن  حممد  على  مــن:  كــل  عباقه  بني  اأ�ــســرة  مــن 
عباقه.  حممدها�سم  وحممد  عباقه،  مقبول  حممد  وعدنان 
ووثق اأحد املواطنني اجلرمية بالفيديو قبل اأن ُي�ساب بطلق 
ناري وُيغ�سى عليه يف م�سهد موؤمل لقى تفاعاًل كبريًا، و�سط 
الفيديو  اأظهر  بينما  عام،  راأي  لق�سية  اإىل حتويلها  دعوات 
"حفار" ا�ستقدمته حلفر  املتداول الع�سابة امل�سلحة بجانب 

بئر مــاء يف الأر�ــض املنهوبة، وحــاول الأهــايل وقــف ذلك، 
اجلرمية  وعقب  كثيف.  نار  اإطــالق  لعملية  تعر�سوا  لكنهم 
للمنظمات  منا�سدة  بــيــان  ال�سحايا  اأ�ــســر  اأطــلــقــت  املــوؤملــة 
الأممــيــة يف احلــديــدة  الإنــ�ــســان والبعثة  الأممــيــة حلــقــوق 
بالتدخل للقب�ض على الع�سابة واإيقاف عمليات ال�سطو على 
لنهب  منظمة  حملة  احلوثي  ميلي�سيات  وت�سن  اأرا�سيهم. 
املناطق  وخمتلف  احلــديــدة  يف  املواطنني  اأرا�ــســي  و�سلب 
عن  ميني  حقوقي  تقرير  وك�سف  ل�سيطرتها.  اخلا�سعة 
توثيق اأكرث من 3 اآلف انتهاك طالت امل�ساجد ودور العبادة 

يقارب  ما  مدى  على  الإرهابية،  احلوثي  ميلي�سيا  بها  قامت 
واحلريات  للحقوق  اليمنية  ال�سبكة  وثقت  كما  �سنوات،   8
 14 يف  العبادة  ودور  امل�ساجد  طالت  انتهاك  واقعة   3370
حمافظة مينية ارتكبتها ميلي�سيا احلوثي، خالل الفرتة من 

1 يناير 2015م وحتى 30 اأبريل 2022م.
ارتكبت  احلوثي  ميلي�سيا  اأن  تقرير  يف  ال�سبكة  واأو�سحت 
منها  وم�سلني،  امل�ساجد،  واأئمة  خلطباء  قتل  حــالت   109
62 حالة قتل نتيجة الإطالق املبا�سر، و17 حالة قتل نتيجة 
القوة  ا�ستخدام  نتيجة  قتل  حالة  و19  الع�سوائي  الق�سف 
املفرطة وال�سرب، و11 حالة قتل نتيجة الطعن وا�ستخدام 

ال�سالح الأبي�ض، اإ�سافة اإىل 132 حالة اإ�سابة ج�سدية.
اأئمة وخطباء  اأن امليلي�سيا اختطفت 376 من  وبنينّ التقرير 
م�سجدا،   378 و�سجل  ر�سد  اأنه  موؤكدًا  وامل�سلني،  امل�ساجد 
حني  يف  ع�سكرية،  ثكنات  اإىل  احلــوثــي  ميلي�سيا  حولته 
حولت 54 م�سجدا اإىل غرفة عمليات لأعمالها احلربية، كما 
الب�سعة  للمجزرة  العبارات  باأ�سد  اإدانتها  ال�سبكة عن  عربت 
التي ارتكبتها ميلي�سيا احلوثي الإرهابية يف مديرية حي�ض 

مبحافظة احلديدة، اأواخر الأ�سبوع املا�سي.
ما  اأم�ض،  اليمنيني،  ال�سحافيني  نقابة  ا�ستنكرت  ذلك،  اإىل 
يتعر�ض له ال�سحافيون املختطفون لدى ميلي�سيا احلوثي، 
اأنها  مو�سحة  قاهرة،  تع�سفية  ظروف  يف  حريتهم  وتقييد 
امليلي�سيا  لدى  املختطفني  ال�سحافيني  اأ�سر  من  بالغا  تلقت 
احلوثية منذ يونيو 2015. واأ�سافت النقابة اأن البالغ اأفاد 
وال�سرب  للتعذيب  املن�سوري  توفيق  ال�سحايف  بتعر�ض 
حوثي  قــيــادي  قبل  مــن  جمجمته  ُك�سرت  حتى  راأ�ــســه  على 
ال�سحافيني  مع  نقله  مت  كما  املختطفني،  ملف  على  م�سرف 
انفرادية،  زنــازيــن  اإىل  حميد  وحـــارث  عــمــران  عبداخلالق 
ال�سحافيني  ــاة  حــي عــلــى  ــكــبــرية  ال خمــاوفــهــا  عـــن  مــعــربة 
املختطفني، يف ظل هذا التعامل القمعي من قبل امل�سوؤولني 
الأمنيني احلوثيني وتعذيب خمتطفني عزل، وحرمانهم من 

حق الرعاية ال�سحية والزيارة.

مليشيا الحوثي تقتل مدنيين مدافعين عن أراضيهم

 

بغداد - البالد
املتعاونة مع  املتطرفة  الإرهابية  التنظيمات  العراقية  ال�سلطات  تالحق 
طهران لزعزعة ال�ستقرار، اإذ اأعلنت ال�سلطات الأمنية يف العراق، اأم�ض 
منف�سلة  عمليات  يف  داع�ض  تنظيم  من  عن�سرًا   11 اعتقال  )الثالثاء(، 

مبناطق خمتلفة من البالد.
واأكدت وزارة الداخلية العراقية، يف بيان لها، اأن وكالة ال�ستخبارات 
والتحقيقات الحتادية يف وزارة الداخلية نفذت عدة عمليات ا�ستباقية 
نتج عنها اإلقاء القب�ض على 11 اإرهابيًا من مطلوبني وفق اأحكام املادة 
املوقوفني  انتماء  خلفية  على  ياأتي  العتقال  اأن  مو�سحة  اإرهــاب،   /4
بابل  مبحافظة  العمليات  نفذت  حيث  الإرهــابــي  التنظيم  لع�سابات 
وكركوك ونينوى ودياىل، موؤكدة اأنها م�ستمرة بعملياتها النوعية التي 

ت�ستهدف ما تبقى من العنا�سر الإرهابية.
التنظيم  عنا�سر  �سد  الع�سكرية  عملياتها  العراقية  القوات  وتوا�سل 
التي  واحلــدوديــة  النائية  املناطق  عند  اأغلبها  ترتكز  والتي  الإرهــابــي 
تن�سط عندها اخلاليا الإرهابية، فيما ك�سف خرباء اأمميون عن وجود 
يف  وكيميائية  حمرمة  اأ�سلحة  "داع�ض"  تنظيم  با�ستخدام  تفيد  اأدلــة 

الفرتة التي اأعلن فيها "خالفته" املزعومة بالعراق و�سوريا.
ق تقرير فريق التحقيق التابع لالأمم املتحدة لتعزيز امل�ساءلة عن  وتطرنّ
اجلرائم املرتكبة من جانب تنظيم "داع�ض"، اإىل "جمع الأدلة امل�ستندية 
والرقمية وامل�ستمدة من �سهادات ال�سهود" على �سلة با�ستخدام اأ�سلحة 
يف  اخلــرباء  وبــني  و2019.   2014 العامني  بني  العراق  يف  كيميائية 
واإنتاج �سواريخ ومدافع  بت�سنيع  "قام  "داع�ض"،  تنظيم  اأن  تقريرهم 
هاون كيميائية وذخائر كيميائية للقنابل ال�ساروخية وروؤو�ض حربية 
التقرير  ــز  وركنّ ال�سنع".  يدوية  كيميائية  متفجرة  واأجــهــزة  كيميائية 
ولوج�ستية  مالية  ترتيبات  داع�ض  ــخــاذ  اتنّ تثبت  ــة  اأدل على  خ�سو�سا 
وترتيبات تتعلق بامل�سرتيات والروابط مع عنا�سر القيادة، يف اإ�سارة 
يف  ي�ستبه  التي  للمواقع  اأكرب  فهم  اإىل  اأ�سار  كذلك  داع�ض.  تنظيم  اإىل 

اأنها �سهدت اأن�سطة لت�سنيع الأ�سلحة واإنتاجها وا�ستخدامها يف جميع 
داع�ض  تنظيم  التي ي�سنعها  باملواد  التب�سر  العراق، ومزيد من  اأنحاء 
على  خ�سو�سا  جهودهم  املحققون  ز  وركنّ امل�ستخدمة.  الإي�سال  ونظم 
�ست له مدينة تازة خورماتو العراقية يف الثامن من مار�ض  هجوم تعرنّ
2016. واأكدوا اأنهم جمعوا كمية كبرية من الأدلة مبا يف ذلك �سجالت 

بات تنظيم داع�ض ومرا�سالته. ك�سوف مرتنّ
لأ�سر  تعوي�سات  بدفع  متعلقة  اأدلة  فح�ض  مت  اأنه  التقرير  يف  وجاء 
الكيمياوية،  لالأ�سلحة  ن�سرهم  اأثناء  قتلوا  الذين  التنظيم  اأع�ساء 

لكبار  داع�ض  تنظيم  يوفره  كــان  الــذي  بالتدريب  تتعلق  و�سجالت 
ذلك  يف  مبــا  كاأ�سلحة،  الكيمياوية  املـــواد  ا�ستخدام  على  العمالء 
اأجهزة نرث املواد الكيمياوية، فيما اعترب التقرير طائفة من العوامل 
مبا  اأ�سلحة  اإىل  التنظيم  لها  حونّ التي  الكيمياوية/البيولوجية" 
والري�سني  والنيكوتني  وال�سيانيد  والكلور  الأملنيوم  فو�سفيد  فيها 
امل�ستمرة  ال�سحية  امل�ساعفات  على  م�سددا  الثاليوم،  وكربيتات 
و�سرطانات  مزمنة  اأمرا�سا  ت�سمل  والتي  خورماتو  تازة  �سكان  بني 

وم�ساعفات ذات �سلة بال�سحة الإجنابية.

تقرير أممي: المتطرفون استخدموا أسلحة كيمياوية

حفتر يتمسك بالترشح للرئاسة

العراق.. إرهابيون في قبضة األمن

ليبيا.. صراع السلطة مستمر
طرابل�س - البالد

يتوا�سل ال�سراع على ال�سلطة يف ليبيا بني احلكومتني 
الليبي  للجي�ض  العام  القائد  اأعلن  بينما  املتنازعتني، 
لالنتخابات  بالرت�سح  كه  مت�سنّ حفرت،  خليفة  اجلــرال 
متنع  ــة  ــوري ــت ــس د� قـــاعـــدة  لأي  ورفــ�ــســه  ــيــة  الــرئــا�ــس

الع�سكريني من الرت�سح لالنتخابات.
وقال حفرت، اإن املطالبني مبنع الع�سكريني من امل�ساركة 
املمار�سة  يف  �سعفهم  عــن  يــعــربون  النــتــخــابــات  يف 
فارغة  �سناديقهم  تبقى  اأن  من  وخوفهم  ال�سيا�سية، 
باأ�سوات  الع�سكريني  من  مناف�سيهم  �سناديق  ومتتلئ 
لل�سعب  اخلــيــار  تــرك  �ــســرورة  اإىل  داعــيــا  الناخبني، 
ــدرة على  ــق ال نف�سه  يـــرى يف  مــن  ولــلــ�ــســنــدوق ولــكــل 

املناف�سة.
تر�سح  منع  على  لــلــدولــة،  ــى  الأعــل املجل�ض  ت  ــونّ و�ــس
النتخابات  اإىل  والع�سكريني  اجلن�سية  مــزدوجــي 
الربملان،  مع  القائمة  اخلــالف  نقطة  وهــي  الرئا�سية، 
من  وجعل  الد�ستورية،  الــقــاعــدة  اإقـــرار  عطلنّت  التي 
م�سيفًا:  النتخابات،  لإجـــراء  موعد  حتديد  ال�سعب 
ول  الع�سكريني  مــن  لي�سوا  بال�سلطة  "املت�سبثون 
اأن  على  م�سددا  الع�سكرية"،  املوؤ�س�سة  اإىل  ينتمون 

اأثبتت  ال�سيا�سيون،  يقودها  التلفيقية" التي  "احللول 
ها اإ�ساعة للوقت وللجهد ول ميكن  عدم جدواها، كما اأننّ

اأن ت�ساهم اإلنّ يف تفاقم الأزمات.
على  امل�سلحة  امللي�سيات  �سيطرة  اأن  حفرت  واعــتــرب 

العا�سمة طراب�ض وعلى مركز ال�سلطة التنفيذية العليا 
الأزمــة  حل  م�ساعي  كل  ف�سل  اإىل  اأدنّى  �سنوات،  منذ 
اإىل  لــت  حتــونّ الــدولــة  موؤ�س�سات  اأن  م�سيفا  الليبية، 

ة خا�سعة للمجموعات امل�سلنّحة. كيانات ه�سنّ

واأكدنّ قائد اجلي�ض الليبي، اأن ا�ستمرار هذا الو�سع يف 
تنعم  التي  والقرى  املدن  يدفع  قد  طرابل�ض،  العا�سمة 
ــاإدارة  ب قــرار حا�سم  ليبيا لتخاذ  والأمـــان يف  بــالأمــن 
مبعزل  طريق،  خارطة  ور�سم  وموؤ�س�ساتهم  �سوؤونهم 

عن العا�سمة.
يف  للدولة  الأعلى  املجل�ض  رئي�ض  رد  ثانية،  جهة  من 
ليبيا خالد امل�سري على رئي�ض حكومة الوحدة الوطنية 
اإىل  بال�سلطة  مت�سكه  جدد  الذي  الدبيبة،  احلميد  عبد 

حني اإجراء انتخابات يف البالد.
وقال امل�سري يف تدوينة على ح�سابه يف "تويرت": "اإن 
جاء  ومن  بالنتخابات،  يخرج  بالنتخابات  جاء  من 

باتفاق �سيا�سي يخرج باتفاق �سيا�سي".
ي�سار اإىل اأن العالقة بني الدبيبة وامل�سري متوترة منذ 
عقيلة  الربملان  رئي�ض  مع  الأخري  تقارب  ب�سبب  اأ�سهر، 
�سالح واتفاقهما على توحيد ال�سلطة التنفيذية وتغيري 
املنا�سب ال�سيادية. وتلقي هذه اخلالفات وهذا التباين 
على  ال�سوء  ليبيا  يف  الفاعلة  القوى  بني  املواقف  يف 
النتخابية، و�سعوبة  العملية  التي تعرت�ض  العراقيل 
اأي  تنفيذ  عــلــى  املتحكمة  الأطـــــراف  واإلـــــزام  اإجــبــار 

تفاهمات واتفاقيات مرتقبة.

موسكو ترفض 
محادثات السالم

إيران تجمد الحسابات 
البنكية لغير المحجبات

مو�سكو - البالد
زيلينك�سي  فولودميري  الأوكـــراين  الرئي�ض  زار  بينما 
التما�ض  خط  على  �سلوفيان�سك  مدينة  )الثالثاء(  اأم�ض 
قال  �سر�سة مع رو�سيا،  تدور معارك  دونبا�ض حيث  يف 
الكرملني اإنه ل يرى فر�سة لإجراء مفاو�سات �سالم يف 

الوقت احلايل.
بي�سكوف  دمــيــرتي  الــكــرمــلــني  بــا�ــســم  املــتــحــدث  وقــــال 
تكون  اأن  ينبغي  النتيجة  اأن  "بخ�سو�ض  لل�سحفيني: 
التو�سل اإىل �سالم عادل ودائم، فاإننا نتفق مع ذلك. اأما 
فيما يتعلق بفر�ض الدخول يف مفاو�سات من اأي نوع، 
اأنه  واأ�ساف  احلايل".  الوقت  يف  منها  اأيا  نرى  ل  فاإننا 
الع�سكرية  عمليتها  اأهـــداف  رو�سيا  حتقق  اأن  �سيتعني 
اأي  اإجــراء حمادثات مع  قبل  اأوًل  اأوكرانيا  اخلا�سة يف 

�سركاء حمتملني.
دونيت�سك  اإقليم  يف  رو�سيا  عينته  م�سوؤول  اأكــرب  واأكــد 
ب�سرق اأوكرانيا اأن من املقرر اأن تتبادل رو�سيا واأوكرانيا 
120 من اأ�سرى احلرب، 60 اأ�سريًا من كل جانب. وكتب 
دني�ض بو�سيلني على تيليجرام:" يجري تبادل 60 مقابل 

60 مع كييف".
اأوكــرانــيــا،  يف  الرو�سية  الع�سكرية  العملية  وت�ستمر 
حيث تقوم وحدات من اجلي�ض الرو�سي مبحاولة ب�سط 
كييف  توا�سل  فيما  الأوكرانية،  املناطق  على  ال�سيطرة 
اآخر  ويف  الــغــرب.  من  وع�سكري  مــادي  بدعم  املقاومة 
التطورات �سقط 8 قتلى يف ق�سف طال مدينة دونيت�سك 
الرو�سي  ــدفــاع  ال وزيـــر  اأعــلــن  فيما  ــا،  ــي اأوكــران ب�سرق 
ع�سكرية  �سناعية  وجممعات  قــيــادة  مــراكــز  ا�ستهداف 

اأوكرانية.

طهران - البالد
على الرغم من اإعالن املدعي العام الإيراين قبل اأيام اإلغاء 
الإيــراين  الربملان  يف  النائب  اأن  غري  الأخـــالق،  �سرطة 
اأن  اأكد  الربملانية ح�سني جاليل  الثقافية  اللجنة  وع�سو 
امل�سرفية  احل�سابات  جتميد  تبحث  الإيرانية  احلكومة 
لغري املحجبات بدًل من ت�سيري دوريات الآداب، املعروفة 

بدوريات الإر�ساد لل�سغط عليهن بطريقة غري مبا�سرة.
اإنهاء  �سيتم  الحتجاجات  انتهاء  مع  اإنــه  جــاليل  وقــال 
يعني  ما  اأ�سبوعني،  اأو  اأ�سبوع  الأمــور يف غ�سون  هذه 
اأن احلجاب �سيعود اإىل روؤو�ض الن�ساء، م�سيفًا: "�سيتم 
املقبلني  الأ�سبوعني  يف  والعفة  احلــجــاب  خطة  تنفيذ 

و�سرفع تكلفة عدم ارتداء احلجاب".
الإيراين  العام  للمدعي  الغام�ض  الإعالن  مع  وبالتزامن 
الأمر  مقر  با�سم  املتحدث  قال  الآداب،  دورية  تعليق  عن 
يف  حمــمــدي،  خــان  علي  املنكر،  عــن  والنهي  باملعروف 
"مهمة دوريات الأمن الأخالقي  اإن  ت�سريح غري وا�سح 
نف�سه  الوقت  يف  اأكــد  اأنــه  اإل  انتهت"،  قد  والجتماعي 
على �سرورة ا�ستخدام اأ�ساليب اأحدث واأدق فيما يتعلق 

بـ"احلجاب."
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مستقبل واعد لصناعة 
اهتمام كبير وصدارة إقليمية 

يحظى قطاع الطريان املدين يف اململكة باهتمام كبري وبذل �سخي على م�سروعاته من القيادة الر�سيدة، حفظها الله ، كونه حمرًكا رئي�ًسا لنمو القت�ساد الوطني وازدهاره، وفق روؤية 
اململكة 2030، لتعزيز مكانتها عامليًا. ومع الحتفال باليوم العاملي للطريان املدين الذي يوافق ال�سابع من دي�سمرب من كل عام، ي�سهد هذا القطاع احليوي يف اململكة تقدمًا تنمويًا 

كبريًا يف �ستى جمالته، ببناء منظومة متكاملة من املطارات يف اأرجاء الوطن كافة، و�سلت اإىل )29( مطارًا، ت�ستقبل ماليني امل�سافرين من الداخل واخلارج.

جدة ـ البالد 

 حقق قطاع الطريان املدين يف عهد خادم 
عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
العزيز اآل �سعود ـ حفظه الله ـ نقالت نوعية 
خمتلف  يف  مت�سارعة  تنموية  وتــطــورات 
املجالت، لتعظيم احل�سور العاملي املتميز 
للوطن على خمتلف الأ�سعدة، ويتوج ذلك 
اإعالن �سمو الأمري حممد بن �سلمان بن عبد 
العزيز ، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 
، ال�سرتاتيجية الوطنية للنقل واخلدمات 
جمل�س  موافقة  ذلــك  و�سبق  اللوج�ستية، 
الطريان  قطاع  ا�سرتاتيجية  على  الــوزراء 

املدين.
 ويعّد اإطالق ال�سرتاتيجية الوطنية للنقل 
وا�سرتاتيجية  اللوج�ستية  واخلـــدمـــات 
قطاع الطريان املدين املنبثقة عنها، مرحلة 
ا�ستثنائية يف م�سرية التطوير خَللق بيئة 
خلق  يف  وامل�ساهمة  عاملية،  ا�ستثمارية 
التنمية  ودعـــم  ومــزدهــر  متنوع  اقت�ساد 
 ، اململكة  يف  والقــتــ�ــســاديــة  الجــتــمــاعــيــة 
اململكة  يف  الطريان  قطاع  م�ستقبل  ور�سم 
منطقة  يف  الأول  ــرائــد  ال الــقــطــاع  ليكون 
ال�سرق الأو�سط، ويزيد من ن�سبة م�ساهمته 
دوره  ويدعم  للمملكة،  املحلي  الناجت  يف 
املاأمول يف حتقيق م�ستهدفات روؤية اململكة 
اململكة  تكون  اأن  على  الرتكيز  مع   2030
الثالث  ــقــارات  ال يــربــط  لوج�ستيًا  مــركــزًا 
وتتواىل  اجلــوي.  وال�سحن  للنقل  وعامليًا 
الإجنازات على م�ستويات متنوعة اأبرزها 
وتطوير  الــطــريان،  واأمــن  ال�سالمة  جمــال 
واإن�ساء املطارات وحت�سني جتربة امل�سافر، 
العمل  ــوب  ــل ــس اأ� تــطــويــر  اإىل  ــافــة  بــالإ�ــس
ومنهجية حماية العمالء وفق اأحدث النظم 

واملعايري العاملية.

 شراكة واستثمارات
وتعزيز  اخلــا�ــس  الــقــطــاع  دور  ولتفعيل 
و�سوق  املــطــارات  م�ساريع  يف  امل�ساهمات 
الهيئة  عملت  اململكة،  يف  اجلـــوي  النقل 
للمطارات  املوؤ�س�سي  التحول  م�سروع  على 
على  اجلــوي  النقل  قطاع  حوكمة  لتعزيز 
م�ستقبل  لــدعــم  �سليمة  اقت�سادية  اأ�ــســ�ــس 
ــكــة، بــاأفــ�ــســل  �ــســنــاعــة الــقــطــاع يف املــمــل
نوعية  نقلة  لإحـــداث  العاملية  املــمــار�ــســات 
وفتح  املــطــارات،  تطوير  يف  كــربى  وقفزة 
ال�ستثمارات  من  املزيد  ل�ستقطاب  املجال 
مع  ال�سراكة  وتو�سيع  والدولية،  املحلية 
الــقــطــاع اخلــا�ــس، ومتــكــني منــو الأعــمــال، 
النقل  منظومة  يف  التكامل  دعم  جانب  اإىل 

واخلدمات اللوج�ستية.
 وجنحت الهيئة العامة للطريان املدين يف 
رفع  بهدف  �سركات  اإىل  قطاعاتها  حتويل 
�سنوات  عدة  قبل  ومت  الت�سغيلية،  الكفاءة 
عبدالعزيز  بن  حممد  الأمــري  مطار  اإن�ساء 
الدويل باملدينة املنورة عن طريق ال�سراكة 
مع القطاع اخلا�س بطريقة البناء والإعادة 
اململكة  يف  مــطــار  اأول  ويــعــد  والت�سغيل 
طريق  عــن  بالكامل  وت�سغيله  بــنــاوؤه  يتم 
القطاع اخلا�س وفق اأ�سلوب البناء واإعادة 
�سركة  مــع  بال�سراكة   ، والت�سغيل  امللكية 
�سركة  واإنــ�ــســاء  املــطــارات،  لت�سغيل  طيبة 
املطارات القاب�سة التي من خاللها مت اإن�ساء 
الريا�س،  مــطــارات  ك�سركة  �سركات  عــدة 
مطارات  و�سركة  الدمام،  مطارات  و�سركة 

ملطار  املوؤ�س�سي  التحول  اإىل  اإ�سافة   ، جدة 
بحفر  القي�سومة  ومطار  الدويل،  الأح�ساء 
فهد  امللك  مطار  جانب  اإىل  لتعمل  الباطن، 
ــدمــام يف جتــمــع واحــــد حتت  ــال الـــــدويل ب
على  والعمل  الدمام؛  مطارات  �سركة  مظلة 
على  العمل  بهدف  للمطارات  جتمع  �سركة 
العمل  الهيئة  تتوىل  بينما  جتارية  اأ�س�س 
�سفافية  بكل  اأدورهــا  تــوؤدي  م�سرع  كمنظم 

وا�ستقاللية.
  هذه املنجزات الكربى اأ�سهمت يف تطوير 
وبلوغ  باململكة،  اجلـــوي  النقل  منظومة 
مــكــانــة مــرمــوقــة عــلــى الــ�ــســعــيــد الــــدويل، 
اإىل  اجلـــوي  الــنــقــل  ب�سناعة  والــو�ــســول 
يف  واأ�سهمت  الدولية،  امل�ستويات  اأف�سل 
جمال  يف  العامل  دول  بني  التعاون  تر�سيخ 

الطريان املدين، و�سياغة القرار الدويل يف 
اجلوي،  النقل  ل�سناعة  املتعددة  املجالت 
ويف مقدمتها ال�سالمة والأمن، وا�ستطاعت 
املطارات  بناء منظومة متكاملة من  اململكة 
متقدمة  مراكز  اإثرها  على  تبواأت  احلديثة 
يف تــ�ــســنــيــف املــــطــــارات عــلــى املــ�ــســتــوى 
وتدريب  تعليم  على  حر�ست  ولقد  العاملي، 
اأبــنــاء الــوطــن يف جمـــال الــطــريان املــدين 
ليكونوا قادرين على قيادة ور�سم  وعلومه 
املحرك  تعّد  التي  ال�سناعة  هــذه  م�ستقبل 

الرئي�سي لنمو القت�ساد املحلي والدويل.

 تنافسية طموحة 
حزمة  تفعيل  املــدين  الــطــريان  قطاع  �سهد   

من امل�سارات اجلوية احليوية على خارطة 
النقل اجلوي العاملي ، حيث مت اإطالق �سركة 
يف  جــديــًدا  م�ساًرا  اإير" 20  "ويز  طــريان 
وبوداب�ست  بوخار�ست  من  احلــايل،  العام 
وكاتانيا ولركانا وميالن ونابويل وروما 
وتـــريانـــا وفـــارنـــا والــبــنــدقــيــة وفــيــيــنــا اإىل 
امل�سارات  وهــذه  والــدمــام،  وجــدة  الريا�س 
اجلديدة ُتعزز ربط اململكة بالعامل  وحتقيق 
تناف�سية اأكرب يف قطاع الطريان ال�سعودي، 
الطريان  خطوط  �سركات  تو�ّسع  ميّكن  مما 
وقطاع  ال�سعودية  الــ�ــســوق  يف  الأجنبية 
اأعــداد  وم�ساعفة  الزدهـــار،  من  ال�سياحة 
اإىل  للو�سول  اأ�ــســعــاف،  ثالثة  امل�سافرين 
330 مليون م�سافر، ورفع م�ستوى الربط 
من  وجــهــة   250 اإىل  لــلــو�ــســول  اجلــــوي 
مطارات اململكة واإليها بحلول عام 2030 ، 
ف�ساًل عن تلبية الطلب املتزايد على عمليات 

ال�سحن اجلوي يف اململكة.
  يف �ــســيــاق هـــذا الــتــو�ــســع ، جـــاء اإعـــالن 
اململكة  اأن  املــدين  للطريان  العامة  الهيئة 
مطارات  تفر�سها  التي  الر�سوم  �ستخّف�س 

الطريان  �سركات  على  الرئي�سة  اململكة 
 35 اإىل   10 بــني  مــا  يـــرتاوح  بتخفي�س 
للعمل  اإطــــار  اإيــجــاد  بــهــدف  ـــك  وذل  ،%
يف  التناف�سية  لتعزيز  الــالزم  الت�سريعي 
الــ�ــســعــودي، كــمــا ت�سّكل  ــطــريان  ال قــطــاع 
يف  املفرو�سة  الر�سوم  خف�س  اإجـــراءات 
مطارات الريا�س وجدة والدمام جزًءا من 
الطريان  لقطاع  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
اإ�سالحي  عمل  اإطــار  متّثل  التي  املــدين، 
�سامل للقطاع �سُي�سهم با�ستقطاب اإجمايل 
ريال،  مليار   365 اإىل  ي�سل  ا�ستثمارات 
الوطنية  ال�ــســرتاتــيــجــيــة  واأن  خــا�ــســة 
الأو�ــســع  الأجــنــدة  تدعم  الــطــريان  لقطاع 
من  م�ستفيدة  الطموحة،  للروؤية  نطاًقا 
وفتح  للمملكة،  ال�ــســرتاتــيــجــي  املــوقــع 
لال�ستثمار  كــبــرية  لفر�س  رحــبــة  اأبـــواب 
وتعزيز الربط مع العامل. وفر�سا وا�سعة 
منظومة  يف  وال�سعوديات  لل�سعوديني 
ال�سفر  ت�سهيل  يف  واملــ�ــســاركــة  الــقــطــاع 
وحت�سني جتربة امل�سافر ومتكني الأعمال 
املهارات  من  جديدة  قاعدة  لبناء  املحلية 

وتو�سعتها. 

مكانة حيوية
 ، املا�سي  اأكتوبر  يف  وحتديدا   ، موؤخرا   
اجلديد  املكتب  با�ست�سافة  اململكة  فــازت 
اآ�سيا  يف  لــلــمــطــارات  الــعــاملــي  للمجل�س 
الــهــادئ والــ�ــســرق الأو�ــســط يف  واملحيط 
مــطــارات  ب�سركة  ممثلة  الــريــا�ــس،  مدينة 
عدد  مــن  قــويــة  مناف�سة  و�ــســط  القاب�سة، 
جمل�س  مكتب  �سيعمل  حيث  الــــدول،  مــن 
مع  بالتن�سيق  اململكة  يف  العاملي  املطارات 
مــقــره الإقــلــيــمــي يف هـــوجن كـــوجن خلدمة 
املطارات الأع�ساء بكفاءة عالية يف ال�سرق 
املنظمات  مع  التعاون  وتعزيز  الأو�ــســط، 
املطارات  جمل�س  مثل  املتخ�س�سة  الدولية 
ــعــاملــي ، وال�ــســتــفــادة بــ�ــســكــل كــبــري من  ال
جتارب وخربات الدول املتقدمة يف تطوير 
املعايري  لأحــدث  وفقًا  والعمليات  املطارات 

الدولية.
رئي�س  قـــال  وكــمــا  املــهــم،  املكت�سب  وهـــذا   
رئي�س   ، املـــدين  لــلــطــريان  الــعــامــة  الهيئة 
"مطارات" عبدالعزيز  �سركة  اإدارة  جمل�س 
قطاع  يف  اململكة  ــادة  ري يعك�س   ، الدعيلج 
"روؤية  مــع  يتما�سى  مبــا  عــاملــيــًا،  الــطــريان 
الوطنية  وال�سرتاتيجية   "2030 اململكة 
على  وبناًء  اللوج�ستية،  واخلدمات  للنقل 

النجاحات التي حققتها.

تحول مؤسسي للمطارات واستراتيجية طموحة للريادة

365 مليارًا 
استثمارات مستهدفة 

ووظائف واسعة

استثمارات
 ضخمة ومنظومة 
لوجستية متقدمة

330 مليون 
مسافر تستهدفهم 

الرؤية
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1234 تستقبل ماليين 
المسافرين

 جديدًا في العام 
الحالي

 مستهدفة بحلول 
2030

طن بضائع بمطار 
الملك سلمان

 3.5 مليون  250 وجهة20 مسارًا29 مطارًا
إحصائيات وأرقام

مطار امللك سلمان الدولي.. أيقونة حضارية

جدة - البالد
اأعلنه  الذي  بالريا�ض،  الدويل  �سلمان  امللك  مطار   
عبدالعزيز  بــن  �سلمان  بــن  حمــمــد  الأمــــر  �سمو 
جمل�ض  رئي�ض  الــوزراء  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل 
ال�سوؤون القت�سادية والتنمية رئي�ض جمل�ض اإدارة 
 ،  - الله  حفظه   - العامة  ال�ستثمارات  �سندوق 
�سيكون مركزًا اقت�ساديًا متطورًا ومْعَلمًا ح�ساريًا 
اأهداف  وحتقيق   ، املتكامل  للنقل  ومنوذجا  بــارزًا 
مكانة  تعزيز  يف  املـــدين  الــطــران  ا�سرتاتيجية 

اململكة كمركز لوج�ستي عاملي.
اململكة  خطط  دعــم  يف  اجلــديــد  املــطــار  و�سي�سهم   
لتكون مدينة الريا�ض �سمن اأكرب ع�سر اقت�سادات 
عدد  يف  امل�ستمر  النمو  وملواكبة  العامل،  يف  مــدن 
الو�سول  الذي ي�ستهدف  الريا�ض  العا�سمة  �سكان 
اإىل ما يرتاوح 15 و20 مليون ن�سمة بحلول عام 

.2030
ال�ستيعابية  الطاقة  رفــع  على  املــطــار  و�سيعمل 
ي�ستهدف  كما   ، م�سافر  مليون   120 اإىل  لت�سل 
ما  ومـــرور  م�سافر،  مليون   185 اإىل  الــو�ــســول 
بحلول  الب�سائع  من  طن  ماليني   3،5 اإىل  ي�سل 

عام 2050.
و�ــســيــتــم تــنــفــيــذ املـــرافـــق الــ�ــســكــنــيــة والــرتفــيــهــيــة 
واملــــحــــالت الـــتـــجـــاريـــة، وفــــق اأفـــ�ـــســـل املــعــايــر 
ال�سعودية،  الثقافة  حتاكي  بت�ساميم  البتكارية، 
ان�سيابية  بــخــدمــات  فــريــدة  �سفر  جتــربــة  لــيــوفــر 

وبكفاءة وفاعلية للزوار وامل�سافرين.
وي�سع مطار امللك �سلمان الدويل ال�ستدامة �سمن 
�سهادة  على  احل�سول  ي�ستهدف  حيث  اأولوياته، 

للبيئة،  ال�سديقة  للم�ساريع  البالتينية   LEED
و�سيكون مدعومًا مبوارد الطاقة املتجددة.

اللوج�ستية  النقل واخلدمات  اأكد وزير  من جهته، 
وقت  ويف  اجلــا�ــســر،  نا�سر  بــن  �سالح  املهند�ض 
بالريا�ض،  الــدويل  �سلمان  امللك  مطار  اأن  �سابق، 
حممد  الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأعلنه  الــذي 
بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد رئي�ض جمل�ض 
الوزراء -حفظه الله- �سي�سهم ب�سكل بارز يف تعزيز 
مكانة اململكة كمركز لوج�ستي عاملي، يربط القارات 
الإ�سرتاتيجية  م�ستهدفات  يــدعــم  ممــا  الــثــالث، 
اأن  اللوج�ستية، م�سيفا  للنقل واخلدمات  الوطنية 
الإ�سرتاتيجيات  متكني  يف  كذلك  �سي�سهم  املطار 
التجارة  مثل  الأخــرى  للقطاعات  الرائدة  الوطنية 
وال�سناعة وال�سياحة لتنفيذ م�ستهدفاتها الطموحة 
اإىل  واأ�ــســار  امل�ستدامة.  التنمية  لتحقيق  و�سول 
�سيكون  بالريا�ض،  الــدويل  �سلمان  امللك  مطار  اأن 
بارزًا  ح�ساريًا  ومْعَلمًا  متطورًا  اقت�ساديًا  مركزًا 
�سناعة  تنمية  يف  ي�سهم  املتكامل  للنقل  ومنوذجا 
اخلدمات اللوج�ستية وتعزيز اقت�ساديات الطران 
التي  املــدين،  الطران  ا�سرتاتيجية  اأهــداف  وفــق 
وجهة   250 من  لأكــر  الوجهات  زيــادة  ت�ستهدف 
قــدرات  ورفــع  م�سافر  مليون   330 ونقل  دولــيــة، 
قـــطـــاع الــ�ــســحــن اجلـــــوي عـــرب مــ�ــســاعــفــة طــاقــتــه 
ال�ستيعابية لت�سل اإىل اأكر من 4.5 ماليني طن. 
بالدور  اللوج�ستية  واخلدمات  النقل  وزير  ونوه 
العامة  ال�ستثمارات  ل�سندوق  الكبر  الوطني 
قطاع  يف  الكربى  امل�ساريع  اإجناز  يف  واإ�سهاماته 

النقل واخلدمات اللوج�ستية.

يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي

»خليج نيوم«.. املشروع األكثر طموحاً بالعامل
جدة - البالد

منطقة  يف  املــطــارات  واأهـــم  اأحـــدث  مــن  نيوم  خليج  مطار  ُيعترب 
ال�سرق الأو�سط، فهو الأكر متيزًا من ناحية جغرافية، ويعود ذلك 
اإىل وجوده على حدود 3 دول، هي: ال�سعودية، والأردن، وم�سر، 
بينما ت�سل م�ساحته الإجمالية اإىل 3،643 مرت مربع، بينما يبلغ 
خا�سة  مواقف   6 على  ي�ستمل  وهــو  مــرت،   3،757 املــدرج  طــول 

للطائرات.
و�سيتمكن   ،"5G" اخلام�ض  اجليل  تقنية  املطار  وي�ستخدم 
املنطقة عرب اجلو  اإىل  الو�سول  العامل من  % من �سكان   70
خالل 8 �ساعات كحد اأق�سى، فيما واكب افتتاح املطار خمتلف 
امل�ساريع ال�سرتاتيجية لروؤية اململكة 2030، والتي ت�ستمل 
يف  امل�ساريع  اأكــرب  بني  من  يعد  الــذي  "نيوم"،  م�سروع  على 

على  بلدان  ثالثة  عرب  فهو ميتد  العربية،  واملنطقة  ال�سعودية 
م�ساحة ت�سل اإىل 26،500 كيلومرت مربع.

د�سنت  العامل،  م�ستوى  على  طموًحا  الأكــر  بامل�سروع  وللتعريف 
اإحــدى  على  "نيوم"  �سعار  �سابق،  وقــت  يف  ال�سعودية  اخلطوط 
طائراتها للتحليق به حول العامل؛ لتقدمي منوذج ملا يجب اأن تكون 
لالبتكارات  موطًنا  نيوم  م�سروع  ميثل  حيث  امل�ستقبل،  مدن  عليه 

واأملع العقول يف بيئة حمفزة على التميز والإبداع.
بن  اإبراهيم  املهند�ض  ال�سعودية  للخطوط  العام  املدير  واأو�ــســح 
من  ملــزيــد  �ستمهد  "نيوم"  مــع  الــ�ــســراكــة  اأن  الــُعــمــر،  عبدالرحمن 
اأن  اإىل  النظر  لفًتا  الطرفني،  م�سالح  يخدم  مبا  م�ستقباًل  التعاون 

تو�سح اإحدى الطائرات �سعار "نيوم" بجانب �سعار الناقل الوطني 
يحمل رمزية خا�سة توؤكد للعامل اأجمع عمق التناغم بني القطاعات 
اإ�سرتاتيجيات  لتحقيق  املختلفة  واحليوية  القت�سادية  وامل�ساريع 

اململكة وخططها الطموحة.
من جانبه، اأ�سار الرئي�ض التنفيذي مل�سروع مدينة "نيوم " املهند�ض 
ال�سعودية  واخلطوط  "نيوم"  بني  ال�سراكة  اأن  اإىل  الن�سر  نظمي 
ت�سعى  كونها  اأجمع؛  العامل  اإىل  الطموحة  روؤيتنا  نقل  يف  �ست�سهم 
التي  للتحديات  اإىل خدمة الإن�سان ورفاهيته، بجانب تقدمي حلول 
اإىل  وطموحاتنا  اأفكارنا  ت�سل  اأن  بد  ل  قائاًل:  الب�سرية،  تواجهها 
امل�سروع  هــذا  �سناعة  يف  اجلميع  لي�ساركنا  الأر�ـــض؛  بقاع  جميع 
على  العامل  يتعرف  بــاأن  حًقا  ومهتمون  فــخــورون  فنحن  العاملي، 

وامل�ستقبل  2030م،  روؤيــة  م�ساريع  اأهــم  اأحــد  متثل  التي  نيوم، 
"نيوم"  ال�سراكة بني  اإطار  للعامل. وتاأتي هذه اخلطوة يف  اجلديد 
العديد  اإىل حتقيق  الطرفني  التي يتطلع كال  ال�سعودية،  واخلطوط 
من املخرجات والإجنازات �سوًيا، حيث تعد "ال�سعودية" اأول ناقل 

جوي ي�سغل رحالته من مطار نيوم واإليه.
ي�سار اإىل اأن "نيوم"، اأعلنت يف مايو املا�سي �سراكتها الإ�سرتاتيجية 
مع "ال�سعودية" لت�سير رحالت دولية منتظمة من مطار خليج نيوم 
خليج  مطار  عرب  التجارية  اخلدمات  واإطالق  خمتارة،  وجهات  اإىل 
نيوم، الذي ميتاز مبوقعه الإ�سرتاتيجي على مفرتق 3 قارات؛ وذلك 
املطار  من  وامل�ستثمرين  وال�سركاء  املوظفني  تنقل  عملية  لت�سهيل 

واإليه؛ تلبية ملتطلبات التطور امل�ستمر الذي ي�سهده امل�سروع.



100 مليار دوالر استثمارات

وت��ت�����س��م��ن امل�����س��اري��ع اإج������راء درا����س���ات 
الدوليني.  وجدة  الريا�ض  ملطاري  هند�سية 
وترجع بدايات الطريان املدين باململكة اإىل 
الطريان  م�سلحة  بتاأ�سي�ض  1948م   العام 
املطارات  اإن�ساء  اأما حتديد تواريخ  املدين. 
فيه  اختلف  اأم���ُر  فهو  اململكة،  يف  امل��دن��ي��ة 
ولكنه  امل���دين،  ال��ط��ريان  بتاريخ  املعنيون 
اأول مدرج  �سهد  اأن عام 1934م  الثابت  من 
وقد  اململكة،  يف  املدنية  للطائرات  ت��راب��ي 
اأن�����س��اأت��ه اأرام���ك���و ع��ل��ى رق��ع��ة م��ن الأر����ض 

ال�سحراوية بالقرب من اجلبيل.

علو كعب
اأثبتت اململكة علو كعبها يف جمال الطريان 
يف  وعامليًا  اإقليميًا  القيادي  ودوره��ا  املدين 
وروؤيتها  اململكة  قيادة  اأولته  ملا  املجال  هذا 
واخلدمات  النقل  بقطاع  واهتمامها  الثاقبة 
ال��ط��ريان  وق��ط��اع  ع��ام  ب�سكل  اللوج�ستية 
ن��ح��و خ���ا����ض، وذل����ك حتقيقًا  ع��ل��ى  امل����دين 
للطريان  الوطنية  ال�سرتاتيجية  مل�ستهدفات 
الأو���س��ط  ال�سرق  يف  رائ���دًا  القطاع  ليكون 
م���ن خ����ال م���ط���ارات حم���وري���ة ع��امل��ي��ة يف 
اململكة، حيث ي�سم جمل�ض املطارات الدويل 
"ACI" يف اآ�سيا واملحيط الهادئ وال�سرق 
ميثلون  ع�سوًا   131 ع�سويته  يف  الأو�سط 
اآ�سيا  يف  م��ط��ارًا   617 وي�سّغل  دول���ة،   49
ومتثل  الأو�سط.  وال�سرق  الهادئ  واملحيط 
حركة النقل اجلوي يف اآ�سيا واملحيط الهادئ 
وال�سرق الأو�سط اأكرب حركة للطريان املدين 

يف العامل
وقد  امل��دين،  للطريان  العاملي  اليوم  وي��اأت��ي 
ال���دويل يف منت�سف  خ��ال��د  امل��ل��ك  م��ط��ار  حقق 
لعام  تطور  مطار  اأف�سل  جائزة  احل��ايل  العام 
م��وؤمت��ر  ه��ام�����ض  ع��ل��ى  ي��اأت��ي  وال����ذي   ،2022
يف   Passenger Terminal Expo
ب��اري�����ض، خ���ال ح��ف��ل ت��وزي��ع ج��وائ��ز �سكاي 
تراك�ض العاملية، والتي تخت�ض بتقييم �سركات 
مطاًرا   550 من  اأكرث  بني  واملطارات  الطريان 

حول العامل.

طموح الرؤية
للطريان  م��رك��ًزا  ت��ك��ون  لأن  اململكة  تخطط 

دولر  مليار   100 تبلغ  با�ستثمارات  العاملي 
بحلول عام 2030م واإن�ساء مطار جديد و�سخم 
مب��دي��ن��ة ال��ري��ا���ض وث��م��ان��ي��ة م���ط���ارات اأخ���رى 
موزعة يف مناطق اململكة، منها اأربعة مطارات 

بال�سراكة مع القطاع اخلا�ض، عاوة على اإطاق 
�سركة طريان وطنية جديدة لتعزيز حركة النقل 
املدين  ال��ط��ريان  اأ���س��ادت منظمة  فيما  اجل��وي، 
قامت  الذي  الريادي  "الإيكاو" بالدور  ال��دويل 

به اململكة يف قطاع الطريان، وذلك عرب طرحها 
جمموعة من ال�سيا�سات الفعالة وال�سعي للعمل 

بها وتبنيها.
الإجن��ازات  من  كبرية  حزمة  و�سط  ذلك  وياأتي 

يف  م�ساركتها  خ���ال  م��ن  ال��ه��ي��ئ��ة  حققتها  ال��ت��ي 
من  "الإيكاو"،  ملنظمة  ال���41  العمومية  اجلمعية 
اأبرزها فوز اململكة بع�سوية جمل�ض املنظمة لفرتة 
بنتائج  حظيت  اأن  بعد   2025  -  2024  -  2023
�ست  وتوقيعها   ،%90 بلغت  تاريخية  ت�سويت 
اتفاقيات ثنائية وعقد اأكرث من 35 لقاًء على خلفية 
ملنظمة   41 ال���  العمومية  اجلمعية  يف  م�ساركتها 

الطريان املدين الدويل "الإيكاو.
امل��وؤمت��ر  اململكة  ا�ست�سافة  اإع���ان  اإىل  اإ���س��اف��ة 
الدويل ملفاو�سات اخلدمات اجلوية التابع ملنظمة 
"الإيكاو" املقرر يف دي�سمرب 2023 مب�ساركة 160 
دولة، وعقد العديد من التفاقيات الثنائية الهامة، 
لحت�سان  ال��ري��ا���ض  مدينة  اخ��ت��ي��ار  على  ع���اوًة 
ومنح  ال���دويل،  امل��ط��ارات  ملجل�ض  الإقليمي  املقر 
بلد  اأي  ت��رك  "عدم  مل��ب��ادرة  دولر  مليون  اململكة 
وراء الركب" التابعة ملنظمة الإيكاو، بجانب قيام 
ال�سعودية  لاأكادميية  اعتمادين  بتجديد  املنظمة 
لت�سعة  العمومية  اجلمعية  ودعم  املدين،  للطريان 
اأوراق عمل منها "�سيا�سة مواءمة ال�سفر اجلوي" 
اتفاقية  وت��وق��ي��ع  املطارات"،  ج���ودة  و"موؤ�سر 
تعاون مع الإيكاو لتوطيد العاقات وامل�ساهمة يف 
الرتقاء بقطاع الطريان زيادًة على انتخاب النائب 
ال��ط��ريان  وم��ع��اي��ري  ال�����س��ام��ة  لرئي�ض  التنفيذي 
لرئي�ض  اأوًل  نائبًا   ،" املحيميدي  �سليمان  الكابنت 
 "41 ال���  العمومية  اجلمعية  يف  الفنية  اللجنة 

ملنظمة الطريان املدين الدويل.

عاماً من اإلجنازات للطريان املدني باململكة
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اليوم العالمي للطيران المدني

74
إعداد - عبداهلل صقر )مركز المعلومات(

يف احلادي ع�صر من مايو عام 1966م ن�صرت البالد يف �صدر �صفحتها الأوىل )45 مليون ريال لدعم مطاراتنا املدنية( واتبعته بعنوان اآخر )م�صلحة الطريان املدين تتوىل تنفيذ 
العديد من امل�صروعات اخلا�صة باملطارات يف اململكة(، ذكرت فيه اأن م�صلحة الطريان املدين قامت بتنفيذ 27 م�صروعا لتطوير مطارات اململكة.. وامل�صاريع مت�صمنة اإن�صاء حمطة 
اإطفاء وكهرباء مل�صلحة مطار الوجه وتاأمني الأجهزة الالزمة لفرق البحث والإنقاذ والأجهزة الالزمة لر�صد الرياح عن طريق الرادار وم�صاعفة الأجهزة املالحية املوجودة يف 

مطارات جدة والق�صيم وراأ�س ال�صفانية وحائل.
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 سدو البيت السعودي 
بالدوحة يعزز ثقافة الوطن 

مبادرة الشريك األدبي تثري 
الثقافة بكافيهات عرعر

الدوحة ـ وا�س 
جذب اجلناح الثقايف يف منطقة البيت ال�سعودي 
�سانعة  نحو  الأجانب  الزوار  الدوحة  بكورني�ش 
ال�سوف  تغزل  التي  في�سل،  اأم  ال�سعودية  ال�سدو 
العديد  عار�سة  خمتلفة،  باأ�سكال  ال�سدو  وحتيك 
مــن املــ�ــســغــولت املــتــنــوعــة الــتــي اأجنــزتــهــا اأمـــام 

امل�سجعني من �ستَّى اجلن�سيات.
ع�سقها  تفا�سيل  للح�سور  في�سل  اأم  وتــ�ــســرد 
والدتي  "كانت  بقولها:  ال�سدو  �سجاد  �سناعة 
ال�سعر،  بيوت  اأروقــة  �سناعة  على  قدميًا  جتربنا 
�سوف  اأو  الإبـــل  �سنام  �سعر  مــن  ن�سنعها  حيث 
�سناعة  مــن  ال�سدو  حياكة  عملية  وتــبــداأ  الغنم، 
اخليوط، التي تتم باحرتافية وتاأخذ وقتًا طوياًل 
املكينة  اإىل  باخليوط  ننتقل  ثــم  مــن  لتجهيزها، 
ال�سجاد،  الــِرواق وكذلك  بها ي�سنع  التي  اليدوية 
وت�سل مدة �سناعة الِرواق الطويل حتى 3 اأ�سهر 
عمل لإجنازه". وت�سيف:"يقبل الزوار على �سراء 
امل�سنوعة من خيوط  وال�ساي  القهوة  �سنط دلل 
جــدًا  ال�سغري  ال�سجاد  وكــذلــك  املــلــونــة،  الــ�ــســدو 
املحمول على كف اليد الواحدة، التي متثل جزءًا 

من الثقافة ال�سعودية التي ينقلونها لبلدانهم".
اإىل  اإبــــرارد،  األــفــريــدو  املك�سيكي  الــزائــر  وي�سري 
اجنـــذابـــه نــحــو الــثــقــافــة الــ�ــســعــوديــة مـــن خــالل 
في�سل،  اأم  بت�سنيعها  تــقــوم  الــتــي  املــ�ــســغــولت 
عر�سًا  ال�سوف  خيوط  تداخل  اآلية  فهم  حمــاوًل 
وعر�ش  اأمــتــار   4 بطول  �سجادة  لتكون  وطـــوًل 
مع  تتحد  املك�سيكية  الثقافة  اأن  مبينًا  مــرتيــن، 
الثقافة ال�سعودية يف كثري من املجالت، خ�سو�سًا 
امل�سغولت اليدوية، ممتدحًا الفعاليات املقامة يف 

منطقة البيت ال�سعودي.

عرعر ـ البالد 
" التي حتظى  الأدبــي  " ال�سريك  اأ�سهمت مبادرة 
اإثــراء  يف  والرتجمة،  والن�سر  الأدب  هيئة  بدعم 
مرتادي جل�سات الكوفيات مبدينة عرعر مبنطقة 
واحلـــوار  الثقافة  وتنمية  ال�سمالية،  احلـــدود 
ــه اإىل تــوفــري  لــديــهــم، والـــتـــي تــ�ــســعــى مـــن خــالل
فاعلة  مب�ساهمة  الأدبي  للن�ساط  متعددة  من�سات 
الثالث،  والقطاع  اخلا�ش  القطاع  موؤ�س�سات  من 
عموم  بــني  اأكــرب  توا�سل  بتحقيق  ت�سمح  حيث 
ومواكبة  والكتاب،  املوؤلفني  وبني  املجتمع  اأفراد 
والفعاليات  الأن�سطة  وابتكار  الأدبـــي،  الن�ساط 
منها  ُيــطــل  نــوافــذ  وتــوفــري  للجمهور،  اجلــاذبــة 
املوؤلف ال�سعودي على �سريحة القراء يف املجتمع 

ب�سكل اأكرب.
الفئات  جميع  الكافيهات  جل�سات  وت�ستهدف 
العمرية حيث يقدم لهم برنامج ب�سكل �سهري على 
عدد  ا�ست�سافة  خالله  من  يتم  �سعور  ت�سعة  مدار 
والندوات،  والثقافية،  الأدبية  ال�سخ�سيات  من 
وفتح باب الأ�سئلة، وتبادل اخلربات، كما قدمت 
مع  بال�سراكة  فل�سفية"  "م�سارات  نوعي  برنامج 

جمعية الفل�سفة.

 برنامج زمالة دولية لحماية اآلثار  في المملكة 
العال ـ البالد

الزمالة  برنامج  اإطـــالق  الــعــال،  ملحافظة  امللكية  الهيئة  اأعلنت 
الأمم  منظمة  مــع  بالتعاون  ـــار،  الآث حماية  جمــال  يف  الدولية 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "اليون�سكو".
وُيعد برنامج الزمالة الدولية فر�سة ل�ستك�ساف احل�سارات يف 
بالتعاون  عليها  والتعرف  العربية،  اجلزيرة  �سبه  غرب  �سمال 
للهيئة  التابع  املمالك  الرتاث من معهد  الآثار وخرباء  مع علماء 
اأ�سهر  اأربعة  العال، وذلك �سمن ور�سة عمل ملدة  امللكية ملحافظة 

يف العال.
والربنامج يعد الأول من نوعه يف املنطقة، و�سُي�سهم يف تعزيز 
ومنظمة  الــعــال،  ملحافظة  امللكية  الهيئة  بــني  القائمة  ال�سراكة 
من  العلمية  املعرفة  ونقل  القدرات  بناء  اإىل  الهادفة  اليون�سكو 
الرتاث والبحث واحلفظ،  الأ�سا�سية يف  املهارات  خالل تطوير 
يف  الأثــريــة  للبحوث  رئي�سي  كمركز  املمالك  معهد  وتر�سيخ 

املنطقة.
امليدانية  الأعمال  تنفيذ  يف  واملتدربات  املتدربون  و�سي�سارك 
واملكتبية يف العال، مع اإتاحة الفر�سة للم�ساركة يف دور رئي�سي 
يف درا�سة القطع الأثرية، واحلفاظ على املعامل الأثرية واملواقع 

الرئي�سية ذات الأهمية.
املمالك  ملعهد  التنفيذي  املدير  جاليغو،  اإجنا�سيو  خو�سيه  وقال 
بني  املعرفة  نقل  �سبل  �سيعزز  الدولية  الزمالة  برنامج  "اإن 

اخلرباء الدوليني واملتدربني واملتدربات يف جمموعة متنوعة 
الغني،  العال  اإرث  الزمالة  و�ستدعم  املخت�سة،  املجالت  من 
وتر�سيخها كمركز للمعرفة يف جمال حماية الآثار، و�سُتعزز 
مكانة معهد املمالك ككيان رائد ينفذ حلوًل واأفكارًا مبتكرة 

يف جمال بحوث الرتاث وحفظه والتعريف به".
ويعد "معهد املمالك" اأحد اأبرز م�سروعات الهيئة امللكية 
وي�ستوحي  دادان،  واحــة  يف  ويقع  الــعــال،  ملحافظة 
ليكون  الدادانية،  احل�سارة  من  العمراين  ت�سميمه 
املــنــحــوتــة يف اجلــبــال املقابلة  املــبــاين  اأبــــرز  اأحـــد 

للموقع الأثري.
ــة  ــري ويــتــ�ــســمــن املــعــهــد عـــدة بـــرامـــج واأبـــحـــاث اأث
اأ�سا�سية، اأبرزها: املحافظة على الفنون ال�سخرية، 
يف  وال�ستدامة  والــزراعــة،  واللغات،  والنقو�ش 
وال�سجالت  والت�سال،  التاريخ،  قبل  ما  ع�سور 
الأثرية، ومراقبة املواقع الأثرية، واحلفاظ على 

�سالمتها، واإدارة املواقع والعنا�سر الأثرية.
القطع  وحتليل  بدرا�سة  املعهد  و�سيخت�ش 
الأثــــريــــة وحمــتــويــاتــهــا والــقــ�ــســ�ــش الــتــي 
املتقدمة،  العلمية  املنهجيات  واأبرز  خلفتها، 
ــار  الآث عــن  للتنقيب  العاملية  واملمار�سات 

وحفظ الرتاث.

 الثقافة تفتتح معرض العرضة السعودية في الرياض
الريا�س ـ البالد 

العر�سة  مــعــر�ــش  اأمـــ�ـــش،  الــثــقــافــة  وزارة  افــتــتــحــت 
ال�سعودية يف �ساحة ال�سفاة بجانب ق�سر امل�سمك يف 
مدينة الريا�ش، الذي ي�ستمر على مدى 6 اأيام يف تقدمي 
عنا�سر  من  بواحد  حتتفي  متنوعة  وفعاليات  اأن�سطة 
الثقافية،  قيمته  وُتــربز  ال�سعودي،  الثقايف  الــرتاث 
ومدى ارتباطه بالهوية الوطنية، بهدف تقدمي جتربٍة 
ويف  وغنّي،  تاريخي  مبحتوى  للزّوار  وثرية  نوعية 

قالب ب�سري م�ستمد من الطبيعة ال�سحراوية.
ــذي  ال عــاملــيــًا  "العر�سة  جــنــاح  املــعــر�ــش  واحــتــ�ــســن 
يتكون من �سور متنوعة لعدد من روؤ�ساء دول العامل 
للعر�سة  اأدائــهــم  حلظة  الــبــارزيــن  والدبلوما�سيني 
يت�سمن  الذي  العر�سة"  "حرفيي  وجناح  ال�سعودية، 
ب" و"املرودن" و"الطبول"  خم�سة اأركان هي: "املق�سّ
�سانعيها  لأ�سماء  اإ�سافة  و"ال�سيف"،  و"اخلنجر" 
ومنطقة  العر�سة،  �سينما  اإىل  بالإ�سافة  وحرفييها، 
الت�سوير، واملقهى، ومعر�ش التذكارات، وعر�ش حي 
زّي  دليل  وركــن  ال�سعودية،  للعر�سة  الدرعية  لفرقة 

العر�سة ال�سعودية.
ال�سعودية  العر�سة  فعالية  من  الثقافة  وزارة  وتهدف 
اإىل التعريف بها كفٍن �سعودي اأ�سيل، وتعزيز املعرفة، 
بها  لالحتفاء  اإ�سافة  بها،  املرتبطة  املفاهيم  وت�سحيح 
لدى  م�سجاًل  مــاّدي  غري  عامليًا  ثقافيًا  تراثًا  باعتبارها 

اليون�سكو منذ 2015.

 إطالق سباق الصيد 
بالصقور وطائرات التحكم

الريا�س ـ البالد 
مركز  م�ساركة  ال�سعودي،  ال�سقور  نــادي  اأعلن 
الن�سخة  يف  لــلــ�ــســبــاقــات،  الـــربيـــطـــاين  ــــاويل  ف
لل�سقور،  عبدالعزيز  امللك  مهرجان  من  اخلام�سة 
الفعاليات  لل�سيد �سمن  من خالل تنظيم م�سابقة 
اململكة-  يف  الأوىل  -للمرة  للمهرجان  امل�ساحبة 
با�ستخدام طائرات �سيد م�سممة على �سكل طرائد 
الطرائد  طرح  يف  ال�سقور  مهارات  ل�ستعرا�ش 

الإلكرتونية.
م�ساركة  �ست�سهد  امل�سابقة  اأن  الــنــادي  واأو�ــســح 
 10 مــن  بــدايــة  بريطانية،  فــرق  خم�سة  اأفــ�ــســل 
خــارج  لها  مناف�سة  اأول  يف  اجلــــاري،  دي�سمرب 
ثالثة  ملدة  املناف�سات  ت�ستمر  اأن  على  بريطانيا، 
اأن  اإىل  ال�سعودي  ال�سقور  ــادي  ن ــار  اأيــام.واأ�ــس
للتاأهل  �ــســقــرًا،   20 تناف�ش  �سي�سهد  الــ�ــســبــاق 
دي�سمرب   13 يف  �سيقام  ــذي  ال النهائي  لل�سوط 
مدينة  )�سمايل  مبلهم  الــنــادي  مقر  يف  اجلـــاري، 

الريا�ش(.
107 �سقور يف �سباقات اليوم  اإىل ذلك  تناف�ش 
لل�سقور  عبدالعزيز  امللك  مهرجان  مــن  الثامن 
ال�سقور  نــادي  ينظمه  الــذي  اخلام�سة؛  بن�سخته 
وذلك  الريا�ش،  �سمال  مبلهم  مقره  يف  ال�سعودي 
املحرتفني  ال�سقارين  من  وا�سع  ح�سور  و�سط 

والهواة.
احلما�سية  املناف�سات  اأمــ�ــش   وتــوا�ــســلــت 

للُمالك  تاأهيلية  اأ�سواط  اأربعة  خالل  من 
 400« امللواح  مب�سابقة  ال�سعوديني 

ــتــطــاع الــ�ــســقــار  مـــــرت«، حــيــث ا�ــس
الفوز  العتيبي  �سعيب  بــن  هــالل 
�ساهني  جــري  لفئة  الأول  بال�سوط 

فـــرخ مــفــتــوح، حمــقــقــًا زمــنــًا قــدره 
بن  ثقل  تاله  )طــرب(،  ب�سقره  ثانية   16.819
ارميزان الدو�سري، وحمود بن نغمي�ش املطريي.

الثاين  ال�سوط  القريني  خالد  بــن  فهد  وت�سدر 
مفتوح  قــرنــا�ــش  �ــســاهــني  جــري  لفئة  املخ�س�ش 
وحل  ثــانــيــة،   17.195 بــزمــن   )F2( بال�سقر 
ثانيًا �سعيد بن جابر املري، وفهد بن بدر ال�سمري 
بن  حممد  بن  �سعود  ال�سقار  ح�سد  فيما  ثالثًا، 
الثالث  ال�سوط  مناف�سات  يف  الأول  املركز  عجل 
)اأجــا(،  ب�سقره  مفتوح  فــرخ  جري  قرمو�سة  لفئة 
وجاء  ثانية،   16.985 قــدره  زمــن  خــالل  وذلــك 
بن  وحممد  الــدو�ــســري،  معجب  بــن  ماجد  بعده 

عبدالهادي املطريي.
جري  قرمو�سة  لفئة  والأخــري  الرابع  ال�سوط  اأمــا 
ال�سقار  �ــســدارتــه  على  فــرتّبــع  مفتوح،  قرنا�ش 
 ،)A11( بال�سقر  البوعينني  مــبــارك  بــن  علي 
اإبراهيم  16.867 ثانية، تاله  حمققًا زمنًا قدره 
املري.  عبدالله  بن  ونا�سر  البوعينني،  حممد  بن 
من  ي�سعى  ال�سعودي  ال�سقور  نـــادي  اأن  يــذكــر 
لل�سقور  عبدالعزيز  امللك  مهرجان  تنظيم  خالل 
وت�سجعهم  ال�سقارين  تخدم  فعاليات  اإقامة  اإىل 
املوروث  على  واحلفاظ  هوايتهم،  ممار�سة  على 
مل�ستهدفات  للمملكة، حتقيقًا  الثقايف واحل�ساري 
ريـــادة  تــعــزيــز  2030، وكــذلــك  املــمــلــكــة  روؤيــــة 
الثقافية  الأنــ�ــســطــة  دعـــم  يف  اململكة 

واحل�سارية.

 مهرجان البحر األحمر يحتفي 
بتكريم المواهب النسائية 

جدة ـ البالد 
نظم مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل اأم�ش  
ال�سينما  الن�سائية يف  املواهب  لتكرمي  احتفالية  اأول 
هام�ش  على  اأقيمت  التي  جــدة،  حياة  بــارك  بفندق 
الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي 
يف  الن�سائية  املواهب  من  نخبة  مب�ساركة  الــدويل، 

خمتلف جمالت �سناعة ال�سينما.
ــانــعــات الأفـــــالم  ويــ�ــســتــمــر املـــهـــرجـــان يف دعــــم �ــس
برنامج  خــالل  من  التحديات  ملواجهة  وم�ساعدتهن 
والآ�سيوية  العربية  املـــراأة  لدعم  الــعــام  طــوال  ُيــقــام 
والإفريقية يف جمال �سناعة الأفالم، من اأجل تعزيز 
من  جديد  جيل  لتمكني  ال�سينما  جمــال  يف  دورهـــن 

املواهب وال�سخ�سيات الإبداعية ورواة الق�س�ش.
يلعب  فيما  ؛  املــراأة  اآراء  عن  للتعبري  من�سة  ويوفر 
دوًرا حمورًيا يف ن�سر ق�س�ش عن املراأة لأكرب قدر من 
اجلمهور، حيث يقدم املهرجان هذا العام 35 فيلًما من 
اإخراج �سانعات اأفالم، اإىل جانب العديد من الأعمال 
الن�سائية  ال�سخ�سيات  اأهــم  مــن  ملجموعة  املتميزة 

املوؤثرة يف عامل ال�سينما.
اإىل ذلك ثمنت رئي�سة جمل�ش اأمناء موؤ�س�سة مهرجان 
البحر الأحمر ال�سينمائي، جمانا الرا�سد، الإرث الكبري 
وكاتبات  ممثالت  من  الأفــالم  �سانعات  حققته  الــذي 
مل�ساركة  منهن  �سعًيا  الفني  م�سوراهن  طوال  مبدعات 
اآرائــهــن ودفــع حــدود الإبـــداع اإىل اآفــاق جديدة ، منذ 
اإن�ساء موؤ�س�سة البحر الأحمر 2019، م�سرية اإىل دعم 
وم�ساندة �سانعات الأفالم ملواجهة خمتلف التحديات 
التي تعوق طريقهن لالإبداع يف خمتلف اأنحاء العامل.

ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ش  لفت  جانبه  ومــن 
الـــدويل،  ال�سينمائي  الأحــمــر  البحر  مــهــرجــان 
لديها  املهرجان  موؤ�س�سة  اأن  اإىل  الرتكي،  حممد 
اململكة  واملُنتيجات يف  املخرجات  من  كبري  عدد 
واملنطقة العربية الالآتي يزداد اأعدادهن مع منو 

حتوي  اململكة  اأن  اإىل  م�سرًيا  ال�سينما،  قطاع 
بعد، وبالتايل  ترَو  التي مل  الق�س�ش  الكثري من 
بلدنا  يف  ال�ساعدة  املواهب  بدعم  نفتخر  نحن 
متهيًدا للطريق اأمام املبدعات ال�سعوديات لإنتاج 
ومن  هنا  اجلمهور  جتذب  التي  الرائعة  الأفــالم 

خمتلف اأنحاء العامل.
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تتضمن التسجيل العقاري واالعتماد المهني

13 ترخيصا جديدا لخدمات الحكومة الرقمية
الريا�ض- البالد

اأ�سدرت هيئة احلكومة الرقمية احلزمة 
الثانية من الرتاخي�ص املرحلية العامة 
ل�سركتني،  الرقمية  احلكومة  لأعــمــال 
هما: "�سركة حتكم التقنية املحدودة" ، 
الت�سجيل  الوطنية خلدمات  و"ال�سركة 
 11 لــــ  وتـــرّخـــ�ـــص  للعقار"،  الــعــيــنــي 
منتجًا رقميًا لتطوير وت�سغيل وتقدمي 
اخلـــدمـــات لــــ 8 مــنــ�ــســات ومــنــتــجــات 

حكومية رقمية قائمة.
و�ــــســــّمــــت الـــرتاخـــيـــ�ـــص املــنــ�ــســات 
العقاري"  "ال�سجل  التالية:  واملنتجات 
الت�سجيل  خلــدمــات  الوطنية  لل�سركة 
و"العتماد  و"نافذ"  للعقار،  العيني 
ال�سعودية"  التمور  و"عالمة  املهني" 
ال�سمات  من  و"التحقق  تكامل،  ل�سركة 
)�سمتي(" و"التحقق من رقم  احليوية 
الوطني  و"النفاذ  امل�ستفيد"  جـــوال 

وحتكم  علم  ل�سركتي  )نفاذ("  املــوحــد 
الت�سال  خط  من  و"التحقق  التقنية، 

الأر�سي" ل�سركة حتكم التقنية.
وتــتــبــع تــلــك املــنــتــجــات واخلـــدمـــات 5 
العدل،  )وزارة  وهــي:  حكومية  جهات 
والتنمية  الب�سرية  املــــوارد  ووزارة 
ــهــيــئــة الــ�ــســعــوديــة  ــة، وال ــاعــي ــم الجــت
للبيانات والذكاء ال�سطناعي، والهيئة 
العامة للعقار، واملركز الوطني للنخيل 

والتمور(.
الرقمية  احلكومة  هيئة  حمافظ  وقــال 
اإن  ال�سويان  حممد  بن  اأحمد  املهند�ص 
خمرجات  اأحـــد  تعد  الرتاخي�ص  هــذه 
التجريبية  التنظيمية  "البيئة  مبادرة 
لأعمال احلكومة الرقمية" التي اأطلقتها 
الهيئة يف �سهر نوفمرب من عام 2021م، 
اإىل  خــاللــهــا  مــن  الهيئة  ت�سعى  حــيــث 
الرقمية،  املن�سات  وجــودة  كفاءة  رفع 

وتنظيم  الأعمال،  ا�ستمرارية  و�سمان 
واملنتجات  للمن�سات  امللكية  حقوق 
الــرقــمــيــة احلــكــومــيــة، وحــوكــمــة اآلــيــة 
اخلدمات  واأ�سعار  البيانات  م�ساركة 
يف  ي�سهم  مبا  خاللها؛  من  ُتقّدم  التي 
الــبــيــئــة ال�ــســتــثــمــاريــة لدعم  حتــ�ــســني 
بني  ال�سراكة  وتعزيز  الأعــمــال،  رواد 
وت�سريع  واخلــا�ــص،  العام  القطاعني 
ـــرقـــمـــي، حتــقــيــقــًا  منـــو القـــتـــ�ـــســـاد ال
للحكومة  الإ�سرتاتيجية  للتوجهات 
اململكة  روؤيـــة  وم�ستهدفات  الرقمية، 

.2030
احلزمة  الهيئة  اأ�ــســدرت  اأن  و�سبق    
الأوىل من الرتاخي�ص املرحلية لأعمال 
احلكومة الرقمية لثالث �سركات تقنية 
احلايل،  العام  من  يونيو  منت�سف  يف 
من�سة   )15( وت�سغيل  لتطوير  وذلــك 

ومنتجًا حكوميًا رقميًا قائمًا.

"الجائزة الوطنية" تعلن الفائزين في موسمها الثاني

تحفيز العمل التطوعي بطريقة مستدامة لدى أفراد المجتمع 

استشاريان لـ"          ":

التقنيات غيرت المنظومة االجتماعية لدى األطفال 

الريا�ض ـ البالد 
للعمل  الوطنية  للجائزة  الــعــامــة  ــة  الأمــان اأعــلــنــت 
مو�سمها  يف  باجلائزة  الفائزين  اأ�سماء  التطوعي 
الثاين، التي اأطلقتها وزارة املوارد الب�سرية والتنمية 
لأحــد  حتقيًقا  املــنــ�ــســرم؛  �سبتمرب  يف  الجتماعية 
م�ستهدفات روؤية اململكة 2030 بالو�سول اإىل مليون 
متطوع، وكذلك لأحد الأهداف الإ�سرتاتيجية لربنامج 
التحول الوطني املتمثل يف ت�سجيع العمل التطوعي.
ففي م�سار الأفراد، حاز على املركز الأول �سعود بن 
على  الفار�سي  مبارك  بنت  وفاطمة  اجللعود،  جلعود 
الثالث،  املركز  على  اليحيى  الله  الثاين، وعبد  املركز 
وراجح  الفواز،  �سادن  الرابع  باملركز  فازت  حني  يف 
باملركز  الزهراين  باملركز اخلام�ص، و�سالح  العتيبي 
ال�سهري  مغرم  بنت  زينة  ح�سدت  بينما  ال�ساد�ص، 
وفي�سل  الثامن،  املركز  احلمد  ومها  ال�سابع،  املركز 
بن فرج العتيبي املركز التا�سع، وباملركز العا�سر فاز 

�سليمان العنزي.
فــقــد ح�سل فريق  الــتــطــوعــيــة،  الــِفــرق  مــ�ــســار  اأمـــا 
املركز  على  خ�سراء"  �سعودية  اأجل  من  "فلبينيون 

التطوعي  طــمــوح  وطــن  فــريــق  ــاز  ف حــني  يف  الأول، 
ال�سفة  فر�سان  فريق  ح�سد  بينما  الــثــاين،  باملركز 
التطوعي  العمل  تنظيم  م�سار  ويف  الثالث،  املركز 
يف القطاع احلكومي، نال املركز الأول مركز التطوع 
ال�سحي بوزارة ال�سحة، يف حني فازت وزارة احلج 

والعمرة باملركز الثاين.
القطاع  يف  التطوعي  العمل  تفعيل  م�سار  ويف 
احلكومي، فاز باملركز الأول بنك التنمية الجتماعية 
فازت  الثاين  وباملركز  لالأعمال،  دلني  مبركز  ممثاًل 
وزارة البيئة واملياه والزراعة، اأما باملركز الثالث فقد 

فازت اأمانة الريا�ص.
يف  التطوعي،  العمل  تفعيل  مب�سار  يتعلق  وفيما 
القطاع غري الربحي فقد ظفرت باملركز الأول اجلمعية 
جمعية  وحظيت  )اإن�سان(،  الأيتام  لرعاية  اخلريية 
نالت  بينما  الــثــاين،  باملركز  ال�سرقية  باملنطقة  الــرب 
الباحة  مبنطقة  املُ�سنني  لإكـــرام  اخلــرييــة  اجلمعية 

)اإكرام( املركز الثالث.
قطاع  فــفــي  الــتــطــوعــي،  الــعــمــل  تفعيل  مــ�ــســار  اأمـــا 
الإمام  جامعة  ح�سدت  التعليم،  واإدارات  اجلامعات 

امللك  وجامعة  الأول،  املركز  في�سل  بن  الرحمن  عبد 
�سعود املركز الثاين، وجامعة اأم القرى املركز الثالث، 
يف حني فاز يف ذات امل�سار،يف القطاع اخلا�ص، البنك 

الأهلي ال�سعودي.
غري  القطاع  املالية،يف  باملوارد  الدعم  م�سار  ويف 
الأهلية  حمفوظ  بن  �سامل  موؤ�س�سة  نالت  الربحي، 
املركز الأول، ويف القطاع اخلا�ص لذات امل�سار، فازت 
ال�سركة ال�سعودية العاملية للبرتو كيماويات )�سبكيم( 

باملركز الأول.
احلكومي،  القطاع  يف  التمكيني  الدعم  م�سار  اأمــا 
فقد فازت وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية والإ�سكان 
ــازت  ف الــربــحــي  غــري  الــقــطــاع  ويف  الأول،  بــاملــركــز 
الأول،  باملركز  اخلــرييــة  العنود  الأمـــرية  موؤ�س�سة 
املر�سى  لرعاية  ال�سحية  اخلريية  اجلمعية  وحــازت 
)عناية( على املركز الثاين، بينما فازت باملركز الثالث 
فــازت  حــني  يف  ال�سحية،  لــالأبــحــاث  ــاِرك  �ــس جمعية 
)�سدكو( القاب�سة باملركز الأول يف ذات امل�سار للقطاع 

اخلا�ص.
يف  الب�سرية  بــاملــوارد  الــدعــم  الأخـــري  امل�سار  ويف 

القطاع احلكومي، فازت املديرية العامة للدفاع املدين 
امل�سجد  ل�سوؤون  العامة  والرئا�سة  الأول،  باملركز 
وهيئة  الــثــاين،  بــاملــركــز  الــنــبــوي  وامل�سجد  احلـــرام 

الهالل الأحمر باملركز الثالث.
التعليم،  واإدارات  باجلامعات  امل�سار  نف�ص  ويف 
نالت املركز الأول الكلية التقنية باأبها، واإدارة التعليم 
املركز  ح�سدت  بينما  الثاين،  املركز  جــدة  مبحافظة 

الثالث اإدارة التعليم بعنيزة.
التطوعي"  للعمل  الــوطــنــيــة  "اجلائزة  اأن  يــذكــر 
تهدف اإىل حتفيز ممار�سات العمل التطوعي بطريقة 
وتكرمي  واإبـــراز  واجلــهــات،  الأفـــراد  لــدى  م�ستدامة 
عليها،  والقائمني  املتميزة،  التطوعية  املمار�سات 
لالإ�سهام يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف جمال العمل 
اإىل تعزيز جودة ونوعية  اإ�سافة  باململكة،  التطوعي 
�ست  ت�ستهدف  حيث  التطوعية،  واملبادرات  اجلهود 
الربحية،  وغــري  احلكومية،  القطاعات  هــي:  فــئــاٍت 
)اجلــامــعــات  يف  املتمثلة  والتعليمية  ــة،  واخلــا�ــس
التطوعية،  والــِفــرق  التعليم(،  واإدارات  والكليات 

اإ�سافة اإىل الأفراد.

البالد - يا�سر خليل
نف�سيان  ا�ــســتــ�ــســاريــان  اأرجــــع 
اأ�ـــســـبـــاب الــتــّغــري يف املــنــظــومــة 
الجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــنـــد الأطـــــفـــــال 
واملراهقني  اليافعني  ا  وخ�سو�سً
بالتقنيات،  النف�سي  التعلق  اإىل 
التقنيات  هذه  ت�سغل  اأ�سبحت  اإذ 
اليومية  اأوقاتهم  معظم  والأجهزة 

وت�ستهلك الكثري من �سحتهم.
النف�سي  الطب  ا�ست�ساري  ويقول 

الدكتور حممد اعجاز برا�سا، اإن وجود 
تغيري  يف  اأ�سهم  كبري  ب�سكل  التقنيات 
ــال  املــنــظــومــة الجــتــمــاعــيــة عــنــد الأطــف
ا�سبحوا  اإذ  واملـــراهـــقـــني،  الــيــافــعــني 
هــذه  وراء  ـــم  ـــه ـــات اأوق جـــل  يــقــ�ــســون 
نف�سية  انعكا�سات  ذلــك  ويف  الأجــهــزة، 
الدرا�سات  وت�سري  عديدة،  واجتماعية 
اأن الأطفال املدمنني على ا�ستخدام  اإىل 
ُعر�سة  اأكــر  هم  الإلكرتونية  الأجهزة 
والقلق  بالكتئاب  لالإ�سابة  غريهم  من 
والعزلة والنطوائية يف فرتات احلياة 
الــالحــقــة، لـــذا يــجــب عـــدم جتــاهــل هــذا 

امل�ساكل  اأبناوؤنا  يواجه  ل  حتى  الأمــر 
ال�سحية والجتماعية مع مرور الوقت.
وتابع "برا�سا": هناك اأ�سرار عديدة 
الإلكرتونية  الأجــهــزة  هــذه  ل�ستخدام 
 ، ــال  الأطــف على  جـــدًا  طويلة  ل�ساعات 
ل�ساعات  اإن اجللو�ص  اإذ  ال�سمنة  اأهمها 
اللوحية  الأجـــهـــزة  هـــذه  عــلــى  طــويــلــة 
الإ�سابة  خلطر  عر�سة  اأكــر  يجعلهم 

بال�سمنة.
تــقــول ال�ــســتــ�ــســاريــة  الــ�ــســيــاق  ويف 
النف�سية الدكتورة هويدا احلاج ح�سن: 
اليافعني  الأطفال  معظم  لالأ�سف  اأ�سبح 
الأ�سرة  حميط  عن  بعيدين  واملراهقني 

بــ�ــســبــب الــتــقــنــيــات ، 
فـــقـــ�ـــســـاء الـــ�ـــســـاعـــات 
الطويلة وراء الأجهزة 
الذكية والرقمية �سرف 
انــتــبــاهــم واهــتــمــامــهــم 
خارجية  حمفزات  لأّي 
اأخـــرى حــولــهــم، وذلــك 
لــــــكــــــون تــــركــــيــــزهــــم 
يــدور  اأ�سبح  بالكامل 
حــول هــذا هــذه الأجهزة 
مــرور  مــع  يجعلهم  ممــا  ـــكـــرتوين،  الإل

الوقت منعزلني عن الأ�سرة.
ثمانية  هــنــاك  اأن  "هويدا"  وك�سف 
اأ�ــــســــرار تــنــتــج عـــن كــــرة ا�ــســتــخــدام 
الأطفال،  ِقبل  من  الإلكرتونية  الأجهزة 
ال�سمنة  املــجــتــمــع،  عــن  الــعــزلــة  وهـــي: 
املفرطة، فقدان ال�سهية التام، التحري�ص 
اجل�سدي  العنف  وعلى  التدخني  على 
الذكاء  م�ستويات  انخفا�ص  واللفظي، 
الجتماعي، ازدياد حالت فرط احلركة، 
م�ستويات  انــخــفــا�ــص  ــز،  ــي ــرتك ال قــلــة 

الدرا�سة والتح�سيل العلمي.

ضبط مقيم لنقله وإيوائه تسع 
مخالفات لنظام أمن الحدود

اأبها - البالد 
قب�ست قوة املهمات والواجبات اخلا�سة مبنطقة ع�سري على مقيم 
من اجلن�سية اليمنية لنقله يف مركبته خمالفتني لنظام اأمن احلدود 
اأمن احلدود  لنظام  )7( خمالفات  واإيوائه  الإثيوبية  من اجلن�سية 
اإيقافهم،  قبله، وجرى  م�ستاأجرة من  �سقة  نف�سها يف  من اجلن�سية 
جلهة  املخالفات  واإحــالــة  بحقهم،  النظامية  الإجــــراءات  واتــخــاذ 

الخت�سا�ص، ومن نقلهن واآواهن اإىل النيابة العامة.
واأكد املتحدث الإعالمي ل�سرطة منطقة ع�سري اأن كل من ي�سهل يف 
دخول خمالفي نظام اأمن احلدود للمملكة اأو نقلهم داخلها اأو يوفر 
لهم املاأوى اأو يقدم لهم اأي م�ساعدة اأو خدمة باأي �سكل من الأ�سكال، 
يعر�ص نف�سه لعقوبات ت�سل اإىل ال�سجن مدة )15( �سنة، وغرامة 
وال�سكن  النقل  و�سيلة  وم�سادرة  ريــال،  مليون  اإىل  ت�سل  مالية 

امل�ستخدم لالإيواء، اإ�سافة اإىل الت�سهري به.
املوجبة  الــكــبــرية  مــن اجلــرائــم  تعد  هــذه اجلــرميــة  اأن  واأو�ــســح 
للتوقيف، واملخلة بال�سرف والأمانة، حاًثا على الإبالغ عن خمالفي 
اأنظمة الإقامة والعمل واأمن احلدود على الرقم )911( مبناطق مكة 

املكرمة والريا�ص وال�سرقية، و)999( و)996( يف بقية املناطق.

حملة لتشجير األودية 
والشواطئ بالقنفذة 

جدة ـ البالد 
نظم مكتب وزارة البيئة واملياه والزراعة مبحافظة القنفذة حملة 
لت�سجري وتنظيف الأودية وال�سواطئ مبحافظة القنفذة  مبنا�سبة 
اليوم العاملي للتطوع ، وذلك مب�ساركة عدة جهات حكومية وخا�سة 

ومتطوعني .
 واو�سح مدير مكتب الوزارة مبحافظة القنفذة املهند�ص ح�سن بن 
ابراهيم املعيدي اأن  احلملة تهدف  اإىل رفع م�ستوى الوعي البيئي 
امل�سوؤولية  ح�ص  ورفــع  املختلفة  والقطاعات  املجتمع  فئات  لــدى 
حماية  اإىل  اإ�سافة  البيئة،  جتــاه  اخلاطئة  ال�سلوكيات  لت�سحيح 

البيئة واملوارد الطبيعية واملحافظة عليها.

19 شركة في معرض البناء بجدة
جدة- البالد

اأم�ص،  الــعــمــراين  التطوير  جمل�ص  يف  ممثلة  جــدة  غرفة  نظمت 
معر�ص "م�ستقبل البناء للخدمات ال�ست�سارية واملنتجات العقارية 

واأعمال املقاولت" مب�ساركة 19 �سركة.
ال�ست�سارية  واملــكــاتــب  بال�سركات  للتعريف  املــعــر�ــص  ويــهــدف 
وامل�سانع التي تقدم املحتوى املحلي، ورفع م�ستوى الوعي باآليات 
ومتطلبات املحتوى و�سوابط اإعطاء الأف�سلية للمحتوى املحلي، 
بالإ�سافة اإىل ا�ستعرا�ص عدٍد من املواد احلديثة يف البناء والأبنية 

اجلاهزة واأنظمة ومعدات البناء.
"معر�ص م�ستقبل  ويقام على هام�ص املعر�ص ور�سة عمل بعنوان 
البناء" تتناول م�ستقبل ومبادرة البناء احلديثة وفق برامج روؤية 

اململكة 2030، واآلية الدعم احلكومي لتقنيات البناء احلديثة.

د. هويدا احلاجد. حممد برا�سا

 الهالل األحمر السعودي يحتفي باليوم العالمي للتطوع
الريا�ض ـ البالد 

اأم�ص  هيئة الهالل الأحمر  احتفت 
للتطوع  العاملي  باليوم  ال�سعودي 
بــحــ�ــســور رئــيــ�ــص الــهــيــئــة الــدكــتــور 
جالل بن حممد العوي�سي، مب�ساركة 
ملجل�ص  العامة  الأمــانــة  عــن  ممثلني 
الـــتـــعـــاون لــــدول اخلــلــيــج الــعــربــيــة 
ــهــيــئــات واجلــمــعــيــات الــوطــنــيــة  وال

اخلليجية.
الهالل  اأن  العوي�ص  الدكتور  وبني 

كــاأحــد  الــتــطــوع  اإىل  ينظر  الــ�ــســعــودي  الأحــمــر 
الأعمدة الرئي�سة التي تعينه على حتقيق ر�سالته 
واملــعــانــاة،  الآلم  وتخفيف  الأرواح  حفظ  يف 
وهو ما انعك�ص على امل�ساركة الوا�سعة للتطوع 
يزيد  مــا  لديها  ــات  ب الــتــي  الهيئة  ن�ساطات  يف 
اأكر  نفذوا  ومتطوعة،  متطوعًا   )91695( على 
خمتلف  �سمن  تطوعية  �ساعة   )1094238( من 

الفعاليات.
ـــاد بـــالإجنـــاز الــــذي حتــقــق عــلــى اأيـــدي  واأ�ـــس
مــتــطــوعــي الــهــيــئــة مبــخــتــلــف مــنــاطــق املــمــلــكــة، 
الهالل  ن�ساطات  خمتلف  يف  الفعال  وح�سورهم 
الأحمر، موؤكًدا اأن الهيئة حري�سة على اأن يكون 
لها دور موؤثر يف حتقيق م�ستهدف روؤية 2030 

ومتطوعة  متطوع  مليون  اإىل  الو�سول  بغية 
بحلول 2030م

و�ــســهــد الحـــتـــفـــاء ا�ــســتــعــرا�ــص الــتــجــارب 
الكويت  يف  الأحمر  الهالل  مل�سوؤويل  التطوعية 
واإبـــراز  وعــمــان،  وقطر  والبحرين  والإمــــارات 
اجلهود اخلليجية يف جمال التطوع وما حققته 

من متيز عامليًا بجعل التطوع هدًفا حموريًا.
التطوعية  الأعمال  ملجمل  ا�ستعرا�ص  وجرى 
ال�سعودي  الأحــمــر  الــهــالل  هيئة  نفذتها  الــتــي 
بربنامج  والتعريف  متطوع"،  "ق�سة  وتقدمي 
العمل  ثقافة  تعزيز  اإىل  الهادف  املحافظ  معايل 
التطوعي وتعلم مهارات الإ�سعافات الأولية لدى 
"لتحفيز  الأطفال، كذلك التعريف بربنامج" كفو 

املتطوعني.
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أخضر الصم يواجه ماليزيا في البطولة العالمية لقدم الصاالت

يحدث للمرة األولى في كأس العالم..

 الكل خسر عدا " المغرب وكرواتيا وهولندا وانجلترا"

نتائج المنتخبات في دور المجموعات.. مفارقات عجيبة!! 
جدة- حممود العو�ضي

تبايًنا   2022 قطر  مونديال  يف  املجموعات  دور  �سهد 
ي�ستطع  مل  حيث  امل�ساركة؛  املنتخبات  كل  نتائج  يف  غريًبا 

اأي منتخب ك�سب النقاط كاملة، بالإ�سافة اإىل تذبذب 
امل�ستوى من مباراة لأخرى، ما جعل 13 منتخًبا 

لثمن  الــتــاأهــل  بطاقة  خطف  لي�ستطيعون 

وفرن�سا  الربازيل  منتخبات"  با�ستثناء  النهائي؛ 
نهاية  مــع  الــتــاأهــل  الــتــي �سمنت  والــربتــغــال 
 4 �سوى  ي�ستطع  بينما مل  الثانية،  اجلولة 

املغرب  منتخبات"  هي  اخل�سارة،  من  تنجو  اأن  منتخبات 
وكرواتيا وهولندا واجنلرتا، لكنها اأي�سا مل حتقق العالمة 

الكاملة، حيث تعادلت يف بع�ض املباريات.

المجموعة السابعةالمجموعة الرابعةالمجموعة األولى المجموعة الثامنةالمجموعة الخامسةالمجموعة الثالثة

ـــــــــوادور مـــع هــولــنــدا  تـــعـــادلـــت الأك
املت�سدرة، ثم جتاوزت هولندا منتخب 
على  بــدورهــا  فـــازت  الــتــي  ال�سنغال، 

الأكوادور، وحرمتها من التاأهل.

اأ�سرتاليا  على  فرن�سا  فازت 
ثم  تغلبت على تون�ض،  التي 

فرن�سا  قرطاج  ن�سور  فاجاأ 
وفاز عليها بهدف وحيد. 

الكامريون،  على  �سوي�سرا  فــازت 
ثم  الــربازيــل،  اأمــام  تخ�سر  اأن  قبل 
فوز  حتقيق  من  الكامريون  متكنت 

تاريخي على الربازيل. 

الـــ�ـــســـعـــودي على  ــــاز الأخـــ�ـــســـر  ف
بــدورهــا  تغلبت  الــتــي  ــتــن،  الأرجــن
على املك�سيك، ثم فازت املك�سيك على 

املنتخب ال�سعودي.

التي  اأملــانــيــا  على  الــيــابــان  فـــازت 
والــتــي  كــو�ــســتــاريــكــا  عــلــى  تغلبت 
خ�سرت  ثــم   ، اليابان  على  فــازت 

كو�ستاريكا اأمام اأملانيا.

ــــازت الـــربتـــغـــال عــلــى غـــانـــا، الــتــي  ف
ثم  اجلنوبية،  كــوريــا  هزمت  بــدورهــا 
بتغلبها  كبرية  مفاجاأة  كــوريــا  حققت 

على الربتغال. 

..T3 حققت وصافة كأس العالم للراليات الصحراوية بفئة

 "دانية عقيل" تستعد للمشاركة بالجولة 
األخيرة من بطولة السعودية في جدة 

متابعة- حمودالزهراين 
عقيل"  دانــيــة  ال�سعودية"  ال�سائقة  توا�سل   
حت�سرياتها الفنية للم�ساركة يف اجلولة الأخرية 
التي  للراليات  تويوتا  ال�سعودية  بطولة  مــن 

�ستقام الأ�سبوع املقبل مبدينة جدة.
م�ساركاتها  اأنــهــت  عقيل" قــد  " دانــيــة  وكــانــت 
 " ال�سحراوية  للراليات  العامل  كاأ�ض  بطولة  يف 
العام  الثاين يف الرتتيب  " حمققة املركز  الباها 

التي  البطولة،  من  الأخــرية  باجلولة   T3 لفئة 
كبرًيا  جناًحا  لت�سجل  مــوؤخــًرا؛  دبــي  يف  اأقيمت 
لها ولفريقها بعد ح�سولها على املركز الثاين يف 

الرتتيب العام للبطولة لهذه الفئة. 
وبعد و�سولها اإىل من�سة التتويج برايل دبي 
  ،T3 بفئة  الثاين  املركز  كاأ�ض  على  وح�سولها 
اأعربت دانية عن �سعادتها بنتائج املو�سم، ل�سيما 
للراليات  الــعــامل  كــاأ�ــض  مناف�سات  �سعيد  على 

قوية  جهوًدا  بذلت  لقد  وقالت:"  ال�سحرواية، 
مــع املــالحــن الــذيــن �ــســاعــدوين كــثــرًيا، اإ�سافة 
والنتائج  معي  عمل  الذي  الفريق  احرتافية  اإىل 
لهذه  تتويج  وهــي  رائــعــة،  كانت  حققناها  التي 
الراعية  اجلــهــات  كــل  دانــيــة  و�سكرت  اجلهود". 
ــعــامل، اإ�ــســافــة اإىل  لــهــا يف مــ�ــســوارهــا بــكــاأ�ــض ال
ال�سعودي  لها الحتاد  الذي قدمه  الدعم املعنوي 

لل�سيارات والدراجات النارية.

جدة- البالد
يفتتح منتخبنا الوطني لل�سم اليوم الأربعاء م�سواره يف البطولة العاملية لكرة 
القدم لل�سالت لل�سم حتت 21 عاًما، التي تقام يف العا�سمة املاليزية كوالملبور 

مبواجهة املنتخب املاليزي عند ال�ساعة الثانية ظهًرا بتوقيت ال�سعودية.
وكانت قرعة البطولة قد اأوقعت املنتخب ال�سعودي يف املجموعة الأوىل بجانب 
منتخبات  الثانية  املجموعة  �سمت  فيما  واإيــران،  واأذربيجان  ماليزيا  منتخبات 
كازخ�ستان وال�سن واأوزباك�ستان وتايلند، وت�ستمر البطولة حتى ال�ساد�ض ع�سر 

من دي�سمرب اجلاري، مب�ساركة 8 منتخبات وتقام للمرة الأوىل.

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ضتقبل اعالناتكم على مدار ال�ضاعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

74 جوادًا
 يتنافسون في سباق 
فروسية حائل السابع

حائل- البالد
الــفــرو�ــســيــة مبــنــطــقــة حائل" الــيــوم  مـــيـــدان  يــنــظــم 
على  احلــايل  للمو�سم  ال�سابع  �سباقه  حفل  الأربعاء" 

ميدان الفرو�سية باملنطقة.
وي�سارك يف ال�سباق 74 جوادًا يف 5 اأ�سواط، حيث 
وال�سوط  الــدرجــات،  ملفتوح  الأول  ال�سوط  خ�س�ض 
فخ�س�ض  الثالث  ال�سوط  اأما  تربح،  مل  للدرجة  الثاين 
من الدرجة الأوىل حتى الثالثة، بينما خ�س�ض ال�سوط 
الرابع ملفتوح مواليد 2019، وال�سوط اخلام�ض مفتوح 

مواليد 2020.
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بعد خروج ممثليها الثالثة.. نهاية سريعة ألحالم الكرة اآلسيوية

"راقصو السامبا".. رقم قياسي ألول مرة في تاريخ كأس العالم

جدة – هالل �سلمان
اإجناًزا فريًدا  الكرة الآ�سيوية  حققت 
الـ  دور  اإىل  ممثليها  مــن  ثالثة  بتاأهل 
16 يف كاأ�س العامل 2022 بقطر، وهم 
اجلنوبية،  وكوريا  واليابان  اأ�سرتاليا 
اأكرب ح�سور يف تاريخ القارة  م�سجلة 

يف الدور الثاين من املونديال.
لفتة  نتائج  اآ�سيا  منتخبات  وحققت 

اأمــام منتخبات عاملية  الأول  الــدور  يف 
لها وزنها ومكانتها، حيث مل يتوقع اأحد 
تاأهل اليابان مت�سدرة ملجموعة املوت 
فحقق  واأملــانــيــا،  اإ�سبانيا  �سمت  التي 

الأزرق"  "ال�ساموراي 
املنتخبني  على  الــفــوز 

الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــني 
ـــعـــريـــقـــني، كــمــا  ال
حــــقــــق مــنــتــخــب 
اجلنوبية  كــوريــا 

الربتغال،  منتخب  على  تاريخًيا  فــوًزا 
يف حــني حــقــق املــنــتــخــب الأ�ـــســـرتايل 
ليبلغ  ــدمنــارك  وال تون�س  على  الــفــوز 

دور الـ 16.
لـــكـــن اأحـــــــالم الـــثـــالثـــي الآ�ـــســـيـــوي 
حيث  16؛  الـ  دور  يف  �سريًعا  تبخرت 
الأ�ـــســـرتايل  )الــكــنــغــر(  منتخب  كـــان 
نظريه  اأمــام  بهزميته  املغادرين  اأول 
منتخب  وتبعه   ،)1-2( الأرجنتيني 
بطولًيا  م�ستوى  قــدم  الـــذي  الــيــابــان 

احلظ  بــركــالت  ليخ�سر  كرواتيا  اأمـــام 
مودريت�س  اأهــلــت  الــتــي  الــرتجــيــحــيــة 
بهما  وحلـــق  الأنــفــ�ــس،  ب�سق  ورفــاقــه 
مــنــتــخــب كــــوريــــا اجلـــنـــوبـــيـــة الــــذي 
ا�سطدمت اآماله مبنتخب الربازيل اأحد 
العامل،  بكاأ�س  للفوز  املر�سحني  اأبــرز 
واحــد،  �سوط  يف  رباعية  �سجل  الــذي 
اأنــه  خالله  مــن  اأكــد  ا  ا�ستعرا�سً وقــدم 
ميتلك مواهب �سابة قادرة على امل�سي 

بعيًدا يف البطولة.

جدة- البالد
برقم  الـــربازيـــل  منتخب  انــفــرد 
كاأ�س  تاريخ  يف  مرة  لأول  قيا�سي 
يف  الأوىل  الن�سخة  منذ  الــعــامل، 

بعد  وذلــــك   ،1930 الأورجـــــــواي 
يف  اجلنوبية  كــوريــا  على  الــفــوز 

مونديال "قطر 2022".
ـــة 80  ـــق ـــي ـــدق ـــدت ال ـــه ـــس ـــث � حـــي

ـــاراة مــ�ــســاركــة احلــار�ــس  ـــب مـــن امل
األي�سون  بدًل من  ويفرتون برييرا 
قد  بــذلــك  الــربازيــل  لتكون  بيكر، 
اأ�سركت كل لعبيها الـ26 يف كاأ�س 

العامل 2022، مبا يف ذلك 3 حرا�س 
"اأوبتا"،  ل�سبكة  ووفقا  للمرمى. 
يف  ــة  دول اأول  الــربازيــل  اأ�سبحت 
باإ�سراك  تقوم  العامل  كاأ�س  تاريخ 
من  واحــــدة  ن�سخة  يف  لعــبــا   26

البطولة العاملية.
"راق�سي  مــنــتــخــب  حــجــز  وقــــد 
ال�سامبا" مقعًدا له يف دور الثمانية 
القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  لنهائيات 
اإثــــر فــــوزه عــلــى نــظــريه الــكــوري 
اجلنوبي )4-1(. و�سرب منتخب 
الــدور  الــربازيــل بذلك مــوعــًدا يف 
من  الــــ22  للن�سخة  النهائي  ربــع 
قطر  العامل  كاأ�س  بطولة  نهائيات 
منتخب  مــع  الــقــدم،  لــكــرة   2022
على  بـــدوره  تغلب  ــذي  ال كرواتيا 
نظريه الياباين بركالت الرتجيح. 
وتقام مواجهة الربازيل وكرواتيا 
اجلمعة  يـــوم  الــنــهــائــي،  ربـــع  يف 
"املدينة  مــلــعــب  عـــلـــى  املـــقـــبـــل، 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند  التعليمية" 

م�ساء بتوقيت مكة املكرمة.

تفكيك ملعب” 974 “ بعد 
مباراة البرازيل وكوريا 

جدة – هالل �سلمان
قطر  مونديال  وجماهري  ع�ساق  �سيودع 
2022 ملعب" 974" الفريد من نوعه، بعد 
البطولة،  يف  مبارياته  اآخر  ا�ست�ساف  اأن 
اجلنوبية  وكوريا  الربازيل  مباراة  وهي 
ال�سامبا"  "راق�سو  فيها  اكت�سح  الــتــي 

نظريهم الآ�سيوي بنتيجة )1-4(.
حاويات  من  املبني  ال�ستاد  ا�ست�ساف 
املعاد  ال�سلب  البحري، ووحدات  ال�سحن 
للتفكيك  قابل  ا�ستاد  اأول  وهــو  تــدويــره، 
بالكامل يف تاريخ كاأ�س العامل، 7 مباريات 
يف مونديال قطر، بداية مبباراة املك�سيك 
وبولندا حل�ساب املجموعة الثالثة يف 22 
نوفمرب املا�سي، ثم مباراة الربتغال وغانا 
�سمن مناف�سات املجموعة الثامنة يوم 24 
والدمنارك  فرن�سا  لقاء  وبعدها  نوفمرب، 

يف املجموعة الرابعة يوم 26 نوفمرب.
ملنتخب  مـــبـــاراتـــني  ال�ـــســـتـــاد  ــد  ــه ــس و�
دور  يف  الأوىل  كــــانــــت  ــــــل،  ــــــربازي ال
املجموعة  يف  �سوي�سرا  اأمــام  املجموعات 
الــ�ــســابــعــة يـــوم 28 نــوفــمــرب، والأخــــرية 
وكوريا  "�سيلي�ساو"  بني   16 الـ  دور  يف 
مــبــاراة  اأيــ�ــســا  �سهد  وقبلها  اجلــنــوبــيــة، 

الثالثة  املجموعة  يف  والأرجنتني  بولندا 
يوم 30 نوفمرب، و�سربيا و�سوي�سرا يوم 
املجموعة  مناف�سات  ختام  يف  دي�سمرب   2

ال�سابعة.
عدد   )974 )ا�ستاد  امللعب  ا�سم  وميثل 
حاويات ال�سحن البحري التي ا�ستخدمت 
 974 الرقم  هذا  اأن  جانب  اإىل  بنائه،  يف 
لدولة قطر، يف  الدويل  الت�سال  هو رمز 
مع  وتفاعلها  البالد  توا�سل  اإىل  اإ�ــســارة 
وارتباطها  والـــدويل،  الإقليمي  حميطها 
تاريخيًا بالعامل عرب مياه اخلليج العربي، 

التي يطل عليها ال�ستاد املونديايل.
حممد  املهند�س  ال�ستاد  مدير  واأو�سح 
مرنة  بطريقة  �سّمم  امللعب  اأن  العطوان 
من  ــتــفــادة  وال�ــس تفكيكه،  اإعـــــادة  تتيح 
اأجزائه، واأنه من املقرر ال�ستفادة منه يف 
ال�ستار على  اإ�ــســدال  اأخــرى بعد  اأغــرا�ــس 
اآخر  ا�ستاد  بناء  مثل  البطولة،  مناف�سات 
اأي  يف  اأو  قطر  يف  �سواء  ال�سعة،  بنف�س 
مكوناته  ا�ستخدام  اإعــادة  اأو  اآخــر،  مكان 
يف ت�سييد من�ساآت ريا�سية اأخرى اأو غري 
ريا�سية، اأو ا�ستخدام اأجزائه يف اأغرا�س 
بناء  يف  اأو  الــبــحــري،  كال�سحن  اأخـــرى 

من�ساآت اأخرى بامل�ستقبل.

المغرب يكتب التاريخ ويقصي إسبانيا من مونديال قطر
يواجه البرتغال في ربع النهائي السبت المقبل..

جدة- حممود العو�سي
املغربية  للكرة  جديًدا  تاريًخا  املغربي  املنتخب  �سطر 
والعربية، بعد تاأهله لربع نهائي مونديال قطر 2022؛ 

لي�سبح اأول فريق عربي يحقق هذا الإجناز.
وهذه ثاين مرة ي�سنع فيها املنتخب املغربي التاريخ، 
النهائي،  لثمن  يتاأهل  عربي  منتخب  اأول  كان  اأن  بعد 

مبونديال املك�سيك عام 1986.
النهائي  ربــع  اإىل  تاأهله  املغربي  املنتخب  ح�سم  وقــد 

عقب تغلبه على نظريه الإ�سباين بالركالت الرتجيحية 
املــديــنــة  ا�ــســتــاد  احت�سنها  الــتــي  املــواجــهــة  3/0،يف 
التعليمية، واأدارها احلكم فريناندو رباليني، و�سيواجه 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند  املقبل  ال�سبت  الأطل�س  اأ�ــســود 
املنتخب  العامل  كاأ�س  نهائي  ربــع  يف  اململكة  بتوقيت 
الربتغايل، الذي تاأهل بجدارة بعد اأن دك �سباك منتخب 
رفــاق  ت�سيد  ــد  وق هـــدف،  مقابل  ب�سدا�سية  �سوي�سرا 

رونالدو اللقاء ب�سكل كامل.  
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القاهرة ـ البالد 
م�سل�سل  خمــرج  العزيز  عبد  �سامح  املــخــرج  ــداأ  ب
يف  حــجــاج  ريـــهـــام  الــنــجــمــة  بــطــولــة  جميلة"   "

عر�سه  املقرر  امل�سل�سل  م�ساهد   ت�سوير 
�سا�سات  عــلــى  املــقــبــل  رمــ�ــســان  ــى  ف

وي�سارك  الف�سائية.  املــحــطــات 
الــنــجــمــة ريـــهـــام حــجــاج فى 

الــذي   " "جميلة  م�سل�سل 
بــــداأ تــ�ــســويــر املــ�ــســاهــد 

مــنــطــقــة  يف  الأوىل 
زايد مبدينة  ال�سيخ 

عــدد  ــر،  ــوب ــت اأك  6
كبري من النجوم 
والـــــفـــــنـــــانـــــن 
النجمة  مــنــهــم 

ــــــقــــــديــــــرة  ال
�ـــســـو�ـــســـن 

ــــــــــــــدر،  ب

والفنانة ي�سرا اللوزي وعبري �سربي، اأحمد وفيق، 
يا�سر  عي�سى،  نبيل  اإ�سماعيل،  ه�سام  عــادل،  هاين 
�سامي،  رمي  ح�سن،  رحمة  منري،  عبري  ماهر،  علي 

رحاب ح�سن.
الــكــاتــب  ــيــف  ــاأل ت "من  جــمــيــلــة  م�سل�سل" 
واإخــراج  �سالمة،  اأميــن  وال�سيناري�ست  
ــــن اإنـــتـــاج   �ــســامــح عـــبـــدالـــعـــزيـــز، وم
جمموعة  ويتناول   ، الــعــدل  جمال 
ــة  ــاعــي ــم مــــن الـــقـــ�ـــســـايـــا الجــت
ن�سهدها  التي  وال�سراعات 
املــجــتــمــع  مــــن حـــولـــنـــا يف 
 " ـــيـــف متــــر الــبــطــلــة  ، وك
حجاج  ريــهــام  اأو  جميلة" 
من خالل هذه ال�سراعات 
لإي�سال  الجتماعية 
ــــة هــــادفــــة  ــــال ــــس ر�

للم�ساهدين.

اأنقرة ـ وكاالت 
القطط من احليوانات الأليفة املحببة للكثري من النا�س 
ولطيفة  نوعها  من  غريبة  ويف حادثة  لالأطفال،  وخا�سة 
مكانه  وجعله  درا�ــســي  ف�سل  يف  البقاء  قط  قــرر  ا،  اأي�سً
الدائم يف مدر�سة برتكيا. تومبي هو ا�سم القط اللطيف 
الذي يح�سر الدرو�س مع تالميذ ال�سف الثالث ول�سعادة 
الطالب به، قرر تومبي البقاء معهم واحل�سول على اإقامة 
دائمة يف املدر�سة، مل يكن لدى تومبي اأي خوف اأو رهبة 
اأنه  الوا�سح  من  بل  مرة،  لأول  الف�سل  اإىل  دخوله  اأثناء 

اأحب املكان والتالميذ لذا قرر البقاء فيه.
اإيفا�سكو،  بينار  اأوزليم  الثالث،  ال�سف  مدر�سة  قالت 
حيث  الــفــور،  على  تومبي  حــب  يف  وقــعــوا  الــطــالب  اإن 

اأحب  وبالطبع  كثرًيا"  الأطفال  اأحبه  "لقد  عربت قائلة: 
با�ستك�ساف  ا�ستمتع  القدر، لقد  بنف�س  الأطفال  تومبي 

حجرة الدرا�سة وجعلها منزله الدائم.
املدر�سة  اإدارة  حيث اعتقدت  م�سكلة،  هنالك  كانت  لكن 
خطًرا  يكون  اأن  ميكن  التالميذ  بــن  تومبي  وجــود  اأن 
قائلة:  ذلك  املعلمة على  فيما علقت  ال�سحة،  حمتماًل على 
"عندما ان�سم تومبي اإىل �سفنا لأول مرة، لحظت تغيرًيا 
وتركيًزا  ا   حر�سً اأكــر  حيث كانوا  الأطــفــال،  �سلوك  يف 
ا كانوا متحم�سن  وتوقفوا عن الرك�س يف الف�سل، اأي�سً
كل  �سباح  تومبي  لــروؤيــة  املدر�سة  اإىل  للعودة  يــوم  كل 
 9 �سن  يف  الأطفال  لبع�س  بالن�سبة  رائــع  اأمــر  يوم وهو 

�سنوات".

52 مليون ريال للمستفيدين من صندوق النفقة 
الريا�ض ـ البالد 

ك�سفت وزارة العدل عن �سرف �سندوق النفقة اأكر من 52 
مليون ريال كنفقات اإىل 11700 م�ستفيد من الأ�سر امل�ستحقة 
مدينة   75 من  اأكر  النفقة  �سندوق  خدمات  وتغطي  للنفقة. 
ال�سندوق  يهدف  حيث  املختلفة،  اململكة  مبناطق  وحمافظة 
يف  والإ�ــســهــام  تــاأخــري،  دون  للم�ستحقن  النفقة  �سرف  اإىل 

ا�ستقرارها  على  واحلفاظ  لالأ�سرة،  املــايل  الــتــوازن  حتقيق 
النفقة  ا�سرتداد  عرب  امل�سوؤولية  وتعزيز  املجتمع،  وا�ستقرار 

من املطالب بها.
ود�ّسن ال�سندوق موؤخًرا املوقع الإلكرتوين اجلديد يف اإطار 
جمال  يف  الأعمال  وتطوير  امل�ستفيدين  جتربة  لتح�سن  �سعيه 
تفعيل الأنظمة واملن�سات الإلكرتونية؛ ولتقدمي منظومة خدمات 

تقنية متكاملة، حيث مت تطوير واجهة املوقع الإلكرتوين �سكاًل 
وم�سموًنا مما يوفر خدمة اأف�سل للم�ستفيدين.

واأ�ـــســـارت الـــــوزارة اإىل اأنـــه ميــكــن ال�ــســتــفــادة مــن خــدمــات 
Nafaqah. الإلكرتوين  املوقع  اإىل  الدخول  عرب  ال�سندوق 
sa، ثم اإىل املن�سة برقم الهوية وتاريخ امليالد، وتقدمي الطلب 

اإلكرتونًيا.

مزرعة إلنتاج سم 
العقارب واألفاعي 

كابل ــ وكاالت 
 اأن�ساأ رجل اأعمال اأفغاين مزرعة لرتبية العقارب والأفاعي يف ولية قندهار؛ 
وبذلك تكون اأول مزرعة لإنتاج ال�سم يف البالد وحتتوي على 6 اآلف عقرب 

و800 اأفعى، جمعت كلها يف ولية قندهار وهلمند وزابل.
البيات  يف  تدخل  لأنها  ال�ستاء  يف  والأفاعي  العقارب  �سم  كمية  وترتاجع 
ال�ستوي، وهذا يوؤثر على اأ�سعارها وكميتها ب�سورة عامة، وت�ستغرق عملية 
ينتج نحو غرام  األف عقرب  يوما، وكل   20 اإىل   10 ما بن  ال�سم  ا�ستخراج 
ون�سف �سم. ويقول مدير املخترب عبد الكرمي خان "�سعر غرام واحد من �سم 
العقرب ي�سل اإىل األف دولر، و�سم الأفاعي 1500 دولر اأمريكي، ون�سدره 

اإىل بع�س البلدان  لأغرا�س طبية، ونخطط لإر�ساله اإىل اأوروبا.
تهتم املزرعة بالزواحف ال�سامة التي توجد يف ال�سحاري  ووفرت فر�سة 
العمل اإىل نحو 300 �سخ�س، كما اأنها ت�سرتي العقارب والأفاعي من الذين 
اإىل  ال�سباب   من  كبرية  جمموعة  جلــاأت  حيث  ال�سحاري،  يف  ي�سطادونها 
البحث عن الزواحف والعقارب. وتلد اأنثى العقرب ما بن 30 اإىل 60 عقربا، 
يف يونيو، ويوليو من كل عام،  اإىل جانب العتماد على ما ي�سطاده متعاونون 
مع املزرعة يرتاوح عددهم من 50 اإىل 120 �سخ�سا، ويخرج �سيادو العقارب 

يف رحالت �سيد مقابل اأجر اأ�سبوعي ي�سل اإىل 200 دولر اأمريكي.

»فنجان دانتيل«.. 
مبادرة للعالج بالفن 

تدريب الغربان 
على جمع القمامة

البالد ــ وكاالت 
�ــســوارع  تنظيف  يف  فــريــدا  اأ�ــســلــوبــا  �سويدية  �سركة  ابــتــكــرت 
من  �ستوكهومل(  العا�سمة  )جنوبي  �سودرتاليا  مدينة  و�ساحات 

اأعقاب ال�سجائر �سمن حملة خلف�س تكاليف جمع القمامة.
يقول  الربيطانية،  "الغارديان"  �سحيفة  ن�سرته  تقرير  ويف 
الغربان  لتدريب  برناجما  اأطلقت  ال�سركة  اإن  بويف  دانيال  الكاتب 
مقابل  خا�سة  اآلة  يف  وو�سعها  ال�سجائر  اأعقاب  جمع  على  الربية 
هان�سن  غونرت  كري�ستيان  ويقول  كمكافاأة.  الطعام  على  احل�سول 
اأ�سا�س  على  ت�سارك  الــربيــة  الطيور  هــذه  "اإن  ال�سركة  موؤ�س�س 
 Keep( تيدي"  �ــســويــدن  "كيب  ملــوؤ�ــســ�ــســة  ــا  ــق ووف تطوعي"، 
مليار  من  اأكر  ُيرمى   ،)Sweden Tidy Foundation
 %  62 ميثل  ما  وهو  عام،  كل  ال�سويد  �سوارع  يف  �سيجارة  عقب 
)1.6 مليون  بلدية �سودرتاليا �سنويا   القمامة.وتنفق  اإجمايل  من 
جنيه اإ�سرتليني( على تنظيف ال�سوارع. وح�سب تقديرات غونرت 
هان�سن، ميكن اأن يوفر الربنامج الذي ابتكرته ال�سركة نحو 75% 
بلدية  املدينة.  �ــســوارع  من  ال�سجائر  اأعــقــاب  التقاط  تكاليف  من 
�سودرتاليا ت�سعى اإىل مراعاة �سالمة الطيور ب�سكل اأ�سا�سي بالنظر 

اإىل نوع النفايات امللتقطة.

االإ�سكندرية  ـ البالد 
ت�سهد مدينة الإ�سكندرية هذه الأيام مبادرة تتمثل يف العالج بالفن ، ويف 
التفا�سيل  اإن مبادرة "فنجان دانتيل" لتقدمي العالج النف�سي للن�ساء خرجت 
ثقافيا  �سالونا  قدمت  البحرية" التي  "القهوة  الإلكرتونية  املن�سة  عباءة  من 
فريو�س  لنت�سار  امل�ساحبة  الحــرتازيــة  الإجــــراءات  خــالل  الإنــرتنــت  عــرب 
اأعمار خمتلفة يف قاعة  كورونا، حيث كانت املدينة ت�سهد اجتماع ن�ساء  من 
اأمرا�س بدنية  اأمال يف عالج  لكن  لي�س ملجرد تذوقها،  الفنون،  األوان من  بها 
التنمية  جمال  يف  باحثة  جماهد،  اأمرية  تقول  الن�سوة.  منها  تعاين  ونف�سية 
غري  هو  بالفن  ال�ست�سفاء  اأن  دانتيل"  "فنجان  مبادرة  وموؤ�س�سة  الثقافية، 
العالج النف�سي املتعارف عليه، لفتة اإىل اأن هذا النوع من العالج  هو اأ�سلوب 
نف�سية يف عدة دول  النف�سي معروف علميا، وت�ستخدمه م�ست�سفيات  للعالج 
باأن  اأن العالج بالفن هو  البع�س يت�سور  منذ �سنوات طويلة.  وا�ستطردت: 
يتجاوز  الأمر  لكن  اآلة مو�سيقية ويعزف،  اأو  بري�سة وتر�سم  املري�سة  مت�سك 
هذا اإىل و�سائل اأخرى، مثل ال�سيكودراما والكتابة العالجية والعالج الطربي 

والدراما احلركية، للتنفي�س والتخل�س من الطاقة ال�سلبية.
 ي�سار اإىل اأن هذا النوع من العالج يفيد  الأمرا�س امل�ساحبة لل�سيخوخة، 
التوحد، وم�ساكل  والتلعثم، وم�ساكل  القلب،  واأمرا�س  الدماغية،  وال�سكتات 
املراهقن، وكذلك امل�ساكل الأ�سرية، وحقق نتائج مميزة واإقبال بن "�سيدات 

املجتمع" يف الإ�سكندرية.

»جميلة« مسلسل اجتماعي في رمضان المقبل 

قط يواصل تعليمه بمدرسة تركية 

»ميتا«
تهدد بالتوقف عن نشر األخبار

وا�سنطن ــ وكاالت 
اأعلنت �سركة "ميتا" الأمريكية التي تدير موقعي 
الجتماعي،  للتوا�سل  و"اإن�ستغرام"  "في�سبوك" 
وافــق  حــال  يف  الأخــبــار  ن�سر  عــن  �ستتوقف  اأنــهــا 
على  الأخبار  ن�سر  ل�سبط  قانوٍن  على  الكوجنر�س 

من�سات الإنرتنت.
وكتب مدير الت�سالت ل�سركة "ميتا" اأندي �ستون 
�ساَدَق  حال  "يف  "تويرت"،اأم�س   على  تغريدة  يف 
غري  ال�سحفي  القانون  م�سروع  على  الكوجنر�س 
بالأمن  اخلا�سة  الت�سريعات  من  كجزء  املــدرو�ــس، 
القومي؛ �سن�سطر لدرا�سة اإمكانية اإبعاد الأخبار من 
"ميتا" �ستتخذ  اأن  "�ستون" اإىل  واأ�سار  من�ستنا". 
يف  النا�سرين  مع  التفاو�س  من  بــدًل  اخلطوة  هذه 
حال جتاهلوا الفائدة التي جتلبها مواقع التوا�سل 
يف  امل�سوؤول  واعترب  الإعــالم.  لو�سائل  الجتماعي 

خطرية". "�سابقة  القانون  "ميتا" م�سروع 
يــنــاقــ�ــســه  ـــــذي  ال الـــقـــانـــون  مـــ�ـــســـروع  اأن  ـــر  ـــذك ُي
و�سائل  اإمكانيات  يو�ّسع  الأمــريــكــي  الكوجنر�س 
اأخبارها على  ن�سر  �سروط  على  التاأثري  الإعــالم يف 

مواقع التوا�سل الجتماعي.

كورنيش العروس 
 تعد الواجهة البحرية يف جدة  منطقة ا�ستقطاب للزوار من ال�سكان والقادمني من داخل وخارج اململكة ، وخالل هذه االيام  ي�سهد الكورني�ض تواجد 
اأعداد كبرية من  املتنزهني من العوائل وال�سباب  و�سط اكتمال منظومة اخلدمات من خمتلف اجلهات، ف�سال عن برامج جودة احلياة املتمثلة يف  املرافق 
املتوفرة باملوقع، فيما تنت�سر على امتداد الكورني�ض االألعاب الرتفيهية التي توفر املتعة واالثارة لالأطفال التي زادت بدورها من كثافة املتنزهني من 

خمتلف اجلن�سيات ليكون الكورني�ض وجهتهم ال�سياحية االأوىل لتنوع املنتج ال�سياحي وحتقيق عن�سر اخل�سو�سية للعوائل.
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