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المشهد الثقافي
تنطلق الثقافة ال�صعودية اليوم على مرتكزات �صلبة، تهدف 
اإلى تر�صيخ تطلعات واأهداف رحلة التغيري ال�صامل، بوترية 
مت�صارعة ومدرو�صة، تعطي انطباعًا عامًا باأن اململكة عازمة 

على حتقيق كل ما ت�صعى اإليه، وكل ما وعدت به يف روؤية 
2030. ويتج�صد هذا امل�صهد يف الأوامر امللكية الأخرية 

باملوافقة على اإن�صاء 11 هيئة جديدة، تعيد �صياغة وتر�صيخ 
ثقافة املجتمع ال�صعودي، باإعادة توجيه بو�صلته نحو 

جمالت ينبغي الهتمام بها يف املرحلة املقبلة.
 الهيئات الـ11 تندرج �صمن الهوية اجلديدة لوزارة الثقافة، 

وهي جزء اأ�صا�صي من التحول الوطني الطموح الذي ت�صري 
عليه اململكة، ي�صاف اإلى ذلك اأن روؤية 2030 تن�ص على اأن 
»الثقافة« من مقّومات جودة احلياة، وتوؤكد حاجة اململكة 

اإلى زيادة ن�صاطها الثقايف وتنوعه و�صموليته. وعندما ت�صم 
قائمة الهيئات اجلديدة هيئة الأدب والن�صر والرتجمة، وهيئة 

الأزياء، وهيئة الأفالم، وهيئة الرتاث، وهيئة فنون العمارة 
والت�صميم، وهيئة الفنون الب�صرية، وهيئة املتاحف، وهيئة 
امل�صرح والفنون الأدائية، وهيئة املكتبات، وهيئة املو�صيقى، 

واأخريًا هيئة فنون الطهي، فهذا ي�صري اإلى تنوع حقيقي 
و�صامل يف التطلعات الثقافية للمجتمع ال�صعودي، ورغبة هذا 
املجتمع يف اأن يكون اأكرث فعالية وحيوية يف جمالت مل تنل 
حظها من الهتمام والعناية يف فرتة �صابقة، كما ي�صري اأي�صًا 
اإلى اأن اململكة عازمة على تعوي�ص ما فاتها يف تلك املجالت، 

بتاأ�صي�ص »هيئات«، تتمتع كل منها بال�صخ�صية العتبارية 
العامة وال�صتقالل املايل والإداري، ويرتكز دور الهيئات 

على تطوير املجالت التي تن�صوي حتت تخ�ص�صها، ووفق 
اإطار زمني حمدد، وعلى �صوء الأهداف الرئي�صة التي حددتها 

وثيقة روؤية وتوجهات وزارة الثقافة.
 وباإن�صاء هذه الهيئات، وحتديد اأهدافها واآليات عملها، فاإن 

الثقافة ال�صعودية اليوم، تعي�ص ع�صرها الذهبي، مت�صلحة 
بالرغبة يف التطوير ال�صامل يف احلقول الثقافية املتنوعة، 

الأمر الذي يخلق بيئة مبدعة، حتفز على الإبداع وت�صاهم يف 
منوه، وتفتح نوافذ جديدة للطاقات الإبداعية عند كل راغب 

ومهتم.
 واليوم تطل علينا مبكرًا موؤ�صرات جناح هذه الهيئات 
واإمكانية حتقيق اأهدافها كافة يف فرتة وجيزة وباآليات 

دقيقة، خا�صة اإذا عرفنا اأن املجتمع ال�صعودي ميتلك جياًل 
مبدعًا وطموحًا من اجلن�صني يف �صتى املجالت الثقافية 

والإبداعية، هذا اجليل قادر على ترجمة اأهدافه وتطلعاته 
والو�صول اإلى اأبعد نقطة من اإثبات الذات وتعزيز النجاح 

من خالل عزمية متجددة، ورغبة طاحمة يف �صناعة 
التغيري احلقيقي.

الريا�ص - عبدال�صالم البلوي
قطع  مرتكب  موؤخرًا،  ال�صورى  جمل�ص  اأقــره  الذي  البيئة  نظام  يعاقب 
الأ�صجار وال�صجريات والأع�صاب والنباتات واقتالعها ونقلها وجتريدها 
من حلائها واأوراقها اأو جزء منها اأو نقل تربتها اأو جرفها اأو الجتار بها، 
30 مليون  بال�صجن مدة ل تزيد على ع�صر �صنوات وبغرامة مالية ت�صل 
ارتكابه  �صنة من  الثانية خالل مدة  للمرة  املخالفة  ارتكابه  ريال يف حال 
احليوانية  الفطرية  الكائنات  من  اأي  لقتل  ذاتها  العقوبة  ومتتد  الأولــى، 

احلية با�صتثناء احلالت التي حتددها اللوائح، وا�صرتط النظام املرفوع 
من ال�صورى اإلى خادم احلرمني ال�صريفني اأن تن�صاأ املناطق املحمية - بقرار 
جمل�ص الوزراء بناء على اقرتاح اجلهة املخت�صة - على اأر�ص غري مملوكة 
ملكية خا�صة، ولي�ص لأحد عليها حق اخت�صا�ص اأو امتياز اأو حجز، ويف 
بديل  يختار  اأو  املحمية،  املنطقة  خارطة  تعدل  ذلــك،  من  اأي  وجــود  حال 
عنها، ما مل يتنازل �صاحب احلق عن حقه، وللجهة املخت�صة وفق �صوابط 

حتددها اللوائح ا�صتثمار املناطق املحمية، وتنظيم ال�صتثمار فيها.

الحبس عشر سنوات و30 مليونًا غرامة مخالف نظام البيئة

مؤتمر رابطة العالم اإلسالمي الدولي
يعزز قيم األخوة اإلنسانية

زغرب - »الريا�ص«
الــــدويل »الأخـــــوة الإنــ�ــصــانــيــة.. لتعزيز الأمـــن  ــوؤمتــر  اأكـــد امل
العا�صمة  يف  الإ�صالمي  العامل  رابطة  نظمته  الــذي  وال�صالم«، 
الكرواتية زغرب حتت رعاية وح�صور فخامة رئي�صة جمهورية 
كرواتيا ال�صيدة كوليندا غرابار كيتاروفيت�ص؛ اأهمية تعزيز قيم 
العاملي  ال�صالم  حتقيق  ركائز  اأهم  باعتبارها  الإن�صانية  الأخــوة 

والوئام املجتمعي.
اأ�صاليب   وطالب املوؤمتر ب�صن الت�صريعات الالزمة لتجرمي كل 
وممار�صات الكراهية والعن�صرية والتهمي�ص والإق�صاء باعتبارها 
اإلى  داعيًا  واجلماعة،  والفرد  والوطن  الإن�صانية  بحق  جرمية 
اإن�صاء مركز عاملي للتوا�صل احل�صاري يكون مقره مدينة زغرب؛ 
ليكون ج�صرًا للتعارف واحلوار والتفاهم والتعاون بني مكونات 
ال�صلة  ذات  للمبادرات  حا�صنًا  ومكانًا  كافة،  الإن�صاين  املجتمع 
الدينية  الفجوات  وردم  واملجتمعية  الإن�صانية  القيم  بتعزيز 
والثقافية والعرقية.  وقد �صهد املوؤمتر تكرمي الفعاليات الدينية 
الدكتور  ال�صيخ  ومعايل  اجلمهورية  رئي�صة  لفخامة  كرواتيا  يف 
الت�صامح  تعزيز  يف  جلهودهما  العي�صى  عبدالكرمي  بن  حممد 
الأوروبية  املفو�صية  رئي�صة  نائبة  ذلك بح�صور  وال�صالم، وكان 
من خالل كلمتها امل�صاركة يف املوؤمتر.            »التفا�صيل:�ص7«

حوار - ح�صني البدوي
الــذي  والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  �صعبية  �صهدت 
اأردوغـــان،  طيب  رجــب  الرتكي،  الرئي�ص  يتزعمه 
اأظهر  حيث  الرتكي،  ال�صارع  يف  كبريًا  انخفا�صًا 
اجلمهوري  ال�صعب  حــزب  اأجــراه  راأي  ا�صتطالع 
تراجع   - تركيا  يف  املعار�صة  الأحــــزاب  اأكـــر   -
يف   %  35 اإلـــى  احلــاكــم  اأردوغــــــان  حـــزب  �صعبية 
ال�صارع الرتكي، ب�صبب �صيا�صات النظام وتورطه 
يف دعـــم جــمــاعــات الإرهـــــاب بــالــعــديــد مــن الـــدول 
وعنا�صر  امل�صلحة  التنظيمات  قيادات  واحت�صانه 
ــهــم، وكــذلــك الو�صع  الإخـــــوان الــهــاربــني مــن دول
ارتفاع  من  يعاين  اإذ  اله�ص،  الرتكي  القت�صادي 
وتنامي  العملة،  قيمة  وانهيار  الت�صخم،  معدلت 

التعبري  من  يخ�صى  الذي  ال�صعب  قمع  جانب  اإلى  هذا  الديون،  م�صتويات 
ا�صتهداف  القائمة على  الرتكية  ال�صيا�صة  اإطار  ال�صيا�صية.  ويف  اآرائه  عن 
ال�صتقرار العربي ي�صعى النظام جاهدًا وفقًا للوقائع امللمو�صة لال�صتفادة 
الرتكي  النظام  الأزمــة، حيث ميار�ص  الليبية وت�صعيد  اأجــواء احلرب  من 

املــالذ  تــوفــري  عــر  الإقليمية  الــ�ــصــراعــات  تاأجيج 
لتنظيمات  واللوج�صتي  الع�صكري  والدعم  الآمــن 
وميلي�صيات مارقة.  وقال املحلل ال�صيا�صي الرتكي 
"العالقات الرتكية  "الريا�ص":  لـ  تورغوت اأوغلو 
- الرو�صية قائمة على عالقات اأردوغان ال�صخ�صية 
مــع نــظــريه الــرو�ــصــي فــالدميــري بــوتــني اأكـــرث من 
العالقات املوؤ�ص�صية بني الطرفني، لذا ميكن و�صفها 

باله�صة القابلة لالنهيار يف اأي حلظة".
�صبيهة  الأمريكية   - الرتكية  العالقات  واأ�صاف، 
هنا  نــرى  حيث  الرو�صية،   - الرتكية  بالعالقات 
اأردوغــــان  بــني  ال�صخ�صية  الــعــالقــات  اأن  ــا  اأيــ�ــصً
وترمب هي التي ت�صيطر على طبيعة العالقات بني 
الطرفني. لكن هذه العالقة لي�صت قائمة على احلب 
وا�صنطن  بني  معادلة  اإقامة  يحاول  واأردوغــان  امل�صالح.  على  بل  املتبادل 
ومو�صكو اللتني حتوزان اأوراقًا عديدة متار�صان بها �صغوطًا على اأردوغان 
الذي يلجاأ اإلى اأحد الطرفني بح�صب قوة ال�صغط يف مواجهة الطرف الآخر.
»التفا�صيل:�ص12«

أوغلو لـ »{«: المصلحة الشخصية أساس عالقات أردوغان

اجلبيل ال�صناعية - اإبراهيم الغامدي
�صلمان  بن  عبدالعزيز  الأمــري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  الطاقة  وزيــر  اأوفــى 
باليوم  برميل  ماليني   9.74 بنحو  اململكة  اإنتاج  على  بالإبقاء  به  تعهد  مبا 
اأوبــك+ يحرتمون  اتفاقية  الآخــرون يف  الأع�صاء  دام  ما   ،2020 اأوائــل  يف 
ح�ص�صهم، وفقًا مل�صح "بالت�ص" الذي نوه مبوثوقية ما يتعهد به دومًا اأكر 
منتج وم�صدر للنفط اخلام يف العامل اململكة العربية ال�صعودية التي تظل 
الظروف والتقلبات  العاملي يف خمتلف  الطاقة  الأمينة على م�صلحة �صوق 
والأزمات، وتقدم الت�صحيات يف خف�ص املزيد من اإنتاجها مادام الأمر يوؤدي 

اإلى ا�صتقرار �صوق النفط العاملي. 
 9.74 اأن اململكة اأكر منتج يف اأوبك �صخت حتى الآن   واأ�صاف التقرير 

م�صتقرة  الــ�ــصــادرات  كانت  حيث  للم�صح،  وفًقا  الــيــوم،  يف  برميل  ماليني 
ال�صيانة  التكرير كانت منخف�صة ب�صبب  اأن حمطات  اإلى حد كبري يف حني 
ح�صتها  عــن  الــيــوم  يف  برميل   400،000 مبــقــدار  يقل  وهــذا  لها.  املخطط 
ا�صتقرار  اإلى  اململكة  ت�صعى  حيث  اليوم،  يف  برميل  ماليني   10.14 البالغة 
م�صتدام يف اأ�صعدة �صوق الطاقة كافة، وعدم ت�صخيم خمتلف املخاوف التي 
امل�صتقرة  اإمداداتها  يف  العامل  باليني  طماأنة  يف  فاعاًل  دورًا  وتــوؤدي  تطراأ، 
املوثوقة، وحر�ص اململكة على املحافظة على اأمن الطاقة وتلبية احتياجات 
هذه الأعداد املتزايدة ل�صكان العامل من الطاقة، ولن تدخر جهدًا يف موا�صلة 
العتماد على م�صادر الطاقة الهيدروكربونية لتلبية القدر الأكر من الطلب 
العاملي على الطاقة لفرتة طويلة يف امل�صتقبل.           »التفا�صيل:�ص13«

المملكة تواصل التزامها تجاه إمدادات الطاقة للعالم

اململكة اأبقت على اإنتاجها بـ9.74 ماليني برميل يف اليوم، �صورة مل�صفاة بقيق      »اأ.ف.ب«

مصائب »كورونا« فوائد لشركات المستلزمات الطبية العالمية
الريا�ص - اأحمد غاوي

الوفاة  حالت  زيادة  مع  ال�صني،  يف  كورونا  انت�صار  وترية  تت�صاعد 
جراء املر�ص، وارتفاع عدد الإ�صابات، وظهور اإ�صابات جديدة يف دول 
اقت�صاديات  على  ذلك  تاأثري  ورغم  العامل،  قارات  خمتلف  ويف  اآ�صيوية 
من  العديد  العاملية  الأزمــة  هذه  من  ا�صتفاد  الأ�صهم،  واأ�ــصــواق  العامل، 
يف  املتخ�ص�صة  وال�صركات  الــعــامل،  م�صتوى  على  الطبية  ال�صركات 
التطهري والتعقيم الوقائي يف خمتلف دول العامل، حيث �صجلت �صركات 
زيــادة  نظري  اأ�صهمها،  يف  ارتفاعًا  واأمريكية  وكندية  اأوروبــيــة  طبية 
الوبائي  املر�ص  هذا  من  والعالجية  الوقائية  امل�صتلزمات  من  اإنتاجها 
ونظرة  انخفا�صًا  اأخـــرى  قطاعات  تــواجــه  الـــذي  الــوقــت  يف  املــعــدي، 
تداعيات  بر�صد  الإعالمي  الهتمام  تزايد  ظل  يف  مت�صائمة  م�صتقبلية 
اأزمة ال�صني، كدولة �صناعية كرى ترتبط اقت�صاديًا بجميع دول العامل 

دون ا�صتثناء. ويف الوقت الذي �صجلت فيه توقعات املوؤ�ص�صات للنمو 
فمثاًل  وا�صحًا،  ن�صبيًا  انخفا�صًا  اجلــاري  العام  من  الأول  الربع  يف 
»بلومبريغ اإيكونوميك�ص« خف�صت توقعاتها للنمو من 5.9 يف املئة، اإلى 
4.5 يف املئة، يف حني خف�ص »غولدمان �صاك�ص« توقعاته للنمو من 5.6 
يف املئة اإلى 4 يف املئة، بالربع الأول من العام اجلاري، اأما »يو بي اإ�ص« 
فكان الأكرث ت�صاوؤمًا وخف�ص توقعات منو القت�صاد ال�صيني من 5.9 يف 

املئة اإلى 3.8 يف املئة.
متزايد  اأمــل  العاملية  الأ�ــصــواق  لــدى  يبقى  ذلــك  كل  خ�صم  ويف   
لنه�صة ال�صني من كبوتها ومواجهتها للمر�ص باإجراءات عالجية 
التي  الــوفــاة، والإ�ــصــابــات  تــزايــد حــالت  ووقــائــيــة، توقف �صيل 
الواردة من  الأخبار  متابعة  يوميًا، حيث جتري  باملئات  اأ�صبحت 

ال�صني على مدار ال�صاعة.

 تكرمي رئي�صة كرواتيا وال�صيخ العي�صى خالل املوؤمتر

إشادة عالمية
»طواف السعودية« بـ
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الرئي�ص الرتكي، رجب طيب اأردوغان

الريا�ص - »الريا�ص«
اخلــارجــيــة،  لــالإعــالنــات  العربية  اخــتــارت 
الــ�ــصــركــة الــــرائــــدة يف جمــــال العـــالنـــات 
Seventhمـــن  Streach من�صة  اخلارجية 
لقيا�ص  ح�صرية  من�صة  لتكون   ،  Decimal
وتوفري بيانات امل�صاهدة ل�صبكة لوحاتها يف 

اململكة العربية ال�صعودية.
البيانات  حتليل  من�صة   Streach وتعد 
على  مبنية  اخلـــارج.  يف  للجمهور  املكانية 
كومة تقنية حا�صلة على براءة اخرتاع، تقوم 
من  املــوقــع  بــيــانــات  بتخ�صي�ص   Streach
اإلى جمموعة  SDK GPS  فقط. فهي ت�صري 
بيانات التنقل لفهم التعر�ص لو�صائل الإعالم 

اخلارجي.
ــقــدرة  ال الــيــوم  للم�صتخدمني  تــوفــر  كــمــا 
دقيق  جلــرد  للتعر�ص  العلمي  القيا�ص  على 
خــارج  واملــ�ــصــاة  الــطــرق  ل�صالكي  املــراجــعــة 
الرتكيبة  مــعــرفــة  مــن  الـــقـــدرة  ولـــه  املـــنـــزل، 
ال�صكانية والجتماعية، واجلانب القت�صادي 
توجيه  واإعــــــادة  والــ�ــصــلــوكــي واجلـــغـــرايف 
مكاتب  خالل  من  املك�صوفة  الأجهزة  معّرفات 

التداول الراجمية.
ــهــذه املــنــا�ــصــبــة قـــال حمــمــد اخلــريــجــي،  وب
لالإعالنات  العربية  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص 

ا من تاريخ خرتنا   اخلارجية: »طوال 36 عاًم
على  قادرين  بفخر  كنا  �صناعة الإعـــالن،   يف 
 اإحــــداث ثـــورة يف اأعــمــال الإعـــالنـــات خــارج 
قوية  توا�صل  و�صيلة  اإلــى  وحتويلها   املنزل 
 وموؤثرة يف اململكة عر عدة عقود، وموؤخرًا 
الــرقــمــي عليها وذلــك  الــطــابــع  اإ�ــصــفــاء   ومـــع 
الــوليــات  مــن  ــن  املــوردي اهــم  مــع   بال�صراكة 
اأف�صل  على  للح�صول  وبريطانيا   املتحدة 
 التقنيات والرامج . واليوم من خالل القيام 
ذكية  حلول  بتوفري  امل�صتقبل  نحو   بخطوة 
 لتوفري البيانات ، �صيتمّكن املعلنون املحليون 
قابلة  خارجية  حمالت  اإطــالق  من   الدوليون 
�صت�صاهم   ، دقيقة  بيانات  توفري  مع   للقيا�ص، 
من ا�صتهداف جمهورهم بفعالية، ومعرفة من 

 �صاهد املحتوى اخلا�ص بهم. »
 واأ�صاف اخلريجى »نوا�صل دعم برنامج 
 املدن ال�صعودية امل�صتقبلية، الذي يهدف اإلى 
ــدن الذكية، وحت�صني قدرتها   بناء هوية امل
 التناف�صية بني نظرائها، وحتقيق التح�صر 
امل�صتدام، وتعزيز البعد الإن�صاين لتعك�ص 

  اأهداف الروؤية ال�صعودية 2030«.
   و قالت مود معوض، المدیر التنفیذي
Seventhواملــوؤ�ــصــ�ــص املــ�ــصــارك يف �ــصــركــة

: Decimal

الــبــحــث  نــتــيــجــة  هــــي   Streach »اإن 
والتطوير اإلى جانب جهود اأكرث قادة الفكر 
من  لأكــرث  الإعــالم  �صناعة  يف  ال�صت�صرايف 

18 �صهًرا. 
ـــه مع  نــحــن مــتــحــمــ�ــصــون الـــيـــوم لإطـــالق
الت�صوق  ــرائــد حلــلــول  ال املـــزود  الــعــربــيــة، 
نظًرا  ــط.  ــص الأو� ال�صرق  يف  املــنــزل  خـــارج 
ال�صفافية  على  الطلب  يف  زيادة  ن�صهد  لأننا 
البيانات، يجري  التي تعتمد على  واملناهج 
وموؤ�صرات  جديدة  قدرات  لإدخال  التطوير 
التجارية  العالمة  ا�صتدعاء  مثل  متقدمة 

واإمكانية عر�صها.«
  اأ�صاف  لواء حمادة، املدير الفني امل�صارك 

Seventhواملــوؤ�ــصــ�ــص املــ�ــصــارك يف �ـــصـــرك  
  Decimal : »لقد اأدركنا منذ اليوم الأول اأن
  معاجلة قيا�ص الو�صائط اخلارجية تنطوي
  على حتديات تتجاوز قــدرات اأنظمة اإدارة
  البيانات املتاحة الــيــوم. ترافق العديد من
  التعقيدات ح�صاب مقايي�ص الت�صوق خارج
  املــنــزل الدقيقة با�صتخدام اإ�ــصــارات موقع

  الــهــاتــف املــحــمــول. وهـــذا ي�صتلزم منذجة
  بيانات املوقع لعك�ص اأمناط التوزيع ال�صكاين
Streach والتنقل يف مدينة معينة. مت بناء

اليوم للقيام بذلك.«

»العربية لإلعالنات الخارجية« تطلق خدمة توفير 
البيانات لعمالئها في المملكة العربية السعودية

 عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يسلم كأسي الملك لخيل اإلنتاج والمستورد
ً
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