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• �أحمد العي�سى

محمد بن راشد يفاجئ موظفي األمانة
العامة للمجلس التنفيذي بزيارته لهم
ف��اج��أ ال�شيخ حممد ب��ن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س االمارات
رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم
دب��ي ،موظفي الأم��ان��ة العامة
للمجل�س التنفيذي لإم��ارة دبي
بح�ضوره جانبا م��ن جتمعهم
والذي �شاركهم فيه ال�شيخ حمدان
بن حممد بن را�شد ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي يف
منطقة �سيح ال�سلم.
و�شهد التجمع �أج��واء �إيجابية
وا���ش��ت��م��ل ع��ل��ى ال��ع��دي��د من
الفعاليات والأن�شطة التي تهدف
يف امل��ق��ام الأول �إل���ى تعزيز
روح الفريق وتقوية الروابط
ال�شخ�صية بني موظفي الأمانة
العامة ومبا يدعم روح الألفة
بينهم وي��ع��زز ال��ع��م��ل ب��روح
الفريق الواحد.
وق��ال ال�شيخ حمدان بن حممد
بن را�شد «�إن م�شاركة ال�شيخ
حممد بن را�شد �أك�بر حافز لنا
يف املرحلة املقبلة ودر���س يف
القيادة ،فهو قائد ملهم ن�ستمد
منه �أن��ه يف قامو�س التحديات
ال مكان لكلمة م�ستحيل حيث
�أ���ض��اءت �أف��ك��اره ومبادراته يف
القيادة الطريق لنا و�أ�صبحت
نهج ًا للتميز والإبداع فال ير�ضى
�سموه �إال باملركز الأول .لذا،
نت�صدر العامل من حيث اخلدمات
ورف��اه��ي��ة العي�ش للمواطنني
واملقيمني».

حول القدس في  17فبراير المقبل
�أعلن االحت��اد العام لالدباء
والكتاب العرب �أن العا�صمة
االماراتية ابوظبي �ست�ست�ضيف
م�ؤمترا ثقافيا عربيا وعامليا
حتت عنوان «مدينة القد�س
العربية ..املكان واملكانة»
يف الفرتة من � 17إلى  19فرباير
املقبل.
وك�شف الأم�ين العام لالحتاد
العام للأدباء والكتاب العرب
حبيب ال�صايغ يف كلمته خالل
امل�ؤمتر ال�صحايف الذي عقد
يف مقر وزارة الثقافة وتنمية
املعرفة االماراتية ان امل�ؤمتر
�ست�شارك فيه وف���ود عربية
وعاملية ور�ؤ���س��اء احت��ادات
الأدب����اء وال��ك��ت��اب يف ال��دول
العربية فيما ي�ضم امل�ؤمتر

جلنة علمية ثقافية عاملية.
واو�ضح ال�صايغ ان امل�ؤمتر
�سيناق�ش ع��دة حم��اور اهمها
«م��دي��ن��ة ال��ق��د���س :الن�ش�أة
والتطور  -ر�ؤي��ة تاريخية»
و«مدينة القد�س مكانا ومكانة
دينية» و«مدينة القد�س...
ق���راءة ال�شخ�صية م��ن خالل
الرتاث».
وا���ض��اف ان امل ��ؤمت��ر ي�شمل
مو�ضوعات حول «ال�رصاعات
الدينية وال�سيا�سية حول
مدينة القد�س عرب التاريخ»
و«ال��ع��ه��دة العمرية ومكانة
القد�س يف ال�تراث اال�سالمي»
و«مدينة ال��ق��د���س� ...ساحة
��صراع احل�ضارات» و«العرب
يف القد�س م��ا قبل االحتالل

ال�����ص��ه��ي��وين» و«ال��ت��غ�يرات
الدميوغرافية التي �أدخلها
االح���ت�ل�ال ال�����ص��ه��ي��وين على
القد�س» و«مدينة القد�س...
قراءة يف االتفاقيات والقرارات
الدولية حول املدينة املقد�سة»
و«القد�س يف الأدب العاملي».
و�أك��د ال�صايغ حر�ص االحتاد
العام لالدباء والكتاب العرب
على ق�ضية فل�سطني ومدينة
القد�س املحتلة ،م�شريا الى ان
امل�ؤمتر يوثق جل�ساته يف كتب
الي�صالها للعاملني العربي
والعاملي.
وذكر ان انعقاد هذا امل�ؤمتر يف
االمارات يعرب عن موقف الدولة
جتاه الق�ضية الفل�سطينية منذ
قيام االحتاد و�إلى اليوم.

القرني :حان الوقت الستحداث محاكم
متخصصة في القضايا البيئية
• ال�شيخ حممد بن را�شد �أثناء الزيارة

في الدرعية والدمام واألحساء

«البيئة» :تسجيل  3إصابات
بإنفلونزا الطيور «»H5N8
توا�صل وزارة البيئة واملياه والزراعة ال�سعودية بالتعاون مع اجلهات
ذات العالقة جهودها الحتواء ان��دالع مر�ض انفلونزا الطيور عايل
ال�رضاوة « ،»H5N8وخالل الأربع وع�رشين �ساعة املا�ضية ت�أكد وجود
ثالثة �إ�صابات يف كل من الدرعية والدمام واالح�ساء يف �أحوا�ش تربية
تقليدية.
بينما تتابع الفرق البيطرية امليدانية يف منطقة مكة املكرمة وحمافظات

اخلرج وحرميالء و�رضماء والأح�ساء وبريدة والبكريية والدوادمي
وحوطة بني متيم واالفالج وثادق والدرعية� ،إجراءات التخل�ص ال�صحي
الآمن من الطيور يف عدد من �أحوا�ش الرتبية التقليدية وامل�شاريع يف ب�ؤر
الإ�صابة وحميطها التي مت اكت�شاف الإ�صابة فيها والإعالن عنها ،وتنفيذ
وا�ستكمال �إجراءات املكافحة وال�سيطرة يف تلك املواقع واال�ستق�صاء عن
املر�ض يف حميط ب�ؤر اال�صابة بدائرة ن�صف قطرها  5كم.

سفارة المملكة في بغداد تخلي
مبناها إثر الهزة األرضية
�أخ��ل��ت ���س��ف��ارة خ���ادم احلرمني
ال����شري��ف�ين ل���دى ب��غ��داد مبنى
ال�سفارة من العاملني املتواجدين
يف املبنى اثر الهزة الأر�ضية التي
�رضبت العا�صمة العراقية بغداد.
و�أكد �سفري خادم احلرمني ال�رشيفني
لدى بغداد عبدالعزيز ال�شمري انه
مت �إخالء املبنى حفاظ ًا على �سالمة
موظفي ال�سفارة ،م�شري ًا الى �أنه
مل تكن هناك �أي �إ�صابات �أو �أ�رضار
ب�رشية.

أبوظبي تستضيف مؤتمراً دولي ًا

و�أ���ض��اف ب ��أن اجلهات املخت�صة
العراقية توا�صلت معهم وهناك
تن�سيق م��ع اجل��ه��ات الأمنية
ال��ع��راق��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم كافة
املطالبات لو ا�ستدعت احلاجة،
و�سيتم ع��ودة العاملني للمبنى
الذي مل يتعر�ض لأي �أ�رضار تعيق
عملية العمل بعد معاينة اجلهات
احلكومية العراقية.
و�أو�ضحت الهيئة العامة للأنواء
اجل���وي���ة وال���ر����ص���د ال���زل���زايل

ال��ع��راق��ي��ة يف ب��ي��ان �أن مر�صد
الزالزل �سجل هزة �أر�ضية وحلقتها
هزات ارتدادية �صباح ام�س �شعر
بها املواطنون بدرجات متفاوتة،
و�أه���اب���ت امل��واط��ن�ين االل��ت��زام
ب��ال��و���ص��اي��ا ال��زل��زال��ي��ة وع��دم
اال�ستماع للإ�شاعات والأخبار
الكاذبة ،م�شددة على �أن املر�صد
�سيوافيهم ب���أي تقارير جديدة
يف حالة ح�صول �أي��ة م�ستجدات
�أخرى.

التحالف :ميليشيات الحوثي عرضت

كاميرات حرارية لتهديد حركة الطيران
�أعلن الناطق با�سم حتالف دعم ال�رشعية يف اليمن،
تركي املالكي� ،أن معاناة ال�شعب اليمني ت�سبب فيها
االنقالب على احلكومة ال�رشعية ،م�شري ًا �إلى �أن منافذ
اليمن مفتوحة �أمام الدول املانحة واملنظمات لإر�سال
امل�ساعدات.
و�أكد املالكي ،يف م�ؤمتر �صحايف من العا�صمة الريا�ض
�أن حركة دخول �شحن الإغاثة و�سفن الوقود �إلى ميناء
احلديدة م�ستمرة و�أن التحالف منح  1800ت�رصيح
لإدخال م�ساعدات عرب املنافذ البحرية اليمنية.
و�أ���ض��اف �أن جماعة احلوثي ت��درب عنا�رصها على
ا�ستهداف حركة املالحة ،الفت ًا �إلى �أن ميناء احلديدة
�صار نقطة انطالق لعمليات تهدد املالحة البحرية،
و�أن امليلي�شيات تهدد �أي�ض ًا املالحة اجلوية فوق
�صنعاء.
وذكر �أن ميلي�شيات احلوثي ت�ستخدم رادارات لر�صد
القطع البحرية للتحالف ،م�شري ًا الى �أن هناك �أدلة
كبرية على وج��ود خ�براء �أج��ان��ب يف اليمن لدعم
االنقالبيني ،و�أ�شار �إلى �أن ميلي�شيات احلوثي عر�ضت
كامريات حرارية ذات تقنية عالية لتهديد حركة
الطريان العاملي.

• تركي املالكي

إعالن أسماء
الفائزين بجائزة
الملك فيصل
العالمية

�أعلنت االم��ان��ة العامة
جل��ائ��زة امل��ل��ك في�صل
العاملية ا�سماء الفائزين
بجائزتها يف فروعها
اخلم�سة للعام احلايل
وه����ي خ���دم���ة اال����س�ل�ام
وال��درا���س��ات اال�سالمية
واللغة العربية واالدب
والطب والعلوم.
وق���ررت جلنة االختيار
جلائزة امللك في�صل وفقا
مل��ا اعلنته يف م�ؤمتر
�صحايف ،منح جائزة فرع
خدمة اال�سالم لهذا العام
للدكتور ارواندي جا�سوير
من اندوني�سيا اما جائزة
الدرا�سات اال�سالمية فقد
فاز بها د.ب�شار عواد من
االردن.
وف����از ب��ج��ائ��زة اللغة
العربية واالدب د�.شكري
امل��ب��خ��وت م���ن تون�س
بينما ف��از بجائزة فرع
الطب د.جيم�س �ألي�سون
م��ن ال��والي��ات املتحدة
االم�يرك��ي��ة ف��ح�ين ف��از
بجائزة العلوم د.ال�سري
جون بول من بريطانيا.
ي��ذك��ر ان اع�ل�ان ا�سماء
الفائزين باجلائزة يتم
ع��ادة يف �شهر يناير من
ك��ل ع��ام على ان تكون
مرا�سم ت�سليمها خالل
�شهرين من ذل��ك االعالن
حت����ت رع����اي����ة خ����ادم
احلرمني ال�رشيفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �أو
من ميثله.
وق��د بلغ ع��دد من نالوا
اجلائزة مبختلف فروعها
منذ ان�شائها حتى �سنة
 253 ،2017فائزا ميثلون
 44دولة.

اختتم ملتقى البيئة من منظور �إ�سالمي �أعماله
مب�شاركة عائ�ض القرين ،والذي ا�ستمر ملدة يومني
يف املدينة املنورة بفندق «�أوب��روي» حتت رعاية
الأمري في�صل بن �سلمان بن عبدالعزيز �أمري منطقة
املدينة املنورة ،بح�ضور  100داعية وخطيب وعدد
من اخلرباء واملخت�صني يف حماية البيئة.
وافتتح القرين �أعمال اليوم الثاين للملتقى مبحا�رضة
حتت عنوان «حماية البيئة من مقا�صد ال�رشيعة»،
حيث تطرق من خاللها �إلى مطالبة اخلطباء البدء
يف تنويع اخلطب لت�شمل موا�ضيع بيئية وتب�سيطها
للنا�س ،م�شري ًا �إلى �رضورة تر�شيد املنظور الإ�سالمي
يف النافع وال�ضار حلماية البيئة من خالل فقه بيئي
ي�ساعد على التوعية والتوجيه يف حماية البيئة ،كما
�أ�شار خالل حديثه �إلى �أن الإ�سالم ذم امل�رسفني يف
البيئة مطالبا باملحافظة عليها.
وخالل مناق�شته تطرق كذلك �إلى �رضورة ا�ستحداث
حماكم متخ�ص�صة للف�صل يف ق�ضايا البيئة يف

اململكة.
وا�ستعر�ض امللتقى الذي ا�ستمر ملدة يومني� ،أهمية
تبني املبادئ الإ�سالمية يف تنمية البيئة واملحافظة
عليها ،والرتكيز على �أهمية التوعية البيئية لأفراد
املجتمع من خالل الدعاة وخطباء امل�ساجد ،وربط
البعد الديني يف تناول الق�ضايا البيئية ،وت�شجيع
البحث العلمي يف املجاالت البيئية وعلوم ال�رشيعة
لتتما�شى مع الق�ضايا البيئية املعا�رصة ،وتبني
املنظور الإ�سالمي فيما يتعلق بامل�س�ؤولية املجتمعية
البيئية جتاه الإنتاج وا�ستهالك املوارد،والت�أكيد
على �أهمية توجيه البذل والعطاء ملا فيه ا�ست�صالح
البيئة وا�ستدامتها و�أثر ذلك على الفرد واملجتمع،
والت�أكيد �أي�ضا على دور الرتبية البيئية والتطوع يف
العمل البيئي وفق منظور �إ�سالمي ،كما اهتم امللتقى
بالتعريف بق�ضايا البيئة يف اململكة و�سبل معاجلتها
وتب�سيطها مبا يتنا�سب مع الدعاة واخلطباء لإي�صالها
للمجتمع.

بعد افتتاحه أكبر حديقة ثقافية في المملكة

أمير مكة :اليوم أقول رفعت
الرأس يا سعودي

• الأمري خالد الفي�صل لدى افتتاحه احلديقة

افتتح الأم�ير خالد الفي�صل،
م�����س��ت�����ش��ار خ����ادم احل��رم�ين
ال�رشيفني� ،أم�ير منطقة مكة
املكرمة� ،أكرب حديقة ثقافية
يف �ساحة النور�س التي تعد
�أك�ب�ر ���س��اح��ات واج��ه��ة جدة
البحرية اجلديدة على م�ساحة
� 42أل���ف م  ،2وذل���ك �ضمن
ملتقى مكة الثقايف يف ن�سخته
الثانية بعنوان «كيف نكون
ق����دوة؟» ،فيما �أط��ل��ق �سموه
م�سابقة يف الت�صميم والربجمة
والتحكم يف الروبوت ،وركن
للموهبة واالب��داع واالخ�تراع
للطالب ،ومبادرة التطبيقات
االلكرتونية.
وقدم �أمري مكة املكرمة ال�شكر
وال��ت��ق��دي��ر خل���ادم احلرمني
ال�رشيفني امللك �سلمان ،وويل
عهده على هذا االهتمام بجدة

ومنطقة مكة املكرمة كاملة.
وق��ال الأم�ير خالد الفي�صل:
«احلمد لله �أن اجلهد من قبل
الدولة والرعاية من امللك،
�أرى الآن ثمارها» ،و�أ�ضاف:
«�سوف �أخت�رص م�شاعري يف
جملة واحدة ،كنت �أردد و�أقول
ارف��ع ر�أ�سك �أن��ت �سعودي...
وال��ي��وم �أق��ول رفعت الر�أ�س
يا �سعودي».
وع��ر���ض ج��ن��اح ملتقى مكة
الثقايف ،يف احلديقة الثقافية،
حمتويات امللتقى �إلكرتوني ًا
للجمهور ,كما بد�أ يف تقدمي
امل�سابقات الثقافية داخل
جناح امللتقى للجمهور ,مع
ا�ست�ضافة ال�شخ�صيات الثقافية
الأب�����رز يف ج��ن��اح امللتقى
خالل فرتة فعاليات احلديقة
الثقافية ،التي ت�ستمر 10

�أيام ،فيما خ�ص�ص جناح ملتقى
مكة الثقايف� ,شا�شة تفاعلية
ترفيهية يف قالب قيمي تهدف
الى بناء القيم يف �شخ�صيات
الأطفال نحو القدوة ,بجانب
�إط�ل�اق فعالية اجل��داري��ة،
التي �ست�ضم تعليقات حول
ق�ضية معينة تطرح مب�شاركة
ال�����زوار ل��ل��ج��ن��اح ،ك��م��ا مت
ال��ت��ن�����س��ي��ق ب��ال��ت��ع��اون مع
جمعية ال�صم للقيام بجولة
تعريفية لل�صم على احلديقة
الثقافية ,وخ�ص�ص اجلناح
خمترب ًا حتليلي ًا للقيم ,وفيلم ًا
تعريفي ًا مللتقى مكة الثقايف,
�إ�ضافة �إل��ى تخ�صي�ص فيلم
توعوي مللتقى مكة الثقايف,
ركن الت�صوير يتم من خالله
ت�صوير ال����زوار م��ع �شعار
امللتقى.

