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بعث خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود، برقية تهنئة، لفخامة 
�لت�سيك. و�أعرب  �لرئا�سية بجمهورية  بافيل، مبنا�سبة فوزه يف �النتخابات  �ل�سيد بيرت 
ول�سعب  لفخامته،  و�ل�سد�د  بالتوفيق  �لتمنيات  و�أطيب  �لتهاين،  �أ�سدق  عن  �ملفدى  �مللك 

جمهورية �لت�سيك �ل�سديق �ملزيد من �لتقدم و�الزدهار. 
وبعث �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود ويل �لعهد 
فوزه  مبنا�سبة  بافيل،  بيرت  �ل�سيد  لفخامة  تهنئة،  برقية  �ل��وزر�ء،  جمل�س  رئي�س 
�أ�سدق  �لعهد عن  �لت�سيك. وعرب �سمو ويل  �لرئا�سية بجمهورية  يف �النتخابات 
جمهورية  ول�سعب  لفخامته،  و�ل�سد�د  بالتوفيق  �لتمنيات  و�أطيب  �لتهاين، 

�لت�سيك �ل�سديق �ملزيد من �لتقدم و�لرقي.

القيادة تهنئ رئيس التشيك
الرياض - واس

مطاعم تتبارى لتقديم الكرواسون
أشهى الوصفات بناء وتطوير صناعة السينماالهزات األرضية غير مؤثرة 

العالهيئة المساحة الصناعة السعودية.. 
رقمنة ونمو 

الصادرات

إثراء التجربة الدينية والثقافية

19االثنين 8 رجب 1444هـ الموافق 30 يناير 2023م السنة 91 العدد 23829

في مكة المكرمة
الفيصل دشن »حي حراء« 

خادم  م�ست�سار  �لفي�سل  خالد  �الأم��ري  ن  د�سَّ
�حلرمني �ل�سريفني �أمري منطقة مكة �ملكرمة 
"حي حر�ء �لثقايف"، خالل  �أم�س، م�سروع 
حفل �أقيم مبقر �حلي �لو�قع يف �سفح جبل 

�لنور )غار حر�ء( يف مكة �ملكرمة.
 وثّمن �لرئي�س �لتنفيذي للهيئة �مللكية ملدينة 
�ملهند�س  �ملقد�سة  و�مل�ساعر  �ملكرمة  مكة 
�سموِّ  رع��اي��ة  �لر�سيد،  �إب��ر�ه��ي��م  ب��ن  �سالح 
�أمرِي منطقة مكة �ملكرمة �حلفل وت�سريفه له، 
كان  �أن  منذ  للم�سروع  ه  �سموُّ بدعم  م�سيدً� 
فكرة، حتى �أ�سبح و�قعًا بف�سل �لله، �سائاًل 
- �أن يحفظ خادَم �حلرمنِي  �ملوىل -عزَّ وجلَّ
و�أن  �الأم���ني،  عهده  ويلِّ  و�سموَّ  �ل�سريفني 
يدمي على هذه �لبالد نعمة �لنماء و�لعطاء، 
�إث��ر�ء  يف  �مل�سروع  ي�سهم  �أن  �إىل  متطلعًا 
وحجاج  ل�سكان  و�لثقافية  �لدينية  �لتجربة 
وم��ع��ت��م��ري م��دي��ن��ة م��ك��ة �مل���ك���رم���ة، �سمن 

م�ستهدفات روؤية 2030.

 البالد - مكة المكرمة
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الفنون التشكيلية.. قوة ناعمة
مبدعات لـ»          «: وسيلة مهمة للتثقيف

خلق  يف  �لت�سكيلية  �لفنون  ُت�ساهم 
م��ن��اخ �ج��ت��م��اع��ّي �إي���ج���اب���ّي ي�����س��وده 
�لرت�بط و�لتاآلف، حيث ُتعترب �لرب�مج 
�لفنية فر�سة �سانحة لعقد  و�لفعالّيات 
عالقات جديدة وتوطيد رو�بط �ملحبة 
و�لثقة بني �أفر�د �ملجتمع، �سو�ًء كانو� 
�لفعاليات  ه��ذه  يف  فاعلني  م�ساركني 
�إّنها  حيث  �مل��ت��ف��ّرج،  ب��دور  �كتفو�  �أم 
و�النتماء  �لفخر  من  مبزيد  ُت�سعرهم 

ملجتمعهم.
وتتجّلى �أهمية �لفن �لت�سكيلي يف بناء 
جمتمعات �أف�سل، وذلك من خالل دوره 
و�الع��ت��ز�ز  �لفخر  م�ساعر  تعميق  يف 
لدى �الأفر�د فيما يتعّلق بتاريخ �أّمتهم، 
وغنى ثقافتهم، و�سمّو مكانة ما تركوه 
من �إرث ح�سارّي ُيعرّب عنهم، حيث ُيعّد 
�لفن و�سيلًة مهّمًة من و�سائل �لتثقيف 
ب��ال��ت��اري��خ وم��ن��ت��ج��ات �حل�����س��ار�ت 
�لروؤية  لالإن�سان  فاإن حتّققت  �ملختلفة، 
�لو��سحة و�ل�ساملة حول هذه �الأمور 
ثقافته  بعظم  ��ست�سعارً�  �أك���ر  ب��ات 
و�أك����ر �ت�����س��ااًل مب��ا���س��ي��ه، و�أ���س��ح��ى 

�ملجتمع قوّيًا متما�سكًا ال يهتز ب�سهولة 
�ل�سد�ئد و�ملحن، وال ُت�سعف من  �أمام 

حُلمته �أّية حماولة الإ�سعافه وتفكيكه.
�لفنانات  م��ن  ع��دد  ل�"�لبالد"  و�أك���دت 
لدعم  �لفنية  للمد�ر�س  �لكبري  �ل���دور 
�ل��ف��ن �ل��ت�����س��ك��ي��ل��ي مب��خ��ت��ل��ف �أن���و�ع���ه 
و�أ����س���ك���ال���ه، ب��ي��ن��م��ا حت��دث��ت �ل��ف��ن��ان��ة 
�لت�سكيلية جيهان �لهندي عن جتربتها 
وت��ع��اي�����س��ه��ا م���ع زوج���ه���ا �مل�����س��ت�����س��ار 
�مل�سخ�س  م��ل��ي��ب��اري  �سهل  �الإع���الم���ي 
باال�سطر�ب �لوجد�ين �لنف�سي ثنائي 
بني  مبادرة  �إط��الق  عن  معلنة  �لقطب، 
ق��ط��ب��ني ل��اله��ت��م��ام ورع���اي���ة �أ���س��ح��اب 
�لقطب  ثنائي  �ل��وج��د�ين  �ال�سطر�ب 
فعالياتها  �أوىل  و�أق���ام���ت  وذوي���ه���م. 
من  �أك��ر  �سم  ت�سكيلي  فني  مبعر�س 
تد�سني  �إىل  باالإ�سافة  لوحة،   130
حتكي  ح��ي��ث  قطبني"،  "بني  ك���ت���اب 
زوجها  مع  جتربتها  �لفنية  �للوحات 
�مل�����س��خ�����س ب��اال���س��ط��ر�ب �ل��وج��د�ين 
ذلك  مع  و�الأ���س��رة  وتعاي�سها  �لنف�سي 

�لو�سع ملدة 35 �سنة.

البالد - عبدالهادي المالكي، ياسر خليل
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ملحق ثقافي
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متابعة - محمود العوضي
توج فريق �الحتاد بطاًل لكاأ�س �ل�سوبر �ل�سعودي للمرة �الأوىل 
�ألف   50 �ل�  يف تاريخه، و�سط ح�سور جماهريي كبري قارب 

م�سجع، بعد تغلبه على مناف�سه �لفيحاء 2-0. 
نال  �ل��ذي  �لله،  حمد  عبد�لرز�ق  �لنجم  توقيع  حمال  �لهدفان 
�أف�����س��ل الع��ب وه���د�ف �ل��ب��ط��ول��ة؛ حيث �سيطر  �أي�����س��ًا ك��اأ���س 
�الحتاد على �للقاء طواًل وعر�سًا، و��ستحق �للقب عن جد�رة 
و��ستحقاق، وتعد هذه �لبطولة هي �الأوىل لالإد�رة �الحتادية 

برئا�سة �أمنار �حلائلي، يف عامها �الأخري.

االتحاد سوبر



البالد - مكة المكرمة 
ن الأمري خالد الفي�شل م�شت�شار خادم احلرمني  د�شَّ
ال�شريفني اأمري منطقة مكة املكرمة اأم�س, م�شروع "حي 
حراء الثقايف", خالل حفل اأقيم مبقر احلي الواقع يف 

�شفح جبل النور)غار حراء( يف مكة املكرمة.
ملدينة  امللكية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وثّمن   
بن  �شالح  املهند�س  املقد�شة  وامل�شاعر  املكرمة  مكة 
مكة  منطقة  اأم���رِي  �شموِّ  رع��اي��ة  الر�شيد,  اإب��راه��ي��م 
ه  �شموُّ بدعم  م�شيدًا  ل��ه,  وت�شريفه  احلفل  املكرمة 
واقعًا  اأ�شبح  حتى  ف��ك��رة,  ك��ان  اأن  منذ  للم�شروع 
يحفظ  اأن   - وج���لَّ -ع��زَّ  امل��وىل  �شائاًل  ال��ل��ه,  بف�شل 
خادَم احلرمنِي ال�شريفني و�شموَّ ويلِّ عهده الأمني, 

والعطاء,  النماء  نعمة  البالد  ه��ذه  على  ي��دمي  واأن 
التجربة  اإث��راء  يف  امل�شروع  ي�شهم  اأن  اإىل  متطلعًا 
الدينية والثقافية ل�شكان وحجاج ومعتمري مدينة 

مكة املكرمة, �شمن م�شتهدفات روؤية 2030.
عقب ذلك �شاهد �شمو اأمري مكة املكرمة واحل�شور 

فيلمًا تعريفّيًا عن م�شروع حي حراء الثقايف.
من  ت��ذك��اري��ة  ه��دي��ة  ت�شلم  احل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف 
من  اأب��ي��ات��ًا  نت  ت�شمَّ للم�شروع  ��ذة  امل��ن��فِّ ال�شركة 
ق�شيدة اأبي طالب يف مدح الر�شول �شلى الله عليه 
وجبل  احل��رام  للم�شجد  ر�شومات  حتوي  و�شلم, 
القرن  ُر�شمت يف نهاية  النبوي,  عرفات وامل�شجد 

التا�شع ع�شر.
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 الفي�شل د�شن »حي حراء الثقايف«

بحث خطط التعليم ود�شن م�شروعات

إثراء التجربة الدينية والثقافية في مكة المكرمة

ماأدبة ع�شاء
اأق������ام ���ش��ف��ري خ�����ادم احل��رم��ني 
الدكتور  اجلزائر  لدى  ال�شريفني 
ع��ب��دال��ل��ه ب��ن ن��ا���ش��ر ال��ب�����ش��ريي, 
لرئي�س  ت��ك��رمي��ًا  ع�����ش��اء,  م���اأدب���ة 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى  جمل�س 
اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبدالله 
اململكة  وفد  يراأ�س  ال��ذي  ال�شيخ, 
يف اج���ت���م���اع���ات م���وؤمت���ر احت���اد 
مبنظمة  الأع�شاء  ال��دول  جمال�س 

التعاون الإ�شالمي.

 لقاءات حائل
امل���وارد  تنمية  ���ش��ن��دوق  ينظم 
حائل"  "لقاءات  ملتقى  الب�شرية 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ن��ظ��وم��ة امل����وارد 
القطاع  يف  وال�����ش��رك��اء  الب�شرية 
الرو�شن  اخلا�س؛ وذلك يف مركز 
 9  -  8 ال��ف��رة  خ��الل  للموؤمترات 
ف����راي����ر؛ ب���ه���دف رف����ع م���ه���ارات 
ودعم  الوطنية  ال��ك��وادر  وق���درات 

تدريبها وتوظيفها.

كهرباء اجلبيل
ك�����ش��ف��ت ال�����ش��رك��ة ال�����ش��ع��ودي��ة 
من  ح��زم��ًة  تنفيذها  ع��ن  للكهرباء 
ال�شكنية  الأح���ي���اء  يف  امل�����ش��اري��ع 
مب���دي���ن���ة اجل���ب���ي���ل ال�����ش��ن��اع��ي��ة, 
وت��ط��وي��ر  اإح�����الل  تت�شمن  ال��ت��ي 
يف  الكهربائية  ال�شبكة  وحت�شني 
تتجاوز  اإجمالية  بتكلفة  املدينة, 
تعزيز  بهدف  ريال؛  مليون   400

منظومة اخلدمة.

أمير الجوف يفتتح مؤتمر الطاقة المتجددة 

أمير الشرقية ونائبه يشيدان بجهود اإلسكان
البالد - الدمام

اأ�شاد الأمري �شعود بن نايف بن عبدالعزيز اأمري املنطقة 
ن�شبة  لرفع  واهتمام  دعم  من  الدولة  تقدمه  مبا  ال�شرقية 
التي  املتنوعة  املنتجات  ع��ر  للم�شاكن  املواطنني  متلك 

تقدمها وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية والإ�شكان.
الإ�شكان  ���ش��وؤون  ع��ام  مدير  ا�شتقباله  خ��الل  ذل��ك  ج��اء   
ل�شموه  ق��دم  ال���ذي  املويهي  عبدالله   املهند�س  باملنطقة 
لعام  ال�شرقية  باملنطقة  الإ�شكان  ل�شوؤون  ال�شنوي  التقرير 
بن  �شلمان  بن  فهد  بن  اأحمد  الأمري  ت�شلم  كما  2022م.   
اأن  اأمري املنطقة التقرير ال�شنوي, موؤكدًا  عبدالعزيز نائب 
قطاع الإ�شكان يحظى باهتمام القيادة الر�شيدة - اأيدها الله 
اأبناء  املواطنني وتقدمي كل ما يخدم  لزيادة ن�شب متلك   -
وبنات الوطن.بدوره, اأو�شح املهند�س املويهي اأن �شوؤون 

وم�شاريع  اإجن��ازات  حققت  ال�شرقية  املنطقة  يف  الإ�شكان 
ك��ب��رية خل��دم��ة امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن احل�����ش��ول 

والدعم  بالهتمام  منوهًا  مالئمة,  �شكنية  منتجات  على 
الالحمدود من اأمري املنطقة ونائبه مل�شاريع الإ�شكان.

البالد - سكاكا
ن��ّوه الأم���ري في�شل ب��ن ن��واف ب��ن عبد 
يحظى  مبا  اجل��وف,  منطقة  اأمري  العزيز 
دعم  م��ن  جم��الت��ه  جميع  يف  التعليم  ب��ه 
ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  م��ن  ورع��اي��ة 
�شعود,  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  امللك 
الله-  -حفظهما  الأمني  عهده  ويل  و�شمو 
وتوجيهاتهما الدائمة بتقدمي كل ما يخدم 
ال��وط��ن وامل���واط���ن يف امل���ج���الت ك��اف��ة, 
البيئة  الوزارة يف تطوير  م�شيدًا بجهود 
املخرجات.   لأف�شل  للو�شول  التعليمية 
التعليم   وزي�����ر  ل��ق��ائ��ه  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
ي��و���ش��ف ب��ن ع��ب��دال��ل��ه ال��ب��ن��ي��ان, وج��رى 
وخطط  التعليمية  امل�����ش��روع��ات  ب��ح��ث 
كما  املنطقة,  يف  التعليم  وزارة  وبرامج 
افتتح �شموه عددًا من امل�شاريع التنموية 

بجامعة  اجل��ام��ع��ي��ة  ب��امل��دي��ن��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ة 
اجلوف ام�س.

في�شل  الأم���ري  افتتح  ثانية,  جهة  م��ن   
وبح�شور  ع��ب��دال��ع��زي��ز,  ب��ن  ن����واف  ب��ن 
املتجددة  الطاقة  "موؤمتر  التعليم,  وزي��ر 
املنعقد   "2030 امل��م��ل��ك��ة  روؤي�����ة  وف���ق 

بجامعة اجلوف, موؤكدًا اأن املنطقة تزخر 
والنوعية  التناف�شية  امليز  م��ن  بالعديد 
منوذجية  وبيئة  متميزة  كمنطقة  ملكانتها 
على  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ا�شتخدامات  يف 

م�شتوى الأفراد واملوؤ�ش�شات.
بكلمة,  الفتتاح  حفل  �شموه   وا�شتهل 

واخل��ري  الأم���ن  نعم  على  فيها  ال��ل��ه  َح��ِم��د 
قيادة  ظل  يف  البالد  ه��ذه  يف  والزده���ار 
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 
عهده  ويل  و�شمو  �شعود  اآل  العزيز  عبد 

الأمني -حفظهما الله-.
الطاقة  وزي��ر  م�شاعد  اأك��د  جانبه  م��ن   
ل�����ش��وؤون ال��ك��ه��رب��اء امل��ه��ن��د���س ن��ا���ش��ر بن 
اجل��وف  منطقة  اأن  ال��ق��ح��ط��اين,  ه���ادي 
حت���ظ���ى ب�������اأوىل م�������ش���روع���ات ال��ط��اق��ة 
الكهربائية  بال�شبكة  واملربوطة  املتجددة 
م�شروع  ت�شغيل  مت  ح��ي��ث  امل��م��ل��ك��ة,  يف 
وم�شروع  ميجاوات,   300 ب�شعة  �شكاكا 
 400 ب�شعة  الرياح  لطاقة  اجلندل  دومة 
التطوير  حتت  وم�شروعات  ميجاوات, 
ك��م�����ش��روع ال��ق��ري��ات وم�����ش��روع طرجل 

للطاقة ال�شم�شية الكهرو�شوئية.
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وزير الخارجية يشيد بجهود الحجرف

ال�������ص���ن���اع���ة اإح���������دى ال���رك���ائ���ز 
امل�صتدامة  للتنمية  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 
ي�صهد  لذا  لالقت�صاد،  قوي  وراف��د 
ه���ذا ال��ق��ط��اع ح��راك��ًا وا���ص��ع��ًا من 
ال��ت��ط��وي��ر وال���ت���ح���ول ال��رق��م��ي، 
ل��ت��ل��ب��ي��ة اأه������داف ا���ص��رات��ي��ج��ي��ت��ه 
بدورها  تتكامل  التي  الوطنية، 
امل��ب��ادرات  منظومة  اأه����داف  م��ع 
اأعلنها  ال��ت��ي  وال���ص��رات��ي��ج��ي��ات 
جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �صمو 
خارطة  اليوم  وت�صكل  ال���وزراء، 
ط���ري���ق ط��م��وح��ة ل��ل��م�����ص��ت��ه��دف��ات 

الكربى لروؤية اململكة 2030.
 على �صوء هذه اخلطوات ولتعزيز 
ح���ا����ص���ر وم�����ص��ت��ق��ب��ل ال�����ص��ن��اع��ة 
الدعم  جهود  تتكامل  ال�صعودية، 
احليوي،  القطاع  لهذا  والتحفيز 
تواكب  �صاملة  حوكمة  اإط���ار  يف 
التطور املت�صارع يف عامل التقنية، 
وم����ا ي��رت��ب��ط ب���ذل���ك م���ن اأه�����داف 
ا�صتخدام  ك��ف��اءة  ل��دع��م  تف�صيلية 
وطنية  منتجات  وتقدمي  امل���وارد، 
قائمة على البتكار لتعزيز التنمية 
امل�صتدامة، �صمن م�صتهدفات روؤية 
م��رك��زًا  ل��ت��ك��ون   ،2030 امل��م��ل��ك��ة 

لال�صتثمارات النوعية.
يف هذا الجتاه، جاء توقيع وزارة 
ال�صناعة والرثوة املعدنية اتفاقية 
لأجل  الرقمية،  احلكومة  هيئة  مع 
التقدم  م�صار  يف  مهمة  خ��ط��وات 
ال��ت��ق��ن��ي، وم��ن��ه��ا ت��وح��ي��د ودم���ج 
وتقدمي  ال�صناعة،  قطاع  من�صات 
املتعلقة  واخلدمات  ال�صت�صارات 
خطة  ودع���م  الرقمية،  باحلكومة 
التحول الرقمي للقطاع عرب تفعيل 
وبهذا  ال�صاملة،  احلكومة  مفهوم 
ت��ت��ح��ق��ق ل���ه���ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي 
كغريه من قطاعات التنمية اأ�صباب 
ال���ت���ط���ور وت���ع���زي���ز ال�������ص���ادرات 

والتناف�صية العاملية. 

مستقبل الصناعة
كلمة

المملكة تعزي باكستان
البالد - الرياض

جّراء  اململكة  بالغ حزن  عن  وزارة اخلارجية  اأعربت 
وفاة واإ�صابة عدٍد من الأ�صخا�س نتيجًة حلادث حافلة 
باك�صتان  جمهورية  يف  بلو�ص�صتان  باإقليم  ع��ام  نقل 

الإ�صالمية.
وعربت الوزارة عن خال�س تعازي اململكة وموا�صاتها 
هذا  يف  باك�صتان  و�صعب  وحلكومة  ال�صحايا  ل��ذوي 

امل�صاب، متمنية ال�صفاء العاجل للم�صابني.

البالد - الريا�س
عبدالله  بن  فرحان  بن  في�صل  الأم��ري  اأ���ص��اد 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة، ب��ج��ه��ود  ال��دك��ت��ور نايف 
ف���الح م��ب��ارك احل��ج��رف ط���وال ف���رة توليه 
م��ن�����ص��ب الأم�����ني ال���ع���ام مل��ج��ل�����س ال��ت��ع��اون، 

اخلليجي  العمل  تعزيز  يف  املتميز  ودوره 
امل�صرك، واإ�صهامه يف تطوير منظومة العمل 
اخلليجي، �صائال الله له التوفيق والنجاح يف 

مهامه امل�صتقبلية.
مقر  يف  ل��ه  �صموه  ا�صتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء   

الوزارة بالريا�س اأم�س، مبنا�صبة انتهاء مهام 
عمله اأمينًا عامًا ملجل�س التعاون لدول اخلليج 
ال��ع��رب��ي��ة. ح�����ص��ر ال���ص��ت��ق��ب��ال وك��ي��ل وزارة 
الدكتور  املتعددة  الدولية  لل�صوؤون  اخلارجية 

عبدالرحمن الر�صي.

استمرار المساعدات السعودية للدول 
األونروا تشكر دعم المملكة

البالد - الرياض
العام  امل�صرف  امللكي  ب��ال��دي��وان  امل�صت�صار  التقى 
الإن�صانية  لالإغاثة والأعمال  �صلمان  امللك  على مركز 
مقر  يف  الربيعة،  عبدالعزيز  بن  عبدالله  الدكتور 
الأمم  لوكالة  العام  املفو�س  ام�س،  بالريا�س  املركز 
الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل  لإغ��اث��ة  املتحدة 

)الأونروا( فيليب لزريني.
الهتمام  ذات  الأم����ور  بحث  ال��ل��ق��اء  خ��الل  وج���رى 
امل�صرك املتعلقة بالأمور الإغاثية والإن�صانية و�صبل 
ومناق�صة  وال��وك��ال��ة،  امل��رك��ز  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
م�صاركة وكالة الأونروا يف منتدى الريا�س الدويل 
الإن�صاين الثالث الذي �صيعقد يف �صهر فرباير املقبل.
ال�صعودية  العربية  للمملكة  ال�صكر  لزريني  وق��دم 
منوهًا  ل��الأون��روا،  الدائم  دعمها  على  باملركز  ممثلة 
بالعالقة ال�صراتيجية التي جتمع اململكة بالوكالة 
واملمتدة لعقود، متطلعًا اإىل املزيد من التعاون بني 

اجلانبني مبا فيه م�صلحة الالجئني الفل�صطينيني.
لالإغاثة  �صلمان  امللك  مركز  يوا�صل  ثانية  جهة  من 
 3.025 بتوزيع  ق��ام  حيث  الإن�صانية،  والأع��م��ال 
�صلة غذائية على الالجئني ال�صوريني والفل�صطينيني 
واإقليم اخلروب يف  العا�صمة بريوت، و�صيدا،  يف 

اجلمهورية اللبنانية، ا�صتفاد منها 15.125 فردًا.

الغذائي  الأم��ن  اإط��ار م�صروع دع��م  ذل��ك يف  وي��اأت��ي 
واملجتمع  والفل�صطينيني  ال�����ص��وري��ني  ل��الج��ئ��ني 

امل�صت�صيف يف لبنان.
يف  الغذائية  امل�صاعدات  توزيع  املركز  وا�صل  كما 
�صلة   100 توزيع  ج��رى  حيث  النيجر،  جمهورية 
التابعة  كارما  مبحافظة  باجنول  قرية  يف  غذائية 
بواقع  ف��ردًا   768 منها  ا�صتفاد  تيالبريي،  لإقليم 

اأ�صرة.  100
الغذائي  الأم��ن  اإط��ار م�صروع دع��م  ذل��ك يف  وي��اأت��ي 
الأك���رث  للفئات  ب��امل��رك��ز  ممثلة  اململكة  م��ن  امل��ق��دم 

احتياًجا يف النيجر.

غينيا تثمن المشاريع السعودية اإلنمائية 

البالد - الرياض
غينيا،  بجمهورية  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  ثّمن 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ك��وي��ات��ي، ج��ه��ود  م��وري�����ص��ان��دا  ال��دك��ت��ور 
ال�صعودية، من خالل ال�صندوق ال�صعودي للتنمية، يف تقدمي 
الدعم التنموي عرب متويل امل�صروعات والربامج الإمنائية يف 
امل�صتدامة،  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  لالإ�صهام  وذلك  غينيا، 

منوها بالأثر التنموي على حياة امل�صتفيدين يف غينيا.
لل�صندوق  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  م��ع  ل��ق��ائ��ه  خ���الل  ذل���ك  ج���اء   
للوزير  املر�صد  عبدالرحمن  بن  �صلطان  للتنمية  ال�صعودي 

ناق�س  حيث  اأم�����س،  ال��ري��ا���س  يف  ال�صندوق  مبقر  الغيني 
امل�صرك،  اله��ت��م��ام  ذات  الإمن��ائ��ي��ة  املو�صوعات  اجل��ان��ب��ان 
وبحثا الفر�س احليوية املمكنة التي تعزز التعاون الإمنائي 

بني اجلانبني.
الإمنائي  ن�صاطه  بداأ  للتنمية  ال�صعودي  ال�صندوق  اأن  يذكر 
يف جمهورية غينيا منذ عام 1977م، اإذ قّدم ال�صندوق 16 
15 م�صروعًا، كما  لالإ�صهام يف متويل وتنفيذ  تنمويًا  قر�صًا 
مقدمة  املياه  قطاع  يف  منح  ث��الث  اململكة  حكومة  خ�ص�صت 

للربنامج ال�صعودي.
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املتحدث الر�سمي لهيئة امل�ساحة اجليولوجية لـ

جدة- ياسر خليل
اأبا اخليل يف  ك�سف املتحدث الر�سمي لهيئة امل�ساحة اجليولوجية طارق 

ت�سريح خا�ص "لـ"البالد" باأن ال�سبكة الوطنية للر�سد الزلزايل يف هيئة 

امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية تقوم بر�سد البيانات الزلزالية وجتميع 

الُنُطق  وحتديد  الزلزايل  الن�ساط  مناطق  ملعرفة  البيانات  تلك  ومعاجلة 

الزلزالية وتوزيعها ووترية حدوث الن�ساط الزلزايل بها ب�سبب الإجهادات 

بالق�سرة  املوجودة  ال�سدوع  على  املوؤثرة  واملحلية  الإقليمية  التكتونية 

ال��زلزل حتدث يف  ب��اأن  اأب��ا اخليل  الأر�سية داخ��ل اململكة. واأك��د 

اأماكن معروفة على �سطح الأر�ض، وتعرف بالأحزمة الزلزالية 

جيولوجية  �سفات  لها  اأماكن  وهي  الزلزالية،  النطاقات  اأو 

خا�سة، وتتميز ب�سعف ق�سرتها الأر�سية وقلة �سمكها وكرثة 

للحركات  نتيجة  ال��زلزل  هذه  وتن�ساأ  بها،  والفوالق  ال�سدوع 

ترتاكم  حيث  الأر�����ض،  ل�سطح  امل�سكلة  لل�سفائح  الن�سبية 

املتحركة،  ال�سفائح  ح��دود  على  الواقعة  ال�سخور  يف  الداخلية  الإج��ه��ادات 

وُت�ساهم الت�سوهات الناجتة عن النثناء وال�سد وال�سغط وكذلك قوى الحتكاك 

عرب ال�سطوح الفا�سلة بني ال�سفائح احلركية "التكتونية"  يف زيادة كبرية يف 

الإجهادات املرتاكمة اإىل اأن تزيد عن قيم الإجهادات الق�سوى لتحمل ال�سخور 

مما يوؤدي اإىل حدوث التمزق والتحرك الُفجائي لل�سخور لإزاحتها اإىل اأماكن 

توازن جديدة، وتنطلق الطاقة املخزونة يف �سكل املوجات الزلزالية. وبني باأن 

اأ�سباب الن�ساط الزلزايل ب�سبه اجلزيرة العربية هي احلدود التكتونية الن�سطة 

العربية  ال�سفيحة  عند حدود  الزلزل  اأ�سباب حدوث  يف�سر  بها وهذا  املحيطة 

وبالتايل فاإن هذه القوى التي توؤثر على حواف ال�سفيحة العربية تنتقل اإىل 

اإىل حد يزيد عن حتمل  اأن ت�سل  اإىل  الإجهادات  داخلها وبالتايل تتجمع هذه 

ال�سخور املوجودة، اأو قد تعمل على اإعادة تن�سيط لل�سدوع املوجودة بالق�سرة 

الأر�سية داخل نطاق ال�سفيحة العربية ب�سكل عام وداخل اململكة ب�سكل خا�ض 

وما  ال�سعودية  العربية  اململكة  احلمد  ولله  الزلزايل.  الن�ساط  حدوث  م�سببًة 

يحدث بها من هزات اأر�سية تعترب هزات اأر�سية �سغرية على مقيا�ض ريخرت، 

ال��زلزل  ومراقبة  ر�سد  فريق  اأن  اإىل  واأ�سار  احلمد.  ولله  خطورة  ت�سكل  ول 

مبركز املخاطر اجليولوجية يف الهيئة يعمل على مدار ال�ساعة مبا فيها العطل 

والإجازات وكذلك الأعياد ملتابعة كل �ساردة وواردة من الهزات الأر�سية عرب 

اململكة. يف  منت�سرة  زلزايل  ر�سد  حمطة   300

إطالق خدمة تحضير أطراف الدعوى
البالد � الرياض  

ال�سمعاين، خدمة  ب��ن حممد  ول��ي��د  ال��دك��ت��ور  ال��ع��دل  وزي���ر  اأط��ل��ق  

التقا�سي  ع��رب  امل��رئ��ي��ة  للجل�سات  الدعوى"  اأط����راف  "حت�سري 
حقوق  وحماية  امل�ستفيدين  خدمة  جودة  لتعزيز  وذلك  الإلكرتوين، 

املتقا�سني. واأو�سحت الوزارة اأن اخلدمة �ستعمل عرب اإر�سال ر�سالة 

ن�سية SMS مبوعد اجلل�سة للمتقا�سني، ليقوموا بت�سجيل الدخول 

اختيار  "الق�ساء" ث��م  تبويب  على  ال��دخ��ول  ث��م  ن��اج��ز،  ب��واب��ة  ع��رب 

واحل�سول  احل�سور  ت�سجيل  ثم  اجلل�سة،  على  والدخول  الق�سية 

ت�سجيل  عملية  اإمت��ام  عند  فقط  �سيتاح  وال��ذي  اجلل�سة،  راب��ط  على 

اأنه ميكن ت�سجيل احل�سور للجل�سة قبل  احل�سور. وبينت الوزارة 

15 دقيقة، ولن ي�سمح بالدخول قبل هذه الفرتة،  موعد انعقادها ب� 

ول  الق�سية،  يف  امل�سجلني  ل��الأط��راف  احل�سور  ت�سجيل  ميكن  كما 

اإلغاء احل�سور بعد تاأكيد التح�سري عرب بوابة ناجز. واأكدت  ميكن 

وزارة العدل م�سيها نحو التحول الرقمي الكامل للخدمات العدلية، 

والتي بلغت اأكرث من 150 خدمة متاحة الآن من خالل بوابة "ناجز" 

ر�سا  م�ستوى  رفع  بهدف  الأ�سبوع،  اأيام  وطوال  ال�ساعة  مدار  على 

امل�ستفيدين عن اخلدمات املقدمة لهم وتوفري الوقت واجلهد عليهم.

تطبيق إلزامي لمبادرة بالميزان
البالد � مكة المكرمة  

اأكدت اأمانة العا�سمة املقد�سة انطالق مرحلة التطبيق الإلزامي 

كمرحلة  �سهور  ثالثة  منذ  اأطلقتها  والتي  "بامليزان"،  ملبادرة 

جتريبية وتوعوية، ودخلت الآن حيز التنفيذ الفعلي.

واأو�سح وكيل اأمني العا�سمة املقد�سة للبلديات املهند�ض عبدالله 

اإىل �سبط معايري  املبادرة تهدف  اأن هذه  الزايدي،  بن خمي�ض 

بالوزن  ليكون  املقد�سة،  بالعا�سمة  املطابخ واملطاعم  البيع يف 

َبَدًل من م�سطلح "النفر" الذي ُي�ستخدم دون �سابط يف الوزن 

بتحديد  بامليزان  والأطعمة  اللحوم  بيع  يتميز  حيث  والكمية، 

وامل�سرتي  البائع  بني  الثقة  وزي��ادة  للم�ستهلك،  العادلة  الكمية 

واإ�سفاء ال�سفافية وامل�سداقية لكل الأطراف.

بكل  اإل��ك��رتوين  ميزان  توفري  ا�سرتاط  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتتطلب 

اأمام  والأ�سعار  اللحوم  نوعية  تو�سح  لوحات  وو�سع  من�ساأة 

امل�ستهلك، بحيث يكون الطلب بالوزن وح�سب الرغبة يف الكمية 

دون  املزيد من اخليارات  واإعطاء  امل�سرتي  احتياج  تلبي  التي 

اأو  بعظم  خمتلطة  تكون  ق��د  معلومة  غ��ري  كمية  على  اإج��ب��اره 

اأح�ساء وخالفه.

جدة � ياسر خليل  
ر�سمت اجلمعية اخلريية مل�ساعدة ال�سباب على الزواج والتوجيه 

2116 عرو�سة يف ال�سهور  الأ�سري بجدة، الفرحة على وجوه 

املا�سية عرب 5 مبادرات خدمية وتاأهيلية.

بن  اأن�����ض  ال��دك��ت��ور  زواج  جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  واأك���د 

عناية  اأعطت  اجلمعية  ومبادرات  برامج  اأن  زرع��ة،  عبدالوهاب 

حيث  الأ���س��رة،  ا�ستقرار  يف  الأ�سا�ض  بو�سفها  بالفتاة  خا�سة 

الزواج على  املقبالت على  لتاأهيل وخدمة  5 مبادرات  ا�ستهدفت 

الزواج  على  املقبالت  تاأهيل  برنامج  اإحداها  2022م  عام  مدار 

التي مت تدريب 2010 فتيات عرب 41 دورة تدريبية و4 برامج 

وجتهيز  العرو�سة،"  هدية  العرو�سة،"  "معر�ض  اأخ��رى  خدمية 

العرو�سة،" والعناية بالعرو�سة" والتي مت خاللها تقدمي 1174 

خدمة فيها لريتفع الإجمايل 3184 خدمة مت تقدميها ل� 2116 

باإيجاد   2030 اململكة  روؤي��ة  مرتكزات  لأح��د  ِقيقًا  حَتْ عرو�سة، 

على  للمقبلني  الأ�سرية  ال�سعادة  تنمية  وبهدف  حيوي،  جمتمع 

ومواجهة  امل�سكالت،  حلل  املثلى  بالطرق  وتوعيتهم  ال���زواج، 

اخلالفات الزوجية، لتعزيز متا�سك املجتمع وا�ستقراره.

 وقاية مريضى الروماتيزم في الشتاء
البالد � الدمام  

باملنطقة  ال�سحية  ل��ل�����س��وؤون  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  ق��ال��ت 

م�سابي  ع��ل��ى  ي��وؤث��ر  ال�����س��ت��اء  م��و���س��م  اإن  ال�����س��رق��ي��ة، 

احل��رارة  درج��ات  انخفا�ض  ب�سبب  وذل��ك  الروماتيزم، 

يجعل  ال��ذي  ال���زليل  ال�سائل  زي���ادة  اإىل  ت���وؤدي  التي 

املفا�سل اأكرث ح�سا�سية لالأمل.

لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  مل��دي��ري��ة  ال��ر���س��م��ي  وق���ال احل�����س��اب 

ال�سحية باملنطقة ال�سرقية عرب موقع تويرت، اإن درجات 

ال�سائل  �سمك  زي���ادة  اإىل  ت���وؤدي  املنخف�سة  احل���رارة 

الزليل الذي يعمل كممت�ض لل�سدمات يف املف�سل، مما 

يجعل املفا�سل اأكرث �سالبة واأكرث ح�سا�سية لالأمل.

ال�سرقية عدة ن�سائح لتقليل الأعرا�ض  ووجهت �سحة 

الإنفلونزا  لقاح  اأخ��ذ  ���س��رورة  اإىل  م�سرية  والآلم، 

املو�سمية، وتدليك املفا�سل التي ت�سعر فيها بالأمل.

واأ�سافت اأنه يجب ارتداء املالب�ض الدافئة للحفاظ على 

املحافظة  مع  للهواء  التعر�ض  وجتنب  مفا�سلك،  دفء 

على ن�ساطك البدين داخل املنزل.

رسم الفرحة في وجوه العرسان 

 الهزات الأر�سية باململكة

 �سعيفة وغري موؤثرة
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القطاع الخيري وأهميته الفعالة
الربح،  اإىل  ت�سعى  ال  التي  املنظمات  اأّنه  على  اخلريي  القطاع  ُيعرف 
كما  والتطوعية،  والتعاونية  اخلريية  اجلمعيات  القطاع  هذا  وي�سم 
بهدف  تاأ�سي�سها  يتم  والتي  الوقفية،  املوؤ�س�سات  لها  ي�سم  اأن  ميكن 
واملهنية  والتعليمية  واخلريية  الثقافة  اخلدمات  اأ�سكال  كافة  تقدمي 

والعامة دون اأي مقابل مادي لهذه اخلدمات.
 5 عمري  وك��ان  وت��ويف  ال��ل��ه،  يرحمه  وال���دي  وحم��روم��ًا  يتيمًا  ن�ساأ 
وكانت  تربيتي  واأح�سنت  الله-  -يرحمها  والدتي  ربتني  �سنوات، 
حري�سة على تعليمي رغم اأنها ال تقراأ، ن�ساأتي يتيمًا كان لها االأثر يف 

حياتي ب�سفة عامة.
جمل�س  وع�سو  موؤ�س�سًا  ع�سوًا  اأكون  اأن  ت�سرفت  خريية  جمعية  اأول 
عام  ال�سعودية  العربية  باململكة  التدخني  مكافحة  جمعية  هي  االإدارة 
عبدالرحمن  بن  غ��ازي  الدكتور  معايل  من  كرمية  بدعوة  1403ه� 
الق�سيبي -يرحمه الله- وزير ال�سحة �سابقًا، وبعدها مّن علّي املوىل 
م�سرية  وهي  عامًا،  ال�30  يقارب  ما  منذ  اخل��ريي  القطاع  يف  بالعمل 
اأخفيكم فمن خالل عملي يف  الكثري، وال  ال�سيء  ا�ستفدت منها  طويلة 

ت�سرفت  والتي  خريكم،  جمعية  واأبرزها  اخلريية  اجلمعيات  من  عدد 
1415 ه�، كان الرتكيز على الكيف والكم، وعلى  برئا�ستها منذ العام 
التطوير والتجديد، والبعد عن البريوقراطية والرتابة يف العمل، وقد 
حققت وزمالئي جوائز عاملية وحملية عديدة من اأبرزها جائزة اأف�سل 
جمعية حتفيظ قراآن تخدم القراآن الكرمي يف العامل. وقد ح�سلت عليها 
قبل ما يقارب ال�7 اأعوام، كما حققت خريكم هذا العام بتوفيق الله ثم 
واحلافظات  للحفاظ  عدد  اأكرب  والداعمني  املخل�سني  وجهود  بتكاتف 
1650 حافظًا وحافظة  بتخريج  باململكة  والدور  تاريخ احللقات  يف 
ولله احلمد واملنة، وهنا اأقول لو عاد الزمان الخرتت العمل يف القطاع 
اخلريي؛ الأن �سعادتي تكمن يف �سعادة االآخرين، وعلمتني ال�سنوات 
تعرفه،  للذي  تعطى  اأن  القلوب  لك�سب  الوحيدة  الطريقة  اأن  املا�سية 
من  لذلك  اللون  اأو  اللغة  اأو  الدين  عن  النظر  ب�سرف  تعرفه  ال  وال��ذي 
غر�س يف قلبه حب اخلري لالآخرين اأثمرت له قلوب النا�س وفاء وحمبة.
الب�سرية مهما حققت من النجاحات �سيكون لدّي حلم  رمبا بطبيعتي 

املزيد واملزيد من التميز والعطاء يف القطاع اخلريي.

ق��دوة  تكون  اأن  ُب��د  ال  اخل��ريي  القطاع  يف  ناجحًا  ق��ائ��دًا  تكون  الأن 
لالآخرين يف االجتهاد واالن�سباط يف اأداء العمل، واأن تكون يف مقدمة 

فريق عملك لتفتح لهم الطريق، بينما ت�سري معهم للو�سول للنجاح.
وهذه  جن��اح،  م�سرية  كل  يف  تقف  التي  امل�ساعب  من  العديد  هناك 
طبيعة احلياة كما يقال، والعمل اخلريي اإن �ساألت العاملني فيه و�سبب 
م�ساعدة  يف  وال�سعادة  املتعة  واح��د:  ب�سوت  ال��رد  �سيكون  له  حبهم 
لفلذات  القراآن  حتفيظ  يف  ي�ساهمون  ممن  تكون  فحينما  االآخ��ري��ن، 
االأكباد، اأو يغيثون املنكوبني، اأو يكفلون االأيتام، اأو يرعون الفقراء، 
اأو ي�ساهمون يف م�سرية ذوي االحتياجات اخلا�سة دون مقابل �سوى 
بجانبهم،  تقف  م��ن  عيون  يف  ت��راه  ال��ذي  والنجاح  االبت�سامة  تلك 
�سدقني اأن ذلك �سيكون حافزًا كبريًا يغني عن ماليني الرياالت، كيف 

ال ونحن اأمة الو�سطية وال�سماحة والرتاحم والتعاون والتكاتف.
تاأثرًا  حينما تعلو �سيحات املعوزين واأ�سحاب احلاجة، وت�ست�سرخ 
�سبقت  قد  احل��ال  يف  اخل��ريي  القطاع  منظمات  جتد  املوؤملة  بجراحها 
باإجابة الدعوة، وكفكفت دموع املحتاجني وم�ساركة االآخرين اأحزانهم 

بامل�سالح،  يقابل  ال  االإن�ساين  والغوث  العون  وهذا  معهم،  والوقوف 
وال يطالب بال�سكر، بل هي مبداأ تاأ�س�س عليه القطاع اخلريي.

لقد كثفت اململكة جهودها، وعملت على اإطالق جمموعة من املبادرات لن�سر 
مفهوم وثقافة التطوع، وذلك لتحقيق روؤية 2030 بو�سول عدد املتطوعني 
الوعي املجتمعي لدور  ال�سروري زيادة  لذا بات من  اإىل مليون متطوع، 
تلك  تواجه  قد  التي  ل��الأزم��ات  ا�ستباقية  خطط  وو�سع  اخل��ريي  القطاع 
باأهميته  التطوعي، وغر�س مفهومه والتوعية  العمل  القطاع ون�سر ثقافة 
واأثره  واالقت�سادية  املجتمعية  التنمية  يف  ودوره  التعليمية  املناهج  يف 
باالإ�سافة  املحدود،  الدخل  ذوي  لالأ�سر  الكرمي  العي�س  فر�س  توفري  يف 
يف  التقنية  ا�ستخدام  من  القطاع  يف  املنظمات  هذه  متكني  �سرورة  اإىل 
تعامالتها؛ مما يطور اأداء عمالها والتفاعل امل�ستمر مع امل�ستفيدين، ف�ساًل 
عن اأي تهيئة بيئة عمل جاذبة وحمفزة للكوادر الب�سرية والكفاءات تعترب 

من اأهم ممكنات القطاع لتطويره ومنوه ودميومته.

عبدالعزيز بن عبداهلل حنفي

اقتلهم بحسن التعامل
يف اإحدى اجلل�سات ال�سبابية، طرح مو�سوع 
ق�سته  منا  لكل  للنقا�س.  ال�سيئني  امل����دراء 
م���دراء  بع�سنا  ف��ي��ه��ا  واج����ه  ال��ت��ي  املختلفة 
�سيئني يف رحلتنا العملية. هناك من قرر ترك 
وظيفته درءًا للم�ساكل والبعد عن اال�ستنزاف 
اإن�سان �سيئ. وهناك من  النف�سي يف موجهة 
قرر املوا�سلة من باب التحدي وعدم الهروب 
من املواجهة. وقد تختلف درجات ال�سوء يف 

التعامل، وهذا يعتمد على حظك.
ق�سة  النقا�س،  خ��الل  انتباهي  لفت  ما  اأك��ر 
ذلك ال�سديق الذي عانى ويالت الظلم و�سوء 
يحكي  كان  ال�سابق.  مديره  يد  على  التعامل 
الق�سة تلو الق�سة، ويذكر تفا�سيلها الدقيقة، 
تعر�س  وكيف  عليه،  رد  وكيف  له؟  قال  م��اذا 
ل��الإي��ذاء واال���س��ط��ه��اد. ورغ��م م��رور �سنوات 
اأن يفكر فيه  اإنه ال مير يوم دون  عديدة، قال 
يراه  اأن  متنى  اأن��ه  درج��ة  اإىل  عليه،  ويدعو 
بالر�سا.  �سي�سعره  ه��ذا  واأن  اأم��ام��ه،  مي��وت 
كيف  اأت�����س��اءل،  وكنت  عليه  ب��احل��زن  �سعرت 
يعي�س يومه وهو ما زال يتذكر �سخ�سًا اأ�ساء 

اإليه قبل �سنوات؟
من ال�سهولة اأن نكون لطفاء مع اأنا�س اأح�سنوا 
اإلينا، لكن الكثري منا يجد �سعوبة كبرية يف 
اإليهم، الأنهم  اأ�ساءوا  اأنا�س  ح�سن التعامل مع 
ال ي�ستحقون ذلك. هناك مثل اإجنليزي يقول، 
نطبقه.  وليتنا  التعامل"،  بح�سن  "اقتلهم 
عندما نعامل من اأ�ساء اإلينا بلطف وود، فاإننا 
بذلك نقتلهم، ن�سعرهم باخلجل من ت�سرفاتهم 
معنا، واالأهم من ذلك اأننا ن�ساعد اأنف�سنا، واأن 

ن�سعر بال�سالم الداخلي.
على  اأح���دًا  ي�ساعد  ال  ب��االإ���س��اءة  االإ���س��اءة  رد 
رد  ي��وؤذي��ن��ا.  فهو  العك�س  على  ب��ل  االإط����الق، 
االإ����س���اءة ب��االإح�����س��ان ه��و دل��ي��ل ق���وة ولي�س 
املوظف  بني  العالقة  ي�سمل  ال  وه��ذا  �سعفًا. 
ورئي�سه فح�سب، بل بني ال�سخ�س واأخيه، اأو 

قريبه اأو اأي غريب يف ال�سارع.
الوقت  ويف  اأن���ه،  يتذكر  اأن  �سديقنا  وعلى 
الذي كان يتذكر االإ�ساءة بكل تفا�سيلها، واإن 
مرت عليها �سنوات كثرية، وا�سعا نف�سه يف 
املكروه  ال�سر  ومتنى  النف�سي،  التوتر  خانة 
بل وال  يتذكره،  ال  اإليه  اأ�ساء  من  اأن  له، جند 
يومه  ويعي�س  االأ�سا�س،  من  باله  على  يخطر 
ا�سمه.  يتذكر  ال  ورمب��ا  بل  اعتيادي،  ب�سكل 
االأف�سل  من  املتكافئة،  غري  املعادلة  هذه  اأمام 
امل�ستقبل،  ع��ل��ى  وي��رك��ز  وي�سفح  يعفو  اأن 
وا�سعا املا�سي بكل ما فيه من جميل وقبيح 

خلف ظهره.
الطريقة التي نتعامل بها مع االآخرين، �سواء 
�سخ�سيتنا.  اختبار  هي  ال،  اأم  اإلينا  اأ�ساءوا 
اإن  الأقول  فيل�سوفًا هنا  اأكون  اأن  اأح��اول  ولن 
العفو ملن اأ�ساء اإلينا �سهل، بل هو من ال�سعوبة 
مبكان، واملحظوظ فقط من ي�ستطيع. قال الله 
الاَ  واَ ُة  ناَ �ساَ اَ احلحْ تاَِوي  �سحْ تاَ الاَ  )واَ كتابه:  حمكم  يف 
يحْناَكاَ  ا الَِّذي باَ اإِذاَ ُن، فاَ �ساَ فاَعحْ ِبالَِّتي ِهياَ اأاَححْ ُة ادحْ ئاَ يِّ ال�سَّ
اإِالَّ  ا  اهاَ ُيلاَقَّ ا  ماَ واَ ِميٌم  حاَ يِلٌّ  واَ ُه  اأاَنَّ كاَ ٌة  اواَ داَ عاَ ُه  ناَ يحْ باَ واَ
ِظيٍم(.  ظٍّ عاَ ا اإِالَّ ُذو حاَ اهاَ ا ُيلاَقَّ ماَ وا واَ ُ رباَ الَِّذيناَ �ساَ

اللهم اجعلنا من اأولئك املحظوظني.

بدر ال�شيباين

@jebadr

أبحر الشمالية ..المنسية

خيال الروائي وعلم المخترع

حممد بكر �شندي  

اأبحر  حلي  جدة  �سمال  �سكان  بع�س  اجته  �سنوات،  خم�س  نحو  قبل 
برج  م�سروع  بدء  مع  بالتزامن  لهم  منا�سب  �سكن  عن  بحثًا  ال�سمالية 
ان��ط��الق م�سروع ج�سر يربط  اآن���ذاك ع��ن  اأم��ان��ة ج��دة  ج���دة، واإع���الن 
يحّول  اأن  املفرت�س  من  كان  والذي  اجلنوبية،  باأبحر  ال�سمالية  اأبحر 
اأبحر  برج جدة، وحي  �ست�سمل  والتي  االأبحرين جلدة اجلديدة،  حي 
من  ال�سمالية  اأبحر  ل�سكان  يتيح  مبا  ال�سمالية،  واأب��ح��ر  اجلنوبية، 
االنتقال من �سمال اأبحر اإىل جنوبها، يف اأقل من 10 دقائق، يف حني 
كيلومرتًا،   30 من  اأك��ر  يقطعون  وقتها  ال�سمالية  اأبحر  �سكان  ك��ان 

للو�سول جلدة، يف الوقت الراهن.
واملوؤ�سف اأنه ورغم مرور نحو 5 �سنوات، على اإعالن االأمانة عن م�سروع 

اجل�سر، فاإن امل�سروع مل ير النور حتى تاريخه،
باأبحراجلنوبية  االإ���س��ك��ن��دري��ة  �ساطئ  منطقة  يف  ب���داأ  ���س��ه��ور،  وق��ب��ل 
اأبحر  �سمال  يربط  ال��ذي  اأب��ح��ر،  ج�سر  مل�سروع  بداية  اأن��ه  )يعتقد(  ما 
وبالتزامن مع اإعالن االأمانة عن م�سروع تطوير منطقة اأبحر )كورني�س 
جنوبها،  اإىل  اأبحر،  �سمال  �سكان  انتقال  �سرعة  ويوفر  بجنوبها،  جدة( 
وبالرغم من مرور �سهور على ذلك، اإال اأنه ال يلوح يف االأفق ما ي�سري اإىل 
بداية م�سروع اجل�سر، )!( ب�سكل يذّكر مب�سروع نفق حي االأندل�س الذي 

ا�ستغرق تنفيذه اأكر من 10 �سنوات، قبل افتتاحه وهي ظاهرة فريدة 
اأن  واملوؤ�سف  جدة  مدينة  تطوير  م�ساريع  معظم  بها  تتمّيز  نوعها  يف 
الطريقني اللذين يقعان يف اأبحر ال�سمالية طريق االأمري نايف، وطريق 
�سيانة  لهما  جت��ري  وال  ال�سفلته،  �سوء  من  يعانيان  عبداملجيد  االأم��ري 
�ساملة منذ مدة طويلة �سوى �سيانة جمتزاأة هنا، وهناك ومن حني الآخر، 
ناهيك عن االإ�ساءة التي ال ت�سمل معظم �سوارع اأبحر ال�سمالية، و�سوء 
تخطيط معظم الطرق وال�سوارع ب�سكل ي�سطر معه �سائقو ال�سيارات من 
خمالفة اأنظمة املرور بال�سري بعك�س االجتاه يف معظم ال�سوارع النعدام 
من  تتفرع  التي  االأحياء  �سكان  حال  هو  كما  معظمها  يف  )اليوترنات( 
�سارع االأمري م�سعل بن ماجد الذي يقع جنوب برج امللك �سلمان، الذي 

توقف العمل فيه منذ اأكر من �سنتني.
اأبحر  وط��رق  ل�سوارع  االهتمام  بع�س  ج��دة،  اأم��ان��ة  تعطي  اأن  اأمت��ن��ى 
ال�سمالية واجلنوبية، واإ�ساءة كافة اأحياء و�سوارع هذه املنطقة، وعدم 
اإىل  اجلميلة  املنطقة  ه��ذه  تتحول  بحيث  عليه  هو  ما  على  احل��ال  ت��رك 

ع�سوائيات لقلة التطوير، اأو انعدامه كما هو احلال االآن،
واالأمل كبري يف اهتمام اأمني جدة بهذه املنطقة احليوية، وتطويرها.

* كاتب �سحفي وم�ست�سار حتكيم دويل

اأحيانًا اأفكر يف براعة عقل الروائي، من وجهة نظري يكاد يكون اأكر مهارة 
نحو  اأدمغتهم موجهًة  تكون  االأخريين وغريهما  الأن  املخرتع،  اأو  العامل  من 
فكرة حمددة فيما الروائي لديه من خيال ما يجعل القارئ يت�ساءل كيف ميكن 

لهذه الفكرة اأُن ُتكتب بهذه الطريقة البارعة.
فمثاًل يف رواية "كاملاء لل�سكوالتة" للكاتبة الورا اإ�سكيبيل، حني ذكرت اأن ماء 
راأ�س اجلنني الذي ان�سكب معلنًا والدة البطل، ما هو اإال دموع الطفلة، حني 
كانت تبكي يف رحم والدتها كلما قامت االأم بتقطيع الب�سل، لي�س هذا فح�سب، 
بعالقة احلب  العام  موا�سم  املك�سيكي طيلة  الطعام  �سفرة  مقادير  بل مزجت 
طويلة املدى التي حرم منها احلبيبان من الزواج ببع�سهما نتيجة العادات، 

رغم ذلك ت�سعر بالبهجة كلما تعمقت يف قراءة الرواية.
جلد  اإىل  املطبخ  من  انتقلت  التي  فرائحته  الطعام  عن  للحديث  وبالتطرق 
لها  الكاتب  املوت، فرباعة  اإىل  ثم  العي�س  ال�سباب ورغبة  بزخم  املفعم  املراأة 
اأنفك،  اإىل  اأح��داث ما يكتب ما يجعلها ت�سل  دوره��ا يف ذلك، حني يد�س بني 
وهذا ما �سعرت به حني قراأت رواية "العطر" حتفة زو�سكيندالذي جعل لكل 
ج�سد رائحة خمتلفة �سنع منها البطل عطرًا بعبوة واحدة ال ميكن تكرارها، 
وتاريخ،  وغبار  ومكتبات  ورق  لرائحة  حتولت  اآخر  كاتب  رباعية  يف  لكنها 
زاف��ون،  لكارلو�س  عناوين  اأربعة  من  املكونة  املن�سية"  الكتب  "مقربة  ففي 
راأيت من خاللها �سوارع واأزقة بر�سلونة، فيما �سعرت اأين اأم�سي يف �سانت 

بطر�سربغ يف كل مرة اأقراأ فيها لدي�ستويف�سكي، بل وحفظت كل جزء من هذه 
التوغل لعمق امل�ساعر االإن�سانية من خالل ما كتب  املدينة نتيجة ملهارته يف 
وترك ذاكرة خيالة املكتوب على الورق مرورًا حتت ندف الثلج على اجل�سور 
اإىل ملم�س الورق و�سيولة حرب الر�سائل، نعم �سعرت بذلك يف كل  واملباين 

مرة اقتنى له رواية، رغم االأعوام التي تف�سل بيننا.
ويف مرة ابتلت مالب�سي بالعرق نتيجة �سعوري باالختناق، حني قراأت رواية 
"ال�سيخ  رواية  من  قطرات  اأنها  بعد  فيما  اكت�سفت  اأرويل،  جلورج   1984

والبحر" لهمنغواي وعراك بحر "موبي ديك" مليلفيل.
نعم للكاتب مهارته التي تفوق قوالب العلم امل�سبوبة يف الكتب واملعامل، 
رغم اأن كالهما ي�سرتكان يف اخليال فاالأول يجعلك ترى واأنت على اأريكتك 
القارئ  عزيزي  اأن��ك  اأعلم  وال��ذي  احلبق،  ب��اأوراق  املمزوج  ال�ساي  ت�سرب 
به  املقارن  فيما  النف�سية  واملتعة  املقال  هذا  ق��راءة  بعد  واح��دًا  لك  �ست�سنع 
-اأي �ساحب العلم- يعمل الأجل اأن ت�سل لهذا املرحلة من هذا ال�سعور، ويل 
ال�سكوك،  �ساورتني  اأريكتي  الت�سنيف الأين من خالل  هذا  كامل احلق يف 
وحزنت ثم تعرت واخرتقني الر�سا�س يف مكاين، دون اأن اأحترك �سوى 

جهد تقليب ال�سفحات.
ورغم ذلك على االعرتاف، اأنه مهما بلغ الروائي يف خياله من التو�سع، ال ميكن 

اأن ي�سلنا �سيء منه دون اخرتاع الورق واحلرب من يد العلماء واملخرتعني.

@mbsindi

i1_nuha@نهى الغامدي

عائلتي
اإىل  ال��و���س��ول  يف  الرئي�سة  ال��ع��وام��ل  اأح��د  العائلي  اال�ستقرار 
النجاح وحتقيق االأهداف املرجوة يف م�سرية اأي اإن�سان، �سواء 
من  غريها  اأو  املهنية  العلمية،  احلقول  اأح��د  يف  م�سريته  كانت 
حقول احلياة املختلفة. يف حياتي، اال�ستقرار العائلي وب�سورة 
عامة اأ�سهم وب�سكل فعال يف حتقيق اال�ستقرار النف�سي والذهني 
كانت  العائلة  رئي�سة.  اأه��داف  وحتقيق  الو�سول  يف  والرتكيز 
جناح  من  حتقق  ما  كل  يف  الرئي�سي  الزاوية  حجر  يل  بالن�سبة 
اجتهاد  كان  العام،  التعليم  يف  م�سريتي  بداية  منذ  حياتي.  يف 
ال�سيدة الوالدة )األب�سها الله ثوب ال�سحة والعافية( يف رعايتي 
واالهتمام ب�سحتي، منطلق هام يف حتقيق العديد من النجاحات 
االأ�سا�سية يف مرحلة طفولتي و�سبابي. نعم، كنت فرد يف عائلة 
الناجحة  م�سريتي  يف  االأ�سا�س  كانت  العائلة  هذه  لكن  �سغرية، 

ب�سفة عامة.
بعد ذلك، اأتت مرحلة االلتحاق بالعمل كممار�س �سحي واالنتقال 
اأطلق  اأن  التي ميكن  املرحلة  تلك  االأ�سرة. يف  اإىل مرحلة تكوين 
والرائعة )يف جمملها( يف  بداياتها(  ال�سعبة )يف  املرحلة  عليها 

الوقت نف�سه، دعم زوجتي )جزاها الله خريًا( ووقوفها معي كان 
�سببًا يف جتاوز العديد من العقبات، خا�سة تلك التي لها عالقة يف 
حتديد م�سار حياتي العلمية اأو ما ميكن و�سفه يف تفادي الطريق 
وخا�سة  الله(  )حفظهم  اأطفايل  )مهنيا(.  اأ�سلكه  اأن  اأريد  ال  الذي 
اأراك  اأن  اأريد  الطفولة(:  قالت يل )وهي يف �سن  د. �سارة  ابنتي 
كان  الذي  الطريق  يف  قدما  امل�سي  يف  جميعهم  �ساهموا  دكتور، 

رائعا وجميال بالن�سبة يل وجلميع اأفراد اأ�سرتي اأي�سا.
يف م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د احل�����س��ول ع��ل��ى اأع��ل��ى ال�����س��ه��ادات العلمية 
)الدكتوراه( والو�سول اإىل اأرقى امل�سميات الوظيفية كا�ست�ساري 
اأجد  اأن  اأ�ستطيع  اأي��ن  تفكريي،  جل  ك��ان  ال�سحية.  الرعاية  يف 
بد  ال  حياتك،  يف  النجاح  حتقق  اأن  اأردت  اإذا  نعلم،  كما  نف�سي؟ 
يف  الرئي�سي  العامل  فيه!  نف�سك  جتد  ال��ذي  املكان  يف  تكون  اأن 
اتخاذ القرار ال�سحيح الذي ال رجعة فيه كان متمثاًل يف ن�سيحة 
زمالء العمل من اأ�سحاب اخلربات يف احلياة. الن�سيحة االأ�سمى 
اأجل  من  الت�سحية  اأف�سلية  يف  تتمثل  كانت  حياتي  يف  واالأج��ل 
يكون  ال  واأن  منهم  فرد  كل  بجوار  اأك��ون  اأن  العائلي،  اال�ستقرار 

هديف يف احلياة املن�سب اأو جمع املال.
باإيجاز، وجدت اأن النجاح احلقيقي بالن�سبة يل هو اأي�سا جناح 
عائلتي. اأن اأكون مع عائلتي دائما، م�سحيًا باأي �سيء اآخر مهما 
كان م�ستقبله، كان �سببًا )جوهريًا( يف حتقيق ما اأ�سبو واأتطلع 
اإليه من جناح مبهر لي�س يل اأنا وحدي، ولكن لنا جميعًا كعائلة 
واحدة. نعم، متا�سك العائلة والتقاوؤهم جميعًا يف حتقيق هدف 

وطريق واحد �سبب جوهري يف جناح كل فرد يف العائلة.
دكتوراه علم العدوى واملناعة )جال�شكو(

د. اإ�شماعيل حممد الرتك�شتاين

هيئة عامة لحماية المستهلك
�سرورة؟  امل�ستهلك"  حلماية  عامة  "هيئة  اإن�ساء  ب��ات  هل 
�سوؤال يطرح نف�سه بوجاهة، بعد اأن ف�سلت جمعية اأهمية كان 
الهدف من اإن�سائها قبل �ستة ع�سر عامًا هو حماية امل�ستهلك، 
اإنها  نف�سها  عن  تقول  ف�سارت  احلماية،  يف  ف�سلت  اأنها  غري 
ا�سمها  من  )حماية(  كلمة  حتذف  اأن  دون  للتوعية،  جمعية 

حتى يومنا هذا.
ويكاد املواطنون يجمعون اأن هذه اجلمعية باتت عبئًا على 
منظومة القطاع، و�سار من املتعني حلها اأو �سمها اإىل التنظيم 
"هيئة عامة حكومية حلماية امل�ستهلك"، هيئة  املاأمول وهو 
تنه�س بعبء حماية امل�ستهلك من املمار�سات كلها غري العادلة 

يف املنظومة التجارية والفعاليات االقت�سادية.
للتناف�سية  الوطني  املركز  عقد  اأ�سهر  ثمانية  من  اأكر  ومنذ 
لنظام  م�سروٍع  واق���رتاح  مناق�سة  اإىل  هدفت  عمل  ور���س��ة 

حماية امل�ستهلك.
لعل هذا التحرك من املركز يثمر عن اإطالق هيئة عامة حلماية 
امل�ستهلك مُتنُح من ال�سالحيات ما يدافع عن حقوق امل�ستهلك، 

ويتبنى ق�ساياه ويعيد الثقة اإليه يف ممار�سات االأ�سواق.
مراقبة  ف��اإن  اأط��راف��ه��ا،  وت��رام��ي  اململكة  رقعة  ات�ساع  وم��ع 
حقوق  وانتهاك  العادلة  غ��ري  املمار�سات  وتتبع  االأ���س��واق 
وبيع  االأ���س��ع��ار  وتقلبات  اجل�سع  على  والق�ساء  امل�ستهلك 
ال�سلع املقلدة، فاإن عملية الرقابة ت�سبح معقدة على اجلهات 
تراقب  التي  اجلهات  تعدد  اأن  كما  حاليًا..  بها  تقوم  التي 
م�ساألة  يجعل  العادلة  غري  ال�سعرية  واملمار�سات  االأ���س��واق 
من  ي��ع��رف  ال  ج��ه��ات  ع��دة  ب��ني  ���س��اع  ك���دٍم  امل�ستهلك  حماية 
امل�سوؤول عنه.. والدليل اأن املواطن عندما يبلغ عن ممار�سة 
هذه  اخت�سا�س  من  لي�س  االأم��ر  ه��ذا  اأن  ال��رد  اأحيانًا  ياأتيه 

الوزارة اأو تلك..
ما يتعلق ب�سوؤون  �ستاِت  املتعني جمُع  فقد بات من  من هنا، 
امل�ستهلكني  امل�ستهلك يف جهة واحدة تتلقى فيه كل �سكاوى 
وتبا�سرها، وتبادر اإىل مراقبة االأ�سواق والبت يف ال�سكاوى 
ال��ت��ج��اري واالق��ت�����س��ادي م��ن جهة  ل  ب��ني امل�سغِّ واخل��الف��ات 
وامل�ستهلك من جهة اأخرى واإن�ساف كال الطرفني وفق نظام 

يحقق العدالة للجميع.
املنتجات  م��ن  امل�ستهلك  حماية  اإىل  بحاجة  البلد  اأن  كما 
ثقافة  وتعزيز  االآمنة  غري  اأو  املعيبة  اأو  ال�سارة  واخلدمات 
ترى  فهل  وواجباته..  بحقوقه  وتوعيته  امل�ستهلك،  حقوق 

هيئة حماية امل�ستهلك النور قريبًا؟.

اإبراهـيـم العـقــيـلي

@ogaily_wass
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اأكد وزير املالية حممد بن عبدالله اجلدعان، �سرورة م�ساعفة اجلهود ال�ستكمال ما 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  روؤية  لتنفيذ  خطوات  من  تبقى 
اآل �سعود - حفظه الّله - ب�ساأن تعزيز العمل اخلليجي امل�سرتك، ومبا يرتقي لتطلعات 

اأ�سحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون اخلليجي.

البالد - الريا�س

اجتماع جلنة التعاون املايل واالقت�سادي..اجلدعان:

استكمال تنفيذ رؤية الملك 
سلمان لتعزيز العمل الخليجي 

االجتماع  يف  امل�سارك  اململكة  وفد  تروؤ�سه  خالل  ذلك  جاء   
واالقت�سادي  امل��ايل  التعاون  للجنة  اال�ستثنائي  ال�118 
بدول جمل�س التعاون اخلليجي عرب االت�سال املرئي اأم�س، 
احلب�سي،- �سلطان  عمان  �سلطنة  يف  املالية  وزي��ر  برئا�سة 

ب��دول  امل��ال��ي��ة  وزراء  وم�����س��ارك��ة  احل��ال��ي��ة-  ال����دورة  رئي�س 

املجل�س واالأمني العام.
وا�ستعر�س االجتماع العديد من املو�سوعات املتعلقة بتعزيز 
التعاون املايل واالقت�سادي بني دول املجل�س، حيث اطلعت 
اللجنة على التو�سيات املرفوعة لها من جلنة الوكالء، واإىل 

امل�ستجدات التي يتم متابعتها من قبل االأمانة العامة.

   

البالد - جدة 
بلغت  بن�سبة  الأعماله  من��وًا  عبدالله  امللك  ميناء  حقق 
مكانته  مر�سخًا  احل���اوي���ات،  م��ن��اول��ة  يف   ٪  3.25
امل��م��ي��زة ب��ني امل���وان���ئ االأ����س���رع من����وًا ع��ل��ى م�ستوى 
واإمكاناته  القوية  اإ�سرتاتيجيته  بف�سل  وذلك  العامل؛ 
بلغت  احل��اوي��ات  مناولة  يف  زي��ادة  وحقق  املتطورة، 
املا�سي،  العام  خالل  قيا�سية  حاويات   2.905.306
كما مت يف اإجناز اآَخر ت�سدير 288 �ساحنة من مرافق 

امليناء اإىل اأ�سرتاليا.
جاي  عبدالله  امل��ل��ك  مليناء  التنفيذي  الرئي�س  واأك���د 
وذلك  عبدالله  امللك  مليناء  االإيجابي  االأداء  على  نيو 
الدولية  التجارة  حركة  واجهتها  التي  التحديات  رغم 
وال�سعوبات االقت�سادية العاملية، مبينًا اأن هذا االإجناز 
وتقدمياته  واإمكاناته  امليناء  عمل  منوذج  متانة  يوؤكد 
اخلدمات  قطاعي  تعزيز  يف  ال��رائ��د  ودوره  الفريدة، 

اللوج�ستية والتجارة البحرية بال�سعودية.

ارتفاع المناولة بميناء الملك عبداهلل

البالد - الرياض
الغرف  احت��اد  اإدارة  جمل�س  انتخب   
ال�سعودية، ح�سن بن معجب احلويزي 
رئ��ي�����س��ًا ل���الحت���اد، وك���ل م���ن ب���در بن 
اأول وفايز بن  نائبًا  الرزيزاء  �سليمان 
للرئي�س،  ثانيًا  نائبًا  ال�سعيلي  ذع��ار 
ثالث  ومدتها  اجلديدة   للدورة  وذل��ك 

�سنوات حتى عام 2026م.
باإ�سراف  االنتخابية  العملية  وجرت   
واالإدارة  التجارة  وزارة  من  مبا�سر 
نظامية  ل�سمان  ب��االحت��اد  القانونية 
االإج�����������راءات ون���زاه���ت���ه���ا، وح��ظ��ي 
االختيار بتاأييد جميع اأع�ساء جمل�س 

االإدارة.
وتعك�س نتائج االنتخابات رغبة قطاع 
الرئي�س  يعد  اإذ  ال�سعودي  االأع��م��ال 
الوجوه  من  ونائبيه  لالحتاد  اجلديد 
التي  املرموقة  االقت�سادية  والكوادر 
العمل  يف  طويل  وب��اع  اإ�سهامات  لها 

التجاري.
وي�������س���غ���ل رئ���ي�������س احت�������اد ال���غ���رف 
احلويزي  ح�سن  املنتخب  ال�سعودية 
غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من�سب 
الرزيزاء  بدر  نائباه  ي�سغل  فيما  اأبها، 
غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من�سب 
رئي�س  ال�سعيلي  وف��اي��ز  ال�����س��رق��ي��ة، 

جمل�س اإدارة غرفة الر�س.

 الحويزي رئيسًا
التحاد الغرف

تريليون استثمارات القطاع

الصناعة السعودية.. رقمنة ونمو الصادرات 
1.3 

قافلة التمويل
نّظم احتاد الغرف ال�سعودية والغرفة 
عمل  ور�سة  تبوك،  مبنطقة  التجارية 
ا�ست�سافت  التمويل«،  »قافلة  بعنوان 
التنمية  �سناديق  من  ممثلني  خاللها 
واالجتماعية،  والزراعية  ال�سناعية 
وقدم امل�ساركون تعريفًا عن اخلدمات 
واملجاالت  واال�ست�سارية،  التمويلية 

املتاحة، وطرق �سداد التمويل.

 سجالت تجارية
ع��دد  اأن  ال��ت��ج��ارة  وزارة  اأو���س��ح��ت 
ال�سجالت التجارية امل�سدرة لل�سركات 
ت�سدرها  �سجاًل،   365 بلغ  اخلليجية 
ن�����س��اط ال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة ل��ل��م��ع��دات 
ال��ري��ا���س��ي��ة وال�����س��ي��د وال����دراج����ات 
ال�سجالت  ع��دد  بلغ  فيما  ال��ه��وائ��ي��ة، 
لل�سركات االأجنبية بلغ 3750 �سجاًل، 

اأبرزها االإن�ساءات العامة.

توقف مؤقت
اأعلنت املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار 
ال�����س��ن��اع��ي ع��ن ت��وق��ف م��وؤق��ت وغ��ر 
»ال�سركة  م�ساريعها  الأح���د  جم���دول 
ب�سبب  للبوليمرات«، وذلك  ال�سعودية 
على  بيانها  وبح�سب  تقنية.  م�سكلة 
الت�سغيل  اإع��ادة  املتوقع  »ت��داول«، من 
االأثر  اأن  اإىل  م�سرة  القادم،  اجلمعة 
املايل �سيظهر يف نتائج الربع االأول. 

مفاوضات غاز
ي�����س��ع��ى االحت������اد االأوروب���������ي نحو 
الطبيعي  الغاز  ل�سراء  من�سة  تفعيل 
واإج��راء  جماعي  ب�سكل  التكتل  ل��دول 
م��ف��او���س��ات م���وح���دة م���ع امل���وردي���ن 
الوقت  االأق��ل يف  % على   15 لتغطية 
ال����ذي و���س��ل��ت ف���ات���ورة ال��ط��اق��ة يف 
ك��اأح��د  دوالر  ت��ري��ل��ي��ون  اإىل  اوروب����ا 
تداعيات احلرب الرو�سية االأوكرانية، 

وفقا لوكالة »بلومربغ«.

البالد - جدة 
توا�سل وزارة ال�سناعة والرثوة املعدنية خططها لرقمنة منظوماتها، وتطبيق مفهوم 

احلكومة ال�ساملة، وفًقا الإطار حوكمة فّعال يواكب التطور ال�سريع يف عامل التقنية 
بدعم كفاءة ا�ستخدام املوارد، وتوفر بيئة جاذبة لال�ستثمارات، وتقدمي منتجات 

وطنية قائمة على االبتكار لتعزيز التنمية امل�ستدامة ، �سمن م�ستهدفات روؤية اململكة 
النوعية. اال�ستثمارات  جلذب  مركزًا  بجعلها   ،2030

 يف هذا االجتاه، وقعت وزارة ال�سناعة والرثوة املعدنية اتفاقية مع هيئة احلكومة 
املهند�س  الرقمية  احلكومة  هيئة  وحمافظ  اخلريف،  بندر  الوزير  بح�سور  الرقمية، 
اأحمد ال�سويان، وقام بالتوقيع وكيل وزارة ال�سناعة والرثوة املعدنية للتحول الرقمي 
املهند�س حممد املهنا، ونائب حمافظ الهيئة لالأعمال والتحول الرقمي املهند�س يا�سر 
ال�سمري.   تهدف االتفاقية، اإىل دعم وزارة ال�سناعة والرثوة املعدنية من خالل توحيد 
باحلكومة  املتعلقة  واخلدمات  اال�ست�سارات  وتقدمي  ال�سناعة،  قطاع  من�سات  ودمج 
ال�ساملة،  احلكومة  مفهوم  تفعيل  عرب  للقطاع  الرقمي  التحول  خطة  ودع��م  الرقمية، 

وتطوير رحلة جتربة العميل، واملنتجات الرقمية امل�سرتكة اخلا�سة بقطاع ال�سناعة، 
وذلك للم�ساهمة يف حت�سني جتربة امل�ستفيدين وامل�ستثمرين يف القطاع ال�سناعي، اإىل 

جانب رفع كفاءة االإنفاق على االأعمال الرقمية.
 كما ت�ستهدف االتفاقية تقدمي الدعم اال�ست�ساري من خالل توفر القرارات والتنظيمات 
ال�سناعة  منظومة  جهات  لتمكني  الرقمية  احلكومة  واأعمال  الرقمي  بالتحول  املتعلقة 
من�سة  ع��رب  املقدمة  ال�سناعي  القطاع  خ��دم��ات  جميع  تفعيل  م��ن  املعدنية  وال���رثوة 
"�سناعي" اإ�سافة اإىل نقل املعرفة واخلربة يف جمال التحول الرقمي، وتقدمي الدعم 

والتمكني الإجناز االأعمال.
وطبقًا لبيانات وزارة ال�سناعة والتعدين، بلغت قيمة اال�ستثمارات بالقطاع ال�سناعي 
1.3 تريليون ريال 346.6 مليار دوالر وت�ستهدف اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سناعة 
ريال  مليار   895 اإىل  لي�سل  م��رات  ث��الث  بنحو  ال�سناعي  املحلي  الناجت  م�ساعفة 
 557 اإىل  لت�سل  ال�سناعية  ال�سادرات  قيمة  م�ساعفة  واأي�سًا  دوالر،  مليار   238.6

مليار ريال 148.5 مليار دوالر، وا�ستحداث ع�سرات االآالف من الوظائف النوعية.
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فـجـر 
ال�سحافة ال�سعودية

رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام

رئي�س التحرير املكلف

خالد عبد الرحيم املعينا

حممود �أحمد حممد

حمد �صالح مطبقاين

mahmoud@albiladdaily.com

hamad@albiladdaily.com

almaeena@albiladdaily.com

املقر الرئي�سي

الإدارة 

التحرير 

info@albiladdaily.com

ad@albiladdaily.com

wr@albiladdaily.com

مبنى �ضعد حلمي �أبو خ�ضرة

�ضارع �مللك فهد )�ل�ضتني(

�ص. ب: 6340 جدة 21442

�ص. ب: 6340 جدة 21442

0122614494
�لرقم �ملوحد

sub@albiladdaily.com

�ال�ضرت�كات و�لتوزيع

جو�ل: 0554470037

الإعالنات التجارية

الإعالنات الفردية

fardia@albiladdaily.com

جو�ل: 0503612115

0126711000
تيلفون

فاك�س

Email

جو�ل: 0557696678

0126700444

0126716241

البالد - وكاالت
على  واحلر�ص  بال�سالم  التزامها  اليمنية،  احلكومة  اأك��دت 

من  العمل  ذل��ك  يف  مب��ا  لليمنيني،  املعلنة  بتعهداتهما  ال��وف��اء 

الأو�ساع  وحت�سني  ال��دول��ة،  موؤ�س�سات  بناء  واإع���ادة  ال��داخ��ل، 

املعي�سية، والقت�سادية واخلدمية.

وقال رئي�ص جمل�ص القيادة الرئا�سي اليمني ر�ساد حممد العليمي 

مع و�سوله اإىل العا�سمة املوؤقتة عدن قادمًا من اململكة، وفقًا لوكالة 

اليمن  ح�سور  تعزيز  على  حري�سة  احلكومة  اإن  اليمنية،  الأن��ب��اء 

اإىل  م�سريًا  كافة،  امل�ستويات  على  وال��دويل  الإقليمي  حميطيه  يف 

املجالت  خمتلف  يف  حيوية  تدخالت  من  العام  ه��ذا  �سي�سهده  ما 

الكثري من امل�سروعات اخلدمية  اأ�سا�ص  افتتاح وو�سع حجر  ت�سمل 

بقيادة  ال�سرعية  دع��م  الأ���س��ق��اء يف حت��ال��ف  م��ن  ب��دع��م  والإمن��ائ��ي��ة 

ال�سعودية والإمارات.

التحالف، والأ�سدقاء،  لدول  امتنانه  الإط��ار عن  واأع��رب يف هذا 

الدعم  لربامج  ال��دوام  على  ي�ستجيبون  الذين  الدوليني  واملانحني 

امليلي�سيات  �سنعتها  التي  الإن�سانية،  املعاناة  من  للتخفيف  الطارئة 

التخريبي  النظام الإيراين وم�سروعه  الإرهابية احلوثية بدعم من 

بنهج  واحلكومة  املجل�ص  التزام  على  العليمي  واأك��د  املنطقة.  يف 

ال�سالم ال�سامل وامل�ستدام القائم على املرجعيات املتفق عليها وطنيًا 

جمددًا   ،2216 القرار  اخل�سو�ص  وجه  وعلى  ودول��ي��ًا،  واإقليميًا 

الرتحيب بكل امل�ساعي احلميدة على هذا ال�سعيد.

للطفولة  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  ال��ي��م��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ودع����ت 

)اليوني�سف( اإىل فتح حتقيق يف نهب ميلي�سيا احلوثي م�ستحقات 

النقدية  احلوافز  م�سروع  �سمن  اإب  حمافظة  يف  للمعلمني  ُت�سرف 

لدعم املعلمني يف املدار�ص.

ميلي�سيا  نهب  اأن  الإري���اين،  معمر  اليمني،  الإع��الم  وزي��ر  واأك��د 

اإب  حمافظة  يف  املدر�سات  ع�سرات  م�ستحقات  الإرهابية  احلوثي 

وجتويعهم  اليمنيني  اإذلل  ال�سبل  بكافة  تتعمد  ع�سابة  اأنها  يوؤكد 

واإفقارهم. واتهم الإرياين ميلي�سيا احلوثي بفر�ص قوائِم م�ستفيدين 

من امل�سروع من خارج ك�سوف موظفي الدولة يف قطاع التعليم، يف 

الوقت الذي متتنع عن �سرف مرتبات املوظفني منذ 8 اأعوام.

الحكومة اليمنية حريصة على السالم
دعت للتحقيق يف نهب احلوثي م�ستحقات املعلمني

البالد - وكاالت
تعر�ص م�سنع ع�سكري يف مدينة اأ�سفهان و�سط اإيران لهجوم 

ن�سرتها  فيديو  مقاطع  اأظ��ه��رت  بينما  ة،  م�����س��ريرّ ط��ائ��رات  بثالث 

حلظة  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  على  الإي��ران��ي��ة  ال�سلطات 

�سابقًا  وقعت  وح��رائ��ق  انفجارات  اإىل  ي�ساف  ال��ذي  النفجار، 

حول من�ساآت ع�سكرية ونووية و�سناعية اإيرانية خالل ال�سنوات 

القليلة املا�سية.

ال�سناعات  لناحية  الإيرانية  امل��دن  اأه��م  اإح��دى  اأ�سفهان  وتعدرّ 

كما  ك��ث��رية،  ع�سكرية  م�سانع  على  حت��ت��وي  حيث  الع�سكرية، 

الإيرانية  املن�ساآت  اأهم  اإحدى  وهي  ال�سهرية،  نطنز  من�ساأة  ت�سم 

النووية.

�سد  ع�سكري  بعمل  بالقيام  طويل  وق��ت  منذ  اإ�سرائيل  وتهدد 

اإيران اإذا ف�سلت املحادثات غري املبا�سرة بني وا�سنطن وطهران يف 

اإنقاذ التفاق النووي املربم عام 2015م، فيما حذر املدير العام 

اإيران  قدرة  من  غرو�سي،  رافائيل  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 

من  يكفي  ما  لديها  طهران  اإن  وق��ال  ن��ووي��ة.  اأ�سلحة  �سنع  على 

اليورانيوم عايل التخ�سيب ل�سنع عدة اأ�سلحة نووية.

من  احل��د  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الدبلوما�سية  اجل��ه��ود  اأن  وي��ب��دو 

طهران  ت�سلح  حيث  مرجحة  غري  اأخ��رى  مرة  النووي  برناجمها 

ال�سطرابات  تهزها  بينما  اأوك��ران��ي��ا،  على  حربها  يف  رو�سيا 

امل�ستمرة منذ اأ�سهر.

اإىل  بحاجة  )اأننا  مفاده  املا�سي  الثالثاء  تقدميه حتذيرًا  وبعد 

توخي احلذر ال�سديد( يف و�سف الربنامج الإيراين، اأقر رافائيل 

ب�سراحة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  من  غرو�سي  ماريانو 

مبدى منو خمزون طهران من اليورانيوم عايل التخ�سيب. وقال: 

"هناك �سيء واحد �سحيح لقد جمعوا ما يكفي من املواد النووية 
ل�سنع عدة اأ�سلحة نووية، ولي�ص واحدة يف هذه املرحلة.

واأك����د غ��رو���س��ي اأم����ام جل��ن��ة ف��رع��ي��ة ب��ال��ربمل��ان الأوروب�����ي يف 

بروك�سل اأن اإيران مل ت�سنع �سالحًا نوويًا بعد، واأنه يتعني على 

الغرب م�ساعفة اجلهود ملنعها من القيام بذلك.

العراق يرف�ص ا�ستخدام اأرا�سيه

البالد - وكاالت
اأك���د ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال�����وزراء وزي��ر 

ف����وؤاد ح�سني،  ال��ع��راق��ي،  اخل��ارج��ي��ة 

اأجنبية يف  قتالية  قوات  توجد  ل  اأنه 

اأرا�سي العراق.

األ  يجب  اإن��ه  للعربية،  وفقًا  وق��ال 

لأي  منطلقًا  ال��ع��راق  اأرا���س��ي  ت��ك��ون 

ميكن  ول  املنطقة،  دول  على  هجوم 

ا�ستخدامها للتعدي على دول اجلوار، 

ال��دول  اإىل  بحاجة  ب���الده  اأن  مبينًا 

لي�ست  واإن��ه��ا  واخلليجية،  الإقليمية 

يف جزيرة معزولة. واأ�ساف: »عالقة 

و�سيتم  ق��وي��ة،  ال�سعودية  م��ع  ب��غ��داد 

بحث اللجان امل�سرتكة بني البلدين«.

جولة ثانية لالنتخابات بتون�ص

البالد - وكاالت
ف��ت��ح��ت م���راك���ز الق�������رتاع يف ت��ون�����ص 

ل��الإدلء  الناخبني  ل�ستقبال  اأبوابها  اأم�ص 

من  الإع��ادة  الثانية  اجلولة  يف  باأ�سواتهم 

اأع�ساء  لختيار  الت�سريعية  النتخابات 

جمل�ص نواب ال�سعب.

م�سرحة  و34  مر�سحًا   228 ويتناف�ص 

اجلولة  يف  انتخابية  دائ���رة   131 على 

مبجل�ص  مقعدًا   161 اإجمايل  من  الثانية 

نواب ال�سعب. ومن املنتظر اأن ي�سارك نحو 

�سبعة ماليني و853 األفًا و447 ناخبًا يف 

جمل�ص  اأول  انتخابات  من  الثانية  اجلولة 

ال�سيا�سية  التغيريات  بعد  ال�سعب  ن��واب 

التي اأجراها الرئي�ص قي�ص �سعيد.

تدمير مصنع عسكري بأصفهان
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أعمال تحكي قصة حياة أسرة .. جيهان الهندي:

لوحاتي مزيج من احلب واخلوف والأمل 

واأقامت اأوىل فعالياتها مبعر�ض فني ت�ضكيلي �ضم 
اأكرث من  130 لوحة، بالإ�ضافة اإىل تد�ضني كتاب 
بني قطبني، حيث حتكي اللوحات الفنية جتربتها 
ال��وج��داين  ب��ال���ض��ط��راب  امل�ضخ�ض  زوج��ه��ا  م��ع 
ملدة  الو�ضع  ذلك  مع  والأ�ضرة  وتعاي�ضها  النف�ضي 

�ضنة.  35
وعن بدايتها قالت: بدايتي مع الفن الت�ضكيلي كان 
كهواية وحب و�ضغف فقط حيث اإنه بعيد ِجّدًا عن 
تخ�ض�ضي الدرا�ضي واملهني فاأنا معلمة ريا�ضيات، 
ومل اأم�ضك الفر�ضاة والألوان اإل من خم�ض �ضنوات 

فقط كانت اأول لوحة يل.
امل��در���ض��ة  ل��ه��ا ه��ي  اأن��ت��م��ي  ال��ت��ي  امل��در���ض��ة الفنية 
الق�ض�ضي،  ال�ضرد  اأ���ض��ل��وب  واأت��ب��ع  ال�ضريالية، 
ورمبا اأكون من اأوائل من ا�ضتخدم هذا الأ�ضلوب 
اإبداعية  ق�ضة   ه��ي  ل��دي  لوحة  فكل  اململكة،  يف 

متكاملة وبالن�ضبة يل اأن الفن ر�ضالة.
وكانت  ج��وخ،  ف��ان  بالفنان  بداياتي  يف  ت��اأث��رت 

خلفيات لوحاتي مقتب�ضة من بع�ض لوحاته.
وق�ضة لوحاتي، والتي جمعت بني م�ضاعر خمتلفة 
من احلب واخلوف والأمل والأمل واملحنة والثقة 
يف الله باأن القادم �ضيكون اأجمل حينما نكون معا 
اإىل  وتنتمي  َك��ِث��رًا،  تعرب  لوحاتي  اأن  وخا�ضة 

مدر�ضة احلياة املفعمة باحلب.
واقع احلركة الت�ضكيلية ال�ضعودية احلالية تعترب 
والإب��داع��ات  اجلديدة  بالتجارب  ومفعمة  ذاخ��رة 

والذائقة  الإبداعي  احل�ض  تنمي  والتي  الواعدة، 
الفن  اأن  وخا�ضة  واملجتمع،  ال��ف��رد  ل��دى  الفنية 
يف  الو�ضائل  اأه��م  من  يعترب  باأنواعه  الت�ضكيلي 

واأي�ضا  الوطنية  وثقافاتنا  هويتنا  على  املحافظة 
ت��ب��ادل ال��ث��ق��اف��ات ون��ق��ل احل�����ض��ارات ب��ني الأمم 

واملحافظة عليها خالل اأجيال واأجيال.
روؤي��ة  لتحقيق  احلبيبًة  مملكتنا  �ضعي  ظ��ل  يف 
بن  الأمر حممد  العهد  �ضمو ويل  بقيادة   2030
اجتذاب  اإىل  تهدف  والتي   ��� الله   حفظه   �� �ضلمان 
فيهم  والتاأثر  الناعمة  القوة  خالل  من  الآخرين 
وقيمنا  الوطنية  هويتنا  على  املحافظة  خالل  من 
الفنية  املعار�ض  اقامة  مثل  امل�ضرتكة  وم�ضاحلنا 
امل�ضابقات  يف  وامل�ضاركة  واخل���ارج  ال��داخ��ل  يف 
مع  اخل���ربات  وت��ب��ادل  الفنية  وال��رح��الت  الفنية 
املحافظة على الهوية الوطنية والتعاون امل�ضرتك 

بني الدول يف تبادل اخلربات والثقافات الفنية.
الفرد  حياة  لإث���راء  كبرة  الثقافة  وزارة  جهود 
الثقافية  واملجتمع من خالل الأن�ضطة والفعاليات 
ت�ضتقطب  فنية  من�ضات  وتوفر  املبتكرة  والفنية 
على  وت�ضاعدها  الفنية،  ال�ضعودية  املواهب  فيها 
ثقايف  حمتوى  لإب��داع  اخلالبة  طاقاتها  ا�ضتثمار 
منظومة  بناء  على  ي�ضاعد  ومتطور  حملي  فني 
خاللها  م��ن  ت�ضاهم  وفعالة  منتجة  فنية  ثقافية 
الوطنية  املواهب  ومتكني   2030 روؤية  بتحقيق 

من الربوز والتاألق.

قطبني"  "بني  مبادرة  تنطلق  ال�ضعودية  العربية  باململكة  الأوىل  للمرة 
لأ�ضحاب ال�ضطراب الوجداين ثنائي القطب يف جدة حيث �ضكل املعر�ض 

الت�ضكيلي ق�ضة حياة زوجه مع زوجها.
مع  وتعاي�ضها  جتربتها  عن  الهندي  جيهان  الت�ضكيلية  الفنانة  وحتدثت 
زوجها امل�ضت�ضار الإعالمي �ضهل مليباري امل�ضخ�ض بال�ضطراب الوجداين 
النف�ضي "ثنائي القطب" واأعلنت عن اإطالق مبادرة "بني قطبني" لالهتمام 

ورعاية اأ�ضحاب ال�ضطراب الوجداين ثنائي القطب وذويهم.

جدة - عبدالهادي المالكي

اأعمال الفنانة جيهان الهندي
تنتمي للمدرسة 

السريالية اتباع األسلوب 1
القصصي قصص إبداعية 2

متكاملة 3
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لدينا اأ�سماء تر�سم خارطة الإبداع
املغام�سي  عبدالعزيز  بن  نواف  والرتبوي  الت�سكيلي  الفنان  ا�ستطاع 
رئي�س نادي قبي�س للفنون الت�سكيلية مبكة املكرمة وبجهود جمموعة 
ت�سكيلي  ناد  تكوين  من  املقد�سة  بالعا�سمة  الت�سكيليني  الفنانني  من 

ي�سم 81 َفّنانًا وفنانة ت�سكيليني.
وقال املغام�سي: بدايتي الفنية كانت عام 2010م حلظة دخويل ق�سم 

الرتبية الفنية بجامعة اأم القرى مبكة املكرمة.
انتمي اإىل املدر�سة التعبريية التجريدية من عام 2013م  بعد املرور 

بعدة مدار�س فنية خمتلفة من املدر�سة الواقعية واملدر�سة التاأثريية.

جدة � عبدالهادي المالكي

وم�ساركاتي  اململكة  يف  الفنانني  كبار  من  تعلمي  بعد 
من  الفنانني  من  بكثري  التاأثر  َتَّ  َوَدَوِل��ّي��ًا  حمليًا  الفنية 
ال�سعودية ل اأخ�س فنانًا بحدة، لكن تعلمت من اجلميع 
على  والط��اع  الفنية  ومدار�سهم  الفنية  اأ�ساليبهم  من 
اأعمال فنية عاملية، لكن  متاأثرًا بكل فنان �سعودي ترك 
الح��رتام  جميعًا  لهم  واأك��ن  البلد،  لهذا  وتاريخ  ب�سمة 

والتقدير.
احلراك الفني ال�سعودي الآن �سار عامليًا، وبعد �سدور 
قرار اقتناء اأعمال الفنان ال�سعودي يف الفنادق هذا ما 

يجعل احلراك قويًا وعامليًا.
التاريخ  وتوثيق  ال�سعوب  بني  ر�سالة  تاريخيًا  الفن 
والفن ر�سالة با كلمات عمل يتحدث وتو�سيل الر�سالة 
عندما  اللغات  اختلفت  مهما  ا�ستثناء  با  متلق  اأي  اإىل 
يرتك الفنان يف عمله ب�سمة وطن ب�ستى اأنواع الفنون 

مثل الت�سوير والر�سم واملو�سيقى.
قال:  الت�سكيلية  للفنون  قبي�س  نادي  اإن�ساء  كيفية  وعن 
يف 2020م تكونت جمموعة من 14 فنانًا وفنانة على 
"جمموعة  �سركة مب�سمى  ر�سمي حتت مظلة  نحو غري 
العام  ذلك  الت�سكيلي"، ومن منت�سف  للفن  الروؤيا  رواد 
ت اإ�سدار �سجل جتاري ر�سمي مب�سمى موؤ�س�سة قبي�س 
فنانًا   81 من  تتكون  اأ�سبحت  حتى  الت�سكيلية  للفنون 
الفنانني  اإدراج  وفنانة، وبعد �سدور برنامج هاوي ت 
للفنون  قبي�س  "نادي  َر�ْسِمّيًا مب�سمى  من�سة هاوي  يف 

الت�سكيلية"  يف بداية عام 2023م.
ن��واف  م��ن  ك��ل  ال��ك��ي��ان  ب��ه��ذا  الإدارة  جمل�س  اأع�����س��اء 
علوية  عبدالعزيز،  عبدالهادي  بديوي،  هبة  املغام�سي، 
العيدرو�س، فوؤاد جعفر، �سائمة ما، ومعن ال�سليماين.

نواف املغام�سي

من إنجازات المجموعة
رسم على كبري 

العوالي
رسم جداريات بمناسبة 

اليوم الوطني
الرسم في ممشى 
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الدور  الفنانات  من  لـ"البالد" عدد  اأكــدت  فيما 
الت�شكيلي  الــفــن  لــدعــم  الفنية  للمدار�س  الكبري 
حتدثه  البداية  يف  واأ�شكاله.  اأنــواعــه  مبختلف 
ُت�شاعد  الت�شكيلية مطلوبة قربان بقولها:  الفنانة 
الفنون الت�شكيلية على اإنعا�س الو�شع االقت�شادي 
ملواطنيها،  املعي�شّي  امل�شتوى  وحت�شني  للدولة، 
واحلّد  جديدة،  عمل  فر�س  خلق  خالل  من  وذلك 
من تف�ّشي ظاهرة البطالة يف املجتمع، باالإ�شافة 
اإىل دعم قطاع ال�شياحة وجذب ال�شياح ال�شغوفني 
ــذيــن عــــادًة مــا ميــكــثــون فـــرات اأطـــول،  بــهــا، وال
لالإنفاق من غريهم من  ا�شتعدادًا  اأكرث  ويكونون 
املوجودة  الثقافية  اجلمعيات  اإن  حيث  ال�شياح 

تلعب دورًا فعااًل يف هذا ال�شاأن.
 2030 روؤيــة  لتحقيق  اململكة  �شعي  ظل  ويف 
بقيادة �شمو ويل العهد االأمري حممد بن �شلمان، 
املــجــاالت  �شتى  يف  م�شتهدفات  ت�شمل  ــتــي  وال
الناعمة  الــقــوة  مفهوم  يــرز  املختلفة  احلياتية 
جاذبة  قوة  كونها  اأ�شا�شي  ب�شكل  فيها  الرتباطه 

متثل ر�شيدًا الإر�شاء دعائم ال�شالم.
اأن  يا�شني  مها  الت�شكيلية  الفنانة  واتــفــقــت 
املدار�س الفنية الت�شكيلية  لها دور فعال جدا من 
واأهداف  )بال�س(  والفنون  الثقافة  جمعية  خالل 
مب�شتوى  االرتقاء  هو  والفنون  للثقافة  اجلمعية 
الــثــقــافــة والــفــنــون بــاملــمــلــكــة ورعـــايـــة االأدبـــــاء 
والفنانني ال�شعوديني والعمل على رفع م�شتواهم 

من خالل روؤية 2030.
بـــداأنـــا نلحظ مــنــذ فـــرة قــريــبــة حتـــرك جـــادًا 
اجلمعيات  واقــع  لتح�شني  اجليد  امل�شتوى  على 
وتطورها اجلمعية االآن يف الوقت احلا�شر تعتر 

يف قمة فعاليتها واأداها املميز يف كافة املجاالت.
من  الفنية  واملــدار�ــس  الثقافة  تعد  واأ�ــشــافــت 
اأهم م�شادر القوة الناعمة للدول واجلماعات يف 
العامل حيث حتاول كل دولة تقدمي ثقافتها واإرثها 

للعامل اخلارجي عن طريق الفن الت�شكيلي ب�شكل 
جميل وجذاب، ويف نظري القوة الناعمة هو اأن 
وحتييد  العقول  ك�شب  يف  اأ�شا�شيًا  منط  يكون 
وقــبــول  الت�شامح  طــريــق  عــن  الــ�ــشــعــوب  �ــشــلــوك 
االآخـــر مــن خــالل دعــم جمـــاالت حــقــوق االإنــ�ــشــان 
الفنانة  اأمـــا  ــفــن.  وال للثقافة  التحتية  والبنية 
ال�شعودية  الناعمة  القوة   " فقالت:  زاهــد  جنود 
القوة  هــذه  انتع�شت  تاريخها  يف  فقرة  اأهــم  يف 
والبيئة  املوهوبني  ال�شعوديني  الفنانني  يد  على 
م�شرية  الــفــنــون  جتــد  حــيــث  الــفــريــدة،  اجلميلة 
فال�شورة  العاملية،  اإىل  طريقها  وت�شق  م�شيئة، 
حتديدا  اجلديد  اجليل  حيث  كلمة  األــف  ت�شوى 
اعتاد على ك�شب املعلومة يف ثواين، وهذا يحفز 
الثقافة  ن�شر  يف  والفنون  الثقافة  جمعيات  دور 
املدار�س  اأن  وبينت  املجتمع.  اأفراد  بني  والوعي 
خدمة  يف  كــبــري  دور  لــهــا  الــفــنــيــة  واجلــمــعــيــات 
ال�شاحة  على  الت�شكيليني  والفنانني  الفنانات 
يف  فجوة  يوجد  اأنــه  واأرى  احلمد،  ولله  الفنية 
للتوا�شل  انــتــهــازه  الـــذي ميــكــن  الــرقــمــي  الــفــن 

الوقت  يف  التي  بالو�شيلة  االآخرين  مع  املبا�شر 
اأ�شبحت لغة عاملية. ويف �شياق مت�شل  احلا�شر 
اأكدت الفنانة والء اإليا�س اأن املدار�س الفنية، ومن 
اإبراز  على  تعمل  التي  الثقافية  اجلمعيات  خالل 
ن�شاطاتنا ب�شكل كبري وفعال على ال�شاحة الفنية 
روؤيــة  اأن  كما  واملــوؤمتــرات،  املعار�س  خــالل  من 
2030  ر�شمت للفنون بكل اأ�شكالها طريقًا جديدًا 
الروؤية  فكانت  ثابتة وا�شحة،  بخطوات ومالمح 
مبثابة ب�شرى لكل الفنانني واملوهوبني يف املجال 
الفنية  احلركة  ووجــود  وجودهم  الإثبات  الفني 

املعا�شرة فال�شاحة الفنية املحلية والدولية.
ونوهت باأن جمعيات الثقافة والفنون لها دور 
املعار�س  باإقامة  املجتمع  اأفــراد  بني  وفعال  كبري 
النا�س  بني  الفني  والتذوق  الفكر  لن�شر  املتنوعة 
هي  عاتقها  عــلــى  ويــقــع  بــل  والــكــبــري،  ال�شغري 
والفنان على حد �شواء ن�شر الفنون بكل اأ�شكالها 
بعمل  خا�س  ب�شكل  الت�شكيلي  والفن  عام  ب�شكل 
ور�س ودورات فنية للكبار وال�شغار لت�شاعد على 

رفع الذوق الفني  العام لدى اأفراد املجتمع.

فقالت:  ال�شهيب  هــدى  الت�شكيلية  الفنانة  اأمــا 
خالل  ال�شعودية  الناعمة  القوة  مالمح  تركزت 
الثقافات  خمتلف  مع  التعاي�س  يف   2030 روؤية 
واالأديان واالنفتاح على حوار االأديان وال�شعوب 
وتــر�ــشــيــخ مــفــهــوم قـــوة الــتــعــبــري واالإقـــنـــاع يف 
جلمعيات  وكـــان  الــو�ــشــطــيــة،  والــعــقــيــدة  االآراء 
تر�شيخ  خــالل  مــن  بـــارز  دور  والــفــنــون  الثقافة 
واإظــهــار  االإ�ـــشـــالم  ل�شماحة  ال�شليمة  املــفــاهــيــم 
واالإ�شالمية  العربية  لل�شعوب  املُ�شيء  اجلانب 
احلــ�ــشــارات  كــل  عــلــى  وانــفــتــاحــهــا  تعاي�شها  يف 
وال�شعوب االأخرى مع اختالف اأديانها ومذاهبها، 
وفعالياتها  وندواتها،  اأن�شطتها،  خالل  من  وذلك 
االأدبية واحلراك الت�شكيلي الذي له دور كبري يف 
اأي  تقدمي  الفن ر�شالة عند  الثقافة. وعرت  ن�شر 
نوع من الفنون للمتلقي يكون قد ا�شتلم الر�شالة 
تهم  الــتــي  الق�شايا  خمتلف  مــن  تقدميها  املـــراد 
اأجماد  الت�شكيلية  الفنانة  وقالت  املجتمع.  اأفــراد 
يف  كبري،  ب�شكل  الناعمة  القوة  "برزت  �شوقي: 
الفنون الت�شكيلية، ويف  جميع املجاالت، واأ�شبح 
للمراأة دور وا�شح وكبري ال يقل عن دور الرجل. 
بجميع  والفنون  الثقافة  جمعيات  ن�شاط  ومل�شنا 
األوانه، مما زاد االإقبال عليه والتوا�شل بني اأفراد 
الكثري  اأقيمت  حيث  االأخـــرى  ـــدول  وال املجتمع 
الفرن�شية  القن�شليات  بح�شور  املــعــار�ــس  مــن 
تلعبه  ومــا  واللبنانية  والهندية  والباك�شتانية 
الفنانات  لتعليم  اأ�شكالها  بكافة  الفنية  املدار�س 
والفنانني ال�شعوديني بهذا املجال وب�شكل خا�س 
كوين فنانة ت�شكيلية اأقول اإنه يجب توظيف هذا 
الفن للتحدث عن ق�شايا مهمة مثل العنف االأ�شري 
وحــقــوق الــطــفــل وحـــق الــوالــديــن وكــبــار ال�شن 
وحتى عن املخدرات واآثارها ال�شيئة على �شبابنا 
امل�شاعر ب�شكل  فهي ر�شائل ناعمة خفيفة تالم�س 

غري مبا�شر".

123 اإيجاد مناخ 
اجتماعي اإيجابي

اإنعا�س الو�شع 
االقت�شادي

االرتقاء مب�شتوى 
الثقافة

أهمية الفنون التشكيلية

مبدعات سعوديات لـ»       «:
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الفنون التشكيلية
قوة ناعمة لتوطيد روابط املحبة

لعقد عالقات  �شانحًة  الفنية فر�شًة  الرامج والفعالّيات  ُتعتر  الرابط والتاآلف، حيث  اإيجابّي ي�شوده  الت�شكيلية يف خلق مناخ اجتماعّي  الفنون  ُت�شاهم 
جديدة وتوطيد روابط املحبة والثقة بني اأفراد املجتمع، �شواء اأكانوا م�شاركني فاعلني يف هذه الفعاليات اأم اكتفوا بدور املتفّرج، حيث اإّنها ُت�شعرهم مبزيد 
من الفخر واالنتماء ملجتمعهم. تتجّلى اأهمية الفن الت�شكيلي  يف بناء جمتمعات اأف�شل، وذلك من خالل دوره يف تعميق م�شاعر الفخر واالعتزاز لدى االأفراد 
فيما يتعّلق بتاريخ اأّمتهم، وغنى ثقافتهم، و�شمّو مكانة ما تركوه من اإرث ح�شارّي ُيعّر عنهم، حيث ُيعّد الفن و�شيلًة مهّمًة من و�شائل التثقيف بالتاريخ 
ومنتجات احل�شارات املختلفة، فاإن حتّققت لالإن�شان الروؤية الوا�شحة وال�شاملة حول هذه االأمور بات اأكرث ا�شت�شعارًا بعظم ثقافته واأكرث ات�شااًل مبا�شيه، 

واأ�شحى املجتمع قوّيًا متما�شكًا ال يهتز ب�شهولة اأمام ال�شدائد واملحن، وال ُت�شعف من حُلمته اأّية حماولة الإ�شعافه وتفكيكه.

البالد- ياسر خليل

مطلوبة قربان

جنود زاهد

مها يا�شني

هدى ال�شهيب

اأجماد �شوقي

 »«
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�سلونا�س داغ�ستاين:
جدة � ياسر خليل

اأن��ه��ا خ��ري��ج��ة جامعة  وب��ي��ن��ت 
اإ�سالمية  فنون  العزيز  عبد  امللك 
ملدة  ال��ف��ن  مم��ار���س��ة  ع��ن  انقطعت 
2015م،   ع����ام  رج��ع��ت  ط��وي��ل��ة 
وبداأت مع جمعية الأيدي احلرفية 
تطوعت  ثم  حرفية،  فنون  مدربة 
باإعطاء  وال��ب��ك��م  ال�سم  ن���ادي  يف 

دورات لل�سموات.
اأن  داغ�������س���ت���اين  واأ�����س����اف����ت 
ال��ط��ري��ق  ب���داي���ة  ع��ل��ى  "العرب 
من  َك���ِث���رًا  واأن  ال��ع��امل��ي��ة،  ن��ح��و 
الفنانني العرب الذين �ساركوا يف 

معار�س وملتقيات ت�سكيلية دولية وعاملية 
اأثبتوا جدارتهم وقدرتهم الفنية على تقدمي 
اململكة  مثلت  وقد  بالتقدير،  حتظى  اأعمال 
لله  ال��ق��اه��رة واحل��م��د  يف م��وؤمت��ر فني يف 
ذهبية  وميدالية  درع  تكرمي  على  ح�سلت 
من قبل موؤ�س�س روؤى عربية مب�سر الفنان 

اأحمد جمال.
مبفهومه  ال��ف��ن  اإىل  تنظر  اإن��ه��ا  وق��ال��ت 
الإبداعي  الفنان  اإنتاج  ي�سم  حيث  ال�سامل، 
وت��ع��ب��ره ع��ن ذات����ه وم�����س��اع��ره وان��ت��م��ائ��ه 
الثقافة  األ���وان  من  لونًا  وباعتباره  لوطنه 
الكبرة  الفن  اأهمية  جانب  اإىل  الإن�سانية، 

اإىل  جميعها  تدعو  اأمور  وهي  املجتمع،  يف 
بالفن  الرت��ق��اء  اأج���ل  م��ن  اجل��م��اع��ي  العمل 

العربي للعاملية.
وا�ستطردت بقولها: �ساركت يف معار�س 
دول��ي��ة يف ال��ع��راق وك��رد���س��ت��ان ورو���س��ي��ا 
و�سهادات  دروع  على  ح�سلت  والأردن. 
وم�سر،  الأردن  يف  ���س��ارك��ت  ك��ذل��ك  منهم 
مادلني  الفنانة  م��ن  تكرمي  على  وح�سلت 
اجلوائز  معظم  بدير.  اأحمد  والفنان  طرب 
اآخر  الفنون.  جلنة  من  دولية  دروع  كانت 
املها  فنون  ج��ال��ري  م��ع  بها  ف��زت  م�سابقة 

بجدة ب�ساعة فر�سات�سي.
معر�س  اإق��ام��ة  فكرة  جاءتني  اأن��ه  واأذك���ر 

خمتلفًا  يكون  اأن  وددت  �سخ�سي، 
وب��خ��ام��ات خم��ت��ل��ف��ة، وف���ك���رت اأن 
بطريقة  احل��ج��ازي  البيت  اأج�����س��د 
خم��ت��ل��ف��ة ع����ن ال���ر����س���م ب����الأل����وان 
وال���ف���ر����س���ة، ف��ع��م��ل��ت ال���روا����س���ني 
وال�����س��ب��اب��ي��ك والأب���������واب ب����ارزة 
ب��اخل�����س��ب ب��ط��ري��ق��ه وق�����س ي��دوي 
كما  تقنية،  اأي  ا�ستخدام  غ��ر  م��ن 
حاولت قدر امل�ستطاع اأن اأبرز البيت 
باخل�سب  ب��ت��ف��ا���س��ي��ل��ه  احل���ج���ازي 
وا�ستخدام بع�س اخلامات كالفلني 
امل�����س��غ��وط وال����غ����راء وامل��ع��ج��ون 

والألوان والعجينة واأ�سياء اأخرى.
واأ�سافت اأنها حاولت اإعادة تدوير بع�س 
ل�ستخدامها  بال  على  تخطر  ل  التي  امل��واد 
اإب��داع��ي��ة،  ب�����س��ورة  وتلوينها  وتوظيفها 
اللوحات  وبع�س  الطبيعة  األ���وان  وبنف�س 
جم�سمًا  اأبدعت  كما  حقيقيًا،  جت�سيدًا  كانت 
والتلفزيون  املجل�س  ي�سم  احلجازي  للبيت 
والنامو�سية  ال�سطح  يف  والأريل  والراديو 
واحل�سرة اخل�سف وبع�س تفا�سيل البيت 
بجانب  م�سجدًا  عملت  وك��ذل��ك  احل��ج��ازي، 
من  يحتويه  مبا  الفران  دكان  وكذلك  البيت 

دقيق و�سمن وطاولة للعي�س.

الفنانات  اأمام  الطريق  اأن  اإل  الفني،  العمل  قدر  ترفع  املوهبة وحدها  اأن  اإذ  واملراأة،  الرجل  التمييز بني  يعرف  الفن ل  اأن  رغم 
الت�سكيليات العربيات ما زال َطِوياًل، حيث تقول الفنانة الت�سكيلية ال�سعودية �سلونا�س عثمان داغ�ستاين اإن قول البع�س بوجود 
فن ن�سائي اأو ذكوري اأمر مرفو�س، واإبداع املراأة يعرب عن اأنوثتها، ويجعل اجلمال ينبثق من داخلها لتخرج عرب عملها الفني كل 

ما يف خلجات روحها من طاقات اإيجابية اأو �سلبية جت�سدها يف العمل الفني، وت�سكله بالفر�ساة والألوان.

الفن الت�سكيلي العربي يخطو نحو العاملية  

عزف احلروف مع اخلطاط �سعود �ساكر
اأجد نف�سي يف اخلط الديواين

البالد- ياسر خليل
اخلط  يف  مذهل  ح�سور  لها  التي  املميزة  الأ���س��م��اء  م��ن 
املركز  على  احلا�سل  خان،  �سعود  اخلطاط  وفنونه  العربي 
قام  نلتقي"  وال��ذي  "بحب مكة  الدولية  امل�سابقة  الأول يف 
ذلك  بعد  دخلت  حيث  الف�سيف�ساء،  م��ن  ج��داري��ة   بت�سميم 
اململكة  ومّثل خان  مكة،  مو�سوعة جيني�س يف  قائمة  �سمن 
حمافل  يف  الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون  العربي  اخل��ط  يف 
تركمان�ستان، وا�سنطن،  اأذربيجان،  كازخ�ستان،  مثل  دولية 
الربتغال،  ال�سني،  طوكيو،  املجر،  برلني،  روم��ا،  الت�سيك، 

رو�سيا. م�سر وقرب�س.
من  خ��ان   �ساكر  �سعود  الت�سكيلي  اخلطاط  اليوم  �سيفنا 
تفا�سيل  يف  املبدعني  من  وهو  1960م  املكرمة  مكة  مواليد 
اخلط العربي وفنونه، وفاز بعدة جوائز نظر ابداعاته يف 

اخلط العربي.
اهتمامي  كان  قال: حقيقة  العربي  بداياته مع اخلط  وعن 
بف�سل  وذلك  املتو�سطة،  املرحلة  من  العربي،  للخط  وع�سقي 
خطوطنا  وحت�سني  بتعليمنا  يهتمون  كانوا  الذين  اأ�ساتذتنا 
من خالل مادة اخلط العربي، واأكملت م�سواري عندما �سافرت 
خ�سر  م�سعد  القدير  الأ�ستاذ  يد  على  وتعلمت  القاهرة،  اإىل 
البور�سعيدي، عميد اخلط العربي اآنذاك. وعند عودتي اأكملت 
م�سواري مبقابلة الأ�ستاذ الفا�سل اإبراهيم العرايف، ذلك كان 
اأكملت م�سواري يف جدة من  14  عامًا تقريبًا، بعد ذلك  قبل 
عمل  وور�س  دورات  وعمل  العربي  للخط  ناٍد  تاأ�سي�س  خالل 

للخط العربي، ومثلت اململكة يف املحافل الدولية.
وفيما يتعلق باإجنازاته الفنية قال: اإجنازاتي اإنني حا�سل 
على املركز الأول يف امل�سابقة الدولية بحب مكة نلتقي، وذلك 

بت�سميم جدارية ف�سيف�ساء دخلت �سمن مو�سوعة غيني�س يف 
مكة، كما اأنني حا�سل على املركز الثاين يف م�سابقة الت�سكيل 
2018م  كما قمت  الدولية  العربي  يف �سوق عكاظ  باخلط 
اجلديد  ب��ج��دة  عبدالعزيز  امل��ل��ك  م��ط��ار  يف  ج��داري��ة  بتنفيذ 
وجميع  اأرام��ك��و  يف  املعرفة  اإث���راء  مهرجان  يف  وامل�ساركة 

املعار�س الداخلية وور�س عمل ومعار�س دولية.
ويف �سوؤال عما اإذا كان ميكن اخلروج باخلط العربي اإىل 
قال: طبعا هذا ل مينع من خروج اخلطاط  اأخرى  ف�ساءات 
على  احلفاظ  ب�سرط  ح��رة.  خطوط  اإىل  القاعدي  اخلط  من 

ق��واع��د احل����رف وق��وان��ي��ن��ه 
واحلفاظ على جمال و�سكل 
احل�������رف وع�������دم ت�����س��وي��ه 
خوا�سه  وف��ق��ده  احل����روف 

وقواعده اجلمالية.
مب�سهد  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
الت�سكيلية  والفنون  لوحاته 
جميع  ال���ل���ه  ب��ف�����س��ل  ق�����ال: 
ع��امل  اإىل  ارت��ق��ت  ل��وح��ات��ي 
ال��ف��ن واجل���م���ال الإب���داع���ي 
واإظ������ه������اره ب�����س��ك��ل ت��ق��ن��ي 
جمالها  يف  خ��ال��دة  كتحفة 

هذا  احت�سان  يف  ال�سكل  بهذا  نف�سي  اأجد  لذلك  وتفا�سيلها، 
الفن كرثوة فنية ت�سجل يف ر�سيدي و�سرتي الفنية.

بتوفيق  قال:  نف�سه  اإىل  القريبة  اأنواع اخلطوط  اأي  وعن 
الله اأجيد كتابة اخلطوط كلهم، ولكن هناك ما هو الأقرب اإىل 
ال�سنبلي  والطغراء  دي��واين  واجللي  الديواين  اخلط  قلبي 

الن�سخ والرقعة والثلث"، ح�سب ترتيبها يف اأعمايل.
اأن  نحتاج  ق��ال:  العربي  للخط  الن�سء  ج��ذب  كيفية  وع��ن 
ن�سرتجع مادة اخلط العربي اإىل املدار�س واإقامة ور�س عمل 

ليهتم  العربي،  للخط  ودورات 
به الن�سء، ويطور من م�ستواه 

يف اأ�سول اخلط العربي.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ب��ادرات 
يف  ال��ث��ق��اف��ة  ل����وزارة  امل�سيئة 
اأوًل  ق��ال:  العربي  اخل��ط  دع��م 
وق���ب���ل ك���ل ����س���يء، ي��ج��ب اأن 
ملا تقدمه  الثقافة،  ن�سكر وزارة 
م��ن دع���م لإظ��ه��ار ث��ق��اف��ة اخل��ط 
ال���ع���رب���ي ل��ل��ع��امل وج��م��ال��ي��ات 
اخلط العربي، وناأمل اأن يكون 
للخطاطني  ودع��م  تعاون  هناك 
اأكرث، لإظهار جماليات اخلط واإ�سداء الأمور لأهلها لكي تعم 
الفائدة. وبدعم من الوزارة احلمد لله ودعم عام اخلط العربي 
اأقمنا يف جدة، وعلى مدار �سهر كامل ملتقى اخلط ال�سعودي، 
جمع   من  متكنت  وال��ذي  الراقي،  احل��دث  لهذا  املن�سق  وكنت 
١٥٠ لوحة خطية لأ�سهر خطاطي اململكة من املناطق جميعهم 
يف معر�س قمة يف اجلمال واإقامة ور�س للخط وحما�سرات 
معلم  العرايف  اإبراهيم  اخلطاط  باإ�سراف   اخلطاطني  لأ�سهر 

اخلط يف احلرم املكي ال�سريف.
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 مطاعم تتبارى لتقدمي اأ�صهى الو�صفات

املعجنات  واأل��ذ  اأ�صهر  من  الكروا�صون  يعترب 
الفرن�صي،  اإىل املطبخ  اأ�صوله  العامل، وتعود  يف 
من  ويتكون  ال��ه��ايل،  �صكله  م��ن  ا�صمه  وي��اأخ��ذ 
ال��زب��دة  م��ن  ق��ط��ع  بينها  تف�صل  ع��دي��دة  ط��ب��ق��ات 
بالعديد  ح�صوها  ميكن  ذل��ك  ع��ن  ف�صًا  امل��ذاب��ة، 
وال�صوكوالتة  املربى  مثل  احل�صوات  اأن��واع  من 
تقدميها  ميكن  كما  وغ��ره��ا،  واجل��ن  والع�صل 
م��ث��ل: اخلبز  ت��ك��ون  ب��ح��ي��ث  اأي ح�����ص��وة  ب����دون 
ميكن  حيث  احللويات  اأ�صهر  من  والكروا�صون 
اأو ميكن  تناولها كوجبة فطور مثالية وم�صبعة، 
عيد  املنا�صبات اخلا�صة، ويف حفلة  تقدميها يف 

مياد االأطفال اخلا�صة.
حيث  ج��دًا،  عالية  بطاقة  الكروا�صون  ويتميز 
حالة  ففي  الدقيقة،  الغذائية  قيمتها  ح�صواته 
طعامًا  الكروا�صون  ي�صبح  احللويات،  ا�صتخدام 
مثل  وملء  جرامًا(.   45( بالكربوهيدرات  غنيًا 

والنقانق  واجل���ن  بالبي�ض  اخل��ب��ز  ه��ذا 
كمية  من  كبر  ب�صكل  يزيد  واللحم 

الدهون يف بنيتها )25 جرامًا(، 
الكروا�صون،  يت�صبب  بينما 

مثل اأي وجبة �صريعة، يف 
حول  اجل��دل  م��ن  الكثر 
اجل�صم.  على  ت��اأث��ره��ا 
ال��ك��روا���ص��ون  ك���ان  اإذا 
ع��ن��ه  غ���ن���ى  ال  ج��������زءًا 
م���ن ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي 
يجلب  ف��ل��ن  ال��ي��وم��ي، 
للج�صم.  فوائد  اأي  ذلك 

ا�صت�صاري  ح���ذر  بينما 
ت��غ��ذي��ة، م���ن االإف������راط يف 

عام  ب�صكل  املعجنات  تقدمي 
لاأطفال.

العثمان  الدكتور عبدالعزيز  وقال 
�صابق  ح��دي��ث  يف  ال��ت��غ��ذي��ة  ا���ص��ت�����ص��اري 

اإن  "االإخبارية"،  ق��ن��اة  ع��ل��ى   120 ل��ربن��ام��ج 
الكروا�صون والكيك غر منا�صبة لاأطفال، رغم 
باالإ�صافة  االأج��ب��ان،  م��ن  كمية  على  احتوائها 
الغذائية غر  العنا�صر  قليلة جدًا من  اإىل كمية 

الكافية.
للغذاء  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأج����رت  جهتها،  م��ن 
بيع  مل��ن��اف��ذ  ���ص��اب��ق��ًا  م��ي��دان��ي��ًا  م�صحًا  وال�����دواء 
للتحقق  واحل��ل��وي��ات،  واملعجنات  املخبوزات 
ال�����ص��ع��رات احل��راري��ة على  م��ن تطبيق الئ��ح��ة 
التحقق  اإىل  اإ�صافة  للبيع،  املعرو�صة  املنتجات 
التخزين.  وا�صرتاطات  ال�صاحية  تواريخ  من 
وظهر اأن نحو 70 % من حمال بيع املخبوزات 
املحال  م��ن   % و75  والق�صيم،  ال��ري��ا���ض  يف 
بتطبيق  ملتزمة  وج���دة  امل��ن��ورة  امل��دي��ن��ة  يف 
الهيئة  األزمت  التي  احلرارية  ال�صعرات  الئحة 
الغذائية  املن�صاآت  للغذاء والدواء جميع  العامة 

يتم  التي  وامل�صروبات  الوجبات  على  بو�صعها 
تقدميها للم�صتهلك.

مفت�صو  ر�صدها  التي  املخالفات  اأبرز  و�صملت 
هيئة الغذاء والدواء يف املن�صاآت املخالفة، ح�صاب 
ال�صعرات احلرارية بطريقة غر �صحيحة، وعدم 
اأن���واع  جميع  على  احل��راري��ة  ال�صعرات  و���ص��ع 
وعدم  وا�صح،  ب�صكل  املعرو�صة  الطعام  قوائم 
و���ص��ع ال�����ص��ع��رات احل���راري���ة م��ق��اب��ل ك��ل �صنف 
حتديد  وع��دم  القائمة،  يف  الطعام  اأ�صناف  من 
طريقة  لكل  منف�صل  ب�صكل  احل��راري��ة  ال�صعرات 
اإعداد، وعدم وجود عبارة "يحتاج البالغون اإىل 
وقد  يوميًا،  املتو�صط  يف  حراري  �صعر   2000

تختلف االحتياجات.
وت��ط��ّب��ق الئ��ح��ة و���ص��ع ال�����ص��ع��رات احل��راري��ة 
تقدم  التي  الغذائية  املن�صاآت  وجبات  قائمة  يف 

جميع  ع��ل��ى  امل��ن��زل،  خ���ارج  للم�صتهلك  ال��ط��ع��ام 
الغذائية من املطاعم واملقاهي وحمات  املن�صاآت 
الطازجة،  الفاكهة  ع�صائر  وحمات  االآي�صكرمي، 
املوجودة  والكافتريات  واحللويات  واملخابز 
باملتاجر وال�صوبر ماركت، واملنتزهات الرتفيهية، 

ويف الكليات واجلامعات، واجلهات احلكومية.
وت�صدد الائحة على �صرورة عر�ض ال�صعرات 
احل���راري���ة ب��ط��ري��ق��ة وا���ص��ح��ة، واأن ت��ك��ون يف 
اأ�صناف  الواجهة االأمامية مقابلة لكل �صنف من 
الطعام يف القائمة، واأن تو�صع على جميع اأنواع 
قوائم الطعام املعرو�صة ب�صكل دائم، �صواء كانت 
القائمة على لوحة خ�صبية، اأو �صا�صة اإلكرتونية، 
عر�ض  ي��ت��م  واأن  االأ����ص���ك���ال،  م��ن  ���ص��ك��ل  اأي  اأو 
مت  حال  ويف  الواحد،  الطعام  الطبق  حمتويات 
فردية  وح���دات  �صكل  على  الطعام  طبق  عر�ض 
احل��راري��ة  ال�صعرات  تو�صع  اأن  يجب  مق�صمة 
ال�صعرات  ع��ن  االإع����ان  ي��ت��م  واأن  وح����دة،  ل��ك��ل 
اجلانبية  الطلبات  لكل  منف�صل  ب�صكل  احلرارية 
وامل�صروبات  ك��رمي  كاالآي�ض  الطعام،  قائمة  يف 
التي  ولاأطعمة  وال�صل�صات،  والكعك  الغازية، 
يتم اإعدادها بطرق خمتلفة، كالدجاج امل�صوي اأو 

املقلي، اأو املنكهة باالأع�صاب.

البالد - جدة
في  الفخمة  والمطاعم  والفنادق  السريعة  الوجبات  سالسل  تتبارى 
زبائنها  رضا  لتنال  اللذيذ  الكرواسون  وصفات  وألذ  أشهى  تقديم 
وعمالئها، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للكرواسون الذي يصادف 30 
من يناير من كل عام. وتتعدد أنواع الكرواسون الفاخر، إذ يتفنن الطهاة 
التي  اللذيذة  الحشوات  وكذلك  منه،  ومبتكرة  مختلفة  أنواع  عمل  في 
الرائحة  ذات  الشهية  والمخبوزات  المعجنات  تلك  مكوناته.  في  تدخل 
الصباح.  قهوة  فنجان  مع  نفسها  عن  لتعلن  الكثيرين  تجذب  الذكية 
تفضل  والتي  المذاقات،  تخطئها  ال  التي  الرائعة  الزبدة  رائحة  يعلوها 

وجبة الكرواسون على مائدة اإلفطار.

الكروا�صون..

محالت بيع المخبوزات ملتزمة بالئحة السعرات الحرارية
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 البالد � العال
لها  �سعودية،  �سينمائية  �سناعة  تاأ�سي�س  �أج��ل  من  حثيثة  ب�سورة  �لعال،  فيلم  يعمل 

�إ�سر�ف  حتت  �لتدريب  م�ستويات  �أرقى  وتوفري  �لدولية،  �ملحافل  كافة  يف  ح�سورها 

بناء  يف  و�لإ�سهام  �ملجال  ه��ذ�  يف  �خل��ر�ت  لتقدمي  و�خل���ر�ء،  �ملحرتفني  من  نخبة 

وتطوير �سناعة �ل�سينما يف �لُعال.

�لتعاون مع معهد  �لُعال عن  �مللكية ملحافظة  للهيئة  �لعال" �لتابعة  "فيلم  �أعلنت  و�أم�س 

"كريتيف ميديا �سكيلز"، ل�ست�سافة خمّيم �إبد�عي ي�ستمر على مدى 10 �أيام، وي�سرف 
�ل�سينما، وذلك بهدف تدريب �جليل �جلديد  عليه نخبة من حمرتيف وخر�ء �سناعة 

من �ملو�هب �ل�سينمائية �ل�سعودية، وتزويدها باخلر�ت �لالزمة لالإ�سهام يف تطوير 

�سناعة �ل�سينما يف �ململكة.

�لقادم،  فر�ير   26 يف  ينطلق  و�ل��ذي  �لأوىل،  ن�سخته  يف  �لتدريبي  �ملخّيم  ويقّدم 

وور�س  �ل��دور�ت  من  �سل�سلة  ت�سمل  �لعملي،  و�لتدريب  �لفنية  �لدرو�س  من  جمموعة 

�إرثًا عامليًا  �أول موقع يتم ت�سنيفه  �لُعال، و�لتي ت�سم  �لتي تقام يف قلب مدينة  �لعمل 

وفق �ليوني�سكو، ومت ت�سميم �لرنامج لإعد�د وتدريب 25 موهبة �سعودية من �لُعال 

�لأزي��اء، �ملكياج و�ل�سعر،  �لفنية، �ملو�قع،  �لإخ��ر�ج، �لإد�رة  �لإنتاج، دعم  يف جمالت 

وغريها. ويعد �ملخّيم �لتدريبي �سمن �سل�سلة من مبادر�ت فيلم �لعال �لر�مية �إىل بناء 

�لد�خلية، بهدف تعزيز منو  �ل�ستثمار�ت  �ملزيد من  �لب�سرية و�لفنية، وجذب  �ملو�رد 

و�خل��ر�ت  �ملهار�ت  �أ�سحاب  �إىل  �حلاجة  تلبية  طريق  عن  �لُعال،  يف  �لإنتاج  عجلة 

�لعالية، مبا ي�سمن ت�سريع �زدهار قطاع �لإنتاج �ل�سينمائي يف �ململكة.

جديدة  مهار�ت  �كت�ساب  �ل�سعودية  للمو�هب  �ملخّيم  هذ�  ويتيح 

توؤهلها لالنطالق �إىل عامل �ل�سينما.

�سناعة  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  �آلف  وت��اأه��ي��ل  ب��ت��دري��ب  �مل��ع��ه��د  وق���ام 

�سهرية،  �سينمائية  �إن��ت��اج��ات  يف  ���س��ارك��و�  مم��ن  �ل�سينما، 

�سينمائية  �لتحول نحو وجهة  تعزيز  �إىل  �لعال  ت�سعى  حيث 

و�لعاملية  �ملحلية  لالإنتاجات  �أبو�بها  فتحت  �أن  بعد  جديدة 

قندهار  فيلم  ت�سوير  موؤخرً�  ��ست�سافت  حيث  2020م،  يف 

وقد  بتلر،  ج���ري�رد  �لنجم  وبطولة  روم���ان  ري��ك  �إخ���ر�ج  م��ن 

منهم   %  10 350 �سخ�سًا،  من  �أكرث  �لفيلم  �إنتاج  فريق  �سّم 

من �جلن�سية �ل�سعودية. وتوزع �لعاملون يف جمالت �لإنتاج، 

و�ملوؤثر�ت �لب�سرية، و�لعمليات �لفنية، و�ملكياج و�ل�سعر، و�إد�رة 

�ملو�قع، �إ�سافة �إىل �ملئات ممن �ساركو� يف �سفوف �ملمثل �لثانوي.

جم��ّم��ع��ات  �أح�����دث  �أح����د  �إن�����س��اء  ع��ل��ى  �لعال" ح��ال��ي��ًا  "فيلم  وت��ع��م��ل 

30 �ألف مرت مرّبع،  �ل�ستوديوهات و�أكرثها تطّورً�، وميتّد على م�ساحة 

�لت�سجيل  ��ستوديوهات  �ثنني من  �ملجمع على  �لأوىل من  �ملرحلة  و�ست�ستمل 

�سة لالإنتاج وور�س �لعمل، ومبنى  �لعازلة لل�سوت مبو��سفات عاملية ومباٍن خم�سّ

�إد�ري،  ومبنى  للتموين،  وخمزن  �لنارية،  �لألعاب  با�ستخد�م  �لب�سرية؛  للموؤثر�ت 

و�سيكون �ملجّمع �أي�سًا على مقربة من م�ساحة 12 كيلومرتً� مربعًا من مو�قع �لت�سوير 

�خلارجية �لتي ُتظهر جمال �ملناظر �لطبيعية �خلالبة يف حمافظة للعال.

خميم �إبد�عي لإطالق �ملو�هب �ل�سعودية

إكساب مهارات للمواهب السعودية
إطالق الشباب في عالم السينما
 تطوير صناعة السينما في المملكة

1
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أه��������داف
المخيم اإلبداعي

بناء وتطوير صناعة السينما في العال

 أهازيج شعبية
بمهرجان العسل في مهرجان الحنيني

البالد � العيدابي
�أج��و�ء  �ل�سعبية،  �لفنون  �أ�سفت 

�لبهجة و�لفرح على زو�ر مهرجان 

ع�����س��ل ج�������از�ن �ل���ث���ام���ن، �ل����ذي 

و�ملياه  �لبيئة  وز�رة  فرع  ينظمه 

و�لز�رعة مبنطقة جاز�ن باإ�سر�ف 

ممثلة  �ملنطقة،  �إم���ارة  من  مبا�سر 

ب�ساحة  �لعيد�بي، وذلك  مبحافظة 

�ملركز �حل�ساري باملحافظة.

و�ح��ت�����س��ن م�����س��رح �مل���ه���رج���ان، 

م�ساركة �لفرق �ل�سعبية مبحافظات 

من  �لعديد  ق��دم��و�  �ل��ذي��ن  �ملنطقة 

�ألو�ن �لفنون �ل�سعبية، �لتي �أحيت 

�لرق�سات  عر  �ل�سعبي  �مل��وروث 

ت�ستهر  �لتي  �ل�سعبية  و�لأه��ازي��ج 

بها منطقة جاز�ن ومنها: �له�سعة 

و�ل�����س��ف��ق��ة و�ل�����س��ي��ف و�ل��ع��ر���س��ة 

و�لدلع و�لزيفة و�ملع�سى و�لز�مل 

و�لعز�وي وغريها.

ج���از�ن  ع�سل  م��ه��رج��ان  �أن  ُي��ذك��ر 

�أي���ام   10 ي�ستمر  �ل����ذي  �ل��ث��ام��ن 

َن���ح���اًل،   ٥٥ م�����س��ارك��ة  ي��ت�����س��م��ن 

ي��ع��ر���س��ون �أك���رث م��ن 10 �أط��ن��ان 

ع��ال  �ل��ع�����س��ل  �أن�����و�ع  م��ن خمتلف 

منطقة  ت�����س��ت��ه��ر  �ل����ذي  �جل������ودة، 

�لعديد  ويت�سمن  باإنتاجه،  جاز�ن 

م���ن �ل���ر�م���ج �ل��رت�ث��ي��ة و�ل��ف��ن��ي��ة 

و�لرتفيهية �مل�ساحبة.

البالد � عنيزة
�أقيم �أم�س ب�ساحة �سوق �مل�سوكف �لرت�ثي يف عنيزة مز�د علني خا�س بالقطع 

�ل�سابع.  �حلنيني  ملهرجان  �مل�ساحبة  �لفعاليات  �سمن  �لأث��ري��ة  و�ملقتنيات 

�لقطع  على  �حلفاظ  �إىل  بعنيزة  �لتجارية  �لغرفة  تنظمه  �لذي  �مل��ز�د  ويهدف 

�لأثرية، ومعرفة م�سادرها ومدى �أهميتها لدى �أ�سحابها.

من  و�مل�سنوعة  �لقدمية  �ملنزلية  �لأو�ين  من  كبري  عدد  على  �مل��ز�د  و��ستمل 

�لأكالت  ب�سنع �حلنيني وغريها من  �ملتعلقة  تلك  و�لفخار وبخا�سة  �خل�سب 

تر�وحت  قدمية  تر�ثية  حربية  و�أدو�ت  و�سيوف  بنادق  جانب  �إىل  �ل�سعبية 

من  ع��ددً�  �مل��ز�د  �سمل  كما  للقطعة،  ري��ال  �آلف  ثالثة  �إىل  �ألفني  من  �أ�سعارها 

و�قتناء  جمع  يف  �ملهتمني  وخا�سة  �ملو�طنون  تهافت  �لتي  �لقدمية  �ملقتنيات 

مبا  �مل�سبق  لعلمهم  ت�ستحقها  �أنها  يرون  باأ�سعار  �سر�ئها  على  �لأثرية  �لقطع 

بجمعها  �لبع�س  هو�ية  �إىل  �إ�سافة  بالغة،  �أهمية  من  �ملقتنيات  تلك  متثله 

و�ملحافظة عليها.

 �لبالد � جدة

تنطلق بعد غد �لأربعاء  فعالية "�سوق 

وهو  �ل��ت��اري��خ��ي��ة،  ب��ج��دة  �أبوعنبة" 

ب��ال��رت�ث  �ل��ت��ي ُتعنى  �أح���د �لأ���س��و�ق 

�ل�����س��ع��ودي �ل��ع��ري��ق، و����س��ت��ع��ر����س 

�مل��ن��ت��ج��ات �ل��وط��ن��ي��ة، و�ل��ع��دي��د من 

�لفنون �لإبد�عية.

وي�����س��م �ل�����س��وق، �ل��ك��ث��ري م���ن �مل��ح��ال 

كافة  توفر  �لتي  �لتجارية،  و�لأك�ساك 

�ملتنوعة،  كالأطعمة  �ملنتجات  �أن���و�ع 

و�خل�سرو�ت بكافة �أ�سكالها، و�لعطور 

�أن  ُي��ذك��ر  وغ��ريه��ا.  �لفنية،  و�ل��ت��ح��ف 

 45 مدى  على  ي�ستمر  عنبة  �أبو  �سوق 

يف  ُيقام  حيث  و�سبت،  جمعة  كل  يومًا 

�لقدمية،  جدة  معامل  و�سط  �لبلد  جدة 

�لتاريخي  عنبة  �أبو  معلم م�سجد  حيث 

يقارب  ما  منذ  �ملكان  على عبق  �ل�ساهد 

�ل�7 قرون، ويقع �سمن م�سروع �لأمري 

�مل�ساجد  لتطوير  �سلمان،  ب��ن  حممد 

�ل��ت��اري��خ��ي��ة، يف م��رح��ل��ت��ه �ل��ث��ان��ي��ة، 

و�لثقافية  �لدينية  �ملكانة  تعزيز  بهدف 

للم�ساجد �لتاريخية يف حارة �ل�سام.

مزاد للمقتنيات

جدة التاريخية
تستضيف سوق »أبو عنبة«
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بعد تغلبه على الفيحاء بهدفي حمداهلل..

 االتحاد بطاًل لكأس السوبر 

متابعة - محمود العوضي
 تصوير- مشاري البجيدي

عبدالرحمن الخزيم
للمرة الأوىل يف تاريخه، توج فريق   
بعد  ال�سعودي،  ال�سوبر  بكاأ�س  الحتاد 
دون  بهدفني  الفيحاء  نظريه  على  فوزه 
جمعتهما  التى  النهائية  املباراة  يف  رد 
م�ساء اأم�س على ملعب امللك فهد الدويل 

اأمام ما يقارب الـ 50 األف م�سجع.
حمدالله   عــبــدالــرزاق  املغربي  النجم   
وا�ستحق  لــلــقــاء،  جنــمــًا  نف�سه  فــر�ــس 
جائزة رجل املباراة بعد ت�سجيله هديف 
3 و48 من عمر  الدقيقتني  الحتــاد يف 

املواجهة.
من  �سريعًا  بالهجوم  املــبــاراة  بـــداأت   
جانب فريق الحتاد، ترجمه عبدالرزاق 

الدقيقة  للعميد يف  لهدف مبكر  حمدالله 
الثالثة.

املباراة  حكم  اأ�سهر   ،20 الدقيقة  يف 
البطاقة ال�سفراء يف وجه لعب الفيحاء 
يعود  اأن  قــبــل  الــ�ــســفــري،  عــبــدالــرحــمــن 
يف  احلــمــراء  البطاقة  ومينحه  احلــكــم 
عرب  اللقطة  مراجعة  بعد   24 الدقيقة 

تقنية الفديو.

�سجل رومارينهو الهدف الثاين لفريق 
الحتاد يف الدقيقة 39، لكن احلكم قرر 
اإلغاء الهدف بداعي الت�سلل بعد العودة 

لتقنية الفيديو.
ا�ستحواذ  ا�ستمر  الثاين،  ال�سوط  يف 
يف  وجنــح  بالهجوم،  وبـــادر  الحتـــاد، 
براأ�س  الثاين  بالهدف  النتيجة  تعزيز 

حمدالله يف الدقيقة 48.

جمريات  على  �سيطرته  الحتــاد  اأحكم 
يف  الثاين  الهدف  ت�سجيل  بعد  الأمــور 
ظل وجود حماولت خجولة من جانب 
لعــبــي الــفــيــحــاء، ولــكــن دون جـــدوى؛ 
الحتــاد  رئي�س  امل�سحل  يا�سر  ليتوج 
الــ�ــســعــودي لــكــرة الــقــدم فــريــق الحتــاد 
ببطولة ال�سوبر الأوىل يف تاريخه، فيما 

قلد فريق الفيحاء امليداليات الف�سية.
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ن���������ع���������م.. خ�������س���ر 
ال���ن�������س���ر م���ب���ارات���ه 
بطولة  الأخ��رة يف 
ال�سعودي  ال�سوبر 

اأك��ر  يكن  ومل  الحت����اد،  �سقيقه  اأم���ام 
الن�سراوية  اجلماهر  من  املت�سائمني 
يتوقع ذلك، ولكن هذا حال كرة القدم" 
ن��ظ��ري  وج��ه��ة  م���ن  وخ�سارة"،  ف���وز 
مدربه  يتحملها  اخل�سارة  اأن  اخلا�سة 
التي  الفنية  بخياراته  جار�سيا  ال�سيد 
يف  بت�سحيحها  وقام  املباراة،  بها  بداأ 
ط��ارت  اأن  بعد  ولكن  ال��ث��اين،  ال�سوط 

الطيور باأرزاقها.
للم�سجع  امل����وؤمل����ة  اخل�������س���ارة  ورغ�����م 
كل  نهاية  لي�ست  اأن��ه��ا  اإل  الن�سرواي 
�سيء، فالفريق الأ�سفر ل زال مت�سدرًا 
للمحرتفني،  ال�سعودي  رو�سن  ل��دوري 
للنهائي  للو�سول  كبرة  فر�سة  ولديه 
الأغ����ل����ى يف ك���اأ����س خ�����ادم احل��رم��ني 
ال�����س��ري��ف��ني، ومي��ت��ل��ك لع��ب��ني اأج��ان��ب 
مم��ي��زي��ن، وع��ل��ى راأ���س��ه��م الأ���س��ط��ورة 
ويحتاج  رونالدو،  كري�ستيانو  العاملية 
الفرتة من قبل حمبيه  الهدوء هذه  اإىل 
ومل��ل��م��ة اجل����راح وال���س��ت��ع��داد اجليد 
يف  الفتح  اأم��ام  القادمة  الفريق  ملباراة 
ا�ستعادة  م��ن  يتمكن  حتى  الإح�����س��اء؛ 

توازنه.
نوعًا  ال��ع��ذر  يجد  ال���ذي  ال�سيء  ول��ع��ل 
م���ا ل��ل�����س��ي��د ج��ار���س��ي��ا ه���و الإ���س��اب��ات 
عنا�سره  باأغلب  حلقت  التي  الكثرة 
اأو�سبينا  احلار�س  من  بدءًا  الأ�سا�سية، 
كونان  والظهر  األفارو  باملدافع  مرورًا 
وم�ساركة احلار�س الأرجنتيني رو�سي 
على الرغم من و�سوله املتاأخر، ولكنها 
الفريق  مفا�سل  �سربت  التي  الظروف 

الن�سراوي يف وقت مهم وح�سا�س.
مراجعة  جاري�سيا  ال�سيد  ع��ل��ى  الآن 
ح�ساباته لبع�س العنا�سر املحلية، التي 
مل يعد لديها �سيء تقدمه للن�سر، ويجب 
اأمكن  واإن  البدلء،  دكة  اإىل  اأن يعودوا 
اإغ��اق  قبل  دف��اع��ي  حم��ور  م��ع  التعاقد 
قراءة  اإىل  اإ�سافة  ال�ستوي،  املركاتو 
اخل�����س��م ج���ي���دًا، وت��وظ��ي��ف ال��اع��ب��ني 
الذي  الاعب  واإ���س��راك  اأف�سل،  ب�سكل 
يخدم الفريق خال ال� 90 دقيقة بعيدًا 
الن�سر  اأن  اأج��زم  وقتها  جنوميته،  عن 

عائد ل حمالة.

فهد العوير�سي 

ليست النهاية
 يا نصر

"رونالدو"
يدعو أصدقاءه لحفل وداع في الرياض

البالد – جدة

مان�س�سرت  يف  اأ�سدقائه  بع�س  رون��ال��دو،  كري�ستيانو  دع��ا 
يونايتد لق�ساء اإجازة يف الربتغال، اأو يف الريا�س، والن�سمام 
اليونايتد، عندما  اإليه يف حفل وداع منا�سب، بعدما خرج من 
كان مع منتخب الربتغال يف كاأ�س العامل للكرة يف قطر 2022، 

ومل تتح له الفر�سة لتوديع زمائه يف الفريق.
وك�سفت �سحيفة »ذا �سن« الإجنليزية، اأن رونالدو، على 
حاليًا،  يونايتد  مان�س�سرت  يف  اأ�سدقائه  اأق��رب  مع  ات�سال 

اململكة  اإىل  اأو  ال��ربت��غ��ال،  اإىل  زي��ارت��ه��م  ترتيب  ملحاولة 
العربية ال�سعودية.

بعد  2022م،  نوفمرب  يف  يونايتد  غادر  قد  رونالدو،  وكان 
ال�سهر  الإع��ام��ي  مع  مقابلة  يف  الإجنليزي  للنادي  انتقاده 
جنيه  م��ل��ي��ون   170 بقيمة  �سفقة  ووق���ع  م���ورغ���ان،  ب��ر���س 
اإ�سرتليني �سنويًا مع نادي الن�سر، لتكون اأغلى �سفقة كرة قدم 

على الإطاق.
وميتلك رونالدو )37 عامًا(، منزًل فاخرًا مبنيًا على م�سارف 
ل�سبونة، واأر�سل ر�سالة ن�سية اإىل بع�س اأ�سدقائه يف يونايتد 

كانوا  اإذا  عما  �ساأل  كما  ال�سيف،  خ��ال  معًا  الجتماع  ح��ول 
ال�سرق  يف  اجل��دي��د  لفريقه  يلعب  وه��و  مب�ساهدته  مهتمني 

الأو�سط، اإذا �سمحت اجلداول الزمنية بذلك.
وقال اأحد املطلعني يف يونايتد: »ل يزال هناك عدد قليل من 
وكانوا  لرونالدو،  الح��رتام  �سوى  ميلكون  ل  هنا  الاعبني 

حزينني على رحيله، لأنهم مل يودعوه اأبدًا ب�سكل منا�سب«.
معها  توا�سل  التي  الأ�سماء  من  اأن  ال�سحيفة،  واأو�سحت 
رونالدو كل من هاري ماغواير وبرونو فرناندي�س وكا�سيمرو 

ورافايل فاران.

استضاف 4 بطوالت خالل أسبوعين..

"درة المالعب" يتوهج من جديد 
 الرياض – هاني البشر

للن�ساطات  الأ���س��ا���س��ي  امل��ح��رك  ه��ي  ال��ري��ا���س��ة  تعترب 
الريا�سات  ت��ع��ددت  ومهمها  م��ك��ان،  اأي  يف  الجتماعية 
داخل  تبقى  لعبيها،  وفئات  اأعمار  واختاف  والن�ساطات 
ا، األ وهو ال�ستاد الريا�سي نف�سه، وهو مبني  حيز مهم جدًّ
على قواعد من التناف�س الذي ل يتحقق اإل بوجود اأماكن 
منظمة وجيدة التجهيز ملمار�سة الريا�سة بحرية ون�ساط، 
ويقوم امللعب- مثله- مثل اأي منظمة كانت ربحية اأو غر 
ربحية على اأ�سا�س متني من املهام والوظائف الإدارية التي 

تدير العمل بامللعب ومرافقه ب�سكل متقن و�سل�س.
املن�ساآت  م��ن  ال��ع��دي��د  لديها  احل��م��د-  ول��ل��ه  وب��ادن��ا- 
ملعب  راأ�سها  وعلى  العاملية،  املقايي�س  ذات  الريا�سية 
امللك فهد الدويل" درة املاعب" يف الريا�س. فقد احت�سن 

ال�سوبر  مباريات  اأ�سبوعني  من  اأق��ل  يف  "الدرة" 
كاأ�س  ومباراة  الإي��ط��ايل،  وال�سوبر  الأ�سباين، 

بنظامه  ال�سعودي  وال�سوبر  الريا�س،  مو�سم 
املباريات  امللفت من خال هذه  اجلديد، وكان 
اأن ا�ستاد امللك فهد الدويل، كان على  م�ستوى 
التحدي، فالدخول اإىل امللعب واخلروج �سواء 

يت�سم  ب���ات  اجل��م��اه��ر  اأو  لل�سحفيني 

عن  ناهيك  قبل،  من  موجودة  تكن  مل  و�سهولة  ب�سا�سة 
احلفاظ  والأه��م  جيدًا،  املجهزة  ال�سحفي  املوؤمتر  قاعة 
من  الرهيب  ال�سغط  رغ��م  امللعب  اأر���س��ي��ة  ج���ودة  على 

املباريات عليه. 
الإ�سباين  ال�سوبر  مباريات  �سهدت  وق��د 
والإي��ط��ايل وال�����س��ع��ودي، وك��اأ���س مو�سم 
مل  ك��ب��رًا،  جماهريًا  ح�سورًا  الريا�س 
يقل عن 50 األف م�سجع يف اأي مباراة،  
ورغ����م ذل���ك ات�����س��م دخ����ول وخ���روج 
ت���ل���ك اجل���م���اه���ر ب�����س��ا���س��ة 

مباريات  اإن  ب��ل  احل�سود،  اإدارة  يف  كبرة  وان�سيابية 
امللعب  لإدارة  الأك��رب  النجاح  �سهدت  ال�سعودي  ال�سوبر 
تذكر  �سلبيات  دون  ال�سائع،  حممد  العام  مديرها  بقيادة 
رغم وجود اإنرتو، وتيفو لفريقي الن�سر والحتاد، وكذلك 
عملية  يف  ل��اإدارة  وك��ان  والفيحاء،  الحت��اد  بني  النهائي 
ت�سهيل عمل جمال�س اجلماهر وروابط الأندية دور كبر 

يف اإخراج جماليات ال�سوبر على اأكمل وجه. 
ل�سروط  الأن��دي��ة  تطبيق  على  ت�سرف  م��ن  ك��ذل��ك  وه��ي 
ال�سامة  ���س��روط  وت��وف��ر  امل���ب���اري���ات،  اإدارة  وم��ع��اي��ر 

ومتطلبات اجلماهر.

   

حممد ال�سائع
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بعد نهاية الميركاتو الشتوي..

“الدون” الصفقة األغلى.. والباطن األكثر نشاطًا

جدة – هالل سلمان

�شهدت  التي  ال�شتوية،  االنتقاالت  فرتة  انتهت 
اأندية دوري رو�شن للمحرتفني  تعاقد العديد من 
اأحجمت  فيما  �شفوفها،  لتعزيز  جدد؛  العبني  مع 
"املريكاتو"  يف  ال��ت��ع��اق��دات  ع��ن  اأخ����رى  اأن��دي��ة 

احلايل الأ�شباب خمتلفة.
وبكل تاأكيد كانت �شفقة تعاقد الن�شر مع النجم 
يف  االأك��ر  احلدث  رونالدو،  كري�شتيانو  العاملي 
العامل  اأن��ظ��ار  وجهت  حيث  ال�شتوي،  املريكاتو 

نحو دوري رو�شن ال�شعودي للمحرتفني، ب�شبب 
�شخامة ال�شفقة واملكانة الكبرية التي يحظى بها 
الأف�شل العب يف  الذهبية  بالكرة  "الدون" الفائز 

العامل 5 مرات.
بل  رون��ال��دو،  ب�شفقة  الن�شر  ن��ادي  يكتف  ومل 
�شم اأي�شا احلار�س االأرجنتيني اأغو�شتني رو�شي 
الذي  اأو�شبينا  دافيد  الكولومبي  لتعوي�س غياب 
مع  تعاقد  كما  املرفق،  يف  جراحية  عملية  اأج��رى 
الفتح،  ن���ادي  م��ن  بو�شل  ن���واف  االأمي���ن  الظهري 

واأعار العبه خالد الغنام اإىل "النموذجي".

وغ���اب ع��ن امل��ريك��ات��و ال�����ش��ت��وي ن��ادي��ا ال��ه��ال 
ال��ذي  الت�شجيل،  م��ن  منعهما  ب�شبب  واالحت���اد 
انتهى حاليًا، و�شيكون باإمكانهما �شم العبني جدد 

بدءًا من فرتة االنتقاالت املقبلة يف ال�شيف.
ومل ت�شجل 7 اأندية يف دوري رو�شن ح�شورها 
والرائد  التعاون  وهي"  ال�شتوية  ال�شفقات  يف 

و�شمك والوحدة والطائي والفيحاء واالتفاق".
الباطن الأكرث ن�شاطًا

مل يتمكن نادي الباطن من الت�شجيل يف ال�شيف 
لكنه  املالية،  الكفاءة  �شهادة  على  ح�شوله  لعدم 

عو�س ذلك بن�شاطه يف املريكاتو ال�شتوي، حيث 
كان االأكرث تعاقدًا ب�شمه 7 العبني هم" الفرن�شي 
�شاليفو،  م���ودا����ش���ريو  وال���غ���اين  ب����ريي،  ت��ي��ب��و 
والكولومبي اأندري�س روا، واالأورغوياين رينزو 
وعبدالله  بوكيا،  اأن��دري��ه  والكونغويل  لوبيز، 
اليو�شف على �شبيل االإعارة من الفتح، واحلار�س 

يزن جاري.
وج���اء يف امل��رك��ز ال��ث��اين ال��ع��دال��ة ال���ذي �شم 
والرتغايل  تيجانيت�س،  ال�شلوفيني  الرباعي" 
ب���ي���درو ي��وج��ي��ن��ي��و، وال�������ش���وي���دي م��ارك��و���س 

اإنتون�شون، ونواف ال�شبحي".
وجاءت 3 اأندية يف املركز الثالث بتعاقدها مع 
الرتغاليني  �شم  الذي  اخلليج  وهي  العبني   3
الزين  واأحمد  اأم���ارال،  وبيدرو  مارتينز،  فابيو 
باعطية،  �شعيد  الفتح  �شم  ح��ني  يف  �شمك،  م��ن 
الغنام،  وخ��ال��د  تييو،  كري�شتيان  واالإ���ش��ب��اين 
القحطاين،  حممد  بالثاثي  �شفوفه  اأبها  وع��زز 
اأم��ا  ال��ع��م��ران،  ونا�شر  ال��ع��ل��وي،  وعبدالرحمن 
ماجد  هما  العبني  مع  بالتعاقد  فاكتفى  ال�شباب 

كنبة ، وريا�س �شراحيلي.

الهالل يغادر للمغرب للمشاركة في كأس العالم لألندية
جدة – هالل سلمان

اليوم  م�شاء  املغرب  اإىل  الهال  فريق  بعثة  تغادر 
التي  ل��اأن��دي��ة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف  للم�شاركة  االث��ن��ني 
فراير   11 اإىل   1 من  الفرتة  خال  مناف�شاتها  تقام 
االإ�شباين  مدريد  ريال  اأندية هي   7 املقبل، مب�شاركة 
وال���وداد  امل�����ش��ري  واالأه��ل��ي  ال��رازي��ل��ي  وفامنغو 
و�شياتل  النيوزيلندي  �شيتي  واأوك���ان���د  امل��غ��رب��ي 

�شوندرز االأمريكي، باالإ�شافة للهال.
االأهلي  مبباراة  املقبل  االأرب��ع��اء  البطولة  وتفتتح 
ال��دور  يف  النيوزيلندي  �شيتي  واأوك��ان��د  امل�شري 
ال��وداد  اأم��ام  ال�شبت  ي��وم  الهال  يلعب  فيما  االأول، 
ذات��ه  ال��ي��وم  يف  ويلعب  ال��ث��اين،  ال���دور  يف  املغربي 
امل��ب��اراة  م��ن  الفائز  م��ع  االأم��ري��ك��ي  ���ش��ون��درز  �شياتل 

االأوىل بني االأهلي واأوكاند �شيتي.
واملهاجم  الفرج  �شلمان  القائد  الهال  بعثة  و�شمت 

�شفائهم  بعد  كنو  وحممد  اإيغالو  اأودي��ون  النيجريي 
م��ن االإ���ش��اب��ات ال��ت��ي ت��ع��ر���ش��وا ل��ه��ا ودخ��ول��ه��م يف 

التدريبات االأحرية ب�شكل اعتيادي.
مبونديال  الثالثة  م�شاركته  يف  ال��ه��ال  وي�شعى 
املركز  وحتقيق  مميزة  م�شتويات  لتقدمي  االأن��دي��ة 
الرابع  املركز  حقق  اأن  بعد  تقدير،  اأق��ل  على  الثالث 
التي  املا�شي  العام  ن�شخة  االأخ��رية يف  يف م�شاركته 

اأقيمت يف االإمارات.



البالد- العال
"طواف  ت��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم االث���ن���ن ف��ع��ال��ي��ات ���س��ب��اق 
حمافظة  يف  الهوائية  للدراجات   "2023 ال�سعودية 
مع  بالتعاون  الريا�سة،  وزارة  تنظمه  ال��ذي  ال��ُع��ال، 
االحت��اد  من  واملعتمد  ل��ل��دراج��ات،  ال�سعودي  االحت��اد 
مب�ساركة  وذلك   ،)UCI( الهوائية  للدراجات  الدويل 
112 دراًجا ميثلون 16 دولة، يتناف�سون على م�سافة 
830 كلم، يف �سباق ي�ستمر ملدة خم�سة  اإجمالية تبلغ 

اأيام حتى 3 فرباير 2023م. 
واأو�سح رئي�س االحتاد ال�سعودي للدراجات ونائب 
علي  بن  عبدالله  ل��ل��دراج��ات،  العربي  االحت��اد  رئي�س 
ال�سعودية  ل��ط��واف  اململكة  ا�ست�سافة  اأن  ال��وث��الن، 
لت�سبح وجهة   ،2030 2023 جاء متا�سًيا مع روؤية 
اأن  م��وؤك��دًا  العامل،  ح��ول  الريا�سين  لل�سياح  رئي�سية 
يف  الدراجات  �سائقي  اأب��رز  ح�سور  �سي�سهد  الطواف 
العامل، ومب�ساركة املنتخب ال�سعودي للكبار الأول مرة.

فرق   7 ال�سعودية"  "طواف  �سباق  يف  ويتناف�س 
ع��امل��ي��ة م��رخ�����س��ة م��ن االحت����اد ال����دويل ل��ل��دراج��ات 
اأ�ستانا  فريق  وه��ي:   ،UCI WorldTeams
ك��ازاخ�����س��ت��ان )ك���ازاخ�������س���ت���ان(، ف���ري���ق ال��ب��ح��ري��ن 
فيكتوريو�س )البحرين(، فريق كوفيدي�س )فرن�سا(، 
العال  جايكو  ف��ري��ق  )اإ���س��ب��ان��ي��ا(،  موفي�ستار  ف��ري��ق 
)هولندا(،   DSM اإ���س  اإم  دي  فريق  )اأ���س��رال��ي��ا(، 
و6  امل��ت��ح��دة(،  العربية  )االإم����ارات  االإم����ارات  فريق 
للدراجات  الدويل  فرق حمرفة مرخ�سة من االحتاد 
دبليو  بنجول  فريق  وهي:   ،UCI ProTeams
ب��ي )ب��ل��ج��ي��ك��ا(، ف��ري��ق اإي��و���س��ك��ال��ت��ي��ل- اإي��و���س��ك��ادي 

)ال��والي��ات  هيلث  ب���اورد  هيومن  فريق  )اإ���س��ب��ان��ي��ا(، 
36.5 امل��ح��رف  امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة(، ف��ري��ق ك��ي��و 
)�سوي�سرا(، فريق اأونو– اإك�س املحرف )الرنويج(، 
ف��ري��ق ك��ورات��ي��ك )اإي��ط��ال��ي��ا(، اإ���س��اف��ة اإىل 3 ف��رق مت 
ال�سعودي  االحت��اد  فريق  وه��ي:  للم�ساركة،  دعوتها 

وفريق  ال�����س��ع��ودي��ة(،  العربية  )اململكة  ل��ل��دراج��ات 
اإل  �سي  )ماليزيا(، وفريق جيه  بوليجون  تيلينجانو 

اأوكيو )اليابان(.
ويت�سمن �سباق طواف ال�سعودية 2023 5 مراحل، 

�ستكون على النحو التايل: 

مطار  من  يناير،   30 يف  تنطلق  االأوىل:  املرحلة   -
تبلغ  م�سافة  على  "خيرب"،  اإىل  و�سواًل  ال��دويل،  العال 
وينر  من  تبداأ  الثانية:  املرحلة  كيلومر.-   180.5
بارك اإىل �سخور �سالل ال�سجليات، على م�سافة بطول 
قطار  م��ن  متتد  الثالثة:  املرحلة  كيلومًرا.-   184

املن�سية اإىل اأبو راكة، وطولها 159.2 كيلومر.
�سكاي  اإىل  تبداأ من م�سرح مرايا  الرابعة:  املرحلة   -

فيو حرة عوير�س، وم�سافتها 163.4 كيلومر.
- املرحلة اخلام�سة: من بلدة الُعال القدمية اإىل م�سرح 

مرايا، على امتداد 142.9 كيلومر.
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بمشاركة 10 فرق و112 دراجًا من 16 دولة..

يتقدمهم الراجحي والعطية ودانية وهولوكزيك..

 انطالق طواف السعودية 2023 في العال 

متسابقون عالميون يشاركون في" باها حائل" 2023 

البالد- جدة
داكار  ا�ست�سافة رايل  اأ�سبوعن على  اأقل من  بعد 
العربية  اململكة  اأرا���س��ي  على  العامل  يف  االأ�سعب 
لت�ست�سيف  جم�����ددًا  امل��م��ل��ك��ة  ت��ع��ود  ال�����س��ع��ودي��ة، 
مناف�سات باها-حائل، اجلولة االفتتاحية من مو�سم 
كانري  كرو�س  لراليات  العامل  كاأ�س  يف  2023م 
ال�سرق  بطولة  الباها،  لراليات  العامل  كاأ�س  باها، 
باها وبطولة  ك��ان��ري  ك��رو���س  ل��رال��ي��ات  االأو���س��ط 

ال�سعودية تويوتا للراليات.
اأي��ام، جذب   احل��دث ال��ذي ميتد على م��دار ثالثة 
جمموعة متميزة من النجوم �سمن فئات ال�سيارات، 

والدراجات النارية والكوادز.
وُيقام الرايل حتت رعاية االأمري خالد بن �سلطان 
االحت��اد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الفي�سل،  العبدالله 

ال�سعودي لل�سيارات والدراجات النارية.
�سيارة،   35 املبدئية  امل�ساركن  الئحة  وت�سم 
4 من فئة  "فيا" )3 من فئة تي+1،  �سمن ت�سنيف 
و10  تي3  فئة  م��ن  و10  تي2  فئة  م��ن   8 تي1، 
ت�سنيف  �سمن  نارية  دراج��ة  و31  تي4(،  فئة  من 
"فيم" وخم�س دراجات كوادز، و30 �سيارة �سمن 
نارية  دراج��ات  و4  الوطني،  باها-حائل  ت�سنيف 

اإ�سافية، �سمن ت�سنيف الفئة الوطنية.
وي��ت�����س��در م�����س��ارك��ي ف��ئ��ة ال�������س���ي���ارات ال��ب��ط��ل 

تويوتا  �سيارات  بن  من  الراجحي  يزيد  ال�سعودي 
2022م  الفائز بن�سخة  اأوفردرايف.  باإدارة  الثالث 
�سيخو�س املناف�سة يف مواجهة نا�سر العطية البطل 
القطري الفائز خم�س مرات برايل داكار، اإ�سافة اإىل 
التي  الثالثة  اأوفردرايف  هايلوك�س  تويوتا  �سيارة 

يقودها االأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني.

"راي�س  فريق  �سائق  �سعيدان  يا�سر  يعود  بينما 
بينما  تي1  فئة  �سمن  تويوتا،  م��ن  على  وورلد" 
املخ�سرم  البولندي  هولوكزيك  كرزي�ستوف  يقود 
"جيه.�سي.دبليو  لفريق  ميني  اك�س-رايد  �سيارة 
اأمثال  حمليون  �سائقون  ي�سارك  كما  بل�س".  رايل 

خالد الفريحي وحممد التويجري �سمن فئة تي1.

و�سمن فئة تي2 التي تهيمن عليها ني�سان ي�سارك 
�سند  اآل  وعبدالله  املهنا  واإبراهيم  ال�سقاوي،  اأحمد 

بن ثمانية مناف�سن اآخرين.
و�ستتواجد 9 مركبات كان-اآم مافرييك مع مركبة 
فريق "جي رايل اأو- تي3" بقيادة الهولندي كي�س 
كولن، �سمن مناف�سات فئة تي3 للمركبات اخلفيفة. 
العامل  ك��اأ���س  يف  اللقب  حامل  األ��ف��اري��ز  وف��رن��ان��دو 
لراليات الباها �سمن فئة تي3 والفائز العام املا�سي 
يف حائل، حيث يت�سدر االإ�سباين قائمة امل�ساركن 
دانية عقيل،  ال�سعودية  اأمثال  �سائقن  يف مواجهة 
وم�ساعل العبيدان، و�سالح ال�سيف وحمد احلربي.
ب��ي��ن��م��ا ي��ك��م��ل ال��ك��وي��ت��ي م�������س���اري ال��ظ��ف��ريي، 
مارتينيز  ودييغو  نافارو  �سانتياغو  االإ�سبانيان 
امل�ساركن يف  ت�سكيلة  اأوتافيو �سو�سا  والربازيلي 

فئة تي3.
تواجد  مع  العاملية  بامل�ساركات  تعُج  تي4  فئة 
الفائز باللقب العام املا�سي الربازيلي كري�ستيانو 
من  مناف�سن  اأم��ام  امل�ساركن  طليعة  يف  باتي�ستا 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  اإيطاليا،  اإ�سبانيا، 
املوري،  �سعيد  يحمل  بينما  واالأرجنتن.  فرن�سا 
لواء  احلملي  مها  واملت�سابقة  ال�سقاوي  عبدالله 

امل�ساركة الوطنية.
"اأم. لواء فريق  امل�سارك حتت  البلو�سي  حممد 

النارية  الدراجات  فئة  بلقب  والفائز  رايد"  اأك�س 
 "450 "تي.اأم  ودراج  و2022م   2020 عامي 
يت�سدُر قائمة قوية من امل�ساركن. حيث �سيواجه 
اأقوياء من بينهم م�سعل الغنيم )كاي تي  خ�سومًا 
ام( الفائز يف حائل عام 2021م، االأردين ال�ساب 
عبدالله اأبو عي�سة )كاي تي ام(، الكويتي عبدالله 
مكلنز  األيك�س  والربيطاين  )ك��اوازاك��ي(  ال�سطي 

)هو�سكفارنا(.
وه��ن��اك دراج�����ون م�����س��ارك��ون م��ن اأ���س��رال��ي��ا، 
ونيوزيلندا،  وقطر،  املتحدة،  العربية  واالإم��ارات 
وهولندا، وكندا والهند، اإ�سافة لتواجد م�ساركات 
و�سارة  )هو�سكفارنا(  خريبط  �سارة  مثل  ن�سائية 

كا�سياب )بيتا(.
بينهم  وم��ن  ال�سعودي،  ال��رب��اع��ي  و�سيخو�س 
ال��ف��ائ��ز ال��ع��ام امل��ا���س��ي، ه��ي��ث��م ال��ت��وي��ج��ري، مع 
و�سلطان  العطاوي  عبدالعزيز  النوم�سي،  ه��اين 
االإم��ارات��ي  مواجهة  يف  املناف�سات  م�سعود،  اآل 
وجميعهم  كوادز،  فئة  لقب  على  اأهلي،  عبدالعزيز 

على من دراجات ياماها.
م�ساء  التاأهيلية  املرحلة  مناف�سات  و�ستنطلق 
االفتتاح  مرا�سم  بعد  وذل��ك  املقبل،  اخلمي�س  يوم 
يومي  امل�ساركون  �سيخو�س  ثم  ومن  التقليدية، 

اجلمعة وال�سبت املناف�سات يف �سحراء النفود.



بنك يعاقب موظفيه مستخدمي »واتساب«
وا�شنطن ـ وكاالت

اأمريكي غرامات تزيد عن مليون دوالر   فر�ض بنك 
اإ�ــشــاءة  على  للق�شاء  �شعيه  اإطـــار  يف  موظفيه،  على 
الإجراء  اأخــرى  وتطبيقات  وات�شاب  تطبيق  ا�شتخدام 
"نيويورك  �شحيفة  ن�شرته  ملا  ِوْفــقــًا  ر�شمية،  اأعــمــال 

ْدَر ِمْن الَبْنِك. بو�شت" موؤخرًا َنْقاًل َعْن َتْقِريِر �شَ
مت �شن العقوبات بعد موافقة بنك مورغان �شتانلي 
للهيئات  200 مليون دوالر ال�شيف املا�شي  على دفع 
املتف�شي  اال�ــشــتــخــدام  ب�شبب  الفيدرالية  التنظيمية 
داخــل  الر�شمية  االأعــمــال  الإجــــراء  واتــ�ــشــاب  لتطبيق 

ال�شناعة امل�شرفية.
اأفادت �شحيفة "فاينان�شيال تاميز" نقاًل عن م�شادر 
قاموا  اأنهم  اكت�شاف  يتم  الذين  امل�شرفيني،  اأن  مطلعة 
قد  الئـــق  غــر  ب�شكل  ــاب  واتــ�ــش تطبيق  بــا�ــشــتــخــدام 
ب�شعة  من  بداية  من�شب  اأي  يف  للغرامات  يتعر�شون 
لكل  دوالر  مليون  من  اأكــر  اإىل  ـــدوالرات  ال من  اآالف 
�شخ�ض. كما اأ�شافت امل�شادر اأن بنك مورغان �شتانلي، 
تدريب  بالفعل  بــداأ  االأمـــر،  على  التعليق  رف�ض  الــذي 
حتويل  فيها  عليهم  يجب  �شيناريوهات  على  موظفيه 
العمل  قنوات  اإىل  ال�شخ�شية  اأجهزتهم  من  املحادثات 
املالية واأ�شواق  االأوراق  اأن هيئة  اإىل  الر�شمية. ي�شار 
االأوراق املالية االأمركية فر�شت غرامة على 16 �شركة 
اإىل  و�شلت  كــرى،  عاملية  م�شارف  ي�شمل  مبا  مالية، 
ال�شفقات  املوظفون  ناق�ض  اأن  بعد  دوالر  مليار   1.8

واالأعمال على اأجهزتهم وتطبيقاتهم ال�شخ�شية. 

دب فاتح فمه بالكوكب األحمر

جودة الحياة
نـــّظـــمـــت هـــيـــئـــة تــطــويــر 
حمــمــيــة االإمـــــام عــبــدالــعــزيــز 
بـــن حمــمــد املــلــكــيــة مـــبـــادرة 
البيئة  على  للحفاظ  تطوعية 
حتــ�ــشــني  يف  ـــاهـــمـــة  واملـــ�ـــش
جودة احلياة مب�شاركة 250 
اأيــام   6 عــًا على مـــدار  ُمــَتــَطــوِّ

متتالية يف نطاق املحمية.
�شمن  املبادرة  هذه  وتاأتي 
املتمثلة  الهيئة  ا�شرتاتيجية 
ال�شلبية  االآثـــار  معاجلة  يف 
للو�شول  البيئية  واحلماية 
اإىل بيئة منوذجية م�شتدامة، 
اأهداف  لتحقيق  منها  اإ�شهامًا 
اخل�شراء  ال�شعودية  مبادرة 
يف   2030 اململكة  وروؤيــــة 

حت�شني جودة احلياة.

وا�شنطن ـ وكاالت
الف�شاء  وكالة  التقطتها  �شورة   اأثــارت 
حول  املاليني  ا�شتغراب  "نا�شا"  االأمريكية 
العامل، ويف التفا�شيل اأن الكثرين يتابعون 
االأخبار املتعلقة بالف�شاء اخلارجي، وكل ما 
ت�شدره وكالة الف�شاء االأمركّية "نا�شا" من 
الف�شاء،  رواد  لن�شاط  ومتابعات  معلومات 
اأظهرت  لنا�شا  جديدة  �شورة  اأثـــارت  وقــد 
االأ�شئلة  مــن  العديد  مفتوح  �شبه  بفم  ـــًا  ُدّب
التقاط هذه  ال�شكل. وقد مت  عن ماهية ذاك 
ال�شورة يف �شهر دي�شمر املا�شي بوا�شطة 
م�شبار ف�شائي لنا�شا اأطلق يف 12 اأغ�شط�ض 

فلوريدا. كانافرال  كيب  من  2005م 
متعددة  تف�شرات  اإىل  كــثــرون  وذهــب 
اإن بع�شًا  ال�شورة وبالطبع، بل  عن ماهية 
ت�شاءل عن اإمكانية وجود دببة على الكوكب 
الــ�ــشــورة  تــلــك  اأن  احلقيقة  لــكــن  االأحـــمـــر، 
�شطح  على  عمالقة  دبــبــة  ُوجـــود  تعني  ال 
اأ�شكال  من  �شكل  بب�شاطة  هي  بل  املــريــخ، 
الع�شوائية  االأ�شكال  لروؤية  الب�شري  امليل 

ومطابقتها مع اأ�شكال ماألوفة.
وتف�شر جامعة اأريزونا هذه ال�شورة على 
 V �شكل حرف  تل مك�شور على  اأنها جمرد 
و�شط فوهة قدمية، تر�شبت عليها جمموعة 

من احلمم الركانية والطينية.

 الفقع يستهوي عشاق الصحراء 
البالد ـ عرعر

االأيام،  بـ"الفقع" هذه  املعروفة  الكماأة  نبتة  ت�شتهوي 
ع�شاق ال�شحراء للبحث عن هذا الفطر الري املو�شمي 
"الو�شم"  اأمطار  وتعاقب  �شقوط  بعد  االأر�ض  حتت 
اأف�شل  من  ال�شمالية  احلدود  منطقة  االأر�ض.  وارتواء 
االأرا�شي التي ينبت فيها نبتة الكماأة، حيث يتكاثر يف 

�شحاريها نبات الرقوق واجلريد التي من عالمات ظهور 
الفقع بجانبه، كما ت�شتهر باأنواع خمتلفة مثل: الزبيدي 
املتميز بلونه االأبي�ض، والكماأ االأ�شمر واخلال�شي بلونه 
"الفقع" من االأطباق الرئي�شة يف موائد  االأحمر. ويعد 
ال�شتاء حيث يطبخ باأ�شكال متنوعة مثل الفقع مع ال�شمن 
واخلبز والفقع امل�شوي وكب�شة الفقع وق�شديرية الفقع 

وغرها من االأطباق.
واجلودة،  والنوع  احلجم  ح�شب  الفقع  اأ�شعار  وت�شل 
بداية  ويف  والطلب،  العر�ض  بح�شب  االأ�شعار  وتتاأثر 
تدريجيًا  االأ�شعار مرتفعة، وتنخف�ض  الفقع تكون  ظهور 
مدن  يف  ال�شعبية  الب�شطات  يف  املعرو�ض  وفرة  مع 

وحمافظات املنطقة خالل االأيام القليلة القادمة.
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