
إقبال شبابي على العمل بصيانة الجواالت

فجر الصحافة السعودية

متخصصان لــ»         «: المصداقية طريق النجاح

االت�صاالت  مهن  توطني  ق��رار  اأ�صهم 
قبل  ���ص��در  ال���ذي  املعلومات  وتقنية 
خريجي  مت��ك��ني  يف  اأع������وام،  ث��اث��ة 
وخ���ري���ج���ات االت�������ص���االت وت��ق��ن��ي��ة 
فر�ص  على  احل�صول  من  املعلومات 
عمل الئقة وتوفري بيئة عمل منا�صبة 
وحم��ف��زة ل��ه��م يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص، 
وتعزيز عملهم يف الوظائف املحورية 
اخلا�ص  القطاع  تنمية  يف  للم�صاهمة 
وال��دف��ع مب�����ص��رية ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، 

�صعيًا لتحقيق روؤية اململكة 2030.
جاذبة  بيئة  خلق  يف  القرار  و�صاعد 
الوطنية  ال��ك��وادر  لتنمية  وحم��ف��زة 
وتقنية  االت�����ص��االت  ق��ط��اع  ول��ن��م��و 
امل��ع��ل��وم��ات، خ�����ص��و���ص��ًا م��ع ت��زاي��د 
بينما  واملعلومات،  البيانات  اأهمية 
دخ��ل��ت ال�����ص��اب��ات يف ه���ذا امل��ج��ال، 
قالت  اإذ  ك��ب��رية،  جن��اح��ات  وحققت 
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف ���ص��ي��ان��ة اجل���وال 
مهند�صة  "اأنا  ال��ث��ع��ل��ب��ي:  ���ص��ع��ي��دة 
م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف ���ص��ي��ان��ة اجل����وال 
يف  نف�صه  ب��ال��وق��ت  حم��ل  و�صاحبة 
�صوق اجلواالت ب�صارع فل�صطني يف 

جدة. وقد بداأت يف �صيانة اجلواالت 
ملدة  امل��ن��زل  م��ن  �صنوات  خم�ص  منذ 
عام كامل، ثم قمت بفتح حمل خا�ص 
حتى ي�صتطيع عموم العماء زيارتي 

باملحل وخا�صة الن�صاء". 
لل�صباب  كبري  اإقبال  "هناك  اأ�صافت: 
وال�صابات على �صيانة اجلوال ولديهم 
احلما�ص وامل�صداقية يف العمل، حيث 
لل�صيانة  حم��ات  فتحن  فتيات  هناك 
امل��ن��زل  م��ن  ال��ع��م��ل  ف�����ص��ل  وبع�صهن 
وال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ع��م��اء ع���ن ط��ري��ق 
وهناك  االجتماعي.  التوا�صل  مواقع 
اإقبال كبري من العميات على حماتنا 
على  ياأمننا  اأن��ه��ن  كما  فينا،  لثقتهن 

اأجهزتهن وعلى اأ�صرارهن".
الله  عبد  تركي  ال�صاب  قال  من جهته، 
ل�صيانة  ال�صغري  حمله  م��ن  احل��رب��ي 
االآن  ح��ت��ى  "اأم�صيت  اجل�������واالت: 
�صيانة  يف  العمل  م��ن  �صنوات  �صبع 
اجلوال وكذلك اأعمل على التدريب يف 
�صيانة اجلوال للمتقدمني يف �صيانة 
اجلوال"، مبينًا اأنه تعلم ال�صيانة عن 

طريق معهد ل�صيانة االأجهزة الذكية.

جدة - عبدالهادي المالكي

تأشيرة زيارة

»المظالم«

مجانية للعابرين جوًا 

يخفض مدد التقاضي

البالد - الرياض 
اإلكرتونيًا  للزيارة  امل��رور  تاأ�صرية  اإ���ص��دار  خدمة  اأم�ص  ب��داأت 
تي�صري  بهدف  اخلارجية  وزارة  اأطلقتها  والتي  ج��وًا،  للقادمني 
للعابرين  ت�صمح  حيث  االأغ��را���ص،  جلميع  اململكة  اإىل  ال��ق��دوم 
اأداء العمرة وزيارة امل�صجد  والراغبني بالدخول اإىل اململكة من 
الفعاليات  وح�صور  التنقل  اإىل  باالإ�صافة  ال�صريف،  النبوي 
بطلب  التقدم  خ��ال  من  اخلدمة  ال���وزارة  واأت��اح��ت  ال�صياحية.  
التابعة  االإلكرتونية  املن�صات  عرب  جوًا  للزيارة  امل��رور  تاأ�صرية 
للخطوط اجلوية ال�صعودية، وطريان نا�ص، مفيدة باأن التاأ�صرية 
ومتتد  ال�����ص��ف��ر،  ت��ذك��رة  م��ع  وف����وري  جم���اين  ب�صكل  �صت�صدر 

�صاحيتها اإىل ثاثة اأ�صهر واالإقامة باململكة ملدة 4 اأيام.

البالد - الرياض 
توايل  القرار عن  دعم  املظامل ممثًا مبركز  دي��وان  اأعلن   
املحاكم  يف  الدعاوى  يف  الف�صل  ُمدد  متو�صط  انخفا�ص 
يف   % 41 بن�صبة  اململكة،  مناطق  مبختلف  له  التابعة 

حماكم اال�صتئناف و50.5 % يف املحاكم االإدارية.
اأن متو�صط مدة  القرار،  واأو�صح تقرير ن�صره مركز دعم 
الف�صل يف دعاوى حماكم اال�صتئناف االإدارية قد بلغ 94 
عام  يف  يومًا   158 كان  اأن  بعد  املن�صرم  العام  يف  يومًا 
2020م، فيما بلغ املتو�صط للمحاكم االإدارية 98 يومًا، 

4وكان 198 يومًا يف عام 2020م. 9-8

ملحق تقني

سأغني بعدة شذى لـ»       «:
لهجات عربية باٍق في االتحادفي منتدى »اكتفاء«

حمداهلل100 اتفاقية بيت نصيف 
المحطة األخيرة 

لرحلة االستكشاف 

فرص استثمارية بأقدم المواقع التراثية

17الثالثاء 9 رجب 1444هـ الموافق 31 يناير 2023م السنة 91 العدد 23830

سياحي في العال
مشاريع تنمية وتطوير 

للتطوير،  ال��ع��ا  ���ص��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 
امل��م��ل��وك��ة ب��ال��ك��ام��ل ل�����ص��ن��دوق 
عملياتها  العامة،  اال�صتثمارات 
ال��ع��ق��اري  للتطوير  الت�صغيلية 
وال��ت��ن��م��ي��ة  االأ�����ص����ول  واإدارة 
ال�����ص��ام��ل��ة وف����ق اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
حيث  امل��دى،  طويلة  ا�صتثمارية 
���ص��ت��وف��ر ال�����ص��رك��ة ف��ر���ص ع��م��ل، 
وف��ر���ص��ًا ل��ل�����ص��رك��ات وامل��ج��ت��م��ع 
واح��د  على  احل��ف��اظ  م��ع  املحلي 
الثقافية  املواقع  واأق��دم  اأكرب  من 

الرتاثية يف العامل.
لها  امل��خ��ط��ط  امل�����ص��اري��ع  وت�صمل   
فندقية،  7،500 وح��دة  من  اأك��ر 
وجتّمع  �صكنية،  وح��دة  اآالف  و5 
األ��ف  م��ن  اأك����ر  ي�����ص��م  للموظفني 
وحدة، ووحدات �صناعية، وبنية 
حتتية م�صاندة، وغريها، و�صتعمل 
خ��رباء  م��ع  للتطوير  العا  �صركة 
الهند�صة  يف  ودول���ي���ني  حم��ل��ي��ني 
والت�صميم،  والبناء،  املعمارية، 

واحلفاظ على الرتاث.

البالد- العال
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تلقى خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود � حفظه الله �، 
ر�صالة خطية، من فخامة الرئي�ص عبداملجيد تبون رئي�ص اجلمهورية اجلزائرية 
وال�صعبني  البلدين  تربط  التي  الثنائية  بالعاقات  تتعلق  ال�صعبية،  الدميقراطية 

ال�صقيقني، و�صبل دعمها وتعزيزها يف خمتلف املجاالت وعلى االأ�صعدة كافة.
اخلريجي،  عبدالكرمي  بن  وليد  املهند�ص  اخلارجية  وزير  نائب  الر�صالة  ت�صلم 
اجلزائرية  باخلارجية  العربية  للبلدان  العامة  االإدارة  مدير  ا�صتقباله  خال 

ال�صفري نور الدين خندودي.

خادم الحرمين يتلقى رسالة من الرئيس الجزائري 
الرياض - واس
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البالد- العال
 �ضمن خططها لتحويل �ملدينة �لتاريخية �إىل وجهة 
�ضياحية عاملية، �أطلقت �ضركة �لعال للتطوير، �ململوكة 
عملياتها  �لعامة،  �ال�ضتثمار�ت  ل�ضندوق  بالكامل 
�لت�ضغيلية للتطوير �لعقاري و�إد�رة �الأ�ضول و�لتنمية 
�ملدى،  ��ضتثمارية طويلة  ��ضرت�تيجية  �ل�ضاملة وفق 
لل�ضركات  وفر�ضًا  عمل،  فر�ص  �ل�ضركة  �ضتوفر  حيث 
�أكرب  و�ملجتمعات �ملحلية مع �حلفاظ على و�حد من 

و�أقدم �ملو�قع �لثقافية يف �لعامل.
 وت�ضتهدف �ل�ضركة تطوير وت�ضغيل حمفظة عاملية 
و�الأ���ض��ول  �ل�ضيافة  �أ���ض��ول  من  �لتحتية  �لبنى  من 

�ل�ضكنية و�لتجزئة و�لتجارية و�ل�ضناعية.
 7،500 من  �أكرث  لها  �ملخطط  �مل�ضاريع  وت�ضمل   
وجتّمع  �ضكنية،  وح��دة  و5،000  فندقية،  وح��دة 
1،000 وحدة، ووحد�ت  �أكرث من  للموظفني ي�ضم 
�ضناعية، وبنية حتتية م�ضاندة، وغريها، و�ضتعمل 
ودوليني  حمليني  خ��رب�ء  مع  للتطوير  �لعال  �ضركة 

و�لت�ضميم،  و�ل��ب��ن��اء،  �مل��ع��م��اري��ة،  �ل��ه��ن��د���ض��ة  يف 
و�حلفاظ على �لرت�ث، وذلك من �أجل �إحد�ث حتّول 
م�ضتد�م يف �لعال، متا�ضيًا مع ��ضرت�تيجية �ضندوق 

�ال�ضتثمار�ت �لعامة.

 وتتما�ضى ��ضرت�تيجية �ل�ضركة مع جهود �ضندوق 
�لقطاعات  ومتكني  تطوير  يف  �لعامة  �ال�ضتثمار�ت 
�لو�عدة، لتعزيز مكانة �ململكة �إقليميًا ودوليًا كوجهة 

�ضياحية وثقافية ر�ئدة.

البالد - الرياض
 �أط���ل���ق �الأم�����ري ف��ي�����ض��ل ب���ن ب��ن��در بن 
�ل��ري��ا���ص يف  منطقة  �أم���ري  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
"�حلافلة  م�ضروع  �حلكم،  بق�ضر  مكتبه 
�لتعامل  من  �ل�ضن  كبار  لتمكني  �لذكية" 
�أطلقتها  �ل��ت��ي  �حل��دي��ث��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  م��ع 
�ضركة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   STC جم��م��وع��ة 
يف  ��ضتقباله  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  ه����و�وي. 
�لتنفيذي  �لرئي�ص  �حلكم،  بق�ضر  مكتبه 
عن  �ضرحًا  ق��دم  �ل��ذي   ،STC ملجموعة 
�ل�ضن  كبار  توعية  يف  و�أهد�فه  �مل�ضروع 
�لهاتف  تطبيقات  �أه��م  ��ضتخدم  باأهمية 
مل�ضاعدتهم على �حل�ضول على  �ملحمول، 
��ضتخد�م  ح��ول  �لوعي  ورف��ع  �خلدمات 
�الإنرتنت و�حلماية من جر�ئم �الحتيال. 
على  مي��ت��د  �ل���ذي  �مل�����ض��روع  ي�ضاند  ك��م��ا 
3 �ضنو�ت كبار �ل�ضن للتعرف على  مد�ر 
وذلك  �حلديثة،  و�لتقنيات  �ملهار�ت  �أهم 
من  ع��ددً�  ذكية جتوب  من خالل حافالت 

حمافظات �ململكة.
و�أ������ض�����اد �الأم�������ري ف��ي�����ض��ل ب����ن ب��ن��در 
�الجتماعية  �لتقنية و�خلدمة  مب�ضتويات 
�لتعليم  وب��ر�م��ج  �مل�ضروع  يقدمها  �لتي 
بالتوفيق  متنياته  ع��ن  معربًا  و�ل��وع��ي، 

و�لنجاح يف هذه �الأعمال.
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جلودة �خلدمات وكفاءة �الإنفاق

�ضمن ��ضرت�تيجية �ضندوق �ال�ضتثمار�ت

أمير الرياض يدشن "الحافلة الذكية" لكبار السن 

منظومة رقمية متكاملة للبيئة والمياه والزراعة

مشاريع تنمية وتطوير سياحي في العال

البالد - الرياض 
يف �إط�����ار ����ض��رت�ت��ي��ج��ي��ات �ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي 
و�ملياه  �لبيئة  وزي��ر  ��ن  د���ضّ �لتنموية،  للقطاعات 
�ملح�ضن  عبد  بن  �لرحمن  عبد  �ملهند�ص  و�ل��زر�ع��ة 
يقّدم  �لذي  �لرقمي،  للتميز  م�ضار  برنامج  �لف�ضلي 

حلواًل تقنية متكاملة لقطاعات �لوز�رة.
�مل����و�رد  تخطيط  �ل��ربن��ام��ج:  خ��دم��ات  ت�ضمل   
و�أمت��ت��ة  �الآم���ن���ة،  �مل��ن��ظ��وم��ة  و�ضبكة  �مل��وؤ���ض�����ض��ي��ة، 
�ل��ذك��ي،  �ل��روب��وت  تقنيات  با�ضتخد�م  �خل��دم��ات 
ومنظومة �ملر��ضالت و�الت�ضاالت �الإد�رية )بّر�ق(، 
و�ال���ض��ت��ف��ادة م��ن خ��دم��ات من�ضة )من����ا(، ون��ظ��ام 
من  وغ��ريه��ا  )ج��اه��ز(،  �ملعلومات  تقنية  خ��دم��ات 

�خلدمات �ملتنوعة.
�ملعلومات  لتقنية  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة  م��دي��ر  و�أك���د 
و�لتحول �لرقمي �لدكتور عبد �حلميد �لعليوي �أن 
خالل  نّفذ  للمنظومة  �لرقمي  للتميز  م�ضار  برنامج 
تعزيز  يف  �أ�ضهمت  م�ضروعًا؛   18 عامني  من  �أق��ل 
�ملنظومة،  د�خل  �لعمليات  و�أمتتة  �لرقمي  �لتحول 
جهة،   22 ل���  �آم��ن  �ضبكي  �ت�ضال  تاأ�ضي�ص  �ضملت 

و�ملرئي،  �ل�ضوتي  �الت�ضال  �أدو�ت  يف  و�لتو�ضع 
و�لتكامل  �جليومكانية،  �لبو�بة  �أعمال  وتطوير 
�أن  �لعليوي  �لدكتور  و�أفاد  37 جهة حكومية.  مع 
مليار  ن�ضف  من  �أك��رث  توفري  يف  �أ�ضهم  �لربنامج 

ورفع  مبا�ضرة،  وت�ضغيلية  ر�أ�ضمالية  كتكلفة  ريال 
يف  �لتقنية  �لت�ضغيلية  و�ل��ك��ف��اءة  �الن��ف��اق  ك��ف��اءة 
معايري  تطبيق  �إىل  باالإ�ضافة  �ملنظومة،  قطاعات 

�الأمن �ل�ضيرب�ين.

�عتماد موؤ�ض�ضي
�أعلنت هيئة تقومي �لتعليم و�لتدريب، 
ممثلة باملركز �لوطني لتقومي و�عتماد 
�لتدريب "م�ضار"، ح�ضول �أربع كليات 
على �العتماد �ملوؤ�ض�ضي �لكامل، وهي: 
و�لكلية  بربيدة،  للبنني  �لتقنية  �لكلية 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات ب��ال��ب��اح��ة، و�ل��ك��ل��ي��ة 
و�الأكادميية  بالقويعية،  للبنني  �لتقنية 
وذل��ك  باجلبيل،  �لبحرية  �ل��وط��ن��ي��ة 

حتى دي�ضمرب 2025م.

�ضر�كة عاملية
وّق����ع �مل��ن��ت��دى �ل�����ض��ع��ودي ل��الإع��الم 
ونا�ضري  لل�ضحف  �لعاملية  و�ل��ر�ب��ط��ة 
��ضرت�تيجية  �ضر�كة  �إفر�(  )و�ن  �الأنباء 
�لن�ضخة  يف  �الإعالمي  �لتعاون  لتعزيز 
�نعقادها  �مل��ق��رر  �مل��ن��ت��دى،  م��ن  �لثانية 
فرب�ير،   21  -  20 خ��الل  �لريا�ص  يف 
 1500 �أك�����رث م���ن  وت�����ض��ه��د م�����ض��ارك��ة 
قياد�ت  بينها  ب��ارزة،  �إعالمية  �ضخ�ضية 
وخ�����رب�ء وحم��ل��ل��ون وخم��ت�����ض��ون يف 
ق��ط��اع��ات �الإع�����الم م��ن خم��ت��ل��ف �ل���دول 

�لعربية و�لعاملية.

مبادرة جمتمعية
�الإ���ض��الم��ي��ة  �ل�������ض���وؤون  وز�رة  وق��ع��ت 
ت��ع��اون مع  �تفاقية  و�ل��دع��وة و�الإر���ض��اد، 
مبادرة �أ�ضدقاء �الإ�ضرت�تيجية �ملجتمعية. 
و�أك��������دت وك���ي���ل���ة �ل���������وز�رة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
ليلى  �لدكتورة  �ملكلفة  �لرقمي  و�لتحول 
ت�ضتهدف  �التفاقية  �أن  �لقا�ضم  حمد  بنت 
و�ملوؤ�ض�ضات  �لربحي  غري  �لقطاع  متكني 
�الأهد�ف  حتقيق  يف  ُي�ضهم  ما  �ملجتمعية، 

�مل�ضرتكة لكال �لطرفني. 

�ضهادة �الآيزو
ح�ضلت وز�رة �ملو�رد �لب�ضرية و�لتنمية 
الإد�رة  �لعامة  ب��االإد�رة  ممثلة  �الجتماعية 
�ضهادة  على  و�الأزم���ات  �لعمالية  �ملخاطر 
نظام  تطبيق  يف   ISO 31000 �الآي��زو 
جميع  ��ضتوفت  �أن  بعد  �ملخاطر،  �إد�رة 
عليها.  ل��ل��ح�����ض��ول  �خل��ا���ض��ة  �مل��ت��ط��ل��ب��ات 
وجرت عملية �ملر�جعة من قبل �ضركة )تي 

يو يف �أو�ضرتيا(.

1234  �لتعامل مع 
تطبيقات �لهاتف  

كيفية ح�ضولهم 
على �خلدمات

رفع �لوعي 
با�ضتخد�م �الإنرتنت

�حلماية من 
جر�ئم �الحتيال

فو�ئد لكبار �ل�ضن
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 خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من الرئيس الجزائري

والقرارات  اال�سرتاتيجيات  منظومة 
يف  ال��ت��ط��ور  م�����س��رة  ت�سهدها  ال��ت��ي 
-حفظها  احلكيمة  بقيادتها  اململكة 
ال��ت��ك��ام��ل املحكم  ت��وؤك��د ع��م��ق  ال��ل��ه- 
ملراحل وم�ستهدفات روؤيتها الطموحة 
ب�سمات  م��ن  ت�سجله  وم��ا   ،2030
بناء  يف  متقدمة  وخ��ط��وات  اإجن����از 
وق��درات��ه��ا  مبكانتها  يليق  م�ستقبل 
لال�ستحقاقات  املتجدد  وا�ست�سرافها 
وتعظيم  واحل�����س��اري��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 

م�سالح ومكت�سبات الوطن.
 يف هذا ال�سياق جاءت اخلطوة املهمة 
اإ�سدار  باإعالنها  اخلارجية،  لوزارة 
اإلكرتونيًا  للزيارة  امل��رور  تاأ�سرة 
للقادمني جوًا، بهدف تي�سر القدوم 
جميعها،  ل���الأغ���را����ض  امل��م��ل��ك��ة  اإىل 
على  احل�سول  اإج����راءات  وت�سهيل 
ت��اأ���س��رة ال��دخ��ول واأمت��ت��ت��ه��ا، حيث 
ت�سمح التاأ�سرة للعابرين والراغبني 
بالدخول اإىل اململكة من اأداء العمرة 
ال�سريف،  النبوي  امل�سجد  وزي���ارة 
وح�����س��ور  ال��ت��ن��ق��ل  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

الفعاليات ال�سياحية.
 ي��اأت��ي ذل���ك يف ال��وق��ت ال���ذي متتد 
ال�سياحية  االإجن��ازات  م�ساحات  فيه 
وال��ت��ن��م��وي��ة يف ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات، 
واالأن��ظ��م��ة  الت�سريعات  ومنظومة 
ل��ه��ذا الطموح  ال��داع��م��ة  وال���ق���رارات 
مكانة  لتعزيز  العملية  وخ��ط��وات��ه 
موقعها  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة  امل��م��ل��ك��ة، 
املميز، وحمطة جذب  اال�سرتاتيجي 
عاملية،  �سياحية  ووج��ه��ة  للعابرين 
والتقنية،  ل��الب��ت��ك��ار  واع���د  وم��رك��ز 
وج���ذب اال���س��ت��ث��م��ارات وال�����س��رك��ات 
ال��ع��امل��ي��ة، وت��ق��دم يف ذل���ك من��وذج��ًا 
القت�ساد ومدن امل�ستقبل واالزدهار، 
ورقمًا �سعبًا يف التناف�سية واالإ�سهام 
املت�سارع  الب�سرية  تطور  يف  القوي 

بفكر االإبداع. 

مكتسبات متجددة
كلمة

إقامة أربعة أيام وسماح بالتنقل

دعم سعودي صيني 
لالستقرار الدولي

قافلة إغاثية جديدة لليمن

المملكة تدين الهجوم 
اإلرهابي في بيشاور

تعزيز التعاون العسكري الخليجي

البالد - الرياض
من  واال�ستفادة  اململكة،  ملكانة  تعزيزًا 
وحمطة  املميز،  اال�سرتاتيجي  موقعها 
جذب للعابرين ووجهة �سياحية عاملية، 
بالتن�سيق  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأطلقت 
وبالتعاون  العالقة  ذات  اجل��ه��ات  م��ع 
خدمة  الوطنية،  اجلوية  الناقالت  مع 
اإ����س���دار )ت��اأ���س��رة امل����رور ل��ل��زي��ارة( 
اإلكرتونيًا للقادمني جوًا، بهدف تي�سر 
االأغرا�ض،  جلميع  اململكة  اإىل  القدوم 
على  احل�����س��ول  اإج������راءات  وت�سهيل 
ت��اأ���س��رة ال���دخ���ول واأمت��ت��ت��ه��ا؛ حيث 
والراغبني  للعابرين  التاأ�سرة  ت�سمح 
العمرة  اأداء  من  اململكة  اإىل  بالدخول 
ال�سريف،  ال��ن��ب��وي  امل�سجد  وزي����ارة 
وح�����س��ور  ال��ت��ن��ق��ل  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 

الفعاليات ال�سياحية.
اإطالق اخلدمة  اأن  ال��وزارة  واأو�سحت 
االثنني(،  )اأم�ض  من  اعتبارًا  �سيكون 
تاأ�سرة  بطلب  التقدم  خالل  من  وذل��ك 
املن�سات  عرب  "جوًا"  للزيارة  امل��رور 
اجلوية  للخطوط  التابعة  االإلكرتونية 

ليتم  ن���ا����ض،  وط������ران  ال�����س��ع��ودي��ة، 
الوطنية  املن�سة  اإىل  اآل��ي��ا  مت��ري��ره��ا 
وزارة  يف  ل���ل���ت���اأ����س���رات  امل����وح����دة 
التاأ�سرة  واإ�سدار  ملعاجلة  اخلارجية، 
ال��رق��م��ي��ة ب�����س��ك��ل ف�����وري واإر���س��ال��ه��ا 

 ، االإل��ك��رتوين  ال��ربي��د  ع��رب  للم�ستفيد 
ب�سكل  �ست�سدر  التاأ�سرة  ب��اأن  مفيدة 
ال�سفر،  ت��ذك��رة  م��ع  وف����وري  جم���اين 
اأ�سهر  ث��الث��ة  اإىل  �سالحيتها  ومت��ت��د 

واالإقامة باململكة ملدة 4 اأيام.

الرياض- واس
اأجرى االأمر في�سل بن فرحان بن عبد الله 
ام�ض،  هاتفيًا،  ات�سااًل  اخلارجية،  وزي��ر 
بوزير خارجية جمهورية ال�سني ال�سعبية 

ت�سني جاجن.
ويف بداية االت�سال هناأ �سموه نظره ال�سيني 
خلارجية  وزي���رًا  عمله  مهام  توليه  مبنا�سبة 

جمهورية ال�سني ال�سعبية ال�سديقة.
اأوجه  ا�ستعرا�ض  االت�سال  خالل  وج��رى 
وجماالت  ال�سينية،  ال�سعودية  العالقات 
ال�سديقني،  البلدين  بني  الثنائي  التعاون 
االأح���داث  ت��ط��ورات  اجل��ان��ب��ان  بحث  كما 
املبذولة  واجل��ه��ود  وال��دول��ي��ة  االإقليمية 
ب�����س��اأن��ه��ا مب��ا ي��ع��زز االأم����ن واال���س��ت��ق��رار، 
املو�سوعات  اأب��رز  مناق�سة  اإىل  باالإ�سافة 

ذات االهتمام امل�سرتك.

البالد - الرياض
اململكة،  تقدمها  التي  االإغاثية واالإن�سانية  للجهود  امتدادًا 
عربت 3 �ساحنات اإغاثية من خالل منفذ الوديعة احلدودي 
وذلك خالل الفرتة من 25 حتى 30 يناير 2023م حتمل 
اإيوائية  حقيقة  و100  متر  كرتون   4.375 متنها  على 
من  مقدمة  كيلوغرام  و300  طنًا   39 تزن  خيمة  و100 
ت�ستهدف  االإن�سانية  واالأعمال  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز 

حمافظتي ماأرب وال�سالع.
وُتوا�سل اململكة ممثلًة مبركز امللك �سلمان لالإغاثة من خالل 
واالإ�سهام  االألغام،  من  اليمنية  االأرا�سي  تطهر  امل�سروع 
حيث  كرمية،  حياة  لعي�ض  اليمنيني  االأ�سقاء  م�ساعدة  يف 
ن م�سروع  "م�سام" خالل االأ�سبوع الرابع من يناير من  متَكّ
انتزاع 1.081 لغمًا زرعتها امللي�سيا احلوثية يف خمتلف 
مناطق اليمن ، وبذلك يبلغ اإجمايل عدد االألغام التي نزعها 
384 األفًا و220 لغمًا زرعتها امللي�سيا احلوثية بع�سوائية 
يف االأرجاء اليمنية حل�سد املزيد من ال�سحايا االأبرياء من 

االأطفال والن�ساء وكبار ال�سن.
1.000 �سلة غذائية يف مدينة   ويف النيجر وّزع املركز  
نيامي ، ا�ستفاد منها 1.000 اأ�سرة بواقع 7.176 فردا. 
فيلوت وديكا  �سلة غذائية يف مدينتي   1.548 كما وزع  

باإثيوبيا ا�ستفاد منها 9.288 فردًا.

اململكة ممثلة مبركز  املبذولة من  ياأتي ذلك �سمن اجلهود 
ال�سديقة  و  ال�سقيقة  ال��دول  دعم  يف  لالإغاثة  �سلمان  امللك 

وتعزيز االأمن الغذائي للفئات املحتاجة واملت�سررة.

الريا�ض - وا�ض
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  تلقى 
عبدالعزيز اآل �سعود � حفظه الله �، ر�سالة خطية، من 
فخامة الرئي�ض عبداملجيد تبون رئي�ض اجلمهورية 
اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية، تتعلق بالعالقات 
ال�سقيقني،  وال�سعبني  البلدين  تربط  التي  الثنائية 
و�سبل دعمها وتعزيزها يف خمتلف املجاالت وعلى 

االأ�سعدة كافة.
املهند�ض  اخلارجية  وزي��ر  نائب  الر�سالة  ت�سلم 
ا�ستقباله  خالل  اخلريجي،  عبدالكرمي  بن  وليد 

للبلدان  العامة  االإدارة  اأم�ض، مدير  ال��وزارة،  مبقر 
العربية بوزارة اخلارجية اجلزائرية ال�سفر نور 

الدين خندودي.
الثنائية  العالقات  بحث  اال�ستقبال  خ��الل  وج��رى 
�ستى  يف  تعزيزها  و�سبل  ال�سقيقني،  البلدين  بني 
حيال  النظر  وجهات  تبادل  اإىل  اإ�سافة  امل��ج��االت، 

الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.
اجلزائرية  اجلمهورية  �سفر  اال�ستقبال،  ح�سر 
حممد  الدكتور  اململكة  لدى  ال�سعبية  الدميقراطية 

علي بوغازي.

السعودية تواصل مساعداتها اإلنسانية للدولتأشيرة مرور مجانية وفورية للعابرين جوًا 

الرياض- واس
اململكة  اإدان�����ة  ع��ن  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأع���رب���ت 
الذي  االإرهابي  للهجوم  ال�سديدين  وا�ستنكارها 
الباك�ستانية،  بي�ساور  مبدينة  م�سجد  يف  وق��ع 

واأدى اإىل �سقوط عدد من القتلى واجلرحى.
الثابت  اململكة  م��وق��ف  على  ال����وزارة  و���س��ددت 
وال��راف�����ض ال���س��ت��ه��داف دور ال��ع��ب��ادة وت��روي��ع 

االآم��ن��ني و�سفك دم���اء االأب���ري���اء، م��وؤك��دًة وق��وف 
االإ�سالمية  باك�ستان  جمهورية  جانب  اإىل  اململكة 
والتطرف  العنف  اأ���س��ك��ال  جميع  �سد  ال�سقيقة 

واالإرهاب مهما كانت دوافعه اأو مربراته.
وقدمت وزارة اخلارجية العزاء واملوا�ساة لذوي 
ال�سحايا وجلمهورية باك�ستان االإ�سالمية حكومًة 

و�سعبًا، متمنية للم�سابني ال�سفاء العاجل.

البالد - الرياض
جمل�ض  ب��دول  امل�سلحة  بالقوات  الع�سكري  التعاون  مديرو  عقد 
االأمانة  مبقر  االأوَل  اجتماَعهم  العربية،  اخلليج  ل��دول  التعاون 
التعاون  مديريات  من  وف��ود  مب�ساركة  اأم�����ض،  بالريا�ض  العامة 
الع�سكري بالقوات امل�سلحة بدول جمل�ض التعاون، وممثِّل ال�سوؤون 

دة. الع�سكرية باالأمانة العامة، وممثِّل عن القيادة الع�سكرية املوحَّ
ج��دول  على  امل��درج��ة  املو�سوعات  مناق�سة  االجتماع  خ��الل  ومت 
الع�سكري،  بالتعاون  العالقة  ذات  املقرتحات  من  وع��دد  االأعمال، 
التي ت�سهم يف تطوير بيئة العمل الع�سكري امل�سرتك بني القوات 

امل�سلحة بدول املجل�ض.
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جرثومة المعدة
 بوابة لإلصابة باألورام

 دخول مرحلة
اقترانات الربيع

البالد � جدة
من  عدد  املعدة  جرثومة  ي�صاحب 

املتمثلة  امل��ع��وي��ة  اال���ض��ط��راب��ات 

بال�ضبع  وال�����ض��ع��ور  ال��غ��ث��ي��ان،  يف 

��ًا ع��ن االإح�����ض��ا���س  ب�����ض��رع��ة، َف�����ضْ

ب��اخل��م��ول يف ب��ع�����س االأح���ي���ان، 

ال��راز  ل��ون  يف  التغري  جانب  اإىل 

وحتوله اإىل اللون االأ�ضود الداكن، 

ا�ضت�ضاري  حّذر  ال�ضياق  هذا  ويف 

الباطنة واجلهاز اله�ضمي الدكتور 

جرثومة  م��ن  ال��ذي��اب��ي،  ع��ب��دال��ل��ه 

م�ضاعفاتها  اأن  ����دًا  ُم����وؤَكِّ امل��ع��دة، 

احتمالية  م��ن  ت��زي��د  اإذ  خ��ط��رية، 

االإ�ضابة ب�ضرطان املعدة.

الطعام  اأن  اإىل  ال��ذي��اب��ي  واأ���ض��ار 

املالح ي�ضهم يف طول بقاء البكترييا 

يف  يت�ضبب  ق���د  مم���ا  امل���ع���دة،  يف 

املعدة؛  �ضرطان  مبر�س  االإ�ضابة 

هي  املعدة  جرثومة  اأن  اإىل  الفتًا 

 %  80 اأكرث من  بكترييا، يحملها 

فما  �ضنة   50 بعمر  البالغني  م��ن 

عمر  دون  االأط��ف��ال  واأغ��ل��ب  دون، 

�ضكان  من  خا�ضة  �ضنوات؛   10

احتمالية  وت��زي��د  النامية،  ال���دول 

لعوامل  اجلرثومة  بهذه  االإ�ضابة 

امل�ضكن،  االزدحام يف  اأهمها  عدة؛ 

وم�������ض���ارك���ة ف����را�����س ال����ن����وم م��ع 

الأف���راد  الكبري  وال��ع��دد  االآخ��ري��ن، 

امل�ضابني،  م��ع  وال�ضكن  االأ���ض��رة، 

وتلوث الغذاء واملاء.

وا�ضتطرد: ُيعد االلتهاب البكتريي 

امل���زم���ن االأك������رث ِاْن����ِت���������ض����ارًا بني 

الفئات  خمتلف  ي�ضيب  اإذ  الب�ضر، 

اأن  االإح�ضائيات  وتقدر  واالأعمار، 

قرابة ن�ضف �ضكان العامل يحملون 

هذه البكترييا، ويف الدول النامية 

غالبًا ما يحدث االلتهاب يف مراحل 

ع��م��ري��ة م��ب��ك��رة م��ق��ارن��ة ب��ال��دول 

مًا. االأكرث َتَقدَّ

من  جمموعة  هناك  اأن  اإىل  ي�ضار 

بتناولها  ين�ضح  ال��ت��ي  االأط��ع��م��ة 

املعدة  ع��اج جرثومة  ف��رة  خ��ال 

ال���ف���واك���ه ال���ط���ازج���ة، مثل  م��ن��ه��ا 

واخل�ضروات،  والفراولة.  التوت 

ال�ضاي  والكرنب.  القرنبيط  مثل 

االأخ�ضر.

البالد � جدة
مت�ضي اأيام ال�ضتاء بني الرد والدفء اأحيانًا وزخات االأمطار يف بع�س املناطق 

قال  ال�ضياق  ه��ذا  ويف  ال��ل��وز،  مرتفعات  يف  الثلج  و�ضقوط  ال�ضيول  وج��ري��ان 

اأجمل النجوم هي  اأن  خبري االأر�ضاد اجلوية، الدكتور خالد بن �ضالح الزعاق، 

الرثيا، واأجمل ما بالكون القمر، واإذا اجتمع اجلماالن قالت العرب القمر قارن 

الرثيا، الفتًا اإىل اأنه اإذا وقعت الرثيا بجانب القمر يف اليوم ال�ضابع من ال�ضهر 

ظهور  بداية  على  عامة  فهو  و�ضابع،  جميع  �ضابع  قران  العامة  قالت  الهجري، 

الربيع، فبع�س احلال �ضبعان وبع�س احلال جوعان، ويف قادم االأيام �ضتنتهي 

�ضدة الرد. وتابع يف فيديو على ح�ضابه بتوير، اأن اأهم االقرانات 6 بينها 2 

"�ضتوي" هما قران حادي برد بادي، وقران تا�ضع برد ال�ضع، ونحن االآن نعي�س 
يف اأول االقرانات الربيعية قران �ضابع وقران 5 وهذا هو الزمان.

واأكمل بقوله: ا�ضتاأن�ضوا وفلوا احلجاج، فال�ضتون يومًا القادمة هي اأجمل 

االأر���س  على  يفر�س  ب��داأ  الربيع  فب�ضاط  الربيع،  ناحية  من  ال�ضنة  اأي��ام 

االآن  فنحن  واحل���وذان  والب�ضبا�س  واحل��وى  واخل��زام��ى  والنفل  الرو�س 

دخلنا مرحلة اقرانات الربيع.

الباد - الريا�س

دعم  مبركز  ممثًا  املظامل  دي��وان  اأعلن 

القرار عن توايل انخفا�س متو�ضط ُمدد 

الف�ضل يف الدعاوى يف املحاكم التابعة 

ل���ه مب��خ��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، حيث 

التقا�ضي  ُم���دد  انخفا�س  ن�ضبة  بلغت 

 %  41 بن�ضبة  املن�ضرمني  العامني  يف 

يف   % و50.5  اال�ضتئناف  حماكم  يف 

املحاكم االإدارية.

القرار  دع��م  مركز  ن�ضره  تقرير  واأو���ض��ح 

ال��دع��اوى  يف  الف�ضل  ُم���دد  متو�ضط  ع��ن 

التقرير  ل  وف�ضّ ل��ه،  التابعة  املحاكم  لكل 

متو�ضط مدد الف�ضل لكل حمكمة على حدة، 

خال  التقا�ضي  م��راح��ل  م��ن  مرحلة  وك��ل 

الثاثة اأعوام املن�ضرمة.

واأ�ضار التقرير اإىل اأن متو�ضط مدة الف�ضل 

يف دعاوى حماكم اال�ضتئناف االإدارية قد 

اأن  عِقب  املن�ضرم  العام  يف  َيْومًا   94 بلغ 

كان 158 َيْومًا يف عام 2020م، فيما بلغ 

املتو�ضط للمحاكم االإدارية 98 َيْومًا ِللعام 

198 يومًا يف عام  اأن كان  املن�ضرم عِقب 

2020م، وبهذه االإح�ضاءات ملتو�ضط ُمدد 
املظامل  ديوان  يكون  الدعاوى  يف  الف�ضل 

يف  ا�ضراتيجيته  ت�ضتهدفه  ما  جت��اوز  قد 

العام 2025م.

ومتابعة  بتوجيه  املظامل  دي��وان  ويتابع 

املظامل  دي��وان  رئي�س  معايل  من  مبا�ضرة 

اليو�ضف  حممد  بن  خالد  الدكتور  ال�ضيخ 

خف�س ُمدد الف�ضل يف الدعاوى مع حتقيق 

بالغًا بتوفري  اهتمامًا  جودة عالية، ويجد 

واالإداري����ة  الق�ضائية  الب�ضرية  ال��ك��وادر 

تقنية  اإمكانات  من  ميتلكه  ومب��ا  املوؤهلة 

��رت ج���وان���ب اإج���رائ���ي���ة يف  ورق��م��ي��ة ي�����ضّ

يف  ر�ضمه  ما  لتحقيق  �ضعيًا  ال�ضاأن؛  ه��ذا 

التقا�ضي  الأمد  تقلي�ٍس  من  ا�ضراتيجيته 

مبختلف املراحل، ويف جميع حماكمة.

 المظالم: انخفاض متوسط
مدد الفصل في الدعاوى

:خبير أرصاد

ألف طن بحلول 2030 600

جدة- ياسر خليل
ريا�س  املهند�س  ال�ضمكية  للرثوة  الوطني  املركز  عام  مدير  اأكد 

بن ح�ضني الفقيه اأن الرامج التدريبية تهدف اإىل تنمية وتعزيز 

فعالة  اإدارة  اإىل  للو�ضول  للمتدربني  الازمة  واملهارات  املعرفة 

اال�ضتزراع  م�ضاريع  واإنتاجية  اأداء  رف��ع  يف  ت�ضاهم  م�ضتدامة 

والفعاليات  االأن�ضطة  من  العديد  �ضمن  تاأتي  وه��ي  ال�ضمكي، 

ب��اإدارة ومتابعة  املخت�ضني  قدرات  لتعزيز  املركز  بها  يقوم  التي 

اإىل  للو�ضول  امل�ضتفيدين  وخدمة  املائي  اال�ضتزراع  م�ضاريع 

الطاقة االإنتاجية امل�ضتهدفة 600 األف طن بحلول عام 2030 م.

بجدة  ال�ضمكية  للرثوة  الوطني  املركز  عقد  خال  ذلك  جاء 

مل�ضاريع  الفعالة  "االإدارة  بعنوان  متقدمة  تدريبية  دورة 

التدريب  مركز  مع  بالتعاون  وذل��ك  ال�ضمكي"  اال�ضتزراع 

املتدربني  اإك�ضاب  اإىل  ال��دورة  وتهدف  ب��ج��ازان،  ال��زراع��ي 

االإن��ت��اج  ك��ف��اءة  ورف���ع  ال�ضمكية  امل�ضاريع  اإدارة  م��ه��ارات 

من�ضوبي  من   ع��ددًا  ال��دورة  وا�ضتهدفت  باململكة،  ال�ضمكي 

الوزارة من خمتلف فروع مناطق اململكة.

حمددة  اأن���واع  تربية  ب��اأن��ه:  يعّرف  املائي  اال���ض��ت��زراع  اأن  يذكر 

الطحالب،  املحاريات،  الق�ضريات،  االأ�ضماك،  املائية  االأحياء  من 

وغريها، وذلك حتت �ضيطرة االإن�ضان وظروف حمكمة، و�ضمن 

اأقفا�س  اأو  خر�ضانية  اأو  ترابية  اأحوا�س  يف  معينة  م�ضاحات 

املياه  يف  املائي  اال�ضتزراع  االأول:  نوعني:  من  ويتكون  عائمة. 

الداخلية من خال مزارع خا�ضة بذلك، والنوع االآخر: اال�ضتزراع 

املائي يف مياه البحر املاحلة داخل اأقفا�س عائمة.

يحقق  اأن���ه  ال�ضمكي  اال���ض��ت��زراع  يف  اال���ض��ت��ث��م��ار  م��زاي��ا  وم���ن 

من  رئي�ضية  مزايا  عدة  والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  بح�ضب 

واالأ�ضماك  والبي�ضاء  احلمراء  اللحوم  ا�ضترياد  خف�س  اأبرزها 

وجودة  مبوا�ضفات  حملي  منتج  تقدمي  خال  من  اخل��ارج،  من 

عالية، ويف زمن قيا�ضي، كما ي�ضاهم التو�ضع بهذه امل�ضاريع يف 

اإيجاد م�ضادر دخل لل�ضعوديني الذين مت تاأهيلهم للعمل باملجال 

حيث  النائية  الريفية  املناطق  يف  االقت�ضادي  الن�ضاط  واإنعا�س 

هذه  تطوير  اإىل  بالتايل  يوؤدي  مما  االأ�ضماك،  مزارع  اأغلب  تقع 

ال�ضمكي  اال���ض��ت��زراع  �ضركات  ف��اإن  للدرا�ضات  ووف��ق��ًا  املناطق. 

األف وظيفة خال عدة �ضنوات، وي�ضاهم   57 قادرة على توفري 

االأ�ضماك  من  الذاتي  االكتفاء  حتقيق  يف  ال�ضمكي  اال�ضتزراع 

وزيادة الت�ضدير اإىل اأكرث من 35 دولة.

اال�ضتزراع املائي

يربي اأنواعًا حمددة

 خفض استيراد
اللحوم واألسماك

 تحقيق االكتفاء
الذاتي من األسماك 3  إيجاد مصادر

دخل للسعوديين 2 1
مزايا االستزراع السمكي

ُ
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في ظالل القانون

ظاهرة التضخم وآثارها االقتصادية
ل���أ���ص��ع��ار تت�صف  ال��ت�����ص��خ��م ه���و ح���رك���ة ���ص��ع��ودي��ة 
باال�صتمرار الذاتي الناجت عن فائ�ض الطلب الزائد عن 
قدرة العر�ض ومبعنى اآخر يتمثل يف االرتفاع امل�صتمر 
يف امل�صتوى العام الأ�صعار ال�صلع واخلدمات عرب الزمن، 
ومن اأ�صبابه االأزمات ال�صيا�صية مثل احلروب والكوارث 
اأ�صعار  اإىل ارتفاع يف  العاملية ما توؤدي  واال�صطرابات 
الذي  االأم��ر  واالح��ور  الطاقة  كاأ�صعار  املدخ�ت  بع�ض 
املنتجات  اأ���ص��ع��ار  يف  ارت���ف���اع  ح����دوث  ع��ل��ي��ه  ي��رت��ب 
ال�صناعية، ويتنوع الت�صخم فهناك ت�صخم بطيء تزيد 
امل�صتهلكون  ويتوقع  اأقل  اأو   %  3 بن�صبة  فيه  االأ�صعار 
بال�صراء  االأ�صعار يف االرتفاع، واأن يقوموا  اأن ت�صتمر 
مع زيادة الطلب، وهذا الت�صخم اإيجابي للنمو والنوع 
الثاين الت�صخم املت�صارع ترتفع فيه االأ�صعار بن�صبة من 

امل�صتهلكون  ويبداأ  �صنوي  اأ�صا�ض  %على   10  -  %  3
اإليه لتجنب ارتفاع االأ�صعار  اأكرث ما يحتاجون  ال�صراء 
اأن تدعم الطلب، وهذا  يف امل�صتقبل، وال ميكن ل�أجور 

النوع ي�صر باالقت�صاد؛ الأنه يرتفع ب�صرعة فائقة.
النوع الثالث الت�صخم اجلامح مع ارتفاع معدل الت�صخم 
اأكرث من 10 % تعم الفو�صى يف االقت�صاد، ويبداأ املال 
ال�صكان ال يتما�صى  يف فقد قيمته ب�صرعة كبرية ودخل 
من  النوع  هذا  اإىل  الو�صول  عدم  ويجب  نفقاتهم،  مع 
الت�صخم والنوع الرابع الت�صخم املفرط، وهذه ظاهرة 
قد  كبرية  بن�صبة  فيه  ترتفع  واالأ�صعار  احل��دوث  ن��ادرة 
يف  االأجانب  امل�صتثمرون  ويبداأ   %  50 بن�صبة  ت�صل 

االبتعاد عن اال�صتثمار يف هذا البلد.
اأن  ميكن  ال��ت��ي  الت�صخم  اأ���ص��ب��اب  م��ن  ال��ع��دي��د  وه��ن��اك 

الت�صخم  ولكن  االقت�صاد،  يف  ل�أعلى  االأ�صعار  ترتفع 
االقت�صادي عادة ما يكون نتيجة لزيادة تكاليف االإنتاج 
وهناك  واخل��دم��ات  املنتجات  على  الطلب  زي���ادة  اأو 
اإذا  ت�صتفيد  ال�صركات  مثل  الت�صخم  هذا  من  امل�صتفيد 
هوام�ض  من  ويزيد  منتجاتها،  بيع  اأ�صعار  رفع  متكنت 
الت�صخم،  من  م�صتفيدون  املقر�صني  وكذلك  ربحيتها 
كلما  االن��خ��ف��ا���ض  يف  اآخ���ذة  دي��ون��ه��م  اأن  ب�صبب  وذل���ك 
م�صتفيدون  امل�صتثمرون  وكذلك  الت�صخم  معدل  ارتفع 
من الت�صخم وخا�صة امل�صتثمرين يف الطاقة مع ارتفاع 
حافظ  الت�صخم  من  نف�صك  حتمي  ولكي  الطاقة.  اأ�صعار 
على راأ�ض املال، وتنميته بالو�صائل املعروفة لتميه راأ�ض 

املال وهو اال�صتثمار واحل�صول على عائد �صنوي.
العام  امل�صتوى  �صهد  ال�صعودية  العربية  اململكة  ويف 

عام  م��ن  ال��ث��ال��ث  ال��رب��ع  يف  ل���أ���ص��ع��ار  القيا�صي  للرقم 
�صجل  حيث   %  2.9 ن�صبته  �صنويًا  ارتفاعًا  2022م 
بني  �صنوي  ارتفاع  ن�صبة  اأعلى  والفنادق  املطاعم  ق�صم 
ق�صم  ل�أ�صعار ت�ه  العام  املوؤ�صر  الرئي�صية يف  االأق�صام 
التعليم بن�صبة 5.7 % ثم ق�صم الرفيه والثقافة بن�صبة 
4.2 % ويف املقابل �صجل ق�صم امل�ب�ض واالأحذية اأعلى 
ومن  الرئي�صية،  االأق�صام  بني  �صنوي  انخفا�ض  ن�صبة 
املتوقع اأن ي�صهد معدل الت�صخم خ�ل الربع الرابع من 
من  الرابع  بالربع  مقارنة  طفيفا  ارتفاعًا  2022م  عام 

العام املا�صي.

�أ.د. �سامل �سعيد باعجاجه 
@drsalem30267810

تحديات حياة
قال يل اأحد اأبنائي -وهو مت�صايق- هذه املادة 
الدرا�صية �صعبة، وهذه ال�صوؤال �صعب ما اأعرف 
كيف اأجابته قلت له يا ابني هذه من ال�صعوبات 
م�صاعف،  جهد  ببذل  منك  حتديًا  حتتاج  التي 
التي  امل�صكلة  هذه  على  التغلب  ت�صتطيع  حتى 
ت�صل  حتى  الدرا�صية،  امل��ادة  هذه  يف  واجهتك 
اإىل الهدف املراد حتقيقه مل�صتقبلك، ففي احلياة 
واحد  وك��ل  كثرية،  حتديات  تواجهنا  ابني  يا 
التحديات بطريقة خمتلفة  مع هذه  يتعامل  مّنا 
عن االآخر، فنجد �صخ�صًا ي�صعف عند اأول حتٍد، 
عزميته  ولكن  ي��ح��اول،  ث��م  ي�صقط  اآخ��ر  وجن��د 
واإرادته ال تكفيه للنهو�ض، فيف�صل، وجند اآخر 
يجعله  ما  بالله  والثقة  وال�صرب  القوة  من  لديه 
يقاوم  التحديات، ويتغلب عليها وتكون خربة 
اإيجابية ي�صتفيد منها يف باقي حياته  وال اأنكُر 
ونظن  االأحيان،  بع�ض  يف  ن�صعف  جميعنا  اأن 
باأننا ال ن�صتطيع اأن نتغلب على ال�صعوبات التي 
نواجهها يف حياتنا فمثً� اأحيانا، ونحن ن�صري 
حتى  باالأ�صواأ  منر  اأن  يجب  احلياة  طريق  يف 
ن�صل ل�أف�صل عند ذلك تفتح لك من حيث ال تعلم 
اأبواٌب طال انغ�قها، وا�صتد ب�وؤها وتتعلم مما 
�صبق من �صعوبات حتى ت�صل اإىل ما تريد فهي 
اإذا  تياأ�ض  ف�  وحلول  �صعوبات  هكذا  احلياة 
ويقينًا  حتمًا،  انتظارك  وطال  اأمنياتك،  تاأخرت 
باالأ�صباب  واالأخ���ذ  امل��ب��ذول  واجلهد  العمل  مع 
والتعلم والتعليم من قبلك يا ابني �صياأتي الفرج 
ال حمالة مبعادلة ب�صيطة جهد + �صرب + ح�صن 
ي�صووؤك  ي��وم  ج���اءك  ف���اإذا  بالله = جن���اح،  ظ��ن 
احلياة  هي  هكذا  ي�صرك  يوم  �صياأتي  جتزع  ف� 
تتقلب فيها االأيام بتحدياتها وتغرياتها املختلفة 
حتدياتها  بكل  ونحبها  فيها  ونعي�ض  واملتعددة 
اإىل  الهدف  و�صعوباتها ون�صخرها حتى ن�صل 

املراد حتقيقه يف حياتنا.

حممد لويفي �جلهني

@lewefe

ضمانات وصالحيات الشركاء

عقلية الوهم

جنود عبد �هلل قا�سم

بتاري���خ  القرى  اأم  �صحيف���ة  يف  املن�صور  اجلديد  ال�صركات  نظام  نظم 
البدء  �صيبداأ  وال��ذي  2023/7/22م،  املوافق  1443/12/23ه� 
بتنفيذه بتاريخ 1444/6/26ه� املوافق 2023/1/19م، حلول تكفل 
اأو�صاعهم  حيال  والتدقيق  املتابعة  وت�صهل  واملرونة،  الراحة  لل�صركاء 

وم�صاحلهم يف ال�صركة ومتابعة م�صلحة ال�صركة يف الوقت نف�صه.
املتعلقة  وال�صعوبات  القيود  اإزال���ة  يف  اجلديد  ال�صركات  نظام  متيز 
االإف��ض  اإع�ن  اإج��راءات  وت�صهيل  ال�صركة  وت�صفية  ال�صركاء،  بتخارج 
وف���ق اإج�����راءات ن��ظ��ام االإف��������ض، وط���ور ال��ن��ظ��ام اإج�����راءات التحول 
واالندماج بني ال�صركات، كما �صمح بتق�صيم ال�صركة اإىل �صركتني اأو ث�ثة 
ح�صب رغبة تطوير ال�صركاء لل�صركة، اإ�صافة اإىل ا�صتحداث �صكل جديد 
احتياجات  وتلبية  لتب�صيط  املب�صطة  امل�صاهمة  �صركة  با�صم  لل�صركات 

ومتطلبات زيادة االأعمال والنمو يف راأ�ض املال.
ال�صركات ال�صغرية واملتناهية ال�صغر، و�صمح  النظام م�صكلة  كذلك حل 
يف  وت�صمينه  عائلي  ميثاق  باإبرام  املحدودة  امل�صوؤولية  ذات  لل�صركة 
عقد تاأ�صي�ض ال�صركة، اأو يف نظامها االأ�صا�ض لتنظيم امللكية العائلية يف 
ال�صركة وحل االإ�صكاليات التي قد تطراأ م�صتقب� على ال�صركة اأو الورثة 
اأو  االأق��ارب  وتوظيف  العمل  و�صيا�صة  اإدارة  يف  واإدارتها  حوكمتها  اأو 

توزيع االأرباح.

وقد �صاعد النظام من حل اإ�صكالية كانت توؤرق اإدارة ال�صركات ومالكيها، 
ومكنها من جذب الكفاءات وحتفيزهم للعمل بكفاءة متناهية، من خ�ل 
اأو منحهم خيار �صرائها بعد  للعاملني بال�صركة،  اأ�صهم تخ�ص�ض  اإ�صدار 
م�صي مدة حمددة، كما �صمح النظام بتوزيع اأرباح مرحلية على ال�صركاء 
اأو امل�صاهمني، واأتاح تق�صيم االأ�صهم اإىل اأ�صهم ذات قيمة ا�صمية اأقل اأو 

دجمها بحيث متثل اأ�صهما ذات قيمة ا�صمية اأعلى.
االإج��راءات  ومتابعة  وتنفيذ  تقدمي  لهم  و�صهل  لل�صركاء،  النظام  اأت��اح 
جميعها اإلكرونيًا من خ�ل تقدمي طلبات التاأ�صي�ض وح�صور اجلمعيات 

والت�صويت على القرارات بالو�صائل التقنية احلديثة.
كما اأتاح نظام ال�صركات اجلديد و�صائل حلل املنازعات واخل�فات التي 
البديلة  الو�صائل  من  غريه  اأو  للتحكيم  باللجوء  ال�صركاء  بني  تطراأ  قد 

الكفيلة بحل املنازعات مبنتهى العدالة، ويف وقت �صريع وخمت�صر.
ويجب على ال�صركاء احلر�ض والتدقيق واملتابعة وح�صور اجلمعيات 
واالجتماعات املهمة يف ال�صركة، وعدم االإهمال والت�صاهل يف اأي قرار 
ال�صحيح  والعلم  ال�صركاء،  اأو  ال�صركة  م�صلحة  يف  ي�صب  اإج��راء  اأو 
ال�صركة  ونظام  التاأ�صي�ض  وعقد  النظام  مبوجب  �ص�حياتهم  مبدى 
القرارات  واتخاذ  ال�صنوية  امليزانيات  وتدقيق  العائلي،  امليثاق  اأو 

ال�صليمة عند اللزوم.

مما ال �صك فيه اأن الوهم هو اعتقاد مبني على اأ�صا�صات غري ثابتة 
الفرد هذه االعتقادات من مواقف مر بها  وغري حقيقية، ويبني 
اأو �صمع عنها اأو رمبا عا�صرها فيبني لديه اأفكارًا مزعجة جدًا، 

وحتب�صه يف دوامة من �صيل االأفكار التي يظل اأ�صريًا لها.
وي�صخر الفرد قوته الدماغية كلها يف ت�صخيم الفكرة، حتى تاأخذ 
ي�صتبق  الفرد  جتعل  التفكري  من  الطريقة  وهذه  اأخ��رى،  اأبعادًا 
مواقف  على  وحزينًا  مير�ض  اأن  قبل  مري�صًا  ف�صبح  االأح��داث، 
مل حتدث وخائفًا من ذاته على ذاته، لكنه يظن اأن هذه الطريقة 

لي�صت اإال تنبيهًا وحر�صًا منه دون اإدراك عواقب الوهم.
تخور،  قوته  وك��ل  �صعيفًا،  ال��ف��رد  ي�صبح  اأن  ج��دًا  امل���وؤمل  وم��ن 
فلي�ض  احلقيقية،  غ��ري  ظنونه  ب�صبب  خ��ط��وة  خ��ط��وة  وتندثر 
اإحداث  دون  �صكونًا  مكانه  يف  ثابتًا  يظل  بل  يتقدم،  اأن  بو�صعه 
اأي تغيري يف ذاته؛ حيث اأن م�صاعره تنبهه بحدوث كل �صيئ اإذا 

حاول اأن يتقدم اأو يتحرك نحو االأمام.
كما اأن الوهم يجعل الفرد مركزًا على كل اأنواع ال�صلبية فهو قد 
بنى ح�صونًا قد يكون من ال�صعب عليه هدمها حيث اأنه يظن اأن 
االأمور ال�صيئة ترب�صه واالأمرا�ض تطارده والف�صل ينتظره عند 
اأول الطريق؛ وهكذا يدور يف حلقة مفرغة متامًا من كل �صيء اإال 

اخلوف، فيظل خائفًا على الدوام.
اإن كل اأفعالنا لها دوافع ودافع الوهم هو الفراغ وما اأن ي�صبح 
يتغذى  االإن�����ص��ان  عقل  اأن  حيث  منه  ال��وه��م  متكن  ف��ارغ��ًا  ال��ف��رد 
بالتعلم وباملمار�صة امل�صتمرة، وهذه حاجة العقل حتى ي�صتطيع 
اأن يكون منتجًا ومبدعًا ومبجرد ما اأن يتوقف الفرد عن تغذية 
عقله مبا يحتاجه، فاإنه يتم�صك بكل فكرة �صيئة ولذا يعد الوهم 
ونحن  حياتنا  نفقد  ال  حتى  مهمًا،  اأم��رًا  وحماربته  �صامتًا  قاتً� 

على قيد احلياة.

@NUJOODQASSIM

fatimah_nahar@فاطمة نهار يو�سف

هل النظام الغذائي النباتي صحي؟
النظام النباتي هو طريقة عي�ض تقوم على االبتعاد عن جميع اأ�صكال 
امل�ب�ض؛  اأو  الغذاء  اأج��ل  من  احليوانات  على  والق�صوة  اال�صتغ�ل 
غالًبا  ولكن  الفوائد،  من  الكثري  نباتي  نظام  التباع  يكون  اأن  ميكن 
كفاية  عدم  اإىل  ي��وؤدي  �صارم  نباتي  غذائي  نظام  اتباع  اأن  يحدث  ما 
ا�صته�ك الربوتني باجل�صم؛ تباينت العادات الغذائية للنباتيني ب�صكل 
الغذائية  العنا�صر  لبع�ض  املتطلبات  متو�صط  مع  تتوافق  ومل  كبري، 
نق�ض  ب�صبب  ال��وزن  باإنقا�ض  ي�صاعد  النباتي  فالنظام  االأ�صا�صية؛ 
غذائي  نظام  عنا�صر  وتعترب  واللحوم؛  اجلنب  من  امل�صبعة  الدهون 
نباتي كامل االأطعمة مع تناول كميات حمدودة اأو معدومة من االأطعمة 
من  ال�صكري  من  للوقاية  للغاية  مفيدة  احليوانية  واملنتجات  املكررة 
من  احل��د  النباتي  النظام  مزايا  ت�صمل  كما  وع���ج��ه؛  الثاين  النوع 
ي�صتهلكون  النباتيني  الأن  ال�صرطان؛  اأن��واع  ببع�ض  االإ�صابة  خماطر 
والطماطم  والفواكه واخل�صروات  البقوليات  من  بكثري  اأكرب  كميات 
وخ�صروات االأليوم واالألياف وفيتامني ج مقارنة بالنظام احليواين؛ 
يتم تغذية احليوانات التي يتم تربيتها الإنتاج الغذاء باأكرث من ن�صف 
بتقليل  نباتي  اأ�صلوب  اتباع  ي�صاهم  كما  بالعامل؛  جميعها  املحا�صيل 
تقليل  خ�ل  من  الطبيعية  املوارد  على  ال�صغط  وتقليل  الهواء  تلوث 

عدد طلب االأرا�صي والوقود االأحفوري واملياه؛ من ال�صعب احل�صول 
على ما يكفي من الربوتني من نظام غذائي نباتي، اإذ حتتوي اللحوم 
ج��رام   100 لكل  ال��ربوت��ني  م��ن  ج��راًم��ا   30-20 على  االأ���ص��م��اك  اأو 
والفا�صوليا  اخل�����ص��روات  للنباتيني  الرئي�صية  ال��ربوت��ني  فم�صادر 
لكل  ال��ربوت��ني  من  ج��راًم��ا   20-5 على  حتتوي  اأغ��ذي��ة  وه��ي  واالأرز 
وثبت  النباتية،  باالأنظمة  الكال�صيوم  كمية  فح�ض  مت  جرام؛   100
العديد  اإذ حتتوي  العظام،  ال�زم ملنع ه�صا�صة  للكال�صيوم  اأنها تفتقر 
من االأطعمة غري امل�صنوعة من منتجات االألبان على الكال�صيوم؛ ومع 
ذلك فاإن كمية الكال�صيوم باخل�صروات منخف�صة جًدا مقارنة مبنتجات 
االألبان وما يزيد االأمر �صوًءا اأن العديد من اخل�صروات حتتوي على 
مواد متنع قدرة اجل�صم على امت�صا�ض الكال�صيوم فال�صبانخ حتتوي 
من  اجل�صم  ومينع  بالكال�صيوم،  يرتبط  الذي  االأك�صاليك  حم�ض  على 
امت�صا�ض 95 % منه فاالأطعمة التي حتتوي على م�صتويات عالية من 
االأحما�ض االأمينية الكربيتية مثل احلبوب والبذور واملك�صرات تقلل 
من احتبا�ض الكال�صيوم غالًبا ما تكون هي امل�صادر الوحيدة للربوتني 
يف النظام النباتي؛ ت�حظ على النباتيني ا�صطرابات نق�ض فيتامني 
ب 12؛ الأن هذا الفيتامني موجود فقط باالأطعمة من اأ�صل حيواين؛ 

وقد يوؤدي نق�صها لتهديدات �صحية خطرية كفقر الدم وتلف االأع�صاب 
والتغريات الع�صبية املعرفية وال�صلل مبرور الوقت؛ النظام النباتي 
يحتوي على كمية اأقل من فيتامني اأ وفيتامني د واحلديد والزنك؛ يف 
حني اأن النباتات كالعد�ض واخل�صروات الورقية توفر بع�ض احلديد، 
اإال اأنها ال متت�صه مثل احلديد احليواين؛ كما اأن فيتامني اأ وفيتامني 
واخل�صوبة  واله�صم  املناعة  لتنظيم  خا�ض  نحو  على  �صروريان  د 
وتوازن الهرمونات؛ كما وجد اأن النباتيني ي�صابون اأكرث باالكتئاب 

ب�صبب نق�ض احلديد.

نيفني عبا�س
 @NevenAbbass

داء البذاءة

اأكرث فتكًا  اأ�صبح البع�ض م�صابًا بداء خطري 
من ال�صيد كورونا والغريب يف االأمر اأنني مل 
اأ�صادف بعد اأية �صعارات تندد به اأو حم�ت 
ت�صعى ملكافحته، بالرغم من خطورته البالغة 
من  ب�صاحبه  يلقي  ال���ذي  ال��ب��ذاءة  داء  اإن���ه 
للتحقري،  مو�صع  الأدن��ى  للتقدير  طابق  اأعلى 
اأن يخلو جمل�ض من كلمة �صوء، حتى  فيندر 
لو ك��ان ذل��ك على �صبيل امل��زاح، امل��زاح الذي 
اآثامهم،  عليها  يعلقون  للغري  �صماعة  اأ�صبح 
ال�صريح  والنهي  اللعن  نتانة  من  وبالرغم  
ُم��زج  اإذا  وك��ون��ه  ال�صريف  احل��دي��ث  يف  عنه 
املجال�ض  اأنه حا�صر يف  اإال  للوثه،  الرب  مباء 
مرتديًا ثوب الفكاهة وال�صتم متوح�صًا �صدر 
الرند  تت�صدر  امل�صفرة  والكلمات  املجل�ض 
هذه  اإي��ق��اف  اأح��د  يقرر  اأن  دون  حياتنا،  يف 
بخ�صائر  االآخ��ري��ن  على  تعود  التي  احل��رب 
وقيمهم  دينهم  تعاليم  فيها  يفقدون  معنوية 
حتى تقديرهم لذواتهم هذه احلرب التي متتد 
ل�أجيال  و���ص��واًل  احل���دود  متخطية  اآث��اره��ا 
التي نعلق عليها الكثري من االآمال مل يقت�صر 
يتطاولون  ال��ذي��ن  احل��ي  �صبية  على  االأم���ر 
باالألفاظ على بع�صهم البع�ض، لقد تعدى ذلك 
والباعة  التاك�صي  و�صائقي  البيوت  الأرب��اب 
يف امل��ح���ت وال��زب��ائ��ن وح��ت��ى يف احل��رم 
يف  النابية  االألفاظ  بكمية  فوجئت  املدر�صي 
زي��ارة  م��رة يف  ذات  ذه��ب��ت  عندما  امل��در���ص��ة 
االأ�صاتذة  بع�ض  اأن  وج��دت  ل����أوالد  ملدر�صة 
اأقولها  اأن  ي�صعني  ال  باألفاظ  ت�ميذه  ينعت 
اأن يتم  اأعني  هنا حياء، وهذا ال يب�صر بخري 
التعامل با�صتخفاف ودناءة تذهب معها هيبة 
بالوقار  يتحلى  ك��ان  ال��ذي  املدر�صي  ال�صف 
اأ�صبح اأبعد ما يكون من ذلك وهذا بحد ذاته 
تلوث لفظي يعدي كما يعدي ال�صليم االأجرب 
تعجز  ال��ذي  الفظيع  الغزو  ه��ذا  اأم��ام  ونحن 
تربية  ميكننا  كيف  نت�صاءل  اإيقافه  عن  قوانا 
جيل خاٍل من البذاءة كخلو عبوة الكوكا كوال 
من الكحول؟كيف ميكننا تبديل ما يتم تداوله 
نبيلة  الأل��ف��اظ  نابية  األ��ف��اظ  من  املجال�ض  يف 
ال  القدا�صة  البالغ  امل�صهد  هذا  وكاأن  و�صامية 
ل�أ�صرة  بالزمن  بالعودة  اإال  حتقيقه  ميكن 
اللبنة االأ�صا�صية لكل جمتمع وغر�ض فيه قيم 
النبوية  التوجيهات  املتمثل يف  الطيب  الكلم 
وال  الّلّعان،  وال  بالّطّعان،  املوؤمن  )لي�ض   :"
العربي  ال�صعر  ويف  البذيء"  وال  الفاح�ض، 
يقول  الل�صان  حفظ  على  ب��دوره  يحث  ال��ذي 
به  ل��ف��ظ اخل���ري حت��ظ  ل�صانك  ع���ّود  ال�����ص��اع��ر 
الو�صفة  وك��اأن  يعتاد  عودته  ملا  الل�صان  اإن 
ال�صحرية يف اعتياد الك�م الطيب هي احلل 
اإذا طاب وال  الل�صان  اأطيب من  �صيء  لذلك ال 
ما  ن�صتنكر  اأن  فعلينا  خبث  اإذا  منه  اأخ��ب��ث 
باللفظ  ا�صتخفاف  م��ن  حولنا  م��ن  ن�صاهده 
امل�صابني  االأ�صخا�ض  خمالطة  عن  والتوقف 
اأق��رب  يف  معاجلتهم  تتم  حتى  ال���داء،  ب��ه��ذا 

م�صح لفظي.

�آمنة حماد

@Amna7mad
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اأمري املنطقة ال�شرقية، مبا حققه  اأ�شاد الأميـر �شعود بن نايف بن عبدالعزيز 

التقنية  وتــوطــن  املحلي،  املحتوى  تعزيز  يف  "اكتفاء"  ومنتدى  برنامج 

وال�شناعة، وم�شاهمًا رئي�شًا يف تعزيز ال�شناعات ال�شعودية وتنميتها. 

البالد - اخلرب

اأمري ال�شرقية افتتح منتدى »اكتفاء« 

100 اتفاقية لتعزيز
استدامة الصناعة السعودية

 جاء ذلك خالل افتتاحه فعاليات الن�شخة ال�شابعة ملنتدى برنامج تعزيز 

الأمــري  بح�شور  "اكتفاء"،  التوريد  لقطاع  الإجمالية  املُ�شافة  القيمة 

اأرامكو  ورئي�س  الطاقة،  وزيــر  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  عبدالعزيز 

النا�شر،  اأمن بن ح�شن  املهند�س  التنفيذين  اإدارييها  ال�شعودية وكبري 

وجمع كبري من امل�شوؤولن وامل�شتثمرين واملهتمن.

 ونوه �شموه مبا ي�شهده العامل من تطور ب�شكل يومي واأهمية مواكبة هذه 

بتعزيز  الهتمام  اأن  اإىل  م�شريًا  املحلية،  الإمــداد  �شال�شل  لتاأمن  التطورات 

يف  ودورهــا  ال�شناعة  لنجاح  مهمة  ركيزة  اأ�شبح  املحلي  الإنــتــاج  منظومة 

�شهدته  ما  اأن  اإىل  النظر  العامل، لفتًا  التطور والنماء يف جميع دول  حتقيق 

هذه الن�شخة من "اكتفاء" يدل على تطور ال�شناعة املحلية، وقيام اأبناء وبنات 

الوطن بدور اإيجابي ومهم يف رفع م�شتوى الناجت املحلي.

"اأرامكو  افتتاح املنتدى حزمة كبرية من التفاقيات وقعتها   �شهدت فعاليات 

بنحو  قيمتها  تقدر  تفاهم،  اتفاقية ومذكرة   100 اأكرث من  ت�شمل  ال�شعودية، 

27 مليار ريال »7.2 مليار دولر« للم�شاعدة يف تطوير 
القدرة  ولديها  وم�شتدامة  متنوعة  �شناعية  منظومة 

التناف�شية عامليًا.

�شعار  حتت  اأيــام  لأربعة  واملعر�س  املنتدى  وي�شتمر 

ال�شوء  لت�شليط  امل�شتقبلي"  النجاح  وترية  "ت�شريع 
على جهود التوطن يف جمالت الرتكيز الرئي�شة، مبا 

والت�شنيع،  وال�شناعة،  وال�شتدامة،  الرقمنة،  ذلك  يف 

 290 من  اأكرث  فيه  ت�شارك  م�شاحب  معر�س  جانب  اإىل 

�شركة، و�شهد اليوم الأول ح�شور اأكرث من 10 اآلف زائر. 

اإطالق  "اكتفاء"  فعاليات  خالل  ال�شعودية  اأرامكو  واأعلنت 

من  بالكامل  مملوكة  تابعة  �شركة  وهي  الرقمية،  اأرامكو  �شركة 

ال�شرق الأو�شط  �شاأنها ت�شريع التحول الرقمي يف اململكة ومنطقة 

و�شمال اإفريقيا.

 فاز عدد من ال�شركات بجوائز برنامج »اكتفاء« لهذا العام ، 

متثلت يف جائزة اأعلى اأداء اإجمايل )اخلدمات( ل�شركة �شلمربجري، 

وجائزة )الإن�شاءات( ل�شركة ن�شما و�شركاهم للمقاولت املحدودة، 

وجائزة )الت�شنيع( ل�شركة �شيمن�س للطاقة، والأف�شل يف التدريب 

والتطوير: �شركة هاليربتون، ويف تطوير املوّردين: �شركة بيكر هيوز، ويف 

ال�شعودة )اخلدمات(: �شركة احلفر العربية، وال�شعودة )الت�شنيع(: �شركة 

كمريون الر�شيد املحدودة. وجائزة الأف�شل يف ال�شادرات )اخلدمات(: 

�شركة جى جي �شي اخلليج العاملية املحدودة، وال�شادرات )الت�شنيع(: 

�شركة اجلبيل خلدمات الطاقة »ج�شكو«، واملمار�شات البيئية 

والجتماعية واحلوكمة: �شركة �شام�شوجن ال�شعودية املحدودة، 

ويف املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة: �شركة ركن الهند�شة 

للفح�س واملعاينة املحدودة، و�شركة �شعودي 

جيوفيزيكل،و�شركة املطاط الفني 

املحدودة.

 الفائزون بالجوائز

   

البالد- الرياض 
يف  وغـــدًا  الــيــوم  ال�شعودي  املــركــزي  البنك  ي�شت�شيف 

عن  املركزية  للبنوك  الثاين  ال�شنوي  املوؤمتر  الريا�س، 

و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  التنمية  اقت�شاديات 

اأفريقيا، برعاية حمافظ البنك املركزي ال�شعودي الدكتور 

فهد بن عبدالله املبارك.

"تعاٍف  حول  العام  اإطاره  يتمحور  الذي  املوؤمتر،  و�شي�شهد 

م�شتقر وم�شتدام"، ح�شور عدد من حمافظي البنوك املركزية 

من الدول امل�شاركة يف املوؤمتر، ونائب رئي�س جمموعة البنك 

الدويل ل�شوؤون منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا فريد 

الدويل،  البنك  من  خرباء  املوؤمتر  يف  �شي�شارك  كما  بلحاج، 

البنوك  خمتلف  مــن  القــتــ�ــشــاديــن  الــبــاحــثــن  مــن  ونــخــبــة 

املركزية، واجلامعات ومراكز الأبحاث الدولية واملحلية.

وي�شتعر�س املوؤمتر اأهم الأبحاث القت�شادية املعدة حديثًا، 

التي  منها،  املنبثقة  القت�شادية  ال�شيا�شات  اأهم  يناق�س  كما 

تهدف اإىل تعزيز النمو وال�شتقرار القت�شادي.

عقود استثمارية"ساما" يستضيف مؤتمرًا إقليميًا للنمو االقتصادي 
على  ال�شرقية  املنطقة  اأمــانــة  ا�شتحوذت 

ال�شتثمارية،  والتفاقيات  العقود  اأكــرب 

ال�شتثمار  ملتقى  يف  م�شاركتها  خـــالل 

اآلف   5 من  اأكــرث  احت�شن  الــذي  البلدي. 

املنطقة  اأمن  واأو�شح  ا�شتثمارية.  فر�شة 

 18 توقيع  مت  اأنــه  اجلبري،  فهد  املهند�س 

من  عــدد  مــع  ا�شتثمارية  واتفاقية  عــقــدًا 

القطاعات وال�شركات، منها �شركات تابعة 

ل�شندوق ال�شتثمارات العامة.

صناعة سعودية
ت�شارك هيئة تنمية ال�شادرات ال�شعودية 

يف مــعــر�ــس »الــ�ــشــحــة الــعــربــي« بــدبــي،  

ــة »�ــشــنــع يف  كـــــراٍع ذهـــبـــي، حتـــت هــوي

»�شناعة  جناح  ي�شم  حيث  ال�شعودية«، 

16 �شركة وطنية  �شعودية« حتت مظلته 

رائدة يف جمال الرعاية ال�شحية، لتعزيز 

العاملية  الأ�ــشــواق  يف  اململكة  �ــشــادرات 

وترويج فر�س الأعمال.

برنامج تدريبي 
ال�شناعي  الــ�ــشــنــدوق  اأكــادميــيــة  اأعــلــنــت 

اجلاري،  للعام  التدريبية  براجمها  اإطالق 

�شمن اأربعة م�شارات تتمثل يف: الربامج 

املالية، وبرامج الأعمال والقيادة، وبرامج 

البتكار والرقمنة، والربامج التخ�ش�شية، 

املالين«،  لغري  »املالية  برنامج  اأبــرزهــا: 

ال�شندوق  التمويل لدى  وبرنامج »مبادئ 

ال�شناعي«، بالإ�شافة اإىل برنامج »اخلبري 

املهني يف متويل ال�شتثمار«.

مزاد اإلغالق
�شعر  على  والــتــداول  ــزاد  امل فرتتا  �شهدت 

الإغالق بال�شوق ال�شعودي تداولت بلغت 

نحو 15.49 مليون �شهم، وبقيمة اإجمالية 

عن  متــت  ريـــال،  مليون   677 نحو  بلغت 

مزاد  فــرتة  وتــاأتــي  �شفقة.   9497 طريق 

ثم يقوم  التداول، ومن  الإغالق بعد فرتة 

نظام التداول باإيجاد ال�شعر العادل.

البالد - ياسر خليل 
 14.59 املــمــلــكــة  املــ�ــشــتــغــلــن يف  عـــدد  بــلــغ 

مليون م�شتغل بنهاية الربع الثالث من العام 

عن  ــادرة  �ــش بــيــانــات  واأو�ــشــحــت  2022م. 
اأن ن�شبة امل�شتغلن  الهيئة العامة لالإح�شاء، 

القطاع  يليه   %  64 اخلــا�ــس  الــقــطــاع  يف 

العمالة  وجــاءت   ،%  12 بن�شبة  احلكومي 

اإجــمــايل   مــن   %  25 بنحو  ثالثا  املــنــزلــيــة  

امل�شتغلن.  ويوظف القطاع اخلا�س الن�شبة 

ذكـــورًا  الــ�ــشــعــوديــن  امل�شتغلن  مــن  الأكــــرب 

مليون   3.7 نحو  عددهم   بلغ  حيث  واإنــاثــًا، 

على  احلكومي  القطاع  وا�شتحوذ  م�شتغل، 

 .%  58 منهم والقطاع اخلا�س على   %  42
ال�شعودين  امل�شتغلن  لتوزيع  وبالن�شبة 

ح�شب اجلن�س، بلغ عدد الذكور 2.27 مليون 

بلغ  فيما  الإجــمــايل،  من   %  61.5 يعادل  ما 

 % عدد الإناث 1.42 مليون ما يعادل 38.5 

من الإجمايل.  ويعمل معظم الأجانب الذكور 

يف القطاع اخلا�س، فيما ت�شتغل اأغلب الإناث 

تقدر  حيث  املــنــزلــيــة،  العمالة  قــطــاع  �شمن 

%، ثم  ن�شبتهم يف القطاع اخلا�س بنحو 66 

القطاع  واأخريا   %33 بن�شبة  املنزلية  العمالة 

.% احلكومي بن�شبة 1 

م�شاركة  ن�شبة  رفـــع  اململكة  وت�شتهدف   

القطاع اخلا�س يف الناجت املحلي الإجمايل 

% يف عام 2030م. اإىل 65 

من     
 المشتغلين السعوديين

بالقطاع الخاص

تعزيز التعاون والشراكة

 المعرض السعودي العماني.. صناعة واستثمار وثقافة

البالد - الرياض 
 ت�شهد العالقات التجارية وال�شتثمارية بن اململكة وُعمان تطورًا كبريًا، حيث يجمع 

البلدين روؤى طموحة )روؤيتا اململكة 2030 وعمان 2040(.

 ويف اإطار تعزيز العالقات تنطلق غدًا الأربعاء فعاليات "معر�س ال�شناعات ال�شعودي 

مب�شاركة  اأيــام،  اأربعة  مدى  على  بالريا�س  ال�شتثمار  وزارة  تنظمه  الذي  الُعماين"، 

والروؤ�شاء  امل�شوؤولن  من  عــدٍد  بح�شور  البلدين،  من  واخلا�شة  احلكومية  اجلهات 

التنفيذين لكربى ال�شركات يف القطاعن العام واخلا�س.

ال�شتثمار  قطاعي  يف  الأمد  طويلة  اقت�شادية  �شراكة  تعزيز  اإىل  املعر�س  ويهدف 

العام  القطاعن  يف  والــتــجــاري  القت�شادي  والــتــعــاون  والتوا�شل  وال�شناعة، 

واخلا�س بالبلدين، وحتقيق التكامل القت�شادي املرتبط بروؤيتي اململكة 2030 

واملوؤ�ش�شات  الــكــربى،  ال�شركات  اأعــمــال  على  ـــزوار  ال واطـــالع   ،2040 وُعــمــان 

ال�شغرية واملتو�شطة الناجحة يف قطاعات متعددة، اإ�شافة لال�شتمتاع بالعرو�س 

جتمع  فريدة  رحلة  يف  البلدين،  من  وال�شعرية  والغنائية  وامل�شرحية  الفلكلورية، 

ال�شتثمار والثقافة يف مكان واحد.

ريال،  مليار   11.1 بلغ  عمان  و�شلطنة  اململكة  بن  التجاري  التبادل  حجم  اأن  يذكر 

العام  خالل  ريــال  مليارات   4.4 عمان  ل�شلطنة  ال�شعودية  ال�شادرات  حجم  وو�شل 

وتعزيز  البينية،  التجارة  تدفق  ان�شيابية  زيادة  على  اجلانبان  ويحر�س  2021م. 
التعاون القت�شادي وال�شراكة اللوج�شتية، مبا يحقق املنافع امل�شرتكة.

استثمارًا صناعيًا
 مركزًا وطنيًا للتدريب
ألف متدرب سعودي
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البالد - وكاالت
بينما فجر رئي�س وزراء بريطانيا الأ�سبق بوري�س جون�سون 

بالقتل  ل�سخ�سه  تهديد رو�سي  مفاجاأة مدوية، عرب احلديث عن 

)الثنني(،  اأم�س  الكرملني،  و�سف  ال�سواريخ،  ا�ستخدام  عرب 

دميرتي  الكرملني  با�سم  املتحدث  وقال  بـ"الكاذبة".  ت�سريحاته 

بي�سكوف، اإن ما قاله جون�سون غري �سحيح، م�سددًا على اأن هذه 

قد تكون كذبة متعمدة منه، م�سريًا اإىل اأن هذا الأمر يطرح �سوؤاًل 

اأن رئي�س الوزراء الربيطاين حينها  اأو  اأ�سباب قيامه بذلك،  عن 

رئي�س  وك�سف  بوتني.  عنه  يتحدث  كــان  ما  الواقع  يف  يفهم  مل 

حمادثة  تفا�سيل  عن  وثائقي  فيلم  يف  الأ�سبق  بريطانيا  وزراء 

العام  بوتني  فالدميري  الرئي�س  مع  اأجراها  ومذهلة  جدًا  طويلة 

املا�سي، كا�سفًا اأن الرئي�س الرو�سي هدده بالقتل قبل بدء العملية 

الع�سكرية، مو�سحًا اأنه حّذر بوتني من العقوبات الغربية، وفقًا 

لتقرير ن�سرته �سحيفة "ذا تليغراف" الربيطانية.

وك�سف جون�سون يف الوثائقي الذي �ستبثه و�سائل الإعالم 

الربيطانية، اأم�س، اأن الرئي�س بوتني هدده ب�سكل من الأ�سكال 

وقــال  اأوكــرانــيــا،  يف  الرو�سية  الع�سكرية  العملية  بــدء  قبل 

ب�ساروخ،  لكن  لــك،  بــاأذى  اأت�سبب  اأن  اأريــد  ل  "بوري�س..  لــه: 

�سي�ستغرق الأمر دقيقة واحدة". واأ�سافت املعلومات اأن بوتني 

اإن  تقول  اأنت  "بوري�س،  قائاًل:  املحادثة،  خالل  جلون�سون  رد 

هي  ما  القريب.  امل�ستقبل  يف  الناتو  اإىل  تن�سم  لن  اأوكرانيا 

فرد  بال�سبط؟"،  عنها  احلــديــث  يجري  التي  الزمنية  الــفــرتة 

جون�سون: "ح�سنا، لي�س لديها اأي خطط لالن�سمام اإىل الناتو 

�سدد  كما  جيدًا"،  ذلــك  تعرفون  واأنــتــم  املنظور.  امل�ستقبل  يف 

اأن  على  بوتني،  مع  املحادثة  يف  ال�سابق  الربيطاين  امل�سوؤول 

اإجراء العملية الع�سكرية اخلا�سة يف اأوكرانيا �سي�سبح كارثة 

كاملة، ووعد باأن لندن �ستدعم �سلطات كييف.

موسكو ترفض اتهامات جونسون لبوتين
بعد حديثه عن تهديد الرئي�س الرو�سي له

البالد - وكاالت
فل�سطيني  �ــســاب  مقتل  الفل�سطينية،  ال�سحة  وزارة  اأكـــدت 

القوات  من  جنود  اأطلقها  الراأ�س  يف  بر�سا�سة  باإ�سابته  متاأثرًا 

الغربية  بال�سفة  اخلليل  مدينة  )الثنني(، يف  اأم�س  الإ�سرائيلية، 

اأبو فودة، ويبلغ  ال�ساب يدعى ن�سيم  اإن  املحتلة. وقالت الوزارة 

من العمر 26 عامًا، وقتل بالقرب من حاجز 160 بجوار امل�سجد 

الإبراهيمي. وكانت العديد من املدن والقرى الفل�سطينية قد �سهدت 

مواجهات مع القوات الإ�سرائيلية. فيما وا�سل امل�ستوطنون تنفيذ 

واإحــراق  فل�سطينية  قرى  مهاجمة  عرب  انتقامية،  اأعمال  �سل�سلة 

مركبات ومهاجمة �سيارات الفل�سطينيني.

من جهته، و�سل وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن اإىل 

لتخفيف  خطوات  اتخاذ  على  اجلانبني  وح�س  اأم�س،  اإ�سرائيل 

الت�سعيد الأخري والتوتر. وقال بلينكن: "تقع على عاتق اجلميع 

م�سوؤولية اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات بدًل من تاأجيجها".

وقد و�سل بلينكن اإىل تل اأبيب قادمًا من القاهرة، و�سيجري يف 

وقت لحق حمادثات مع قادة اجلانبني الإ�سرائيلي والفل�سطيني 

رئي�س  القد�س  يف  بلينكن  و�سيلتقي  العنف.  ت�ساعد  ظــل  يف 

الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو قبل اأن يتوجه اإىل ال�سفة 

الغربية للقاء الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س يف مقر القيادة 

يف مدينة رام الله. وبحث وزير اخلارجية الأمريكي مع الرئي�س 

امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي يف القاهرة خف�س حّدة التوتر، قبل 

اأن يتوجه اإىل القد�س ورام الله.

 ت�سنيف احلر�س

منظمة اإرهابية

البالد - وكاالت
ـــارات  ـــدر�ـــس الحتــــــاد الأوروبـــــــــي اخلـــي ي

الإيراين  الثوري  احلر�س  لت�سنيف  القانونية 

وفقًا  التقرير،  واأفــاد  اإرهابية.  منظمة  بو�سفه 

باأن  الربيطانية،  تاميز«  »فاينان�سيال  ل�سحيفة 

هذه اخلطوة تاأتي ردًا على تزويد اإيران رو�سيا 

�سد  احلرب  يف  ل�ستخدامها  م�سرية  بطائرات 

الإيــرانــيــة  ال�سلطات  حملة  وعــلــى  اأوكــرانــيــا، 

هذا  ويف  املحلية.  الحتجاجات  على  العنيفة 

دعمهما  عــن  واأملــانــيــا  فرن�سا  اأعــربــت  الــ�ــســاأن، 

على  م�سوؤولني   4 قاله  ملا  وفــق  الإجـــراء،  هــذا 

القانونية  الدائرة  و�ستقوم  باملناق�سات.  دراية 

ـــدول  ال راأي  بــ�ــســيــاغــة  الأوروبــــــي  بـــالحتـــاد 

�سرعية  ب�ساأن   ،27 عــددهــا  البالغ  الأعــ�ــســاء، 

الإجراء يف غ�سون الأ�سابيع الثالثة املقبلة.

نزع 4 اآلف لغم حوثي

البالد - وكاالت
الأرا�سي  ال�سعودي لتطهري  اأعلن امل�سروع 

اليمنية من الألغام )م�سام(، اأن فرقة الهند�سية 

من  اآلف  اأربــعــة  مــن  اأكـــر  نـــزع  مــن  متكنت 

مطلع  منذ  املنفجرة  غــري  والــذخــائــر  ــغــام  الأل

تغريدات  يف  امل�سروع  وقــال  اجلــاري.  يناير 

م�سورة على �سفحته مبوقع »تويرت«، اإن فرق 

 27  -  1 من  الفرتة  خــالل  متكنت  امل�سروع 

 4.615 يناير اجلاري، من نزع ما جمموعه 

من الألغام والذخائر غري املنفجرة والعبوات 

النا�سفة، يف عدد من املحافظات اليمنية.

 جيش االحتالل يواصل القتل
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7 سنوات
يف �سيانة اجلوال واملكا�سب جمزية

بعيدًا عن �سجيج ال�سارع، واأ�سوات ال�سيارات يجل�س ال�ساب تركي عبد الله احلربي يف حمله ال�سغري ل�سيانة اجلواالت، وينهمك يف العمل منذ ال�سباح 
الباكر وحتى �ساعات متاأخرة من الليل، ويعد احلربي اأحد ال�سباب ال�سعوديني الذين انخرطوا يف جمال �سيانة اجلواالت، واأ�سبحت مهنة اأ�سا�سية له. 

خ�سو�سًا اأن �سوق اجلواالت، ب�سفة عامة و�سيانة اجلواالت ب�سفة خا�سة يجد اإِْقبااًل كبريًا من قبل ال�سباب الذين احرتفوا مهنة �سيانة اجلوال.
يف حديثه "للبالد" قال احلربي: اأم�سيت حتى االآن �سبع �سنوات من العمل يف �سيانة اجلوال وكذلك اعمل على التدريب يف �سيانة اجلوال للمتقدمني 

يف �سيانة اجلوال.

جدة - عبدالهادي المالكي

واعمل يف �سيانة االآيفون ب�سكل خا�س 
اع��م��ل �سيانة  ال�����س��اب��ق  ك��ن��ت يف  ح��ي��ث 
فجعلت  االآن  اأم���ا  جميعها.  ل��الأج��ه��زة 
االآي��ف��ون من  ك��ل توجهي على ج���واالت 
ناحية اأعطال "االآي �سي" و"املذر بورد" 
االأعطال  من  وغريها  دي"  اأي  و"االأ�س 

يف هذا اجلهاز.
عن  ك��ان  ال�سيانة  لعمل  تعلمي  ب��داي��ة 
الذكية،  االأج��ه��زة  ل�سيانة  معهد  طريق 
وح�سلت على �سهادة مقابل ذلك، بعدها 
ق��م��ت ب���اأخ���ذ امل���ب���ادئ يف اجل������واالت، 
نف�سي  من  ط��ورت  حتى  اأك��ر  وتعمقت 
امل��وج��ودة  ال�سيانة  ق��ن��وات  طريق  ع��ن 
اقتحمت  بعدها  وم��ن  "اليوتيوب"  يف 
اأوا���س��ل  ل��ل��ه  واحل��م��د  ال�سيانة  ���س��وق 
يوم  ك��ل  ويف  مده�سة.  ب�سورة  عملي 
ت��زي��د خ��رت��ي يف جم��ال �سيانة  ج��دي��د 

اجلواالت.
اإقبال كبري من ال�سباب   واأ�ساف: هناك 
�سيانة  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ودي��ات  وال��ف��ت��ي��ات 
اجلواالت، لكن لالأ�سف جند م�سايقة من 
هذا  يف  يعملون  الذين  املقيمة  العمالة  
م�سيطرين  زال��وا  ما  اإنهم  حيث  املجال، 
ال�سعوديني  اإن ن�سبة  ال�سوق حيث  على 
العمالة  حجم  م��ن   % 30 ت��ت��ج��اوز  ال 
العمالة  فاإن  ولالأ�سف،  ال�سوق،  هذا  يف 
ال�سباب  م�سايقة  حت���اول  االأج��ن��ب��ي��ة  
تقوم  حيث  ذل��ك  وتتعمد  ال�سعوديني، 

باإ�سالح االأجهزة مببالغ رخي�سة.
جمزية  مكا�سبها  املهنة  ه��ذه  اأن  ورغ��م 
ومربحة، ولكن هناك العديد من ال�سباب 
وغ��ادروا  حمالتهم،  اأغلقوا  ال�سعوديني 
ف�����س��اء م��ه��ن��ة ���س��ي��ان��ة اأج���ه���زة ال��ه��ات��ف 
بالوظائف  التحقوا  وه���وؤالء  اجل���وال، 
بهذه  متم�سكًا  زلت  ما  املختلفة، ولكنني 
املهنة، واإن �ساء الله �سوف اأ�ستمر عليها.
ال�سيانة  يف  يعملون  للذين  بالن�سبة 
ف��اأغ��ل��ب��ه��م اأخ����ذه����ا م���ن ب����اب ال��ه��واي��ة 
واملمار�سة وقليل من ح�سل على �سهادة  
اأكادميية، ولكن اأنا اأعتر اأن من ميار�س 
يف  متفوقًا  ي��ك��ون  ب��اخل��رة،  ال�سيانة 
العمل الأن هذه املهنة حتتاج اإىل اخلرة 
قال:  باالأعطال  يتعلق  وفيما  العميقة. 
ال�سائعة  ب��االأع��ط��ال  ي�سمى  م��ا  ه��ن��اك 
اأو  ال��ب��ط��اري��ة  اأو  ال�سا�سة  تغيري  مثل 
ال�سيانة  هذه  �ساحب  اأن  اإال  الكامريا، 
االأعطال  بع�س  ي�سلح  اأن  ي�ستطيع  ال 
بداخل  املتعلقة  تلك  خ�سو�سًا  اجلديدة 
الهاتف اجلوال. اأما االأرباح فاحلمد لله 
وتكفي  جيدة،  اإنها  نقول  اأن  ن�ستطيع 
ل�سداد اإيجار املحل، اإال اأنها لي�ست مثاًل 
ال�سابق  يف  ك��ان��ت  حيث  ك��ورون��ا  قبل 
ال��وق��ت  يف  اأم���ا   ،% 200 اإىل  ت�سل 

احلا�سر، فاإنها اأقل من 100 %.
قبل  م��ن  املهنة  ب��ه��ذه  االه��ت��م��ام  وح���ول 
اجلهات املخت�سة قال: جند ولله احلمد 

التجارة   وزارة  قبل  م��ن  امل���ادي  ال��دع��م 
اإىل  ف��رتة  من  تاأتينا  "اإجادة"   واأي�سًا 
اأخ����رى، وت��ت��اب��ع م��دى وج���ود املقيمني 
يف  اجل��والت  اأ�سعب  ومن  ال�سوق.  يف 
ال�سيانة هي تلك التي مت عمل �سيانة لها 
اأكر من مرة، وال يوجد اهتمام بها يف 

اأثناء ال�سيانة.
جمال  يف  التي  الطريفة  امل��واق��ف  وم��ن 
�سا�سة  ب��رتك��ي��ب  ق��م��ت  اأن��ن��ي  ال�سيانة 
اللم�س  على  �سمان  وعليها  ما  ل�سخ�س 
فلي�س  الك�سور،  اأم��ا  �سهور.  ثالثة  مل��دة 
اأ�سهر  اأربعة  م��رور  وبعد  �سمان،  عليها 
مرة  ال�سخ�س  ه��ذا  ج��اء  ال�سيانة  م��ن 
وك�سرًا  ع��ط��اًل  ه��ن��اك  اأن  م��دع��ي��ًا  اأخ���رى 
حينه  ويف  اجل������وال،  ال��ه��ات��ف  داخ����ل 
وكذلك  انتهى  ال�سمان  وق��ت  اأن  اأبلغته 
ولكنه  فقط،  لل�سا�سة  كانت  ال�سيانة  اأن 
اأ�سر على اأن العيب من املحل، وهنا مت 
انتهاء  ومت  املخت�سة،  اجلهات  ا�ستدعاء 

االأمر ل�ساحلنا واحلمد لله.
معها  نتعامل  التي  اجلن�سيات  اأك��ر  من 
ال�����س��ع��ودي��ون ث��م امل�����س��ري��ون، وم��ن ثم 
ياأتي بعدهم بقية املقيمني. وفيما يتعلق 
كانت  اإذا  ق��ال:  اململكة  خ��ارج  بالدورات 
هذه الدورات دورات متقدمة يف �سيانة 
اأم���ا اإن مل  اأن�����س��ح بها  ف��اإن��ن��ي  اجل����وال، 
بتعلم  ال�سباب  اأن�سح  فاإنني  كذلك،  تكن 

ال�سيانة داخل اململكة.

نجد الدعم من التجارة  و"إجادة".. الحربي:
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من املجالت التي يهيمن عليها الرجال، ل �صيما يف ال�صعودية، هي �صيانة الأجهزة ال�صخ�صية 
مبا فيها الهواتف واحلا�صبات الآلية، غري اأّن جمموعة من ال�صابات ال�صعوديات اأثبنَت اأنف�صهّن 

يف هذا املجال.
مهند�صة  اأن��ا  قالت:  الثعلبي،  �صعيدة  اجل��وال  �صيانة  يف  املتخ�ص�صة  مع  ل�البالد  لقاء  ويف 
ب�صارع  اجل��والت  �صوق  يف  نف�صه  بالوقت  حمل  و�صاحبة  اجل��وال  �صيانة  يف  متخ�ص�صة 
فل�صطني يف جدة. وقد بداأت يف �صيانة اجلوالت منذ خم�س �صنوات من املنزل ملدة عام كامل، 

ثم قمت بفتح حمل خا�س حتى ي�صتطيع عموم العمالء زيارتي باملحل وخا�صة الن�صاء.

جدة - عبدالهادي المالكي

مهندسة متخصصة وصاحبة محل ل� »           «: 

الحماس والمصداقية طريق النجاح

وت�صتطرد بقولها: اأنا خريجة حا�صب اآيل ودائمًا ما 
اأن  اأمنيتي  فكانت  لالأجهزة،  الغيار  قطع  ت�صتهويني 
اأتعلم �صيانة الأجهزة، و�صمعت من اإحدى �صديقاتي 
به  فالتحقت  اجل����وال،  ل�صيانة  ت��دري��ب  معهد  ع��ن 
فقمت  وم�صمون،  جيد  دخلها  ب��اأن  يل  تاأكيدها  بعد 

باللتحاق باملعهد.
على  وال�صابات  لل�صباب  كبري  اإقبال  هناك  اأ�صافت: 
يف  وامل�صداقية  احلما�س  ولديهم  اجل���وال  �صيانة 
لل�صيانة  حم��الت  فتحن  فتيات  هناك  حيث  العمل، 
وبع�صهن ف�صل العمل من املنزل والتعامل مع العمالء 
عن طريق مواقع التوا�صل الجتماعي. وهناك اإقبال 
كما  فينا،  لثقتهن  حمالتنا  على  العميالت  من  كبري 

اأنهن ياأمننا على اأجهزتهن وعلى اأ�صرارهن.
بع�س  ه��ن��اك  ق��ائ��ل��ة:  حديثها  يف  �صعيدة  ومت�صي 
ال��ف��ت��ي��ات مم��ن م��ار���ص��ن ���ص��ي��ان��ة اجل����وال م��ن ب��اب 
على  احل�صول  بعد  مار�صنها  م��ن  ومنهن  ال��ه��واي��ة، 
لكن  �صهادات وتدريب. والأرباح ولله احلمد جيدة، 
اإىل �صراء قطع الغيار عن  اأ�صبح الآن حتول النا�س 
القطع،  اأثر علينا كثريًا يف بيع  طريق الإنرتنت، ما 
واأ�صبح بع�س العمالء ياأتي بالقطعة مع جهازه، ومل 

يعد ي�صرتيها من حمالتنا.
عملهن  يف  ال�����ص��اب��ات  ت�صاند  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  ح���ول 
اأجهزة اجلوال، تقول �صعيدة: هناك جهات  ب�صيانة 
تقوم مب�صاندتنا مثل بنك التنمية الجتماعية وريادة 
للم�صاريع  ال�صخ�صي  التمويل  طريق  عن  الأع��م��ال، 
قائمًا،  اأو  ج��دي��دًا  امل�����ص��روع  ك��ان  ���ص��واء  ال�صغرية، 

متمنية اأن يكون هناك ابتعاث خارجي ل�صيانة جميع 
خربات  ال�صابات  لدى  يكون  حتى  الذكية،  الأجهزة 
الكليات  يف  تدر�س  م��واد  باإيجاد  منا�صدة  وا�صعة، 
�صيانة  عن  احلكومية  واملعاهد  واجلامعات  التقنية 

الأجهزة الذكية.
ال�صعبة  املواقف  بع�س  هناك  اأن  �صعيدة  واعتربت 
بع�س  طلب  بينها  م��ن  ال��ع��م��ل،  يف  ت�صادفها  ال��ت��ي 

ل  كان  واإن  حتى  اخللل  اإ�صالح  والعميالت  العمالء 
ميكن عالجه مطلقًا. وتابعت: بع�س العمالء ي�صعون 
عليهم  نت�صل  وعندما  لدينا،  وين�صونها  اأجهزتهم 
يقولون �صوف ناأتي لأخذها ول ياأتون، فهناك اأجهزة 

جوال يف املحل منذ �صنة مل ياأت اأ�صحابها لأخذها.
ك�صر  يف  جنحن  ك��ر  ���ص��ع��ودي��ات  ب��ال��ق��ول:  وتختم 
للتوا�صل  كو�صيلة  الذكية  الهواتف  ا�صتخدام  قاعدة 

ال�صخ�صي، اإىل معرفة فك وتركيب القطع الإلكرتونية 
اأ���س  الآي  م��ث��ل  الأج���ه���زة  لتلك  امل��ك��ون��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
اللم�س،  البطارية و�صا�صة  والفليك�س وlcd بجانب 
ومبعارفهن  بهن  اخلا�صة  الهواتف  �صيانة  ليتولني 
يف البداية ثم بقية اأفراد املجتمع عرب حمالت خا�صة 

بعد احل�صول على اخلربة الكافية يف املجال.

أعمل في صيانة الجواالت 
منذ خمس سنوات
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البالد � جدة 
�إيفانز  مارك  �مل�شتك�شف  �لعربية" بقيادة  قلب �جلزيرة  �إحياء  "�إعادة  و�شلت م�شرية رحلة 

 1300 م�شرية  يقارب  ما  بذلك  ُم�شجلة  م�شريتها،  ختام  يف  ن�شيف"  "بيت  �إىل  وفريقه، 

كيلومرت من و�شط �ململكة �إىل غربها، و�لتي �نطلقت يوم �الثنني �ملو�فق 17 يناير 2023 م 

من حي �لطريف بالدرعية، بهدف �لتعرف على �ل�شحر�ء. وي�شم �لفريق باالإ�شافة �إىل مارك 

�آالن  �لربيطاين  �للوج�شتية  فيلبي، وخبري �خلدمات  �ل�شعودية رمي  �لرحالة  �إيفانز كل من 

موري�شي، و�مل�شورة �ل�شوي�شرية �آنا ماريا باالفات�شي. وت�شلط �لرحلة �ل�شوء على �لعالقة 

و�الحتفال  �ل�شحر�ء،  طبيعة  وفهم  وبريطانيا،  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  بني  �لتاريخية 

�لتاريخية  د�خل جدة  �إيفانز وفريقه  مارك  �مل�شتك�شف  . وجتول  �الأ�شيل  �لعريق  بتاريخها 

�إىل  �إن�شائه  �أهم �ملعامل �الأثرية يف قلب جدة، ويعود تاريخ  �أحد  "بيت ن�شيف" و�لذي يعد 
عام 1289هـ على يد �ل�شيخ عمر �أفندي ن�شيف، و��شتغرق بناوؤه 4 �شنو�ت على �أيدي �أمهر 

�لبنائني، ويعربرّ طر�زه �ملعماري عن حقبة تاريخية تعك�س تطور �لفن �ملعماري �لقدمي بجدة.

�أن رحلة  �ملكرمة مازن بن حمد �حلملي  فرع وز�رة �خلارجية مبنطقة مكة  و�أكد مدير عام 

"�إعادة �حياء قلب �جلزيرة �لعربية" �شتعود بالنفع على �ل�شياحة باململكة �لعربية �ل�شعودية، 
ال �شيما و�أن �لرحلة تقتفي ُخطى عبد�لله فيلبي يف رحلته عام 1917م، متمنيًا للرحالة يف 

زيارتهم جلدة �لتاريخية وبيت ن�شيف �ال�شتمتاع مبا فيها من معامل �أثرية.

�ملعمارية  بهند�شته  و�الآثــار  �لــرت�ث  منظومة  يف  ومكانته  ن�شيف" �أهميته  "بيت  و�كت�شب 

وت�شميمه �لقدمي وطابعه �ملعماري �لفريد، و�تخذه �مللك عبد �لعزيز مقرً� ل�شكنه ملدة ت�شل 

�إىل �أكرث من 10 �أعو�م، وكان - رحمه �لله - ي�شتقبل فيه كبار �شيوف �لدولة، ويجل�س ل�شماع 

40 غرفة، و��شُتخدم  900 مرت، وي�شم  مطالب �ملو�طنني، حيث تبغ م�شاحتة 

يف بنائه حجر �لكا�شور �أو �ملنقب �جلريي كمادة �أ�شا�شية يف �لبناء.

ع �مللك عبد�لعزيز يف ذلك �لبيت �الأثري �لكثري من �التفاقيات مع  وقد وقرّ

�شفر�ء ومندوبي خمتلف �لبلد�ن، وز�ره فيه �لكثري من روؤ�شاء �لدول، 

و�لعلماء و�ملفكرين و�الأدباء. وي�شمرّ �لبيت مكتبة حتتوي على �آالف 

وفاة  بعد  �إهد�وؤها  ومت  �الإن�شانية،  �لعلوم  خمتلف  يف  �لعناوين 

– رحمه �لله -  �ل�شيخ عمر ن�شيف 

�إىل جامعة �مللك عبد �لعزيز.

�لــتــاريــخــي  ن�شيف  بــيــت  ويــتــمــيــز 

بــنــمــط خــا�ــس يف طــريــقــة بــنــائــه، 

"�لدرج"  بــنــاء  يف  روعــــي  حــيــث 

�الأربــعــة،  �الأدو�ر  �شعود  �شهولة 

كما يحتوي على �شهريج يف �أ�شفله 

ويتميز  �الأمــطــار،  مياه  فيه  جتتمع 

"�لرو��شني" �لتي تعدرّ من  بــ  �لبيت 

و�جلمالية  �ملعمارية  �ملالحق  �أهــم 

كما  ــارزة،  ــب �ل �خل�شبية  باأغطيتها 

مبجل�س  خــا�ــس  ملحق  ــه  ب يــوجــد 

�ال�شتقبال ي�شمى "�ملخلو�ن".

ارين  الحبارى الطريدة األولى والتراثية للصقَّ
البالد � رفحاء

عرب  ويعي�س  حجمًا،  �لطيور  �أكرب  من  �حُلَباَرى"،  "طائر  ُيعدُّ 

�حلبارى  بع�س  وتبقى  �أقطار،  عدة  ويف  �لكيلومرت�ت،  �آالف 

�آالف  �ل�شتاء على بعد  �أن معظمها يق�شي  �إال  �لعام،  على مد�ر 

�حلــبــارى  طــائــر  �أن  كما  �لــتــكــاثــر،  مناطق  مــن  �لكيلومرت�ت 

�لتحدي  ي�شكل  وهو  لل�شقارين؛  و�لرت�ثية  �الأوىل  �لطريدة 

�لكبري لهم ول�شقورهم و��شطياده يعطيهم �الإح�شا�س بالفخر، 

ويو�شف ب�شديق �ل�شقر ورفيقه �لد�ئم.

�مللكية  عبد�لله  بن  تركي  �الإمــام  حممية  تطوير  هيئة  وبيَّنت 

�أم�س  لها  تقرير  يف  �مل�شتد�م  لل�شيد  �ل�شمال  مبحمية  ممثلة 

"طائر �حُلَباَرى" م�شرية  حقائق حول مو��شفات وخ�شائ�س 

على  قــادر  طائر  و�أثقل  حجمًا،  �لطيور  �أكــرب  من  ُيعدُّ  �أنــه  �إىل 

�لذكر  وزن  بينما  كيلوجر�م،   2 �الأنثى  وزن  ويبلغ  �لطري�ن، 

3.5 كيلو جر�م، وميتلك عرفًا وري�شًا ورقبة فريدة، مو�شحًة 
بكونها  �ملعروفة  �حلبارى  �أنــو�ع  هي  و�خلــرب  �لدجاجة  �أن 

"�لدجاجة"،  �أنثى �حلبارى  �لد�ئم، حيث ت�شمى  �ل�شقر  رفيق 

و�لذكر "�خلرب".

�جلدير بالذكر �أن هيئة تطوير حممية �الإمام تركي بن عبد �لله 

متخ�ش�س  مركز  الإن�شاء  �الأولية  �ملخططات  يف  بــد�أت  �مللكية 

لتوطني  �شاملة  خطة  ظــل  يف  �ملحمية،  يف  �حلــبــارى  الإكــثــار 

بيئتها  يف  خــا�ــس  ب�شكل  و�حلــبــارى  عـــام،  ب�شكل  �لكائنات 

�حلبارى  الإكثار  �ملركز  يهدف  حيث  �ملحمية،  د�خــل  �الأ�شلية 

فائ�س  من  و�ال�شتفادة  �لطبيعية  مو�ئلها  يف  �إطالقها  و�إعــادة 

�الإنتاج يف �ل�شيد �مل�شتد�م.

�لبالد ـ �لريا�س

"�شتاء  مهرجان  يف  �حلكومية  �جلهات  من  عــدد  ي�شارك 

�الأ�شياح"، و�ملقام حاليًا باملنطقة �ملركزية بعني �بن فهيد 

باملحافظة، وي�شتمر حتى 20 من �ل�شهر �جلاري.

�لتنفيذي  �ملدير  �الأ�شياح  حمافظة  بلدية  رئي�س  و�أو�شح 

للمهرجان �ملهند�س غازي بن مهلم �لظفريي �أن �ملهرجان 

��شتمل على م�شاركة عدد من �جلهات �حلكومية منها بلدية 

معاجلة  يف  جهودها  للزو�ر  ت�شتعر�س  حيث  �ملحافظة، 

�حلياة  جودة  وحت�شني  2023م  لعام  �لب�شري  �لت�شوه 

�حل�شارية  �ملعامل  باأهم  و�لتعريف  �ال�شتثمار،  وفر�س 

توزيع  �إىل  �إ�ــشــافــة  باملحافظة،  �جلمالية  و�ملج�شمات 

�ل�شتالت و�لورود و�لربو�شور�ت �لتوعوية على �لزو�ر.

بالق�شيم ممثاًل مب�شت�شفى  �ل�شحي  �لتجمع  �أن  وبني 

لتقدمي  �شحي  توعوي  بركن  ي�شارك  �لعام  �الأ�شياح 

جانب  �إىل  �ملــهــرجــان،  لـــزو�ر  �لطبية  �ال�شت�شار�ت 

خدمات  بتقدمي  فهيد  بن  عني  �شحي  مركز  م�شاركة 

توعية �شحية ومبادرة �أعرف �أرقامك وتقدمي لقاحات 

�لورم  ولقاح  �ملو�شمية  و�الإنفلونز�  �لناري  �حلــز�م 

لتحفيظ  �خلــرييــة  �جلمعية  قــدمــت  فيما  �حلليمي، 

من  عــددً�  �ملهرجان  يف  فهيد  �بن  بعني  �لكرمي  �لقر�آن 

�لفعاليات منها ت�شحيح تالوة �لقر�آن �لكرمي للزو�ر، 

جناح  �شارك  كما  دعمها،  و�شبل  باجلمعية  و�لتعريف 

لفرع  �لتابع  �لنهارية  للرعاية  �الإبـــد�ع  ف�شاء  مركز 

توعوي  بركن  �الجتماعية  و�لتنمية  �لب�شرية  �ملو�رد 

وتعريفي عن �ملركز وخدماته �لتي يقدمها يف رعاية 

وتاأهيل ذوي �الإعاقة.

انطالق مهرجان شتاء األسياح

بيت ن�شيف �ملحطة �الأخرية  لرحلة �ال�شتك�شاف 

مارك إيفانز
ريم فيلبي

آالن موريسي
آنا ماريا باالفاتشي

1
23
4

أع����������ضاء
 فريق االستكشاف

 الرحلة تعود بالنفع للسياحة بالمملكة
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أنصح األصوات الشابة باختيار 
المفردة واللحن الجيدين

يسعدني التعاون مع الزمالء حال توفر 
الفكرة المناسبة لنجاح “الدويتو”

شذى حسون لجمهورها عبر »       «:

�أجهز لأعمال بعدة لهجات عربية
�لفنانة �سذى ح�سون ر�سيدً� جديدً� يف ح�ساب  �آخر ت�سيف  يومًا بعد 
يف  لي�س  و��ستح�سانًا،  قبوًل  �أعمالها  وتلقى  �جلماهريي،  جناحها 
�لعر�ق بلدها �أو �ملغرب موطن ولدتها، بل على م�ستوى �لبالد �لعربية 
من  ملزيد  موؤهلة  و�ل��ط��رب،  �لغناء  جم��ال  يف  �خل���ر�ء  ويعدها  ك��اف��ة، 
مرهف  و�إح�سا�س  جميل  �سوت  من  متلكه  ملا  نظرً�  و�لتاألق،  �ل�سطوع 
وذ�ئقة متميزة لختيار �لأحلان و�لكلمات �ملميزة و�إمكانية �أد�ء �للون 
�ل�ستعر��سي �لغنائي، �لذي كاد ينقر�س على �ل�ساحة �لعربية موؤخرً�. 
ومبنا�سبة جناح �أغنيتها �لأخرية "مون �أمور" وحتقيق �لفيديو كليب 
�أيام على طرحه، �لتقتها   10 6 ماليني م�ساهدة يف  �خلا�س بها قر�بة 

يلي: كما  د�ر  �سريع،  حو�ر  "�لبالد" يف 

حوار - حاتم العطرجي

•• كيف ترين جناح �أغنية  مون �أمور  
مع �ملطرب فوديل؟

كبريًا  جناحًا  حت�صد  الأغنية  الله،  احلمد   -
منذ حلظة اإطالقها، وقاربت على الـ6 ماليني 
بانت�صار  اأيــام، وحتظى   10 م�صاهدة خالل 
واإقبال كبري من اجلمهور العربي، واملغربي 

ب�صفة خا�صة كون الأغنية باللهجة املغربية.
ع���ام  يف  ت��ط��م��ح��ني  م������اذ�  �إىل   ••

2023م؟
املرحلة  اإىل  الــو�ــصــول  يطمح  اإنــ�ــصــان  كــل   -
املريحة يف حياته على امل�صتوى ال�صخ�صي، 
بالناجح  فالطموح  العمل  م�صتوى  على  اأمــا 
مــ�ــصــتــمــر، مــثــل الــنــهــر اجلــــاري الــــذي يــاأبــى 
بالفن  فال�صغف  معينة،  مرحلة  عند  التوقف 
وتقدمي اجلديد هو الدافع للفنان لال�صتمرار 

وموا�صلة العطاء.
جديدك؟ عن  •• حدثينا 

- اأنا الآن ب�صدد التجهيز لألبوم غنائي جديد 
منوع باأغانيه بني اللهجات، امل�صرية واملغربية 
واخلليجية والعراقية واللبنانية، و�صت�صمعون 
واأنا  لأول مرة،  ب�صتايل جديد  وترون �صذى 
الآن يف مرحلة التح�صري والإعداد للعديد من 
العراق، والتي  الفنية على م�صتوى  الأحــداث 
�صتب�صر النور قريبًا جدًا من خالل �صركتي 
الــــريــــادة، املــ�ــصــوؤولــة عـــن اإقـــامـــة املــهــرجــات 

واحلفالت وكل الأحداث الفنية.

من  دوي���ت���و..  ع��ل��ي��ك  ع��ر���س  �إذ�   ••
�لفنانني  م��ن  معهم  �ل��ت��ع��اون  تتمنني 

و�لفنانات؟
- كل الفنانني فيهم اخلري والربكة، وي�صعدين 
التعاون معهم، يف حال توافر الفكرة املنا�صبة 

التي جتعل من هذا الدويتو ناجحًا.
•• �أغنية تتمنى �لفنانة �سذى ح�سون 

�أن تغنيها ب�سوتها؟
- اأحب كل اأغاين فريوز.

كليب  فيديو  ت�سوير  هنالك  ه��ل   ••
لإحدى �أغانيك �جلديدة قريبًا.. وماهي؟

اأغــاين  اإحـــدى  لت�صوير   التح�صري   يتم   -
الألبوم باللهجة امل�صرية، وهي اإحدى اأغاين 
األبومي اجلديد، و�صاأتركها مفاجاأة للجمهور.
يف  �جل��دي��دة  �مل��و�ه��ب  ترين  كيف   ••

�لو�سط �لفني، وما ن�سيحتك لهم؟
- هــنــاك اأ�ــــصــــوات �ــصــابــة رائـــعـــة جــــدًا، 
لـــكـــن يــنــقــ�ــصــهــم الـــتـــوجـــيـــه ومـــــن يـــاأخـــذ 
ال�صحيح،  امل�صار  على  ليكونوا  بيدهم 
)الكلمة(  املفردة  اختيار  لهم  ون�صيحتي 
اجليدة واللحن املوؤثر لدى املتلقي والوقت 

املنا�صب لإطالق اأعمالهم.

»مون أمور«
 نجحت وقاربت على 
6 ماليين مشاهدة 

في 10 أيام

 �إىل جمهوري �لغايل: 
�أحبكم.. �نتظرو� �سذى باأعمال 
جديدة وحت�سري�ت ملهرجانات 

وحفالت قريبًا جدً�.

كلمة أخيرة

أبرز جوائز شذى

اختيارها سفيرة للسالم
 من قبل األمم المتحدة

عام 2011

Star Academy جائزة
عام 2007

جائزة أفضل مغنية شابة 
عام 2008

جائزة مهرجان القاهرة السينمائي 
عام 2009
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بعدما خطف أضواء السوبر..

مصادر "         ": تقارب في وجهات النظر 
ي�بقي حمداهلل اتحاديًا

 محمد بن نافع- جدة

"البالد"  لـــ  مطلعة  مــ�ــصــادر  ـــدت  اأك
اأمنار  برئا�صة  االحتادية  االإدارة  اأن 
ــا رغـــبـــة كـــبـــرة يف  ــه ــدي احلـــائـــلـــي ل
اإبــقــاء املــهــاجــم املــغــربــي عــبــدالــرزاق 
حيث  الفريق؛  �صفوف  يف  حمدالله 
اجلاري،  املو�صم  نهاية  عقده  ينتهي 

البقاء  يف  الالعب  لدى  رغبة  يقابلها 
يف �ــصــفــوف االحتــــاد، واأكــــدت ذات 
حت�صم  مل  االأمــــور  اأن  اإىل  املــ�ــصــادر 
على  الطرفني  بني  نهائي  ب�صكل  بعد 
الرغم من التقارب الكبر يف وجهات 
وتوقعت  اجلــانــبــني،  كــال  مــن  النظر 
اإذا  االتفاق  يتم  اأن  البالد"  م�صادر" 
اإيجابي- وهذا  االأمور ب�صكل  �صارت 

عن  االإعـــــالن  يــكــون  واأن  املــتــوقــع- 
الفريق  مــع  لــعــقــده  ــالعــب  ال جتــديــد 

خالل االأيام القليلة املقبلة.
وكــــان عـــبـــدالـــرزاق حــمــدالــلــه، قد 
خــطــف االأ�ـــصـــواء يف نــهــائــي كــاأ�ــس 
ال�صعودي، بعدما جنح يف  ال�صوبر 
بلقب  للتتويج  االحتاد  فريقه  قيادة 
البطولة بنظامها اجلديد، الذي يتم 

تطبيقه الأول مرة، من خالل م�صاركة 
من  مباريات،   3 وخو�س  فرق؛   4
ثم  النهائي،  ن�صف  مباراتا  �صمنها 

املباراة النهائية. 
وجنح املحرتف املغربي يف ت�صجيل 
مرمى  يف  هــدف  منها  اأهــــداف؛   3
وهدفني  النهائي،  ن�صف  يف  الن�صر 
يف النهائي يف �صباك الفيحاء، وبذلك 

توج حمدالله بلقب الهداف، كما نال 
فر�س"  وبذلك  العــب،  اأف�صل  جائزة 
عليه  تطلق  اأن  حتب  كما  ال�صاطي"- 
جماهر ناديه- نف�صه جنمًا للبطولة، 
لفريقه  بقيادته  االأ�ـــصـــواء  وخــطــف 
يف  االأوىل  للمرة  بال�صوبر  للتتويج 
تاريخه، والعودة ملن�صات البطوالت 

بعد غيابه عنها منذ 2018م. 

   

" رالي السويد الثلجي يدشن موسم " الراشد 
البالد- الرياض

الرا�صد  راكـــان  ال�صعودي  الــرالــيــات  بطل  اأعــلــن 
الثلجية  لــلــرالــيــات  الــعــامل  بــطــولــة  يف  م�صاركته 

.2023 اجلديد  WRCللمو�صم 
ــة املـــالح  ــق ويــ�ــصــارك الــرا�ــصــد يف الــبــطــولــة رف
 Rally2 فئة  �صمن  ما�صكوت،  ديــل  االأ�ــصــرتايل 
حيث   ،Skoda fabia rs rally 2 ب�صيارته 
يناف�س  الذي  الوحيد  العربي  ال�صائق  الرا�صد  ُيعد 

يف البطولة االأقوى عاملًيا يف الراليات الثلجية.
يف  م�صواره  ال�صعودي  الراليات  بطل  ويد�صن 
الذي  الثلجي،  ال�صويد  رايل  من  انطالًقا  البطولة 
يقام خالل الفرتة من 9-12 فرباير املقبل، وميثل 

اجلولة الثانية من بطولة العامل للراليات.
الفنية،  خرباته  زيادة  اإىل  الرا�صد  راكان  وياأمل 

البطولة  يف  ال�صائقني  بــاأكــرب  االحتكاك  خــالل  مــن 
التواجد  الفني وخربته يف  اأدائه  العاملية، وتطوير 

بُكربى املحافل العاملية.
الثلجية،  الراليات  يف  �صارك  اأن  للرا�صد  و�صبق 
جــوالت  اأحـــد  الثلجي،  البــالنــد  رايل  يف  وحتــديــدًا 
بطولة فنلندا للراليات وحقق خاللها اأف�صل نتائجه، 
املــ�ــصــارات  يف  املميز  اأدائــــه  موا�صلة  اإىل  متطلعًا 

الثلجية.
هذا  م�صاركته  اأن  الرا�صد  ال�صعودي  ال�صائق  واأكد 

العام يف البطولة العاملية تاأتي خمتلفة عن ال�صنوات 
املا�صية، موؤكدًا اأنه ياأمل يف خو�س اأكرب عدد ممكن 
من اجلوالت لال�صتفادة واالحتكاك مع اأبطال العامل.
تركيز  اإىل  حتتاج   WRCالـ بطولة  واأ�صاف:" 
عدم  اأن  اإال  م�صافاتها،  �صغر  رغــم  عالية  ولــيــاقــة 
من  اخلــــروج  يكلفك  ــد  ق واحــــدة  للحظة  االنــتــبــاه 
املناف�صة، ولكن اأتطلع الكت�صاب املزيد من اخلربات 

لقادم املناف�صات".
حيث  جولة؛   13 من  البطولة  روزنامة  وتتكون 

اأقيم خالل الفرتة  انطلقت برايل مونت كارلو الذي 
اجلولة  �صتقام  فيما  اجلـــاري،  يناير   22-19 من 

الثالثة يف املك�صيك خالل الفرتة من 16-19 مار�س 
انطالًقا  جمدًدا  اأوروبــا  اإىل  البطولة  لتعود  املقبل، 

من  كرواتيا  يف  اإقامتها  املقرر  الرابعة  اجلولة  من 
املقبل. اأبريل   23-20

ُ
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 تقام في الفترة من 16 حتى 19 فبراير 2023..

13 بطلة عالمية يشاركن في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف
البالد - جدة

الفائزات  العامليات  النجمات  من  العبة   13 ت�ستعد 
ال�سيدات  ق��ول��ف  ع���امل  ك���رى يف  ب��ط��والت  ب��األ��ق��اب 
الن�سائية  ال�سعودية  اأرام��ك��و  بطولة  يف  للم�ساركة 
العامة،  اال�ستثمارات  �سندوق  من  املقدمة  الدولية 
التي  لل�سيدات،  االأوروب��ي��ة  اجلولة  بطوالت  اإح��دى 
امللك  مبدينة  غرينز  روي��ال  ون��ادي  ملعب  ي�ست�سيفها 
عبدالله االقت�سادية منت�سف فراير املقبل يف الفرتة 

من 16 اإىل 19 فراير 2023م.
وت�سم قائمة االأبطال كاًل من الكورية اجلنوبية اإن-
جي �سون، الفائزة بثالث بطوالت كرى واحلا�سلة 
يف  لل�سيدات   KPMG PGA بطولة  لقب  على 
اآنا نوردكفي�ست، الفائزة  العام املا�سي، وال�سويدية 
ا بالعديد من البطوالت الكرى لقولف ال�سيدات،  اأي�سً
باالإ�سافة اإىل االأمريكية ليك�سي تومب�سون، امل�سنفة 
بطلة  ه��ال،  جورجيا  واالإجنليزية  عاملًيا،  ال�سابعة 
ال�����س��ع��ودي��ة  اأرام���ك���و  ب��ط��ول��ة  م���ن   2022 ن�����س��خ��ة 

الن�سائية الدولية.
كما �سملت القائمة جمموعة مميزة من بطالت عامل 

القولف الن�سائي، ومنهم:
ببطولة  )الفائزة  بوهاي  اآ�سلي  اأفريقية  اجلنوب   -

.)2022 لل�سيدات  املفتوحة   AIG
ببطولة  )الفائزة  تافاتاناكيت  باتي  التايلندية   -

.)ANA Inspiration 2021
ببطولة  )الفائزة  اأي-ليم  كيم  اجلنوبية  الكورية   -

اأمريكا املفتوحة لل�سيدات 2020(.
- االأ����س���رتال���ي���ة ه��ان��ا ج��ري��ن )ال���ف���ائ���زة ب��ط��ول��ة 

.)2019 عام  لل�سيدات   KPMG PGA
- الكورية اجلنوبية جيونغيون يل )الفائزة ببطولة 

اأمريكا املفتوحة لل�سيدات 2019(.
بطولة  )ال���ف���ائ���زة  ك��ان��غ  دان��ي��ي��ل  االأم��ري��ك��ي��ة   -

.)2017 لل�سيدات   KPMG PGA
- النيوزيلندية ليديا كو )الفائزة بلقبي بطولة 
وبطولة   ANA Inspiration 2016

اإيفيان 2015(.
- الكورية اجلنوبية هيو-جو كيم )الفائزة ببطولة 

اإيفيان 2014(.
- الكورية اجلنوبية جي يون-هي )الفائزة ببطولة 

اأمريكا املفتوحة لل�سيدات 2009(.

 18  و�ستتناف�س النجمات احلا�سالت على جمموع 
لقبًا يف البطوالت الكرى، مع نخبة االأ�سماء يف قولف 
ال�سيدات، ومنهم 14 العبة يف قائمة اأف�سل 20 العبة 
على م�ستوى العامل، للح�سول على لقب بطولة اأرامكو 
ال�سعودية الن�سائية الدولية واأكر ح�سة من جمموع 
ُيعد  ال��ذي  اأمريكي،  دوالر  ماليني   5 البالغ  جوائزها 
خ��ارج  لل�سيدات"  االأوروب���ي���ة  "اجلولة  يف  االأغ��ل��ى 
لهذا  اجلولة  روزنامة  يف  وُتقام  الكرى.  البطوالت 
العام 30 بطولة يف 21 دولة مبجموع جوائز ي�سل 
رقًما  ُيعتر  ما  وه��و  اأمريكي،  دوالر  مليون   35 اإىل 

قيا�سًيا يف تاريخ اجلولة منذ انطالقتها وحتى االآن.
امل�سنفة  �سون  اإن-ج��ي  اجلنوبية  الكورية  وقالت 
من  اأخ����ًرا  لتمكني  متحم�سة  "اأنا  ع��امل��ًي��ا:  الثامنة 
املناف�سة على اأر�س اململكة العربية ال�سعودية واأتطلع 
الن�سائية  ال�سعودية  اأرام��ك��و  بطولة  يف  للم�ساركة 
ال�سيدات  بقولف  االرت��ق��اء  يف  ت�ساهم  التي  الدولية 
البطولة  �ستكون  تاأكيد  وبكل  العاملي.  ال�سعيد  على 
حما�سية وتعتر حتدًيا كبًرا يف بداية املو�سم نظًرا 

لقوة االأ�سماء امل�ساركة".
البالغة  هال  جورجيا  االإجنليزية  الالعبة  وت�ستعد 
ت  من العمر 26 عاًما للدفاع عن لقبها هذا العام، وعررّ
 2023 ن�سخة  يف  للمناف�سة  للعودة  �سعادتها  ع��ن 
حتقيق  ال��رائ��ع  من  "كان  قائلة:  العاملي،  احل��دث  من 
اأن  واآم��ل  املا�سي،  العام  مطلع  اململكة  يف  االنت�سار 
اأ�سد  اأن��ا من  ال��ع��ام.  ه��ذا  لقبي  ال��دف��اع عن  اأمتكن من 
اأر�سية  على  باللعب  وا�ستمتع  املكان  بهذا  املعجبني 
ملعب ونادي رويال غرينز حيث تتنا�سب مع طريقة 
ال�سعودية  بطوالت  يف  وامل�ساركة  جيد.  ب�سكل  لعبي 
ومنطقة ال�سرق االأو�سط متنحني املزيد من الثقة حيث 
جنحت يف حتقيق نتائج مميزة يف ال�سابق. واملعاملة 
من  الكثر  علينا  ل  وُت�سهرّ جًدا  رائعة  هنا  نلقاها  التي 

االأمور لتقدمي اأف�سل م�ستوى اأمام اجلماهر".
ب��االم��ت��ن��ان  ن�سعر  "جميعنا  ه����ال:  واأ���س��اف��ت 
لقولف ال�سعودية ولكل ما تقدمه لريا�سة القولف 
ى تاأثرها  الن�سائية، فهذه دفعة كبرة حًقا ويتعدرّ
�سخ�سًيا  مل�ست  ع��ام.  ب�سكل  الريا�سة  اإىل  لي�سل 
ح��ج��م ال��ت��ط��ور ال����ذي ���س��ه��دت��ه ب��ط��ول��ت��ي اأرام��ك��و 
بطوالت  و�سل�سلة  الدولية  الن�سائية  ال�سعودية 
اأرام���ك���و ل��ل��ف��رق يف ك���ل ن�����س��خ��ة، وك��ل��ي ث��ق��ة يف 

ا�ستمرارها على هذا الطريق م�ستقبال".

الهولندي" ديالن" يتوج بالمرحلة األولى من طواف السعودية 2023

العال- البالد
ف����از امل��ت�����س��اب��ق ال���ه���ول���ن���دي دي���الن 
يف  االأوىل  ب��امل��رح��ل��ة  ج��رون��وي��ج��ن 
طواف ال�سعودية 2023، الذي انطلق 
من  بتنظيم  ال��ع��ال،  حمافظة  يف  اأم�����س 
االحتاد  مع  بالتعاون  الريا�سة،  وزارة 
حيث  الهوائية؛  للدراجات  ال�سعودي 
العال  حمافظة  مطار  م��ن  ال�سباق  ب��داأ 

مب�سافة  خير،  اإىل  و���س��واًل  ال���دويل، 
تبلغ 180.5 كلم.

املرحلة  ج��رون��وي��ج��ن  دي���الن  وح�سم 
االأوىل من ال�سباق يف مدة زمنية بلغت 
فيما  ثانية،  و59  دقائق  و7  �ساعات   4
ال�سربي  ال��دراج  الثاين  املركز  يف  جاء 
بحرين  فريق  من  راجوفيت�س  دوج��ان 
�ساحب  عن  ثواٍن   4 بفارق  فكتوري�س، 

الثالث  امل��رك��ز  يف  وح��ل  االأول،  امل��رك��ز 
املت�سابق االأملاين ماك�سيمليان ريت�سارد 

من فريق كوفيد�س الفرن�سي.
ال�سباق  من  الثانية  املرحلة  و�ستنطلق 
ال���ي���وم ال��ث��الث��اء م���ن وي��ن��رت ب����ارك اإىل 
م�سافة  على  ال�سجليات،  �سالل  �سخور 
اإج��م��ايل  اأن  ي��ذك��ر  ك��ل��م.   184 ب��ط��ول 

مراحل ال�سباق اخلم�س يبلغ 830 كلم.
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غدًا.. يقص شريط مونديال األندية بمواجهة أوكالند..

 األهلي المصري يطارد 8 أرقام
جدة – البالد

الن�سختني الأخريتني،  التتويج يف  ارتقائه من�سة  بعد 
كاأ�س  بطولة  يف  جديدًا  حتديًا  امل�سري  الأهلي  يواجه 
يف  الثامنة  للمرة  فيها  ي�����س��ارك  ال��ت��ي  ل���أن��دي��ة،  ال��ع��امل 
الأربعاء  التوايل، حيث يق�س غدًا  تاريخه والثالثة على 
�سريط الن�سخة احلالية التي ت�ست�سيفها املغرب حتى 11 

فرباير.
املا�سية  الن�سخة  الثاين يف  املركز  ورغم ح�سوله على 
املباراة  يف  خ�سارته  اإث��ر  اأفريقيا  اأبطال  دوري  ببطولة 
النهائية اأمام الوداد البي�ساوي املغربي يف مايو املا�سي، 
رقمه  ليعزز  امل��ون��دي��ال،  يف  مقعدًا  حجز  الأه��ل��ي  اأن  اإل 
يف  م�ساركة  والأفريقية  العربية  الفرق  كاأكرث  القيا�سي 
البطولة، التي انطلقت ن�سختها الأوىل عام 2000م يف 

الربازيل.
كاأ�س  تنظيم  القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  اأ�سند  وبعدما 
2013م  بعد عامي  الثالثة  للمرة  للمغرب  ل�أندية  العامل 
و2014م، مت اختيار الأهلي للم�ساركة يف البطولة، يف 

ظل منع لوائح امل�سابقة م�ساركة ناديني من نف�س البلد باملونديال.
املو�سم  املغربي يف  املحرتفني  دوري  بلقب  توج  الذي  ال��وداد-  ويلعب 
لأفريقيا،  بطً�  باعتباره  2022م  الأندية  مونديال  يف  اأي�سًا-  املا�سي 
للدولة  املخ�س�س  املقعد  عن  بديً�  املناف�سات  الأهلي  يخو�س  حني  يف 
�سيتي  اأوك���ن��د  �سد  الأول  ال���دور  م��ب��اراة  يف  للبطولة،  امل�ست�سيفة 

النيوزيلندي، ممثل احتاد اأوقيانو�سيا، غدا الأربعاء.
بامليدالية الربونزية يف  الثالث وتوج  املركز  الأهلي ح�سل على  وكان 
ن�سختي كاأ�س العامل عامي 2020م بقطر و2021م يف الإمارات، وهو 
ما يجعله متحفزًا لتحقيق مركز اأف�سل خ�ل الن�سخة املقبلة، التي جترى 
للمرة الثالثة خ�ل �سهر فرباير بدًل من موعدها املعتاد يف دي�سمرب من 

كل عام.
الثاين  ال��دور  يف  الأهلي  يلتقي  �سوف  اأوك�ند،  عقبة  اجتيازه  وحال 
اأمريكا  احتاد  اأبطال  دوري  بلقب  الفائز  الأمريكي،  �سوندرز  �سياتل  مع 

ال�سمالية والو�سطى والكاريبي )كونكاكاف(، يف الرابع من فرباير.
قبل  للدور  املونديال و�سعوده  الأهلي يف  م�سرية  ا�ستمرار  ويف حال 
النهائي، ف�سوف ي�سرب موعدًا ناريًا مع ريال مدريد الإ�سباين، حامل لقب 
الثقيل بني  العيار  8 فرباير، يف مواجهة من  اأوروب��ا، يف  اأبطال  دوري 

اأكرث اأندية العامل تتويجًا بالألقاب القارية.
و�سبق ل�أهلي اأن تغلب على اأوك�ند �سيتي )2-0( يف ن�سخة البطولة 

عام 2006م.

 8 �أرقام قيا�سية
الفريق  الأهلي،  يطارد  ل�أندية،  العامل  كاأ�س  يف  الثامنة  م�ساركته  قبل 
اأرق��ام   8 تاريخها،  م��دار  على  البطولة  يف  �سارك  ال��ذي  الوحيد  امل�سري 

جديدة هي:
ال�سبع  م�ساركاته  خ�ل  مرات   4 الذهبي  املربع  يف  تواجد  بعدما   -  1
يف  النهائية  للمباراة  بال�سعود  الأه��ل��ي  يحلم  امل�سابقة،  يف  ال�سابقة 
املونديال للمرة الأوىل يف تاريخه، لي�سبح ثالث ناٍد عربي وثالث فريق 
اأفريقي يحقق هذا الإجناز بعد مازميبي الكونغويل الدميقراطي والرجاء 
و2013م،  2010م  اأع����وام  الإم���ارات���ي  وال��ع��ني  امل��غ��رب��ي  البي�ساوي 

و2018م على الرتتيب.
باملغرب  الوحيد  ظهوره  خ�ل  فوز  اأي  حتقيق  يف  اإخفاقه  عقب   -  2
�سهدت  ال��ت��ي  2013م،  ع��ام  بن�سخة  الأن��دي��ة  م��ون��دي��ال  يف  للم�ساركة 

مونتريي  واأم���ام  ال�سيني،  اإي��ف��رغ��ران��د  غوانغزو  اأم���ام   2-0 خ�سارته 
على  بامل�سابقة  الأول  انت�ساره  حتقيق  يف  الأه��ل��ي  ي��اأم��ل  املك�سيكي، 

الأرا�سي املغربية.
مونديال  يف  �سحاياه  لقائمة  اآخر  بطل  �سم  عن  الأهلي  يبحث   -  3
اأوقيانو�سيا  احت����ادات  اأب��ط��ال  على  ال��ت��ف��وق  ل��ه  �سبق  بعدما  الأن���دي���ة، 
2006م  املك�سيكي  اأمريكا  )كلوب  وكونكاكاف  2006م(  عام  )اأوك�ند 

ومونتريي املك�سيكي 2021م(، واأمريكا اجلنوبية )باملريا�س الربازيلي 
2020م( واآ�سيا )اله�ل 2021م(، وكذلك بطل الدوري يف البلد امل�سيف 
خ�ل  2020م(،  ال��ق��ط��ري  وال��دح��ي��ل  2012م  ال��ي��اب��اين  )هريو�سيما 
اأوروبا  الفوز على بطل  البطولة، حيث يرغب يف  ال�سابقة يف  م�ساركاته 

للمرة الأوىل يف املونديال حال م�قاته ريال مدريد يف املربع الذهبي.
على  واحل�سول  جديد  من  التتويج  من�سة  لرتقاء  الأهلي  يطمح   -  4

اأن  له  �سبق  بعدما  بالبطولة،  م�سواره  يف  الرابعة  للمرة  ميدالية 
نال امليدالية الربونزية يف ن�سخ 2006م و2020م و2021م، 
حيث يعد النادي العربي والأفريقي الوحيد الذي نال 3 ميداليات 

يف تاريخ م�ساركاته مبونديال الأندية.
5 - ياأمل الأهلي يف منح الكرة امل�سرية امليدالية اخلام�سة يف 
تاريخ م�ساركاتها بالبطولت التي تقام حتت رعاية الفيفا، وذلك 
الربونزية  امليدالية  على  امل�سري  ال�سباب  منتخب  ح�سول  عقب 
بكاأ�س العامل حتت 19عامًا يف الأرجنتني عام 2001م، بالإ�سافة 

لفوز الفريق الأحمر بث�ث برونزيات يف مونديال الأندية.
الأندية  كاأكرث  القيا�سي  برقمه  للتم�سك  الأهلي  ي�سعى   -  6
خا�س  حيث  الأن��دي��ة،  م��ون��دي��ال  ت��اري��خ  يف  للمباريات  خو�سًا 
اأقرب  اأمام  مباريات   3 بفارق  البطولة،  يف  الآن  حتى  لقاًء   18
22 مباراة  "الأحمر" اإىل  اأوك�ند، ورمبا ي�سل الفريق  م�حقيه 

يف البطولة حال تاأهله للدور قبل النهائي يف هذه الن�سخة.
الفرق  كاأكرث  القيا�سي  رقمه  تعزيز  يف  الأه��ل��ي  يطمع   -  7
ل�أندية،  العامل  بكاأ�س  ل�نت�سارات  حتقيقًا  والأفريقية  العربية 
11 خ�سارة وتعادل  مقابل  الآن،  مباريات حتى   6 فاز يف  بعدما 
يف  باملريا�س  على  الرتجيح  برك�ت  الفوز  خ�له  من  انتزع  وحيد 

مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع يف ن�سخة 2020م.
العربية  الأن��دي��ة  كاأكرث  القيا�سي  رقمه  لتعزيز  الأه��ل��ي  يتطلع   -  8
 17 اأح��رز  حيث  ل�أندية،  العامل  بكاأ�س  ل���أه��داف  ت�سجيً�  والأفريقية 
اأقرب  اأم��ام  اأه��داف   5 بفارق  بالبطولة،  م�سواره  ط��وال  الآن  حتى  هدفًا 

م�حقيه الرجاء البي�ساوي.

في الجولة 19 من دوري يلو..

 الرياض يستضيف الخلود.. وأحد يواجه جدة
حائل- خالد الحامد 

اجلولة  مباريات  الث�ثاء"   " اليوم  تنطلق 
19 من دوري يلو للدرجة الأوىل للمحرتفني، 
مع  الريا�س  يلتقي  حيث  مواجهتني؛  باإقامة 

اخللود، واأحد، وجدة.

الرياض VS الخلود 
 34 بر�سيد  الرابع  الريا�س  ملعبه، يرتب�س  على 
خ�له  م��ن  ي��ه��دف  ل��ق��اء  يف  اخل��ل��ود  ب�سيفه  نقطة، 

ك�سب  بعدما  تواليًا،  التا�سع  لفوزه  الأر�س  �ساحب 
الفي�سلي بهدف نظيف يف اجلولة املا�سية.

اأما اخللود الثامن بر�سيد 24 نقطة فيخو�س اللقاء 
بغية تعوي�س خ�سارته اأمام العني يف اجلولة املا�سية 

والتقدم للمركز ال�سابع يف حال خ�سر جدة  اأمام اأحد.

أحد VS جدة 
اأحد احلادي  املنورة، ي�ستقبل  باملدينة  على ملعبه 
ع�سر بر�سيد 22 نقطة �سيفه جدة، وهدفه ت�سجيل 

جن��ران  ك�سب  بعدما  ال��ت��وايل،  على  ال��ث��اين  ف���وزه 
 25 بر�سيد  ال�سابع  جدة  اأما  ملعبه.  خارج  بثنائية 
نقطة، فياأمل العودة ل�سكة النت�سارات بعد خ�سارته 

املا�سية اأمام احلزم.
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الريال والبارسا..
كالسيكو" الثأر" في نصف نهائي كأس الملك

البالد – جدة

النهائي  ن�صف  ال���دور  قرعة  اأ���ص��ف��رت 
القدم  لكرة  اإ�صبانيا  ملك  كاأ�س  لبطولة 
ال��ت��ي اأج���ري���ت اأم�����س االث��ن��ن يف مقر 
ال��ق��دم مبدينة  لكرة  االإ���ص��ب��اين  االحت���اد 
مواجهة  عن  الريا�صية،  روث��ا���س  ال���س 
ك��ا���ص��ي��ك��و م���ث���رة ب���ن ري�����ال م��دري��د 

وبر�صلونة.
و�صتقام مباراة ن�صف النهائي االأخرى 

بن اأو�صا�صونا واأتلتيك بلباو.
و���ص��ي�����ص��ت��ق��ب��ل ري�����ال م���دري���د غ��رمي��ه 
"�صانتياغو  يف  اأواًل  ال���ك���ات���ال���وين 
نو"  "كامب  يحت�صن  اأن  برنابيو" على 

مباراة العودة احلا�صمة.
اأو�صا�صونا  �صي�صت�صيف  املقابل  يف 
الفريق البا�صكي اأوال يف "اإل�صادار" على 
اأن يقام لقاء العودة يف "�صان مامي�س".
اإىل  ت��اأه��ل  ق��د  بر�صلونة  ن���ادي  وك���ان 
بعد  اإ�صبانيا  ملك  ك��اأ���س  نهائي  ن�صف 
الفوز على ريال �صو�صيداد بهدف نظيف 
تفوق  بينما  ال��ن��ه��ائ��ي،  رب��ع  ال���دور  يف 
اأتلتيكو  ج��اره  على  مدريد  ري��ال  ن��ادي 

التايل. الدور  اإىل  ليتاأهل   1-3

البالد – جدة
ذكرت تقارير اأن ميان �صكرينيار العب اإنرت ميان االإيطايل، وقع عقود انتقاله اإىل �صفوف 

باري�س �صان جرمان بداية من املو�صم املقبل.
الاعب  انتقال  اإيطاليا"،  �صبورت  "�صكاي  ب�صبكة  ال�صحفي  مارزيو،  دي  جيانلوكا  واأك��د 
الدويل ال�صلوفاكي اإىل عماق الدوري الفرن�صي، بعد اأن اختار عدم متديد عقده مع اإنرت، الذي 

من املقرر اأن ينتهي يف يونيو املقبل.
عدم  حال  يف  املو�صم،  نهاية  حتى  اإن��رت  يف  املدافع  يظل  اأن  وميكن 

متكن النادين من التو�صل اإىل اتفاق ب�صاأن االنتقال هذا ال�صهر.
ويف 7 يوليو 2017م، انتقل �صكرينيار االنتقال اإىل نادي اإنرت 
20 مليون يورو، باالإ�صافة  5 �صنوات، مقابل  ميان بعقد ملدة 
من  االن��ت��ق��ال  ه��ذا  وج��ع��ل  ك���اب���راري،  جيانلوكا  امل��ه��اج��م  اإىل 

�صكرينيار اأغلى �صفقة انتقال لاعب �صلوفاكي عرب التاريخ.
النادي يف  له مع  اأول مباراة ر�صمية  و�صارك �صكرينيار يف 
االإيطايل  ال��دوري  من  االفتتاحية  اجلولة  يف  اأغ�صط�س   20
على  فيورنتينا  اأمام   0–3 فريقه  فاز  حيث   ،18–2017

ملعب �صان �صرو.
االإيطايل  الدوري  االأول يف  و�صجل هدفه 
حيث  ك��روت��وين،  �صد  �صبتمرب   16 يف 
 ،0–2 بنتيجة  املباراة  بتلك  فريقه  فاز 
هذا  م��ب��اراة   26 ال�صلوفاكي  وخ��ا���س 
املو�صم، مل ي�صجل فيها اأي اأهداف فيما 
واإجمااًل  واح��دة،  حا�صمة  متريرة  قدم 
"نراتزوري"  م��ع  م��ب��اراة   242 لعب 
11 هدفًا وحقق مع الفريق لقب  و�صجل 

الدوري االإيطايل عام م2021.

 برشلونة يعيد أغويرو للمالعب

البالد – جدة

"كون"  �صرجيو  ال�صابق  االأرجنتيني  القدم  كرة  العب  عاد 
اأغويرو للعب بعد اأكرث من عام من اعتزاله ب�صبب مر�س يف 
للم�صاركة  االإك��وادوري  بر�صلونة  نادي  بقمي�س  القلب، وذلك 

يف "الليلة ال�صفراء" لفريق مدينة غواياكيل.
و�صارك اأغويرو ملدة 18 دقيقة يف مباراة "الليلة ال�صفراء" 
الودية، التي جمعت بن فريقي بر�صلونة غواياكيل، ومو�صوك 
نف�صه  تقدمي  غواياكيل  لنادي  واأتاحت  االإك��وادوري��ن،  رونا 
اأمام جمهوره قبيل املو�صم اجلديد، وكذلك وداع االأرجنتيني 

ماتيا�س "بوين" اأويوال، الذي لعب ب�صفوفه ملدة 13 عامًا.
وبدت م�صاركة اأغويرو قبل اأيام حمل �صكوك ب�صبب اإ�صابة 
بطولة  يف  م�صاركته  اأث��ن��اء  اأخ���رًا  به  حلقت  طفيفة  ع�صلية 
"كون"  "دوري امللوك"، التي ينظمها جرارد بيكيه، وتخلى 
عن مكانه وفاز الفريق امل�صيف بهدف اأحرزه االأوروغوياين 

اأغو�صتن رودريغيز.
جماهر  قلوب  اأ���ص��ر  اأن��ه  اإال  قليًا،  لعب  اأغ��وي��رو  اأن  وم��ع 

بر�صلونة، ب�صبب اأ�صلوبه املميز واملبهج يف مواجهة كل حلظة 
اإدارة النادي االإك��وادوري منحته  اإن  يعي�صها بطريقته، حتى 

الفر�صة للت�صجيل كع�صو فخري فيه.
الاعب  ا�صتمتع  امل��ب��اراة،  وع�صية 

ال�����ص��اب��ق ب���ف���رق اإن��دب��ن��دي��ي��ن��ت��ي 
االأرج��ن��ت��ي��ن��ي واأت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د 
وب��ر���ص��ل��ون��ة  �صيتي  وم��ان�����ص�����ص��رت 

االإ�صباين، بع�صاء خا�س مع اأع�صاء 
اأكد  وم�صجعي النادي االإك��وادوري، 

االآن  ال��ق��دم  ب��ك��رة  ي�صتمتع  اأن���ه  فيه 
اأكرث مما كان يفعل حينما كان يلعبها 

ب�صكل احرتايف.
األ����ف   40 ح������وايل  ح�����ص��ر  وق�����د 
التي  ال�صفراء"،  "الليلة  م�صجع 
ملو�صم  اأرقامه  خالها  بر�صلونة  قدم 
م��رة  �صيلعب  وخ���ال���ه  2023م، 

اأخرى يف كاأ�س ليربتادوري�س.

سكرينيار يوقع عقد انتقاله 
للفريق الباريسي



الجشع يهدد الطائر األحمر  
 وا�شنطن ــ وكاالت

اأن  من  البيئة  على  باحلفاظ  تعنى  جمعية  حــذرت 
يف  اجلزر  من  جمموعة  على  يعي�ش  جمياًل  طائرًا 
بابوا الغربية مهددًا ب�شبب التجارة غري ال�شرعية 

لالأ�شناف النادرة من الطيور.
عدد  يف  االأحــمــر  اجلنة  طائر  وجــود  وينح�شر 
وت�شكل  الغربية  بــابــوا  يف  اجلــزر  مــن  حمــدود 
اتخذتها  الــتــي  2023م  عــام  ــة  ــوي اأول حمايته 
وهي  اإنرتنا�شيونال،  فــلــورا  اأنــد  فونا  جمعية 
منظمة غري حكومية معنية بحفظ احلياة الربية 
اأمبات،  اإطار جهود حماية الغابات يف راجا  يف 
اجلانب  قبالة  يف  واقــعــة  جــزر  جمموعة  وهــي 
على  هيد  بــريدز  جزيرة  ل�شبه  الغربي  ال�شمايل 

جزيرة غينيا اجلديدة.
اإ�شافة  م�شاكنها،  برتاجع  مهددة  االأ�شناف  وهذه 
اإىل اأ�شرها واملتاجرة بها ب�شكل غري قانوين. الفتًا 
اإىل اأن  جمعية فونا اأند فلورا تقوم بتحديد توزيع 
طائر اجلنة االأحمر على جزيرة وايجيو وتعمل مع 
الذي تطرحه  التهديد  من  للحد  املحلية  املجتمعات 

الن�شاطات غري ال�شرعية. 
وري�شه  اجلــذابــة  بــاألــوانــه  االأحــمــر  الطائر  يتميز 
والقرمزي  واالأزرق  االأ�شفر  بــاالألــوان  املزرك�ش 
الطيور  اأكرث  االألوان جعلته من  واالأخ�شر، وهذه 

جاذبية يف العامل.

ماكينات لبيع لحوم الحيتان في اليابان

صقل المواهب
لل�شطرجن  ال�شعودي  النادي  اأعلن 
عن اإطالق مناف�شات بطولة الريا�ش 
لل�شطرجن لالأطفال يف ن�شختها الثالثة 
املقبل،  اخلمي�ش  يــوم  �شتقام  التي 
مب�شاركة 159 العبًا والعبة من 13 
اأمريكا،  فرن�شا،  اململكة،  دولة وهي: 
البحرين،  الهند،  كــنــدا،  بريطانيا، 
املـــغـــرب،  لــبــنــان،  االأردن،  مــ�ــشــر، 
�شوريا، وتون�ش، وذلك يف ال�شاالت 
االأمري  مبجمع  اخل�شراء  الريا�شية 
وت�شتهدف  االأوملبي.  فهد  بن  في�شل 
البطولة جميع مناطق اململكة، لن�شر 
املواهب  و�شقل  ال�شطرجن  ريا�شة 
خالل  مــن  الفنية  امل�شتويات  ورفــع 
الــلــقــاءات مــع الــالعــبــن والــالعــبــات 

الدولين من ذوي اخلربة.

 طوكيو ــ وكاالت
جديدة  طريقة  يابانية  حيتان  �شيد  �شركة  وجــدت 
حلوم  بيع  ماكينات  وهي  املبيعات،  وتعزيز  لتنمية 
غري  منفذ  وهــو  "كوجريا"،  متجر  ويف  احليتان. 
ماأهول افتتح موؤخرًا يف مدينة يوكوهاما ال�شاحلية 
اأطباق  الإعــداد  اآالت  ثالث  ي�شم  طوكيو،  من  بالقرب 
حلم احلوت باأ�شعار تبداأ من 1000 ين اإىل 3000  

ين ياباين اآلة بيع اللحوم يف اليابان.
بحيتان  املزينة  البي�شاء  البيع  باآالت  املنفذ  ويتميز 
من الكرتون، وهو ثالث موقع يتم اإطالقه يف منطقة 
مت  اأن  بعد  اأم�ش  افتتاحه  ومت  اليابانية.  العا�شمة 
من  �شابق  اآخرين يف طوكيو يف وقت  اثنن  تقدمي 
للحوم  املبيعات اجلديدة  العام كجزء من حملة  هذا 
رغم  اليابان،  كبريًا يف  رواجــًا  والتي جتد  احليتان 
اأعــايل  يف  احليتان  �شيد  اليقاف  املنظمة  احلمالت 
ل�شيد  املناه�شة  االحتجاجات  وتراجعت  البحار. 
�شنوات  ثــالث  قبل  اليابان  اأنــهــت  اأن  منذ  احليتان 
�شديدة يف  التي تعر�شت النتقادات  البحث  عمليات 
القطب اجلنوبي وا�شتاأنفت �شيد احليتان التجاري 

قبالة ال�شواحل اليابانية.
اإنهم  البيئة  على  احلــفــاظ  دعــاة  يقول  جهتهم،  مــن 
نحو  خطوة  تكون  قد  اخلطوة  هــذه  اأن  من  قلقون 

تو�شيع نطاق �شيد احليتان.

 طائرات "الجامبو جيت" تستعد الختتام مسيرتها
 وا�شنطن ـ وكاالت

جيت"،  "جامبو  طائرة  اأول   ،"747 "بوينغ  طائرة  اأحدثت 
ثورة يف عامل الطريان على مدى 5 عقود، لكنها ب�شدد التخلي 
فاآخر  كفاءة.  اأكــرث  املحرك  ثنائية  طائرات  ل�شالح  عر�شها  عن 
747" �شُت�شلم ل�شركة طريان  "بوينغ  طائرة جتارية من طراز 
"اأطل�ش اإير"، اليوم الثالثاء، يف ن�شختها لل�شحن التي ال تزال 

الطائرة  تلك  ممت  �شُ اخلدمة.  دخولها  من  عامًا   53 بعد  باقية 
يف �شتينيات القرن املا�شي للوفاء بالطلب على ال�شفر اجلماعي 
وطابقن  عري�ش  وبــدن  مبمرين  العامل  يف  طائرة  اأول  وكانت 
التنفيذي  الرئي�ش  وقال  ال�شحاب.  فوق  للفخامة  رمزا  لت�شبح 
هي  تلك  "كانت  �شميث،  بن  فران�ش-كيه.اإل.اإم"،  "اإير  ل�شركة 
الواليات  يف  املتو�شطة  للطبقة  الطريان  اأتاحت  التي  الطائرة 

املتحدة.. قبل 747 حيث مل يكن مبقدور االأ�شرة العادية ال�شفر 
جوًا من الواليات املتحدة اإىل اأوروبا. لكن فورة االبتكار ذاتها 
اإنهاء  يف  االآن  تت�شبب  التي  هي  العقود  عرب  بها  حلقت  التي 
عهدها، اإذ �شمح التطور والتقدم باأن ت�شاهي طائرات مبحركن 
ال�شعة ذاتها لكن بتكلفة اأقل. وعلى الرغم من ذلك ف�شتظل اأحدث 
ن�شخة من تلك الطائرة، وهي 8-747 لل�شحن، حتلق ل�شنوات.
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