
»كابسارك«

األمن الغذائي

األكثر تمكينًا في العالم

منظومة سعودية قوية

البالد- الرياض
الطاقة  وزي��ر  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن  عبدالعزيز  الأم��ر  اأك��د   
والبحوث  للدرا�سات  عبدالله  امللك  مركز  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
البرتولية  والبحوث  للدرا�سات  عبدالله  امللك  مركز  اأن  البرتولية، 
)كاب�سارك( يعد اليوم، اأكرث مركز اأبحاث متكينًا يف العامل، م�سرًا 
اإىل اإمكانات املركز من حيث الأبحاث واملن�ساآت، واأماكن الإقامة، 
توظيف  تتيح  التي  الداخلية  واللوائح  وامل��واه��ب،  والأوق����اف، 
اأنحاء العامل.  جاء ذلك خالل افتتاحه املوؤمتر  املواهب من جميع 
الذي  الطاقة  لقت�ساديات  الدولية  للجمعية  والأرب��ع��ن  ال��راب��ع 
الطاقة  م�ستقبل  نحو  "الطريق  عنوان  حتت  الريا�س  ت�ست�سيفه 

النظيفة وامل�ستقّرة وامل�ستدامة".

 البالد - جدة
"�سارة"  ال�سائبة  الب�سائع  ناقلة  الإ�سالمي  ج��دة  ميناء  ا�ستقبل 
الأ�سرتايل  بانباري  ميناء  من  قادمة  "البحري"؛  ل�سركة  التابعة 
الأمن  منظومة  يدعم  مبا  احلبوب،  من  طن  األف   60 متنها  وعلى 
بها  تتمتع  التي  الت�سغيلية  الكفاءة  حجم  ويوؤكد  باململكة  الغذائي 
املوانئ ال�سعودية. واأ�سهمت منظومة ال�سراكات الوطنية املتكاملة 
وحتى  انطالقها  منذ  وذل���ك  ال�سحنة  وت�سليم  ون��ق��ل  ���س��راء  يف 
الرائدة  الوطنية  ال�سركات  يوؤكد قدرات  امليناء، مما  اإىل  و�سولها 
لنقل الب�سائع ال�سائبة وما يتميز به ميناء جدة الإ�سالمي من كفاءة 
ت�سغيلية عالية وقدرات فائقة على ا�ستقبال خمتلف اأحجام ال�سفن 
لتعزيز  الوطنية  ال�ستثمارات  فعالية  وكذلك  الب�سائع،  واأن��واع 

ا�ستدامة �سال�سل الإمداد ودعم منظومة الأمن الغذائي.

تبهر زوار 30 منحوتة
»ملتقى طويق« يتوج ببطولة السعودية الدولية للقولفيدشن مبادرة لتأهيل نزالء اإلصالحيات

المكسيكي »آنسر«الفيصل التأخر في سداد 
األقساط يلغي 

حجز الحج

412 مجمعًا تعدينيًا في المملكة 

16االثنين 15 رجب 1444هـ الموافق 6 فبراير 2023م السنة 91 العدد 23834

االحتياطيات
5 تريليونات ريال قيمة 

عدد  اأن  املعدنية،  والرثوة  ال�سناعة  وزارة  ك�سفت 
نهاية  حتى  و�سل  اململكة  يف  التعدينية  املجمعات 
اإجمالية  مب�ساحة  جممعًا،   377 اإىل   2022 عام 
 13 على  م��وزع��ة  م��رب��ع��ًا،  كيلومرتًا   44،365
منطقة، ت�سدرتها منطقة مكة املكرمة ب� 76 جممعًا، 

تلتها منطقة الريا�س ب� 60 جممعًا.
وتتوزع املجمعات التعدينية من حيث نوع املعادن 
على اأكرث من 20 معدنًا خمتلفًا، من بينها البح�س، 
وال���ذه���ب، واحل���دي���د، وال��ن��ح��ا���س، واجل��ران��ي��ت، 
يف  املتمعدنة  الأحزمة  مواقع  عدد  وبلغ  والرخام. 
ال��رثوات  قيمة  ن�سبة  وت��ق��در  موقعًا،   35 اململكة 
من   75% بنحو  الأحزمة  املعدنية يف هذه  اخلام 
ُيقدر  الذي  قيمة املخزون اجليولوجي يف اململكة، 

ب� 5 تريليونات ريال �سعودي.
ب�  اململكة  مناطق  على  املتمعدنة  الأحزمة  وتتوزع 
يف  و6  ع�سر  يف  و7  املكرمة  مكة  يف  اأحزمة   9
املنورة و2  املدينة  الريا�س و5 يف تبوك و4 يف 

يف الباحة و1 يف الق�سيم و1 يف جنران.
كما تتوزع الأحزمة املتمعدنة من حيث النوع على 
و3  للكربيتيدات  حزامًا  و15  للذهب  حزامًا   16

اأحزمة للنيكل وحزام واحد للزنك.

البالد - الرياض

1015 4 2

الفروسية.. رياضة عريقة تخلد إرث األجداد 
تصنيف سعودي مرتفع عالميًا

التي  العامل  دول  اأب��رز  من  اململكة  تعد 
الفرو�سية،  ريا�سة  دع��م  على  حر�ست 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي��ة على 
كبرًا  اهتمامًا  جتد  التي  التحديد  وجه 
نظر  ال��ع��امل  يف  الفرو�سية  حمبي  م��ن 
التي  رو�سيا  ومنهم  وجمالها،  اأ�سالتها 
اإىل  ال��ع��رب��ي��ة و���س��ل��ت  اإن اخل��ي��ل  ق��ي��ل 
واأ����س���درت  1770م،  ع���ام  اأرا���س��ي��ه��ا 
اخل��ي��ل  لأن�����س��اب  ���س��ج��ل  اأول  رو���س��ي��ا 
اأ�س�ست  فيما  1965م،  ع��ام  العربية 
ال�سعودية مركز امللك عبد العزيز للخيل 
مدينة  ج��ن��وب  يف  الأ���س��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

الريا�س 1961م.
امللك  الأ�سيلة من خيل  البقية   ويحوي 
ال��ل��ه-  اآل ���س��ع��ود -رح��م��ه  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
الأ�سيلة  العربية  اخليل  من  وجمموعة 
الإن��ت��اج  اأخ���رى ل�ستمرار  ���س��اللت  م��ن 
وحت�سن ال�سفات مع ا�ستمرار املحافظة 
التي  ال��ق��دمي��ة  ال�سعودية  اخل��ي��ل  على 
باجلزيرة  املعروفة  الأن�ساب  اإىل  ترجع 
الفرو�سية  ريا�سة  وحتظى  العربية. 
امللك  ال�سريفن  احلرمن  خادم  باهتمام 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود -حفظه 

ال��ل��ه- اإذ ي��رع��ى وي��دع��م ت��ط��ور وت��ق��دم 
تاريخها،  طوال  اخليل  �سباقات  ريا�سة 
اخليل  �سباقات  ريا�سة  حتظى  واأي�سًا 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��اه��ت��م��ام  ال�����س��ع��ودي��ة 
امل��ل��ك��ي الأم�����ر حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان بن 
جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  عبدالعزيز 
يحر�س  ال���ذي  ال��ل��ه-  -حفظه  ال����وزراء 
امل�ستوى  اإىل  الريا�سة  ه��ذه  ت�سل  اأن 
املرموق الذي تليق بها. يف وقت اأ�سدر 
ق���رارًا  املا�سي  ال��ع��ام  ال����وزراء  جمل�س 
ب��اإع��ف��اء م��رب��ي اخل��ي��ل وامل�����س��ارك��ن يف 
اأق�سى  بحد  املايل  املقابل  من  �سباقاتها 
الفرو�سية  وو�سلت  ف��اأق��ل.  عمال  �ستة 
الت�سنيف  م�����س��ت��وى  اإىل  ال�����س��ع��ودي��ة 
الثاين عامليًا، وت�سنف كاأ�س ال�سعودية 
الأوىل  الفئة  �سباقات  �سمن  من  دوليًا 
الأ�����س����واط  ت�����س��ن��ي��ف  وك���ذل���ك   ،G1
امل�ساحبة، وهي كاأ�س نيوم على الع�سب 
الرمل  على  ال�سعودية  ودرب���ي   ،G3
على  لل�سرعة   1351 و�سباق   ،G3
لل�سرعة  الريا�س  G3، و�سباق  الع�سب 
على الرمل G3، و�سباق البحر الأحمر 

.G3 على الع�سب

البالد - جدة

ملحق الخيل 
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فجر الصحافة السعودية
القيادة تهنئ رئيس بوروندي 
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البالد - جدة 
خادم  م�شت�شار  الفي�شل  خالد  الأميير  د�شن 
املكرمة  مكة  منطقة  اأميير  ال�شريفني  احلرمني 
الإ�شالحيات  يف  النزلء  لتاأهيل  مبادرة  اأم�س 
القطاعني  بني  بال�شراكة  الربامج،  من  عدد  يف 
رئي�س  بح�شور  وذلييك  واخلييا�ييس،  احلكومي 

جامعة جدة الدكتور عدنان احلميدان.
كر�شي  يحت�شنها  الييتييي  امليييبيييادرة  وتييهييدف 

الأمر خالد الفي�شل للقدوة احل�شنة، ويجري 
املكرمة  مكة  منطقة  اإ�شالحيات  يف  تنفيذها 
تاأهيل  اإىل  اخلييا�ييس،  الييقييطيياع  مييع  بييالييتييعيياون 
النزلء واإخ�شاعهم لربامج تدريب متكنهم من 
ومنتجني  فاعلني  اأع�شاء  ليكونوا  ا�شتثمارهم 
تدريبهم  خييالل  ميين  حمكومياتهم  ق�شاء  بعد 
اإىل  الثقيلة،  املييعييدات  و�شيانة  ا�ييشييالح  على 
جانب الهتمام باملحكوم عليهم من ال�شجناء، 

وتقومي �شلوكهم، وبناء �شخ�شياتهم، ليتمكنوا 
والييعييودة  املجتمع  مييع  ال�شليم  التعاي�س  ميين 
القدوة  مفهوم  لرت�شيخ  �شعًيا  اأح�شانه،  اإىل 
احل�شنة، وبناء مواطن �شالح قادر على تخطي 
مهنيًا،  تاأهيلهم  عن  ف�شاًل  املا�شي،  عقبات  كل 
لهم  امل�شتدام  الرزق  اإىل توفر م�شادر  اإ�شافة 
يف  والنييخييراط  العمل  فر�س  تهيئة  خالل  من 

املجتمع.
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ليكونوا فاعلني ومنتجني 

م�شيدًا بتمكني م�شاركة املراأة

الفيصل يدشن مبادرة لتأهيل نزالء اإلصالحيات

ت�شوير الأرا�شي
ال�شرقية  املنطقة  اأمييانيية  حييددت 
الييقييادم،  مييار�ييس  �شهر  ميين  الأول 
اآخيييييير ميييوعيييد مليييييالك الأرا�يييييشيييييي 
على  للت�شوير  امل�شتهدفة  الف�شاء 
الرئي�شة  والطرق  املحاور  بع�س 
مبييحييافييظيية الييقييطيييييف لييتيي�ييشييوييير 
�شرعة  اإىل  داعيييييييًة   اأرا�ييشيييييهييم، 
املتبقية  املييهييليية  خيييالل  الييتيي�ييشييوييير 
اجلييزاءات  لئحة  لتطبيق  جتنبًا 

عن املخالفات البلدية.

حمطة معاجلة
ممثلة  الوطنية،  املياه  �شركة  اأنهت 
م�شروع  تنفيذ  اجلنوبي  القطاع  يف 
املييعيياجليية وميي�ييشييروع خطوط  حمييطيية 
حيي  يف  ال�شحي  ال�شرف  و�شبكات 
العقيق  مبييحييافييظيية  واليييغيييوث  احلييييزم 
اأن  ال�شركة  وبينت  الباحة.  مبنطقة 
امل�شروعني البيئيني جتاوزت تكلفتهما 

الإجمالية 128 مليون ريال.

خماطر املخدرات
الوطنية  الييلييجيينيية  اأميييانييية  اأطييلييقييت 
"نربا�س" برناجمًا  ملكافحة املخدرات 
الوقاية  يف  املثقفني  لإعيييداد  تثقيفيًا 
واليييتيييوعييييييية بييياأ�يييشيييرار املييييخييييدرات، 
مب�شاركة  اأييييام،  ثالثة  ملييدة  وي�شتمر 
عيييدد مييين املييخييتيي�ييشييني واخليييييرباء يف 
اإىل  الربامج  ويهدف  الوقاية.  جمال 
ن�شر الثقافة التوعوية عن خماطر تلك 

الآفة على الفرد والأ�شرة واملجتمع.

محافظ جدة يفتتح معرض المشاريع الصغيرة 

أمير جازان يؤكد أهمية دور مجالس المناطق
البالد - جازان 

 اأكد الأمر حممد بن نا�شر بن عبدالعزيز  اأمر منطقة 
جمال�س  دور  اأهمية  املنطقة،  جمل�س  رئي�س  جييازان 
مناطق  يف  والنماء  التطور  م�شرة  دعم  يف  املناطق 
اململكة، والإ�شهام يف حتقيق م�شتهدفات روؤية اململكة 
والتنموية  القت�شادية  امل�شتويات  كافة  على   2030
حتديد  على  امل�شتمر  العمل  خييالل  ميين  وال�شياحية، 
والتنموية  اخلدمية  امل�شاريع  من  احتياجات  املنطقة 
املقدمة  اخلدمات  م�شتوى  وتقييم  القطاعات،  كل  يف 

للمواطن واملقيم.
 جاء ذلك خالل ا�شتقباله مبكتبه بالإمارة اأم�س، اأمناء 
 جمال�س املناطق وفريق وكالة وزارة الداخلية ل�شوؤون 
املناطق، مبنا�شبة عقد الجتماع ال�شابع لأمناء جمال�س 

التوفيق،  للمجتمعني  �شموه  متمنيًا  باململكة،  املناطق 
ومنوها مبا حتقق من متكني للمراأة واإتاحة الفر�شة 
املناطق.  جمال�س  اأعمال  يف  وامل�شاهمة  للم�شاركة  لها 
اأمني عام جمل�س املنطقة �شاهر اجلنفاوي     واأو�شح 

املدرجة،  املو�شوعات  من  العديد  ناق�س  الجتماع  اأن 
ومنها مقرتح ت�شكيل وتوحيد جلان جمال�س املناطق، 
وحتقيق التكامل بني جمال�س املناطق وهيئات تطوير 

املدن، واملكاتب ال�شرتاتيجية لتطوير املناطق. 

البالد - جدة
نيابًة عن الأمر خالد الفي�شل م�شت�شار 
خادم احلرمني ال�شريفني اأمر منطقة مكة 

عبدالله  بن  �شعود  الأميير  افتتح  املكرمة، 
معر�س  اأميي�ييس،  جييدة،  حمافظ  جلوي  بن 
يف  بيدي"  "�شنع  ال�شغرة  امليي�ييشيياريييع 

16، الذي تنظمه جامعة امللك  ن�شخته الي 
اأيام، مبركز  وي�شتمر خم�شة  عبدالعزيز، 

امللك في�شل للموؤمترات.

وجتييييّول �ييشييمييّوه يف املييعيير�ييس الييذي 
ي�شم اأكرث من 164 م�شروعًا يف اأق�شام 
واملييييراأة  اليير�ييشييم  ق�شم  ت�شمل  مييتيينييوعيية 
والتغذية  والييغييذاء  وامليينييزل  والأزيييييياء 
واملييطييبييوعييات واليييهيييداييييا والييتيي�ييشييوييير 
عمل  التعليمية،  والألييعيياب  واملييونييتيياج 
رواد  ميين  وطييالييبيية  طييالييبييًا   230 عليها 
املييي�يييشيييارييييع اليي�ييشييغييرة اليييراغيييبيييني يف 
خمتلف  من  العمل  �شوق  اإىل  النطالق 
املنتجات  لإثييراء  ال�شعودية،  اجلامعات 

املحلية ب�شناعة وطنية عالية اجلودة.
واأ�يييييشييييياد حميييافيييظ جيييييدة مبيي�ييشيياريييع 
ومبا  ومواهبهم،  ال�شغرة  امل�شاركني 
اأبيينيياء  ميين  اأعييمييال م�شرفة  ميين  �ييشيياهييده 

وبنات هذا الوطن.

1234  تقومي �شلوكهم 
وبناء �شخ�شياتهم

 التعاي�س ال�شليم 
مع املجتمع 

 تر�شيخ مفهوم 
القدوة احل�شنة

 توفر م�شادر 
الرزق امل�شتدام

اأهداف املبادرة
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 القيادة تهنئ رئيس بوروندي

اململكة ال�ستحقاقات  ا�ست�سراف 
امل�ستقبل واآفاق ابتكاراته، بات 
وخطوات  لطموحاتها  عنوانًا 
امل�ستقبل،  القت�ساد  اإجنازاتها 
التي  املتكاملة  وا�سرتاتيجياتها 
ت��ل��ت��ق��ي ع��ل��ى ال���ه���دف ال��وط��ن��ي 
الكبري باأن تكون مركزًا رئي�سيًا 
ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة واالب���ت���ك���ار ون��ق��ط��ة 
الل���ت���ق���اء ق�����ادة ال��ف��ك��ر ال��ت��ق��ن��ي 

واال�ستثمارات النوعية.
اليوم  يعني  التقني  فالتطور   
يف  م��ت��زاي��دة  اأرق��ام��ًا  وم�ستقباًل 
ح���رك���ة ال�����س��ن��اع��ة واخل���دم���ات 
احلياة  ج���ودة  م��ن  حت�سن  ال��ت��ي 
وال���ق���ي���م���ة امل�������س���اف���ة ل��ل��ت��ج��ارة 
ال��ت��ط��ور يرتكز  ال��ع��امل��ي��ة، وه���ذا 
رحب  ف�ساء  على  االأ���س��ا���س  يف 
جامع لروؤى الكيانات وال�سركات 
واخلرباء يف العامل، وقد �سجلت 
خالل  من  ذل��ك  يف  تفوقًا  اململكة 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا وم��ب��ادرات��ه��ا، 
عاملية  مل��وؤمت��رات  وا�ست�سافتها 
ت�سهم  مهمة يف حراك اليتوقف، 
من خالله كثريًا يف ر�سم خارطة 

طريق مل�ستقبل التطور العاملي.
اأو  م��وؤمت��ر  ينتهي  ي��ك��اد  ف��م��ا     
اإقليمي  لقاء  ويتجدد  اإال  منتدى، 
وعاملي يف رحاب اململكة، وها هي 
تقدم اليوم منوذجًا لهذا اال�سهام 
موؤمتر  اأع��م��ال  بانطالق  ال��ق��وي، 
 ،"23 ال�����دويل  ال��ت��ق��ن��ي  "ليب 
جديدة"  اآفاق  "نحو  �سعار  حتت 
تو�سلت  م��ا  اآخ���ر  ي��ت��ن��اول  حيث 
اأحدث  وا�ستك�ساف  التقنية،  اإليه 
العاملية،  ال�سناعات واالبتكارات 
ان��ط��ل��ق��ت فيه  ال����ذي  ال���وق���ت  يف 
واالأربعني  الرابع  املوؤمتر  اأعمال 
القت�ساديات  ال��دول��ي��ة  للجمعية 

الطاقة بالريا�س.

فضاءات التطور
كلمة

آل الشيخ يستقبل رئيس "األعيان" األردني 

ولي عهد الكويت وفيصل بن فرحان يبحثان التعاون والمستجدات 

تعاون مع بلجيكا في حماية النزاهة

مركز الملك سلمان يواصل مساعداته 

البالد - الرياض
ا�ستقبل رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور 
عبدالله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ، رئي�س 
الها�سمية  االأردن��ي��ة  باململكة  االأع��ي��ان  جمل�س 
والوفد  الفايز،  عاكف  بن  في�سل  ال�سيد  دول��ة 
املرافق له، وذلك لدى و�سوله مطار امللك خالد 
م�ستهل  يف  وذل��ك  اأم�س،  الريا�س  يف  ال��دويل 
الزيارة الر�سمية التي يقوم بها على راأ�س وفٍد 
العالقات  لتعزيز  االردين،  االأعيان  جمل�س  من 

والتعاون الربملاين بني البلدين ال�سقيقني.
جمل�س  برئي�س  ال�سيخ  اآل  ال��دك��ت��ور  ورح���ب 

االأعيان االأردين، متطلعًا اإىل اأن حتقق الزيارة 
كافة االأهداف املرجوة منها.

ال�سورى  جمل�س  ع�سو  اال�ستقبال  ح�سر 
ال�سعودية  الربملانية  ال�سداقة  جلنة  ع�سو 
جمل�س  لرئي�س  امل��راف��ق  الع�سو  االأردن��ي��ة 
املنيف،  حم��م��د  ب��ن  املح�سن  ع��ب��د  االأع���ي���ان 
و�سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى اململكة 
االأردنية الها�سمية نايف بن بندر ال�سديري، 
ل��دى  الها�سمية  االأردن���ي���ة  اململكة  و���س��ف��ري 
اململكة علي الكايد، وعدٌد من امل�سوؤولني يف 

جمل�س ال�سورى.

الكويت - واس
ال�سباح  اجلابر  االأحمد  م�سعل  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
عبد  بن  فرحان  بن  في�سل  االأمري  اأم�س،  الكويت،  دولة  عهد  ويل 
الله وزير اخلارجية، يف ق�سر بيان بالعا�سمة الكويت، بح�سور 
ال�سيخ �سامل عبد الله اجلابر ال�سباح وزير خارجية دولة الكويت.
ون��ق��ل ���س��م��وه يف ب��داي��ة اال���س��ت��ق��ب��ال، حت��ي��ات وت��ق��دي��ر خ��ادم 
�سعود،  اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز 
 ،� � حفظهما الله  ال��وزراء،  اآل �سعود، ويل العهد رئي�س جمل�س 
للقيادة الكويتية، ومتنياتهما للكويت ال�سقيق املزيد من التقدم 

ودوام الرقي والنماء.
وجرى خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�س العالقات االأخوية التاريخية 
يف  الثنائي  التعاون  وفر�س  ال�سقيقني،  وال�سعبني  البلدين  بني 

خمتلف املجاالت، وم�ستجدات االأو�ساع يف املنطقة.
دول��ة  ل��دى  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  �سفري  اال�ستقبال،  ح�سر 
بن  تركي  واالأم���ري  خ��ال��د،  ب��ن  �سعد  ب��ن  �سلطان  االأم���ري  الكويت 
�سلطان بن نا�سر، م�ساعد مدير اإدارة دول �سبه اجلزيرة العربية، 

ومدير عام مكتب �سمو وزير اخلارجية عبدالرحمن الداود.
اخلارجية،  وزي��ر  عبدالله  بن  فرحان  بن  في�سل  االأم��ري  والتقى   

دولة  خارجية  وزير  ال�سباح  اجلابر  عبدالله  �سامل  ال�سيخ  اأم�س 
الكويت، وذلك يف مقر وزارة اخلارجية الكويتية.

وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية املتميزة بني البلدين 
ال�سقيقني و�سبل تطويرها، اإ�سافًة اإىل ا�ستعرا�س فر�س التعاون 

م�ستجدات  ح��ول  االآراء  وتبادل  امل��ج��االت،  خمتلف  يف  الثنائي 
االأحداث االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�سرتك.

ل�سمو  تكرميًا  غداء  ماأدبة  الكويت  دولة  اأقام وزير خارجية  وقد 
وزير اخلارجية والوفد املرافق له.

البالد - الرياض
الف�ساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة  رئي�س  ا�ستقبل 
الهيئة  مقر  يف  الكهمو�س،  اإب��راه��ي��م  ب��ن  م���ازن 
با�سكال  اململكة  لدى  بلجيكا  مملكة  �سفري  اأم�س، 

�سبل  بحث  اال�ستقبال  خ��الل  وج��رى  غريكوار. 
التعاون امل�سرتك بني اململكة ومملكة بلجيكا يف 

جمال حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد.
واّطلع ال�سفري على اأهم االإجراءات التي تقوم بها 

حماية  جمال  يف  الف�ساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة 
النزاهة، وتعزيز مبداأ ال�سفافية ومكافحة الف�ساد، 
فيما ا�ستمع رئي�س هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد 

اإىل جتربة مملكة بلجيكا يف ذات املجال.

البالد - الرياض
التي  واالإغاثية  االإن�سانية  امل�ساعدات  اإط��ار  يف   
ُتقّدمها اململكة للدول وال�سعوب ذات االحتياج يف 
خمتلف دول العامل، قدمت العيادة الطبية املتنقلة 
واالأع��م��ال  ل��الإغ��اث��ة  �سلمان  امل��ل��ك  مل��رك��ز  التابعة 
يف  ح��ريان  مبديرية  ال��دي��ر  عزلة  يف  االإن�سانية 
 3.460 ل����  حم��اف��ظ��ة ح��ج��ة خ��دم��ات��ه��ا ال��ط��ب��ي��ة 

م�ستفيًدا، خالل �سهر دي�سمرب.
منطقة  يف  غ��ذائ��ي��ة  �سلة   500 امل��رك��ز  ووّزع   
اأف��غ��ان�����س��ت��ان،  ك��اب��ل يف  ب��والي��ة  ال��ل��ه  ف��ت��ح  قلعة 
م�سروع  �سمن  وذلك  فرد،   3.000 منها  ا�ستفاد 
من  للمت�سررين  طارئة  غذائية  م�ساعدات  توزيع 
الفي�سانات واالأ�سر االأكرث احتياًجا يف اأفغان�ستان 
بالتعاون مع منظمة التعاون االإ�سالمي؛ للتخفيف 

من معاناة املت�سررين واملحتاجني هناك.
امل�ساعدات  توزيع  �سلمان  امللك  مركز  ووا�سل   
منطقة  يف  الفي�سانات  من  للمت�سررين  الغذائية 

باك�ستان  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال�����س��ن��د  ب��اإق��ل��ي��م  دادو 
االإ�سالمية، ومت توزيع 540 �سلة غذائية، ا�ستفاد 
�سعفًا  االأك����رث  ال��ف��ئ��ات  م��ن  ف����ردًا   3.780 منها 

واحتياجًا يف املناطق املت�سررة بالفي�سانات.

 ويف باك�ستان اأي�سا ، وّزع املركز 970 حقيبة 
�ستوية يف منطقتي �سانقر ودادو باإقليم ال�سند 
يف جمهورية باك�ستان االإ�سالمية، ا�ستفاد منها 

فردًا.  6.790

 الريا�س - وا�س
�سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  بعث 
لفخامة  تهنئة،  برقية  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن 
الرئي�س اإيفاري�ست نداي�سيمي، رئي�س جمهورية 
ب����ورون����دي، مب��ن��ا���س��ب��ة ذك����رى ي����وم ال��وح��دة 
التهاين  اأ�سدق  املفدى عن  امللك  لبالده. واأعرب 

لفخامته،  وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطيب 
وحلكومة و�سعب جمهورية بوروندي ال�سديق 

اطراد التقدم واالزدهار.
بن  حممد  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وبعث 
العهد  ويل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان 
لفخامة  تهنئة،  برقية  ال���وزراء،  جمل�س  رئي�س 

الرئي�س اإيفاري�ست نداي�سيمي، رئي�س جمهورية 
بوروندي، مبنا�سبة ذكرى يوم الوحدة لبالده. 
وع���رب ���س��م��و ويل ال��ع��ه��د ع���ن اأط���ي���ب ال��ت��ه��اين 
وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور  التمنيات  واأ�سدق 
لفخامته، وحلكومة و�سعب جمهورية بوروندي 

ال�سديق املزيد من التقدم واالزدهار.
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البالد � الرياض
 عرب تقنيات علم اأمرا�ض الروماتيزم واملفا�صل اأ�صبح لدى الأطباء معرفة دقيقة 

بطبيعة م�صببات الأمرا�ض الروماتيزمية، ونتج عن ذلك التو�صل اإىل جمموعة 

من العالجات املهمة مثل الأدوية البيولوجية التي ُت�صاعد على ال�صفاء من تلك 

اهتمامات  اجلمعية  مع  اأعرا�صها، وتوا�صاًل  على  ال�صيطرة  ولي�ض  الأمرا�ض، 

التا�صع  الدويل  املوؤمتر  تنظم   اجلمعية  فاإن  الروماتيزم،  لأمرا�ض  ال�صعودية 

للعام 2023م، خالل الفرتة  من 15 اإىل 18 فرباير اجلاري، بفندق فريمونت، 

الروماتيزمية"،  العلمي يف عالج الأمرا�ض  "التحديات والتطور  حتت عنوان 

بح�صور عدد من املتخ�ص�صني والأكادمييني من داخل اململكة وخارجها.

فيما �صُيناق�ض املوؤمتر مو�صوعات تتعلق بالذئبة احلمامية، واأمرا�ض الأن�صجة 

الروماتيزمية،  الفقري  العمود  والتهابات  الرثوي،  املفا�صل  والتهاب  ال�صامة، 

ال�صبيهة،  الأم��را���ض  وحمى  "بهجت"،  ومر�ض  الدموية،  الأوعية  والتهابات 

وُيعنى  العظام،  ه�صا�صة  واأم��را���ض  اجل�صم  اأع�صاء  على  الروماتيزم  وتاأثري 

بالباحثني  للتقاء  الروماتيزم  زمالة  اأط��ب��اء  من  الطاحمني  ال�صباب  باأبحاث 

والعلماء والأ�صاتذة من خمتلف اجلامعات وامل�صت�صفيات ومراكز الأبحاث، كما 

ُيعد نقطة انطالق للتعاون املعريف والبحثي، ويهدف اإىل ت�صجيع حديثي 

التخرج للمناق�صة وتبادل اخلربات.

الدكتورة  الروماتيزم  الأمرا�ض  ال�صعودية  رئي�صة اجلمعية  واأو�صحت 

حنان الري�ض اأن املوؤمتر ال�صنوي التا�صع للجمعية ال�صعودية لأمرا�ض 

الطبية ب�صاعات  للتخ�ص�صات  ال�صعودية  الهيئة  الروماتيزم معتمد من 

تعليم طبي م�صتمر، وي�صم 130 متحدًثًا من داخل اململكة وخارجها.

بدائل طبيعية
 عن الملح في الطعام

البالد � جدة 
فعاليات  اليوم  الطالب  �صوؤون  عمادة  يف  ممثلة  عبدالعزيز  امللك  جامعة  تطلق 

في�صل  امللك  مبركز  وذلك  الثقايف،  الفكري  احلياة"  مدر�صة  "اأنفعهم..  ملتقى: 

امللتقى  ويهدف  جدة.  حمافظة  جامعة  مب�صاركة  اجلامعي،  باحلرم  للموؤمترات 

الفكري  التوا�صل  تعزيز  اإىل  اأي���ام،  اأرب��ع��ة  م��دى  على  فعالياته  ت�صتمر  ال��ذي 

ي�صاحبها  البينية؛  التخ�ص�صات  ع��ن  ح��واري��ة  جل�صات  خ��الل  م��ن  وامل��ع��ريف، 

جانب  اإىل  الإعاقة،  ذوي  الأ�صخا�ض  من  للح�صور  الإ�صارة  بلغة  فورية  ترجمة 

عامًا  2023م  عام  ت�صمية  مبنا�صبة  اجلامعة  �صاعرة  م�صابقة  العمادة  تنظيم 

لل�صعر العربي، بالإ�صافة اإىل عرو�ض م�صرحية ومناظرات ثقافية وور�ض عمل. 

ب�صطر  واملهارات  لالأن�صطة  الطالب  �صوؤون  عمادة  وكيلة  اأو�صحت  جانبها  من 

هذه  اأن  عرب،  ح�صني  بنت  اأروى  الدكتورة  عبدالعزيز  امللك  بجامعة  الطالبات 

تنمية  "برنامج   ،2030 اململكة  روؤي��ة  برامج  اأهم  اأحد  مع  تتوافق  الفعاليات 

القدرات الب�صرية من خالل �صناعة الفر�ض يف رحلة تعليمية متكاملة".

البالد - جدة
 7 عن  الذيابي،  الله  عبد  الدكتور  اله�صمي  واجلهاز  الباطنية  ا�صت�صاري  ك�صف 

بدائل طبيعية ُتغني عن اإ�صافة امللح يف الطعام.

مميز  مل��ذاق  الطبيعية  امللح  بدائل  اإن  ب�"تويرت"،  ح�صابه  على  تغريدة  يف  وق��ال 

الكمون،  ال�صبت،  القرفة،  الكركم،  الفلفل،  »الثوم،  واأكالت �صحية متعددة، منها: 

الدكتور  ال�صرايني  وق�صطرة  القلب  طب  ا�صت�صاري  اأو�صح  جهته  من  الليمون«. 

خالد النمر، حقيقة ما يرتدد على و�صائل التوا�صل ب�صاأن تاأثري الليمون يف ارتفاع 

الطعام  الليمون يف  الإكثار من  اإن  "تويرت"،  الدم. وقال يف تغريدة على  �صغط 

اأن  موؤكدا  البعيد،  املدى  على  خف�صه  على  ي�صاعد  بل  ال�صغط  يرفع  ل  وال�صراب 

اأن  �صابقة  تغريدة  يف  "النمر" اأو�صح  وكان  باأنواعه.  للملح  جيد  بديل  الليمون 

ارتفاع �صغط الدم يوؤثر �صلبًا يف 3 اأع�صاء باجل�صم،وهي الدماغ والكلى والقلب. 

اأو�صحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الأ�صماء املختلفة للملح التي  من جانبها 

ُت�صاف اإىل املنتجات الغذائية. واأ�صارت الهيئة اإىل اأن للملح اأ�صماًء عدة ُتكتب على 

ونرتات  ال�صوديوم  وفو�صفات  ال�صوديوم  وهي:  للمنتجات،  الغذائية  البطاقة 

�صودا"  و"باكنج  ال�صوديوم  وبيكربونات  ال�صوديوم  وب��ن��زوات  ال�صوديوم 

وباكنج باودر وامللح البحري وغلوتامات اأحادية ال�صوديوم.

البالد � جدة

ف����ازت م��ن��ى م��ل��ي��اين و����ص���ارة اأب����و را���ص��ي 

ذهب"  م���ن  "وطن  م�����ص��اب��ق��ة  ب��ج��ائ��زت��ي 

 94 ع��ل��ى  وت��ف��وق��ت��ا  وال���ه���واة،  للمحرتفني 

م�صممة ذهب وجموهرات من جميع مناطق 

على  ج��رت  التي  املناف�صات  خ��الل  اململكة، 

اأم�ض،  نتائجها  واأعلنت  �صهور،  ثالثة  مدار 

الن�صخة  افتتاح  خالل  كبرية،  احتفالية  يف 

و�صط  ذه��ب  م��ن  وط��ن  معر�ض  م��ن  الثالثة 

م�����ص��ارك��ة وا���ص��ع��ة خل����رباء وجت����ار امل��ع��دن 

النفي�ض، ويف وجود عدد كبري من الفعاليات 

وور�ض العمل املتخ�ص�صة.

الفائزين  امل�صابقة عن  واأعلنت جلنة حتكيم 

بعد عملية ترقب طويلة، بعدما �صاركت 94 

م�صابقة يف الن�صخة احلالية التي جرت على 

م�صارين، الأول للمحرتفني، والثاين للهواة، 

النهائية  للت�صفية  مت�صابقة   40 وتاأهلت 

بواقع 20 ت�صميمًا لكل م�صار، وبعد تطبيق 

جميع املعايري الفنية املطلوبة، وفازت منى 

املحرتفني،  فئة  يف  الأول  باملركز  امللياين 

ال��ه��واة، و�صط  فئة  اأب��و را�صي يف  و���ص��ارة 

احتفالية كبرية من امل�صاركني.

في�صي احلا�صدي  �صيخ �صاغة جدة،  وبارك 

للفائزتني، واأكد اأن الت�صميمات امل�صاركة يف 

وتك�صف  والع��ت��زاز،  للفخر  تدعو  امل�صابقة 

حجم الإب���داع���ات والب��ت��ك��ارات امل��وج��ودة 

على  وت��ربه��ن  ال��وط��ن،  وفتيات  اأب��ن��اء  عند 

عامل  يف  واعد  م�صتقبل  ينتظرها  اململكة  اأن 

الذهب واملجوهرات،

من جهتها، �صددت رجاء بنت عبد الرحمن 

وم�صابقة  معر�ض  على  امل�صرف  موؤمنة 

الذهب  قطاع  اأهمية  على  وطن من ذهب، 

الدخل  م�صادر  تنويع  يف  واملجوهرات 

لأي  الإنتاج  خط  اأي  اأن  وقالت  الوطني، 

يج�صد  ال���ذي  امل�صمم  م��ن  ي��ب��داأ  م�صنع 

الواقع  يحاكي  ت�صميم  خالل  من  الفكرة 

بتقنية ثالثية الأبعاد، حتى ي�صبح قطعة 

ملمو�صة لها بريقها.

 منى وسارة تفوزان
 بجائزتي »وطن من ذهب»

أمراض األنسجة الضامة
التهاب المفاصل الرئوي

الذئبة الحمامية
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 من أسماء الملح 

في مؤتمر دولي بحضور متخصصين وأكاديميين

التأخر في سداد
األقساط يلغي حجز الحج 

جامعة المؤسس تعزز التواصل المعرفي

البالد � جدة
حتى  احلج  حجز  اأق�صاط  �صداد  يف  التاأخر  اأن  والعمرة،  احلج  وزارة  اأو�صحت 

انتهاء املهلة املُحددة يلغي احلجز. وبّينت الوزارة، اأنه ميكن ملن األغي حجزه لهذا 

اأخرى ح�صب املقاعد املُتاحة عرب امل�صار الإلكرتوين  اإعادة احلجز مرة  ال�صبب، 

للحجاج من داخل اململكة، اأو من خالل تطبيق "ن�صك". واأ�صارت يف ردها على 

ا�صتف�صارات عرب ح�صابها ب�"تويرت"، اإىل اأنه ميكن للحاج اختيار مدينة القدوم 

اأن  على  احل��اج،  اإقامة  مكان  غري  املدينة  كانت  حال  يف  املرغوبة  املدينة  ح�صب 

يلتزم بتكاليف و�صيلة النقل للو�صول اإىل نقطة التجمع.

بحث التطور يف مر�ض »بهجت واحلمامية«



اإلرجاف .. أشد أشكال الحرب النفسية فتكًامشوار
اإن الإرجاف ميكن تعريفه باأنه ن�شر الأخبار املثبطة واملحبطة 
بغية الو�شول اإىل اإحداث ال�شطراب وزعزعة الثقة والأمن 
والأمان يف النفو�ض اأو ترويج اأخبار كاذبة بغر�ض اإحداث 
ما ي�شتهدف  اأبرياء، وغالبًا  للنيل من  النا�ض  الفتنة وتاأليب 
الإ�شاعة  لأن  الإ�شاعة  من  �شررًا  اأ�شد  وه��و  الفرد  عواطف 
الإرجاف  بينما  وال�شلبية،  الإيجابية  الأخبار  جميع  ت�شيع 
يخت�ض بنقل الأخبار ال�شلبية ال�شيئة وينطوي على اأ�شرار 
فادحة حتيق بالأمة والدين والوطن، قد حذر املوىل تعاىل 
املرجفني يف قوله: )لئن مل ينته املنافقون والذين يف قلوبهم 

مر�ض واملرجفون يف املدينة لنغرينك بهم ... اإلخ(.
    اإن خطورة الإرجاف والأكاذيب متعددة على املجتمعات 
منها على �شبيل املثال ل احل�شر اأنه يهدد ا�شتقرار املجتمع 
ومتا�شكه ووحدته ويوهن جبهته الداخلية ويكر�ض فيها 

وي�شع�شع  املجتمع  اأف��راد  معنويات  ويثبط  النهزامية 
املواطن  بني  الثقة  يزلزل   كما  ومبادئه،  بقيمه  اإميانهم 
وموؤ�ش�شات دولته، وهو اأ�شد اأ�شكال احلرب النف�شية فتكًا 
باملجتمعات والأمم، حيث ميثل معوًل هدامًا لركيزة الأمن 
يف الأمة عرب اإثارة البلبلة وال�شطرابات ون�شر اخلوف 
والذعر لدى اأفرادها ومن ثم تهيئة املناخ امللئم للإرهاب. 
كما اأن هنالك علقة وثيقة بني الإرجاف والف�شاد، ذلك اأن 
كان  فحيثما  الف�شاد،  اآف��ة  لرت�شيخ  مهم  عن�شر  الإرج��اف 
طردية  والعلقة  موجودًا،  الإرج��اف  كان  اإ�شلح  هنالك 
مع  متا�شيًا  ���ش��راوة  ي�شتد  اأو  يقل  ف���الإرج���اف  بينهما 

خطوات الإ�شلح.
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  ملن�شات  ال��وا���ش��ع  لل�شتخدام  ون��ظ��رًا 
الجتماعي فقد كرث الإرجاف فما اأن ي�شوق مرجف اأراجيفه 

امل�شتخدمون  ويتبادلها  وا�شعًا  انت�شارًا  وتنت�شر  اإل  عربها 
اختزال  اإىل  بخبث  املرجفني  بع�ض  ويعمد  الو�شائل.  لتلك 
ن�شف احلقيقة  ن��اق��ل��ني  والأخ���ب���ار  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  اأج����زاء 
وجمرتئني على الن�شف الآخر الأراجيف لتنت�شر وي�شدقها 
البع�ض دون متحي�ض، واآخرون يغلفون احلقيقة بالأكاذيب 

ويزينونها بطريقة ماكرة  لتنطلي على العامة. 
اإن مواجهة الإرجاف تبداأ من املواطن الذي يجب عليه التاأكد 
من اأي خرب اأو معلومة رائجة بجانب دور علمائنا ومفكرينا 
وخطباء  اأئ��م��ة  وك��ذل��ك  الأراج��ي��ف  �شد  املجتمع  لتح�شني 
وعلى  ال��ك��اذب��ة  واملعلومة  اخل��رب  خ��ط��ورة  لبيان  امل�شاجد 
منهجية  اأ�ش�ض  و�شع  املختلفة  الإع��لم  وو�شائل  املخت�شني 
ك�شف  على  قادرين  ليكونوا  املواطنني  وعي  لرفع  ع�شرية 
احلقائق من الأراجيف والأكاذيب  وعلى املدار�ض وريا�ض 

عليها  حث  التي  الأخ��لق  مكارم  على  جيل  تن�شئة  الأط��ف��ال 
ديننا احلنيف واأن يهتدوا بحديث امل�شطفى �شلى الله عليه 

و�شلم )كفى باملرء كذبًا اأن يحدث بكل ما �شمع(.
لأم��ن  وم��ه��دد  الفتنة  �شنو  ه��و  الإرج���اف  اأن  اإىل  واأخل�ض 
املجتمع والأمة، واإذا كانت الر�شا�شة تقتل فردًا فاإن اخلرب 
واملعلومة الكاذبة قد تقتل جمتمعًا بل اأمة، فلبد من ت�شافر 
اإىل  الو�شول  �شبيل  يف  وموؤ�ش�شات  اأف���رادًا  اجلهود  كافة 
ما  اإزاء  له  ترياقًا  تكون  للمواطن  ثقايف  توعوي  حت�شني 

يتعر�ض له من  اأراجيف واأخبار كاذبة وباطلة.

باحثة وكاتبة �سعودية 

د. جواهر بنت عبد العزيز النهاري
@J_alnahari

 اخرج من منطقة الراحة
منذ مدة م�شت، قمت بزيارة �شديق يعمل يف 
بي  رحب  املحلية.  ال�شحف  باإحدى  من�شب 
وبداأ بجولة حول املكتب. قادتنا اجلولة اىل 
اأجريت  موظفني.  ثلثة  وفيه  الرتجمة،  ق�شم 
حم��ادث��ة ق�����ش��رة م��ع اح���د امل��رتج��م��ني ال��ذي 
ملدة  ال�شحيفة  يف  مرتجمًا  عمل  اأنه  اأخربين 
من�شبه  يف  بقي  فقد  ولده�شتي،  عامًا.    35
البحث  اأو  تغير،  دون  ال�شنوات  هذه  طوال 
كان را�شيًا  اأن��ه  اأخ��ربين  اأخ��رى.  عن وظيفة 
عما كان يفعله منذ �شنوات ول يرى ان هناك 

حاجة للتغير.
 اود اأن اأقول اإنني قابلت العديد من الأفراد 
 ، "مريح"  ال�شيء:  بنف�ض  يوؤمنون  الذين 
منهم  الغالبية  يعمل  للتغير".  حاجة  "ل 
متو�شطة  ب��روات��ب  حكومية  وظ��ائ��ف  يف 
واآمنة. وهم من النوع الذي  يخ�شى امل�شي 
لأنهم  جديدة،  تغيرات  اأي  اإج��راء  اأو  قدمًا 
"حتدي  يخ�شون الف�شل. مل ي�شيفوا عبارة 
قائمة  هناك  كانت  ان  قائمتهم،  اإىل  جديد" 
يبحث  اأن  ج��دًا  الطبيعي  من  ال�شا�ض.  من 
وال�شتقرار،  والهدوء  الراحة  عن  الن�شان 
ه���ذه غ���ري���زة ب�����ش��ري��ة. ه�����وؤلء ال��ن��ا���ض مل 
كل خطوة  "يف  ال�شهر  باملثل  قط  ي�شمعوا 

تخطوها للأمام، انت تتطور".
 اخل������روج م���ن م��ن��ط��ق��ة ال����راح����ة اخل��ا���ش��ة 
تتطور  اأن  ال�شعب  من  مهم.  امر  بال�شخ�ض 
نتعلم  نحن  ج���دًا.  مريحة  بيئة  يف  وتنمو 
ال��ت��ح��دي��ات ونتخطى  ن��واج��ه  ع��ن��دم��ا  ف��ق��ط 
با�شتمرار  ال�شباب  ا�شجع  اأن��ا  ال�شعوبات. 
على و�شع اأهداف جديدة لأنف�شهم. لكت�شاب 
م��واه��ب ج��دي��دة، الن��ط��لق يف م��غ��ام��رة، او 

درا�شة لغات جديدة، وما اإىل ذلك. 
بع�ض  يف  والف�شل  بالفر�ض،  مليئة  احلياة   
للح�شول  النجاح.  من  حيوي  جزء  الأحيان 
م�شتعدين  نكون  اأن  يجب  اأكرب،  منظور  على 
بنا  اخلا�شة  الراحة  منطقة  خ��ارج  للمغامرة 
ومواجهة التحديات اجلديدة. يجب األ نخاف 
اأبدًا من الف�شل اأو ارتكاب الأخطاء؛  بدًل من 
ذلك، يجب اأن ننظر اإىل الف�شل على اأنه فر�شة 
للتعلم والتطور لتحقيق الجناز يف النهاية. 
اختبار  من  �شنتمكن  املحاولة  خلل  من  فقط 

قدراتنا واإمكاناتنا وحتقيق الجنازات. 
اأن ن�شعر بالرعب عند مواجهة   من الطبيعي 
اأو �شعبة، ويجب ان نتغلب  حتديات جديدة 
على �شعور اخلوف الذي يجربنا على العودة 
التحدي.  م��ن  وال��ه��روب  ال��راح��ة  منطقة  اىل 
على  اجلديدة  التحديات  اىل  ننظر  ان  يجب 
ا�شتغللها  مت  ان  ت��ت��ك��رر،  ل  ق��د  فر�شة  ان��ه��ا 
ب�شكل �شحيح ف�شوف ت�شاعدنا على التطور. 
اإن مل يكتب النجاح يف  حتى لو ل �شمح الله 
هذه اخلطوة، ف�شرف املحاولة يكفي. لبد ان 
نقراأ �شر الناجحني، طريقهم مل يكن مفرو�شًا 
وال�شعوبات.  الويلت  ب��اآلف  بل  ب��ال��ورود، 
عملية  م��ن  ج��زء  الف�شل  اأن  نعلم  ان  وي��ج��ب 
ال�شتفادة من هذه  كيفية  التعلم، والأه��م هو 

التجارب يف امل�شتقبل.
واختم هنا بقول ال�شاعر الذي يقول:

ُعوَد اجِلَب�اِل  َوَمْن يتهيب �شُ
َيِع�ْض اأَبَد الَدهِر َبنْيَ احُلفْر

بدر ال�سيباين

@jebadr

تكريم طالل المداح

ملل وبرود القراءة

حممد بكر �سندي  

2023 م كيوم تاريخي يف عامل  الأول من فرباير  التاريخ  �شي�شجل 
اآل  تركي  امل�شت�شار  معايل  ورئي�شها  الرتفيه  هيئة  فيه  ّكرمت  الفن 
22 عامًا  الراحل طلل مداح، بعد نحو  الفنان  ال�شيخ �شوت الأر�ض 
من رحيله، ومب�شاركة العديد من جنوم الفن وال�شعر والأدب من كل 

اأنحاء عاملنا العربي.
ورغم اأن هذه البادرة تعد الأوىل من نوعها، اإل اأنها تب�ّشر باخلر، لأنها 
منهم،  رحل  من  واأدبائها،  و�شعرائها  اململكة  لفناين  وفاء،  مبادرة  متثل 

ومن ما زال على قيد احلياة.
وكنت يف مقال �شابق ن�شر يف �شحيفة البلد قبل اأ�شابيع قد دعوت اإىل 
تكرمي رواد الفن وال�شعر والأدب، من رحل منهم، ومن ل زال حيا بيننا، 

يقبع يف حالة ن�شيان.
التي  التاريخية  املبادرة  هذه  ال�شيخ  اآل  تركي  امل�شت�شار  ملعايل  وي�شكر 

�شارك فيها الع�شرات من جنوم الفن، مرددين اأغاين الراحل الكبر.
اإ�شافة اإىل عدد من عمالقة الفن وال�شعر، ك�شمو الأمر بدر بن عبداملح�شن، 

الفن يف  الفي�شل، وعمالقة  العبدالله  الرحمن بن م�شاعد، وتركي  وعبد 
العامل العربي واململكة، كمحمد عبده، وعبادي اجلوهر، وهاين �شاكر.

فيها  يّكرم  مبادرة  كاأول  التاريخ  �شي�شجلها  امل�شت�شار هذه  بادرة معايل 
رواد الفن ال�شعودي موؤملني اأن ت�شمل اآخرين من الفنانني، وال�شعراء، 
كعملق الأغنية ال�شعودية بدر بن عبداملح�شن،. والراحل الكبر حممد 
ثريا  اجلداوية  وال�شاعرة  توحة،  الكبرة  والفنانة  الفي�شل،  العبدالله 

قابل، وغرهم ممن ل حت�شرين اأ�شماوؤهم الآن.
تعترب بادرة معايل امل�شت�شار تركي اآل ال�شيخ، �شابقة ل مثيل لها، ولعل 
اأجمل ما فيها هو م�شاركة اأ�شرة الراحل الكبر، يف حفل التكرمي، واإبداع 

امل�شاركني يف اأداء اأغاين الراحل الكبر اخلالدة.
يح�شب ملعايل امل�شت�شار، هذه املبادرة الراقية، والتي مثّلها حفل التكرمي، 
الراحل  الفنان  اأ�شرة  واأ�شعد  واحل�شور،  امل�شاهدين  انتباه  �شد  والذي 

وحمبيه، ور�شم الب�شمة على وجوههم.
كاتب �سحفي وم�ست�سار حتكيم دويل

اأكرث ما يخافه القارئ اأن ي�شاب مبا ي�شمى ملل القراءة اأو مبفهوم اآخر 
برود القراءة، فتجده ي�شعر بتاأنيب ال�شمر لأنه مل مي�شك كتابًا منذ مدة 
قد ت�شل لأيام وغالبًا جتده يغرد بذلك يف تويرت ليجد حًل ي�شاعده على 
النهاية  له، يف  تقال  التي  الن�شائح  فيبداأ بتطبيق كل  الأزمة  تلك  جتاوز 

يتخبط بني راأي ذلك وجتربة وتلك.
و�شعرت  بل  كامًل،  املا�شي  العام  طيلة  يف  الزم��ة  بهذه  مررت  �شخ�شيًا 
بكل ما �شبق يف حماولة للتغلب على ذلك وفجاأة دون مقدمات ا�شتعدت 
لياقتي يف القراءة اأف�شل مما م�شى، لحقًا حني فكرت يف الأمر من عدة 
اأن مير كل قارئ بهذا، فكما  اأمرًا طبيعيًا  نواٍح لكت�شاف اخللل، وجدته 
تنطفئ يف الإن�شان رغبة �شيء ما وي�شبح ل يتجاوب معه، كذلك القراءة.
لكن ل عليك عزيزي القارئ �شاأخربك مبا يجعلك تطمئن، هذا امللل الذي 
يوؤرقك كقارئ لن تطول مدته معك لذلك ل داع اأن ت�شعر بالقلق اأو احلزن، 
فقط ا�شرتخ وتخيل اأنها وعكة �شحية متر بها لفرتة من الوقت، ثم اإنك 
الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  تت�شفح  األ  تقراأ!  اأن��ت  احل��الت  كل  يف 
واملقالت اأو حتى تدوينة. ويف اأقل احلالت تقراأ ر�شالة يف هاتفك! اإذن 
ال�شعور  ي�شاعدك على جتاوز  بفائدة  الأمر ب�شيط؛ كل �شطر تخرج منه 
اأنها  القناعة  من  املرحلة  لهذه  و�شلت  فاإن  كاملة،  الأزمة  هذه  اأو  بالذنب 

-وعكة عابرة- �شتبداأ يف البحث عن الأ�شباب اأوًل ثم جتد احللول لها.
ثم  كاتبه  �شهرة  اأو  ل�شهرته  الكتاب  اقتنيت  اأنك  الأ�شباب  اأحد  يكون  فقد 
للنهاية حتى وقعت يف  ذائقتك ووا�شلت قراءته  ينا�شب  اأنه ل  اكت�شفت 
امللل. اأو لأ�شلوب الكاتب اململ الذي �شار القارئ �شحيًة ملا األفه يف كتابه. 

بالإ�شافة اإىل م�شتوى الكتاب قد يكون اأعلى اأو اأدنى من م�شتوى القارئ 
اأو ل�شنف من العلوم ل مييل له القارئ، واأما ال�شبب الذي اأراه م�شببًا لهذا 
امللل فهو كرثة و�شائل الإلهاء فكلما بداأت بقراءة كتاب �شعرت بحاجتي 
لت�شفح النرتنت اأو البحث يف تويرت اأو حتى الدخول لأحد التطبيقات 
ل�شراء �شيء تذكرته حتى اأن�شى اأمر الكتاب وحينها اأ�شاب برغبة تاأجيل 

قراءته لوقت اآخر.
قد  وه��ذه  حلول  لها  فحتمًا  م��ا،  مل�شكلة  اأ�شباب  هناك  دام��ت  ما  ولكن 
اأنها تنا�شبني حتى يف  تختلف معك لكن طبقتها على نف�شي ووجدت 

تعلم �شيء ما:
اأو  الفجر  قبل  ما  اأحب  �شخ�شيًا  للقراءة؛  املنا�شب  الوقت  اختيار   –

ال�شباح حني يكون الهدوء هو امل�شيطر على الوقت.
للكتاب  اإكمايل  على  ي�شاعد  مكان  كل  فلي�ض  للقراءة؛  املنا�شب  – املكان 
ول��ه��ذا و���ش��ع��ت رك��ن��ًا ه��ادئ��ًا ل��ل��ق��راءة م��ع م��ا ي�����ش��اع��دين ع��ل��ى ذل���ك من 

الديكورات وال�شور.
ل  حتى  ف��ورًا  القراءة  عن  اأتوقف  الكتاب  حمتوى  يعجبني  مل  اإن   –

يت�شلل امللل بني �شفحاته.
القارئ،  ذائقة  مع  يتنا�شب  ما  وغالبًا  ال�شفحات  قليلة  الكتب  – قراءة 
�شخ�شيًا اأحب قراءة الروايات لذلك اأبحث عن واحدة ل تزيد عن 200 

�شفحة، وهذا الأمر ي�شاعدين كثرًا حتى ا�شتعيد لياقتي.
وهناك العديد من احللول والأ�شباب التي تتحدث عن ملل القراءة لكن ما 

يهمني هنا اأن الأمر ل ي�شتدعي القلق اأو التذمر منه.

@mbsindi

i1_nuha@نهى الغامدي

أول بينالي للفنون اإلسالمية.. فخر للمسلمين
مل نكن ن�شت�شعر جمال تفا�شيل �شالة احلجاج يف مطار امللك عبدالعزيز بجدة 
حتى الآن، عندما ي�شت�شيف البينايل اأول معر�ٍض للفنون الإ�شلمية يف العامل 

هذا العام حتت عنوان "اأول بيت".
من  ك��ب��رًا  ع���ددًا  جمع  ال���ذي  ب��الح��ت��ف��اء،  امل��ل��يء  الف��ت��ت��اح  بح�شور  �شعدت 
ال�شخ�شيات يف الو�شط الفني املحلي والدويل. اإن تنفيذ املعر�ض يف املكان 
الوا�شع لتحويله اإىل م�شاحة ثقافية هائلة اأبرزت هيبة ال�شالة، التي �شممها 
اأند مريل".. والتي حازت على  اأونز  الأمركي" �شكيدمور  الهند�شي  املكتب 

جائزة" اآغا خان" الهند�شي يف عام 1983م. 
اإن اختيار املوقع لإقامة هذا املعر�ض ال�شخم يرمز اإىل التقاء النا�ض من اأنحاء 

العامل لبدء رحلتهم الروحانية عند بوابة احلرمني.
ل �شك اأن تنظيم املعر�ض يتمتع مب�شتوى عاملي مل نكن نراه من قبل يف امل�شهد 
الفني يف املنطقة. لقد زرت العديد من معار�ض الفنون الإ�شلمية يف متاحف 
الإ�شلمي  الفن  وق�شم  باري�ض،  يف  اللوفر  متحف  مثل  العامل؛  حول  خمتلفة 
بالدوحة،  الإ���ش��لم��ي  الفن  ومتحف  بلندن،  واأل���ربت  فيكتوريا  متحف  يف 
معر�ض  مييز  ما  ولكن  اإ�شطنبول،  متاحف  يف  املتنوعة  الفنية  واملجموعات 
اأنه يقدم الأعمال بطريقة غر تقليدية، ولي�ض بح�شب  البينايل يف جدة، هو 
قدمية  تاريخية  اآث��ار  مع  معا�شرة،  فنية  اأعمال  فهناك  التاريخي،  الت�شل�شل 

بجوارها. طريقة ت�شميم ال�شالت لي�شت لعر�ض الأعمال الفنية فقط، واإمنا 
تخلق جتربة فريدة من نوعها من خلل م�شار مي�شي به الزائر بهدف حتريك 
جمالية  ا�شتح�شار  اإىل  بالإ�شافة  الفن،  جمال  ل�شت�شعار  الوجدانية  امل�شاعر 
الطقو�ض الدينية والعبادات. اإن املزيج بني الفن والروحانية اأدى اإىل ت�شميم 
ُيقدمون  عندما  النا�ض  فاأغلب  منظور خمتلف،  من  الدين  على  للتعّرف  مبتكر 
اأن  بال�شرورة  فلي�ض  الأذان،  و�شماع  وال�شلة  الو�شوء  مثل  العبادات؛  على 
يركز على اجلانب اجلمايل يف املعاين ودللتها. ا�شتطاع الفنانون اأن ينقلوا 
مفاهيم وطقو�شًا ب�شكل مرئي من خلل الو�شائل املختلفة من مواد واإ�شاءات 
اإدخال عن�شر املفاجاأة يف رحلة الزائر؛ بهدف  واألوان وموؤثرات �شوتية مع 

التاأمل واإثارة الده�شة.
من اأروع املقتنيات والقطع النادرة؛ امل�شاحف النادرة واأول باب للكعبة يف 
ال�شريفة يف  للحجرة  التي �شنعت  ال�شعودية واملن�شوجات وال�شتائر  الدولة 

احلرم النبوي. 
 اإن الفن الإ�شلمي يعك�ض ثراء املجتمعات امل�شلمة املتنوعة: العربية وال�شرقية 
يف ع�شور خمتلفة، فالزائر امل�شلم ي�شعر بالفخر، يف حني يتعرف الزائر غر 

امل�شلم عليها باحرتام وتقدير.
اإن الفن م�شاحة حرة للتعبر- لي�ض فقط للفنان، بل للجمهور اأي�شًا؛ حيث اإن 

كهذه  الآخر. وجود جتربة  ب�شكل خمتلف عن  الفن  يتفاعل ويرى  اإن�شان  كل 
يوقظ لدينا الف�شول وحب ال�شتطلع، فهناك معلومات كثرة قد ل نعلمها من 
البحث  الإلهام نحو  يدفعنا  قد  املعر�ض  اكت�شافها يف  الإ�شلمي ومع  التاريخ 
واملعرفة خارج النطاق التقليدي. كما اأنها من�شة للفنانني من جن�شيات خمتلفة 

تعزز التبادل الثقايف والفكر يبينهما.
جنح هذا املعر�ض يف تقدمي جتربة جميلة، وتروية عط�شنا الثقايف يف وقت 
�شوريا  متاحف  هدم  بعد  للأ�شف-  املنطقة-  يف  وتاريخيًا  فنيًا  افتقارًا  نرى 

والعراق، وا�شتهداف متحف القاهرة يف عام 2014م.

ليان دمنهوري
@layanzd

إنهم خارج الوطن
حالة تتطلب التنبيه ب�شاأنها، ولفت النظر اإليها، و�شوًل اإىل 
معرفة مدى نظاميتها من عدمه.. وهل تقرها اأنظمة التجارة 
النقدية  اجلهات  موقف  وما  البلد،  يف  بها  املعمول  والعمل 

واملالية جتاه ال�شركات ومنظمات الأعمال التي متار�شها.
فبعد اأنظمة التوطني التي عملت عليها اجلهات املعنية بهدف 
توفر وظائف لأبناء وبنات الوطن )وهم الأحق بها(، وبعد 
ي�شغلها  ال��ت��ي  ال��وظ��ائ��ف  بع�ض  جت��اه  امل���ايل  املقابل  اإق���رار 
وافدون يف �شركات ومنظمات اأعمال كربى، لوحظ اأن هذه 
ال�شركات �شعت للقفز على مثل هذه الأنظمة فعمدت اإىل اإعادة 
ع�شرات املوظفني غر ال�شعوديني اإىل اأوطانهم مع بقائهم يف 
ميار�شون  �شاروا  لكنهم  ال�شركات،  هذه  ملك  على  وظائف 

العمل عن بعد عرب �شبكات معلومات خا�شة بهذه ال�شركات.
اإجناز  تقنيات  يف  الهائل  التطور  ال�شركات  هذه  حولت  لقد 
العمل اإىل اإجراء تتخل�ض فيه من دفع املقابل املايل ور�شوم 
الوظائف  من  ع��ددًا  فنقلت  لديها  الوافدين  للعاملني  القامة 
اإىل  املالية  واملراجعة  والتدقيق  واملحا�شبية  املالية  بخا�شة 
واحد  موظف  على  ال�شركات  ه��ذه  واأب��ق��ت  ال��وط��ن..  خ��ارج 
وا�شتقبال  الر���ش��ال  يتابع  لكي  اململكة  داخ��ل  مكاتبها  يف 

املعلومات وتاأكيد دخول الأموال يف ح�شابات هذه ال�شركة.
لن نعطي حكمًا على هذه املمار�شة لكننا نلفت النظر اإليها.. 
ال�شركات  مثل  تفعله  ما  نظامية  م��دى  عن  ت�شاوؤًل  ونطرح 
واملقابل  الر�شوم  دفع  و�شروط  التوطني  اأنظمة  من  للهروب 

املايل نظر وجود هوؤلء املوظفني داخل اململكة. 
عليه  وت��واف��ق  نظاميًا  ال�����ش��رك��ات  ه��ذه  تفعله  م��ا  ك��ان  ف���اإن 
التي  العقلية  ال�شركات هذه  لهذه  فهنيئًا  امل�شوؤولة  ال�شلطات 
تفتقت عن مثل هذا القفز على الأنظمة.. واإن مل يكن نظاميًا 
من  والتوطني  واملحا�شبية  املالية  الرقابة  جهات  موقف  فما 
هذا اللتفاف على الأنظمة؟!! وهل يف الأنظمة ثغرات مكنت 

هذه ال�شركات من اللتفاف على الأنظمة؟.
لن  اأن��ه  فنظن  نظاميًا،  ال�شركات  هذه  تفعله  ما  يكون  مل  اإن 
�شركات  عليه  اأق��دم��ت  التي  الفعل  ه��ذا  تتبع  ع�شرًا  يكون 
رواتب  الوطن وتدفع  داخ��ل  من  طائلة  اأم��واًل  كربى جتني 
خارج  يقيمون  مواطنني  غر  ملوظفني  وعمولت  ومميزات 

حدود الوطن.

اإبراهـيـم العـقــيـلي

@ogaily_wass
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 اأكد الأمري عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة رئي�س جمل�س اأمناء مركز امللك عبدالله للدرا�سات 

والبحوث البرتولية، اأن مركز امللك عبدالله للدرا�سات والبحوث البرتولية )كاب�سارك( يعد اليوم، اأكرث مركز 

اأبحاث متكينًا يف العامل، م�سريًا اإىل اإمكانات املركز من حيث الأبحاث واملن�ساآت، واأماكن الإقامة، والأوقاف، 

واملواهب، واللوائح الداخلية التي تتيح له توظيف املواهب من جميع اأنحاء العامل.

البالد - الريا�س

وزير الطاقة مفتتحًا املوؤمتر الدويل:

»كابسارك« أكثر مركز
أبحاث تمكينًا في العالم

 جيياء ذلييك خييالل افتتاحه املييوؤمتيير الييرابييع والأربييعيين 

ت�ست�سيفه  الذي  الطاقة  لقت�ساديات  الدولية  للجمعية 

الطاقة  م�ستقبل  نحو  "الطريق  عنوان  حتت  الريا�س 

اأيام  �ستة  وي�ستمر  وامل�ستدامة"،  وامل�ستقّرة  النظيفة 

واملخت�سن  واخليييراء  امل�سوؤولن  من  عييدد  بح�سور 

يف القطاع.   وقال �سموه اإننا على يقن من دوره املهم 

الذي يجعل منه حا�سنة لالأحداث الأكرث تاأثريًا مثل هذا 

املوؤمتر، وت�سجيل رقم قيا�سي يف اأعداد احل�سور. وقد 

�سلم وزير الطاقة ثالث جوائز للتمّيز يف جمال الطاقة 

رئي�س  اأكييد  جانبه  من  الدولية.    اجلمعية  من  مقدمة 

البرتولية  والبحوث  للدرا�سات  عبدالله  امللك  مركز 

يعد  الدويل  املوؤمتر  هذا  اأن  العجالن،  فهد  )كاب�سارك( 

ت�ساعد على حتقيق  التي  ال�سبل  ملناق�سة  فريدة  فر�سة 

التطلعات امل�سرتكة.

ت�سهد اأعمال املوؤمتر عرو�سًا لأول مركبة 

م�ستقلة تعمل بالهيدروجن يف العامل، ولأف�سل 

تفاعل ج�سدي مع الواقع الفرتا�سي، كذلك جديد �سناعة 

ملحقات األعاب الواقع الفرتا�سي يف العامل، ومناذج ل�سبل 

�سناعة وتخ�سي�س حقائب بطابع رقمي.

 و�سمن العر�س اخلا�س مب�ستقبل الروبوتات والتفاعالت بن 

الإن�سان والآلة، يقدم مهند�س الروبوتات الياباين والرائد 

يف الذكاء ال�سطناعي الدكتور هريو�سي اإي�سيجورو 

الروبوت "Geminoid" الذي ي�سبهه.. كما تعر�س 

رائدة الف�ساء الدكتورة مرييت مور، جتربتها يف 

برجمة الروبوتات والذكاء ال�سطناعي.

جديد االبتكارات 

 تعزيز دور
ومكانة المملكة

 عرض أحدث
االبتكارات  حلول ابتكارية3

للتحديات 4  جذب االستثمارات
التقنية 2 1

أهمية ليب

نقل الحجر الجيري
 وقييييعييييت اخليييييطيييييوط احليييدييييديييية 

اإحييدى  مع  عقدًا  »�ييسييار«  ال�سعودية 

اليي�ييسييركييات الييوطيينييييية، ليينييقييل خييام 

احليييجييير اجليييييريي والييبييحيي�ييس من 

بقيق  حمافظة  اإىل  اخلرج  حمافظة 

مبعدل �سنوي يبلغ حتى 850 األف 

التنفيذي  الرئي�س  واأو�ييسييح  طيين. 

اأن  املييالييك،  خالد  بن  ب�سار  الدكتور 

التزام  يعك�س  ال�سركات  مع  التعاقد 

»�ييسييار« الإ�ييسييرتاتيييييجييي جتييياه دعييم 

ريادته  وتكري�س  الوطني،  املنتج 

اإقليميًا ودوليًا.

مشاركات المملكة
يقيم مركز التوا�سل واملعرفة املالية 

»متّمم« اليوم الثنن، لقاًء بعنوان: 

وميي�ييسيياركييات   ..2023 »دافيييو�يييس 

املييمييلييكيية اليييدولييييييية«، ويييي�يييسيييارك يف 

الييلييقيياء كيييل مييين: الييوكيييييل امليي�ييسيياعييد 

القت�ساد  بوزارة  الدولية  للعالقات 

الإ�سكندراين،  اليييراء  والتخطيط 

�سعود  ال�ستثمار  وزارة  وم�ست�سار 

القت�سادي  وامل�ست�سار  ال�ساعاتي، 

املهند�س عمر باحليوه.

إقرارات ضريبية
دعييييت هيييييئيية الييييزكيييياة واليي�ييسييريييبيية 

واجلييييمييييارك امليينيي�ييسيياآت اخلييا�ييسييعيية 

اململكة  يف  ال�ييسييتييقييطيياع  ليي�ييسييريييبيية 

عن  ال�سريبية  اإقراراتها  تقدمي  اإىل 

�سهر يناير املا�سي، وذلك يف موعٍد 

اأق�ساه الثاين ع�سر من �سهر فراير 

الإلييكييرتوين،  موقعها  عر  اجليياري 

ال�سداد  عن  التخلف  لغرامة  جتنبًا 

يف املدة املحددة.

13

البالد - الرياض
حتت �سعار "نحو اآفاق جديدة" تنطلق اليوم )الثنن( يف الريا�س، 

وزارة  تنظمه  اليييذي   ،  "23 اليييدويل  التقني  "ليب  مييوؤمتيير  اأعييمييال 

ال�سعودي  الحتييياد  مييع  بييالييتييعيياون  املييعييلييومييات  وتقنية  التيي�ييسييالت 

، مب�ساركة عدد من اخلراء  والدرونز  ال�سيراين والرجمة  لالأمن 

واملوهوبن واملبتكرين وال�سركات الرائدة عامليًا يف جمالت التقنية 

تو�سلت  ما  " ليب" اآخر  يتناول   ، اأيييام  اأربعة  مدى  على  والبتكار. 

اأحدث  با�ستك�ساف  املعر�س جتربة ممتعة  زوار  التقنية، ومنح  اإليه 

من  اأهميته  املوؤمتر  ي�ستمد  حيث   ، العاملية  والبتكارات  ال�سناعات 

خالل تركيزه على م�ستقبل التقنية ودورها الفّعال، واإيجاد احللول 

البتكارية الرائدة لأهم التحديات التي تواجه القطاع، كما ي�ستهدف 

رئي�سيًا  مركزًا  بو�سفها  اململكة  مكانة  يعزز  مبا  التقني  الوعي  رفع 

يرز  حيث  التقني،  الفكر  قييادة  للتقاء  ونقطة  والبييتييكييار  للتقنية 

التقنية، وال�ستثمارات، ولعبًا مهمًا  لل�سركات  املوؤمتر كعامل جذب 

يف عملية التحول الرقمي حمليًا وعامليًا.

  ومن اأبرز امل�ساركن: رائد الأعمال وامل�ستثمر جيم�س كان، واملوؤ�س�س 

امل�ساركة  واملوؤ�س�سة  براكا�س،  برا�سانت   Accel التقني  ل�سندوق 

لي  MamaEarth غزال الغه، وامل�ستثمر وال�سريك العام  ل�سركة 

 Experior VCل�سركة واملوؤ�س�سة  باو بن،  وليام   SOSV
 Women واملوؤ�س�سة  والرئي�سة  �ستاني�سالف�سكا،  كينجا 

يف  الرئي�س  ونائبة  ماير،  دي  كارين   of the World
�سركة The Estee Lauder Companies �سول 

 Google يف  القرار  اتخاذ  علماء  وكبرية  ر�سيدي، 

ال�سطناعي  الذكاء  يف  والباحث  كوزيركوف،  كا�سي 

والرئي�س تنفيذي ل�سركة SingularityNET د. 

بينجامن غورتزيل، ونائبة الرئي�س التنفيذي ل�سركة 

نائب  املالئكي  وامل�ستثمر  غريتوك،  بيت�سي   IBM
الرئي�س يف �سركة Meta لوك فين�سنت.

انطالق "ليب 23" نحو آفاق جديدة

السعودية مركز رئيسي للتقنية واالبتكار
 تعاون سعودي

 عماني في المناطق
 االقتصادية الخاصة

البالد - الرياض
ُعمان  اإطار حر�س اململكة و�سلطنة  يف 

وحتقيق  الأخييوييية  العالقات  دعييم  على 

النمو والزدهار امل�سرتك، وّقعت هيئة 

اخلا�سة،  القت�سادية  واملناطق  املييدن 

مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمناطق 

احلرة  واملناطق  اخلا�سة  القت�سادية 

هام�س  عييلييى  وذلييييك  عيييميييان،  ب�سلطنة 

العماين،  ال�سعودي  ال�ستثمار  منتدى 

بح�سور عدد من امل�سوؤولن والروؤ�ساء 

ال�سعودية  ال�سركات  لكرى  التنفيذين 

العام  القطاعن  وممثلي  والعمانية 

واخلا�س من البلدين.

تييبييادل  اإىل  الييتييفيياهييم  ميييذكيييرة  وتيييهيييدف 

بيين اجلانبن  واملييعييلييومييات  اخلييييرات 

فيييييمييا يييتييعييلييق بييتييطييوييير اليي�ييسيييييا�ييسييات 

واليييتييي�يييسيييرييييعيييات، وتيي�ييسييجيييييع تيييبيييادل 

الييييدرا�ييييسييييات املييتييعييلييقيية بيييالإعيييفييياءات 

واملناطق  املييدن  يف  املقدمة  واحلييوافييز 

اأبييرز  ومناق�سة  اخلا�سة،  القت�سادية 

الييقييطيياعييات ال�ييسييتييثييمييارييية اليييواعيييدة، 

والأن�سطة ذات الهتمام امل�سرتك.

وزارة  اأ�يييسيييدَليييت  ثييانييييية  جييهيية  مييين   

ال�ييسييتييثييمييار اليي�ييسييتييار عييلييى مييعيير�ييس 

الييعييميياين  اليي�ييسييعييودي  "ال�سناعات 
تفاعل  و�سط  بالريا�س  نظمته  الييذي 

وحيي�ييسييور كييبييري ميين اليييييزوار جتيياوز 

األييف زائيير، مب�ساركة عييدد من   25 الييي 

300 �سركة من  اجلهات احلكومية و 

البلدين يف قطاعات متعددة.

ال�سعودي  ال�ستثمار  منتدى  اأن  يذكر   

مييذكييرات   13 تييوقيييييع  �سهد  الييعييميياين، 

تفاهم ا�ستثمارية بن القطاعن اخلا�س 

جمالت  يف  اجلانبن،  من  واحلكومي 

متعددة جتاوزت قيمتها مليار ريال.
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البالد - وكاالت
االبتزاز  طريق  االإي��راين  النظام  �سلك 

اإذ  املعتقلني،  املتظاهرين  م��ع  للتعامل 

خامنئي،  علي  االإي����راين  املر�سد  اأ���س��در 

ع�سرات  عن  �ساماًل  عفوًا  )االأح��د(،  اأم�س 

االحتجاجات  يف  املحتجزين  من  االآالف 

بحجم  ���س��ري��ح  اع�����راف  يف  االأخ������رة 

احلملة القمعية يف البالد، غر اأن الق�ساء 

االإي���راين ق��ال اإن��ه ال اإف��راج عن حمتجني 

معتقلني اإال بتوقيعهم "اإعالن ندم".

وقالت وكالة مهر االإيرانية لالأنباء، اإن 

�سروط العفو هي عدم التج�س�س ل�سالح 

بعمالء  املبا�سر  االت�سال  االأجانب، وعدم 

املخابرات االأجنبية، وعدم ارتكاب القتل 

ال��ع��م��د واالإ����س���اب���ة، وال��ت��دم��ر واحل���رق 

والع�سكرية  احلكومية  للمرافق  املتعمد 

والعامة، وعدم وجود جهة ادعاء خا�سة، 

ما يوؤكد موا�سلة الت�سلط على املتظاهرين 

وحرمانهم من حرية التعبر.

االإن�����س��ان  ح��ق��وق  م��دي��ر منظمة  واأك����د 

العفو  اإن  اأمري مقدم،  االإيرانية حممود 

حمتجزين  ع��ن  خامنئي  اأ���س��دره  ال���ذي 

دعاية،  جمرد  االأخ��رة  االحتجاجات  يف 

يجب  اأن��ه  اإىل  وم�سرًا  �سيئًا،  يغر  وال 

االإفراج عن جميع املتظاهرين املحتجزين 

اأمروا  اأو �سرط وحما�سبة ممن  دون قيد 

بالقمع الدموي لالحتجاجات وعمالئهم.

يف  اإي���ران  يف  االحتجاجات  واندلعت 

مه�سا  ال�سابة  وفاة  بعد  املا�سي  �سبتمرب 

ال�سرطة  املتظاهرون  يتهم  التي  اأميني، 

ارتدائها  بدعوى  احتجازها  بعد  بقتلها 

حجابا ب�سكل غر الئق، رغم اأن ال�سلطات 

ال�سرطة.  يد  على  لل�سرب  تعر�سها  تنفي 

واأ���س��ف��رت االح��ت��ج��اج��ات يف اإي����ران عن 

مقتل واإ�سابة واعتقال املئات.

الر�سمية  ال�سلطات  اإنكار  من  وبالرغم 

وعمق  وات�����س��اع  ا�ستمرارية  االإي��ران��ي��ة 

االحتجاجات االأخرة يف اإيران، فاإن اأحد 

م�سلحة  ت�سخي�س  جمل�س  اأع�ساء  اأب��رز 

ال�سابق  ال��ربمل��ان  رئي�س  ون��ائ��ب  النظام 

و�سكرتر اجلمعية االإ�سالمية للمهند�سني 

اأنها  اأك��د  باهرن،  ر�سا  حممد  اإي���ران،  يف 

باالحتجاجات  مقارنة  واالأعمق  االأو�سع 

ال�سابقة، وا�سفا متا�سك املجتمع الدويل 

ب��اأن��ه غر  االح��ت��ج��اج��ات  م��ن  موقفه  يف 

م�سبوق.

نظام الماللي يبتز المعتقلين

البالد - وكاالت
ال تزال تداعيات منطاد التج�س�س ال�سيني الذي اأ�سقطه اجلي�س 

يعتقد  اإذ  البلدين،  بني  الباردة  احل��رب  لتبداأ  م�ستمرة  االأمريكي 

تقوم مبراقبة  ال�سني  اأن  االأمريكية  الدفاع  م�سوؤولون يف وزارة 

لفهم  حماولة  من  كجزء  والتدريبات  الع�سكري  التدريب  مناطق 

ع�سكرية  بعمليات  والقيام  طياريها  اأمريكا  تدريب  لكيفية  اأف�سل 

عمليات  فيها  حدثت  التي  املواقع  اإن  امل�سوؤولون  وق��ال  معقدة. 

املتحدة  ال��والي��ات  يف  ع�سكرية  قاعدة  ت�سمل  عادية  غر  مراقبة 

وقاعدة يف اخلارج، فيما ذكر م�سوؤول اأمريكي يف التقرير ال�سري 

اجلوية  فالون  حمطة  اأن  املا�سي،  ال�سهر  للكونغر�س  ُق��دم  ال��ذي 

يف  اإيواكوين  اجلوية  البحرية  م�ساة  �سالح  وحمطة  نيفادا  يف 

اأجنبية.  مراقبة  عمليات  فيها  حدثت  اأنها  ُيعتقد  مواقع  اليابان 

واأكد م�سوؤول اأمريكي اأن حفنة من تلك احلوادث ت�سمنت بالونات 

ا�ستطالع  عمليات  يجري  منها  اأي  يكن  مل  لكن  متقدمة،  مراقبة 

م�ستمرة للقواعد الع�سكرية االأمريكية.

بها  امل�ستبه  املراقبة  ح��وادث  لبع�س  �سورًا  البنتاغون  ون�سر 

التي مل يتم تف�سرها يف البداية. واأظهرت ال�سور مثلثات خ�سراء 

اأمريكية.  بحرية  تدريبات  من  بالقرب  التقاطها  مت  ال��ه��واء  يف 

م�سوؤولو  ق��ال  املا�سي،  العام  بالكونغر�س  ا�ستماع  جل�سة  ويف 

كانت جمرد طائرات �سغرة بدون طيار.  املثلثات  اإن  البنتاغون 

وعندما اختربت ال�سني �ساروخًا تفوق �سرعته �سرعة ال�سوت يف 

عام 2021م، حذر رئي�س هيئة االأركان امل�سركة اجلرنال مارك 

اإيه ميلي، من اأنه قريب من حلظة �سبوتنيك، يف اإ�سارة اإىل اإطالق 

االحتاد ال�سوفيتي لقمر �سناعي ناجح خالل احلرب الباردة.

حزب الله متورط

البالد - وكاالت
ك�����س��ف ف��ي��ل��م وث��ائ��ق��ي ن�����س��رت��ه ق��ن��اة 

»فران�س 5« الفرن�سية الر�سمية بعنوان 

)حزب الله والتحقيق املمنوع(، حقائق 

ج���دي���دة ح���ول ان��ف��ج��ار م���رف���اأ ب���روت 

وقال  به.  الله  حزب  ميلي�سيات  وعالقة 

القائمون على العمل، اإن الفيلم ا�ستغرق 

ع���ام���ني م���ن ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات يف ال�����س��رق 

واأوروب��ا،  املتحدة  والواليات  االأو�سط 

لروي  ال�سحافية  املقابالت  وع�سرات 

املخدرات  مكافحة  الإدارة  حتقيق  ق�سة 

وك�سف  �سنوات،   10 ا�ستمر  االأمريكية 

الله يف الكوكايني من  عن جتارة حزب 

عالقة  الفيلم  ك�سف  حيث  كولومبيا، 

االأمونيوم  بنرات  املبا�سرة  الله  حزب 

التي كانت خمزنة يف املرفاأ.

حماية النظام املدين

البالد - وكاالت
االنتقايل  ال�سيادة  جمل�س  ع�سو  اأك��د 

اأن  ك��ب��ا���س��ي،  ال��دي��ن  �سم�س  ال�����س��وداين 

حماية  ع��ن  م�����س��وؤول��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات 

الدميقراطي.  امل��دين  والنظام  الد�ستور 

واأ�ساف كبا�سي: »ناأمل اأن مت�سي القوى 

من  بالبالد  اخل��روج  يف  قدمًا  ال�سيا�سية 

عن  ال�سيادة  ملجل�س  بيان  ونقل  االأزم��ة«. 

كبا�سي اأن العملية ال�سيا�سية عرب االتفاق 

الع�سكري  املكونان  وقعه  ال��ذي  االإط��اري 

املا�سي ال حتظى  ال��ع��ام  اأواخ���ر  وامل���دين 

احلكومة  بتق�سر  م��ق��رًا  ك���اف،  ب��ات��ف��اق 

واالأجهزة االأمنية يف بع�س واجباتها.

حرب باردة بين واشنطن وبكين

 عفو م�سروط ب� »اإعالن الندم«
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الرواد

احل�سن بن الهيثم، اأحد اأهم الرواد امل�سلمني، 
التجريبي  العلمي  للمنهج  اأ�س�سوا  ال��ذي��ن 
ك��و���س��ي��ل��ة لإث���ب���ات ال��ف��ر���س��ي��ات. م��ث��ل��ه مثل 
اجلاحظ وابن �سينا والرازي وابن النفي�س.

يتقّدم  من  "الرائُد  الو�سيط:  املعجم  جاء يف 
الغيث"؛  وم�ساقط  ال��ك���أ  لهم  يب�سر  ال��ق��وَم 
ر  فالرائد لغًة: هو الذي يتقّدم اجلماعَة ليتب�سّ
يف اأمورها، وي�ستلهم لها الوقائع التي تتعّلق 

مب�ساحلها.
تكون  الأح��ي��ان  من  كثري  يف  هي  رائ��د  كلمة 
ينطبق  �سيوعًا،  الأك��ر  للموؤ�س�س.  م��رادف��ة 
يخلق  ال���ذي  ال�سخ�س  على  رائ���د  م�سطلح 
قيمة من خ�ل تقدمي منتج اأو خدمة. ويرى 
جوزيف  النم�ساوية  للمدر�سة  البارز  املنظر 
اأو  الرائد  املبتكر.  هو  الرائد  اأن  �سومبيرت 
ميلك  ال��ذي  ال�سخ�س  هو  امل�سروع  �ساحب 
م�سروعًا، اأو فكرة جديدة ويفرت�س امل�ساءلة 
امل�سطلح  والنتائج.  الكامنة  للمخاطر  كبرية 
الفرن�سية، وكان  الأ�سل م�ستعار من  هو يف 
ريت�سارد  الأيرلندي  القت�سادي  حددها  اأول 

كانتيلون.
م�سطلح  ه��و  الإجنليزية  اللغة  يف  ال��رائ��د   
ينطبق على نوع من ال�سخ�سية الذي هو على 
ا�ستعداد لتاأ�سي�س م�سروع جديد اأو موؤ�س�سة، 

وتقبل امل�سوؤولية الكاملة عن نتائج.
يعتربه الكثري من العلماء يف الغرب وال�سرق 
ا�سهاماته  ل��ك��رة  بامتياز  مو�سوعي  ع��امل 
ال��ع��ل��م��ي��ة يف ال��ري��ا���س��ي��ات وال��ب�����س��ري��ات 
وال��ف��ي��زي��اء وع��ل��م ال��ف��ل��ك وال��ه��ن��د���س��ة وط��ب 
ب�سفة  والعلوم  العلمية  والفل�سفة  العيون 
ع��ام��ة، ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى امل���ح��ظ��ة وال��ت��ج��رب��ة 
املوؤلفات  من  العديد  الهيثم  ولب��ن  العلمية 
اأك���ده���ا العلم  ال��ت��ي  ال��ع��ل��م��ي��ة  وامل��ك��ت�����س��ف��ات 
الفيزيائيني  اأوائ��ل  من  اأي�سًا  وهو  احلديث. 
الر�سد  نتائج  الذين تعاملوا مع  التجريبيني 
والتجارب فقط يف حماولة تف�سريها ريا�سيًا 

دون اللجوء لتجارب اأخرى.
ُوِل������َد اأب����و ع��ل��ي احل�����س��ن ب���ن احل�����س��ن اب��ن 
عام  يف  بالعراق  الب�سرة  مدينة  يف  الهيثم 
عديدة،   باأ�سماء  وُع��رف  354ه�/965م، 
وكذلك اأطلق عليه علماء الغرب ا�سم  احل�سن 
اأو احلازن ،كما ولقب لدى العرب ببطليمو�س 

الثاين
وُتعد فرتة حياته كما و�سفها بع�س املوؤرخني 
وب��داأ  الإ���س���م��ي،  التاريخ  يف  الأف�سل  ه��ي 
انخرط  حيث  ال�سغر.  من  التعليمية  حياته 
يف  ذلك  ويتمثل  ال�سرعية،  العلوم  تعلم  يف 

علوم القراآن وال�سنة النبوية والفقه.
ب���داي���ة اب���ن ال��ه��ي��ث��م ك���ان م��وظ��ف��ًا ح��ك��وم��ي��ًا 
اآث��ر  لكنه  بها،  وزي���رًا  �سار  حتى  بالب�سرة 
فانتقل  العملية،  لدرا�ساته  حياته  تكري�س 
ابن  للعامل  فلكيًا  مر�سدًا  واأن�ساأ  القاهرة  اإىل 
يون�س، كما اأن�ساأ مكتبة دار العلم. وقد اقرتح 

النيل  في�سان  مياه  لتنظيم  اآلية  الهيثم  ابن 
اإل  احلايل،  اأ�سوان  �سد  ُي�سبه  ما  اإن�ساء  عرب 
دون  حال  الوقت  ذلك  الإمكانيات  �سعف  اأن 

حدوث ذلك.

رائد المنهج العلمي 
ل زال املنهج العلمي الذي ابتكره ابن الهيثم 
ال��درا���س��ات  �ستى  يف  ال��ي��وم  اىل  ي�ستخدم 
على  يعتمد  وال���ذي  والأك��ادمي��ي��ة  البحثية 
بالعتماد  النظريات  وتطوير  بناء  �سرورة 
عن  ب��دي��ً�  البيانات  وج��م��ع  التجريب  على 
التفكري املجرد، وتنهج املو�سوعة الربيطانية 

 )Encyclopaedia Britannica
العلمي  املنهج  تعريف  يف  الهيثم  اب��ن  نهج 
باعتباره  تقنية ريا�سية جتريبية ي�ستخدمها 
الفر�سيات  اأجل بناء واختبار  الباحثون من 

العلمية. 
اأهم م�مح املنهج العلمي احلديث تتمثل  اإن 
عملية  ُتعترب  والتجريب.  النظرية،  بناء  يف 
الريا�سية  النمذجة  من  نوعًا  النظرية  بناء 
عملية  ُت��ث��ل  بينما  امل��ر���س��ودة،  للحقائق 
التجريبي  ال��ر���س��د  ف��ق��ط  ل��ي�����س  ال��ت��ج��ري��ب 
للظواهر، بل اأي�سا تت�سمن الربهان والدليل 
يتم  اأخ���رى،  بعبارة  للفر�سية.  التجريبي 
القائمة  الفر�سية  لختبار  التجربة  ت�سميم 

على النظرية الريا�سية.
وح��ت��ى اأي��ن�����س��ت��اي��ن يف ن��ظ��ري��ت��ه اخل��ا���س��ة  
افرت�س  اجلاذبية(  )نظرية  العامة  بالن�سبية 
باأن ال�سوء ينحني بوا�سطة جاذبية الأج�سام 

الكبرية مثله مثل اأي مادة. 
مت  لنظريته  ال�ستنتاج  اأو  الفر�سية  ه��ذه 
 ،1947  ،1922  ،1919 اأعوام  اختبارها 

لل�سم�س.  الكلي  الك�سوف  اأث��ن��اء  1952م 
خلف  امل��وج��ودة  النجوم  اأ���س��واء  ر�سد  ومت 
كتلة  بوا�سطة  انحنت  قد  بالفعل،  ال�سم�س 

ال�سم�س. 
يف جميع الكتب الدرا�سية يف العامل الغربي، 
يتم تقدمي العامل الإيطايل الفيزيائي جاليليو 

جاليلي كموؤ�س�س للمنهج العلمي.
األي�ستري  العلم  م��وؤرخ  يقول  ال�سدد  وبهذا   
اإىل  اأوغ�سطني  كتابه  يف  كرومبي  كامريون 
التجريبية  طريقته  جاليليو  »دمج  جاليليو: 
مع التجريد الريا�سي للنظم امل�حظة، والتي 

مُيكن منها ا�ستنتاج امل�حظة.
بينما ذكرت عاملة الأع�ساب روزانا غوريني 
الهيثم  ابن  فاإن  املوؤرخني،  ملعظم  وفقًا  "اأنه 

رائد املنهج العلمي احلديث".
ي��ع��د اب���ن ال��ه��ي��ث��م م���ن اأوائ�����ل ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ني 
الر�سد  نتائج  الذين تعاملوا مع  التجريبيني 
والتجارب فقط يف حماولة تف�سريها ريا�سيًا 

دون اللجوء لتجارب اأخرى.
)فر�سية(  على  بالعمل  التقنية  ه��ذه  وت��ب��داأ 
بعمل  اإث��ره��ا  على  يقوم  الباحث،  يفرت�سها 
)جت���رب���ة( ي��ت��ب��ع��ه��ا ب��ع��م��ل��ي��ات م��ت��ت��ال��ي��ة من 
َثم  وم��ن  الهامة  الأ�سئلة  وط��رح  امل���ح��ظ��ة، 
باإجراء الختبارات والتجارب  الإجابة عنها 
م���ع م���ح��ظ��ة ال�����س��واب واخل���ط���اأ يف ه��ذه 
الفر�سية  اإث���ب���ات  اىل  و����س���وًل  اخل���ط���وات 

بالأدلة على اأنها )نظرية(.
للباحثني على تطوير  املنهجية   وتكن هذه 
القوانني  ت�سرح  ال��ت��ي  العلمية  ال��ن��ظ��ري��ات 
علمية  بطريقة  التجريبية(  )اأو  ال�ستقرائية 
ابن  اعتمدها  التي  الطريقة  وه��ي  منطقية، 

الهيثم بديلة عن التفكري املجرد.

عن  العلمي  البحث  يف  اتبعه  ال��ذي  املنهج  الهيثم  اب��ن  ح��دد 
يتمثل  العن�سرين  ذلك  الأ�سا�سية،  العنا�سر  من  اثنني  طريق 
اإدراك   اإىل  حت��ت��اج��ان  وال��ت��ج��رب��ة  امل���ح��ظ��ة  اأن  يف  اأول��ه��م��ا 
وجوب  يف  يتمثل  الآخ��ر  العن�سر  اأن  حني  يف  ق��وي،  ح�سي 
التفكري  على  تربر  التي  والفر�سيات  احلجج  ببناء  العتماد 
وقام  كما  نتائج،  من  اإليه  الو�سول  يتم  ما  املنطقي  ال�سليم 
البالغة،  بالدقة  تتميز  التي  جتريبية  الطرق  بع�س  بابتكار 
التحقق  يتم  اأن  اأج��ل  من  العن�سرين  ذلك  مع  تتوافق  والتي 
على  بناًء  النظرية  والفر�سيات  ال�ستقرائية  التخمينات  من 

اختباراٍت حمكمة علمية تّثلت يف: 

عبداهلل صقر - مركز المعلومات

الحسن بن الهيثم

املوؤرخ جورج �سارتون
ممن  الأف��ذاذ،  وامل�سلمني  العرب  علماء  من  كثري  اأ�سماء  نور  من  باأحرف  التاريخ   ر  �سطَّ
خ�لها  من  انطلق  الأوىل  اللبنة  بو�سع  وق��ام��وا  العلمي،  البحث  وط��رق  علم  اأ�س�سوا 

الباحثون لتاأ�سي�س اأبحاثهم. 
بل ان العديد من امل�ست�سرقني اعرتف �سراحًة ِبدورهم فيما اآلت اإليه اأوروبا يف الع�سر 
احلايل، من تطور وح�سارة  تاأ�س�ست على ما اأخذه  علماء الغرب من احل�سارة الإ�س�مية 

وروادها من منتجات اأدبية وعلمية  بعد �سنني الع�سور املظلمة.  

كافيًا  ا�ستعدادًا  م�ستعدًا  الغرب  اأ�سبح  عندما 
وعندما  اأعمق،  معرفة  اإىل  باحلاجة  لل�سعور 
بالفكر  �س�ته  يجدد  اأن  الأم��ر  اآخ��ر  يف  اأراد 

القدمي، التفت اإىل امل�سادر العربية.

العامل الرائد يف املنهج العلمي

خطوات البحث العلمي عند ابن الهيثم

• التأمل والمالحظة.
• عرض وفهم المشكلة.

• إجراء اختبار للفرضية بواسطة التجريب.
• القيام بتحليل النتائج التجريبية.

• تفسير البيانات.
• صياغة الخاتمة.

• الوصول إلى نتائج البحث ونشرها.

(



امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  باهتمام  الفرو�شية  ريا�شة  وحتظى 
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود -حفظه الله- اإذ يرعى ويدعم تطور 
وتقدم ريا�شة �شباقات اخليل طوال تاريخها، واأي�شًا حتظى ريا�شة 
�شباقات اخليل ال�شعودية باهتمام �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد 
الوزراء -حفظه  العهد رئي�س جمل�س  بن �شلمان بن عبدالعزيز ويل 
الله- الذي يحر�س اأن ت�شل هذه الريا�شة اإىل امل�شتوى املرموق التي 
تليق بها. يف وقت اأ�شدر جمل�س الوزراء العام املا�شي قرارًا باإعفاء 
اأق�شى  املايل بحد  املقابل  �شباقاتها من  مربي اخليل وامل�شاركني يف 

�شتة عمال فاأقل.

الجائزة األغلى
مليون   20 جائزتها  تبلغ  التي  ال�شعودية  كاأ�س  الريا�س  ت�شت�شيف 
�شباق  اأغنى  جائزة  قيمة  اأ�شعاف  ثالثة  من  اأكرث  اأي  اأمريكي  دولر 
"اآرك دو تريومف" الفرن�شية، مما يجعله �شباق  يف اأوروبا، جائزة 
جناح  ق�شة  ال�شباق  ه��ذا  وُيعترب  ال��ع��امل.  يف  ربحية  الأك��رث  اخليل 
الفرو�شية على م�شتوى  بارزة يف جمال  اكت�شاب مكانة  للمملكة يف 
2020م  عام  مرة  لأول  ال�شعودية  كاأ�س  مناف�شات  واأُجريت  عاملي. 
ولكنها اأ�شبحت ب�شرعة اأهم فعالية يف روزنامة ال�شباقات يف اململكة.
ال��راب،  على  م��ر(   1800( فرلنغ   9 م�شافة  على  ال�شباق  وميتد 
بينما  اأمريكي،  دولر  ماليني   10 بجائزة  الفائز  احل�شان  ويكافاأ 
اإىل  الثانية  املربة  من  اخليول  بني  املتبقية  ماليني  ال�10  تتوزع 
العا�شرة، واأعلى عدد امل�شاركني يف كل �شباق هو 14 فار�شًا. وخالل 
عطلة نهاية الأ�شبوع الفتتاحية، يجري 16 �شباقًا، وتقام بع�س منها 
على اأر�س مك�شوة بالع�شب، وهذا لأول مرة يف تاريخ �شباقات اخليل 

يف اململكة.
ويبلغ �شعر تذكرة الدخول العامة مل�شابقات كاأ�س ال�شعودية 93.75 
 .16 وال���  ال�6  �شن  ب��ني  لل�شغار  ري���اًل  و46.88  �شعوديًا،  ري���اًل 
اإىل  بالدخول  �شت�شمح  تذكرة خا�شة  �شراء  ذلك، ميكن  وعالوة على 

الإ�شطبالت، كما تتوفر اأي�شا باقات �شيافة.
العهد" بن�شختها  ويل  ب�"كاأ�شي  الأوىل  للفئة  كربى  بطولت  وهناك 
على  و"امل�شتوردة"،  "حمليًا"  املنتجة  للخيل  واخلم�شني  ال�شابعة 
كاأ�س  كل  جائزة  وتبلغ  باجلنادرية،  عبدالعزيز  امللك  ميدان  اأر���س 
قادة  لهتمام  ام��ت��دادًا  العهد  ويل  �شمّو  رعاية  وتاأتي  ري��ال.  مليون 
الوطن باخليل وما متّثله من معاٍن �شامية وبطولت خالدة لفر�شان 
اململكة، يف توحيدها على �شهوات اخليل واعتزازًا مبوطنها الأول، 

1969م   / 1387ه�  ع��ام  الأوىل  بن�شختها  البطولة  اأقيمت  وق��د 
برعاية امللك خالد بن عبدالعزيز � رحمه الله � حينما كان ولّيًا للعهد، 
بن  �شلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ظل  يف  وت�شهد 
عبدالعزيز � منذ تويل �شموه ولية العهد � اهتماما بالغًا من ِقبل مالك 
مبا  امل�شاركة  عرب  ومكّثفة  مبكرة  ا�شتعدادات  مع  اخليل،  ومدربي 
قبل  الأوىل  الفئة  البطولة �شمَن  لت�شنيِف  املوؤهلة،  امتاز من اخليل 
ثالثة اأعوام، بالإ�شافة لقيمة جائزتها البالغة مليوين ريال منا�شفة 
بني ال�شباقني، بزيادة ثالثة اأ�شعاف ون�شف عّما كانت عليه قبل ذلك.

تصنيف سعودي مرتفع
عامليًا،  الثاين  الت�شنيف  م�شتوى  اإىل  ال�شعودية  الفرو�شية  و�شلت 

الأوىل  الفئة  �شباقات  �شمن  من  دول��ي��ًا  ال�شعودية  كاأ�س  وت�شنف 
"دوليًا"  G1، وكذلك ت�شنيف الأ�شواط امل�شاحبة يف يوم الأم�شية 
الرمل  على  ال�شعودية  ودرب��ي   ،G3 الع�شب  على  نيوم  كاأ�س  وهي 
الريا�س  و�شباق   ،G3 الع�شب  على  لل�شرعة   1351 و�شباق   ،G3
 .G3 الع�شب  على  الأحمر  البحر  G3، و�شباق  الرمل  على  لل�شرعة 
وجاء هذا الت�شنيف العاملي �شمن الروؤية والإ�شراتيجية التطويرية 
التي ي�شري عليها جمل�س اإدارة هيئة الفرو�شية، وجمل�س اإدارة نادي 
�شباقات اخليل، لالرتقاء مب�شتوى ال�شباقات و�شوًل للم�شتوى الأول 
بح�شب ت�شنيف املنظمة العاملية ل�شباقات اخليل، لتعد هذه اخلطوة 
مت  متكامل  اح��رايف  عمل  نتيجة  اأت��ت  كونها  الرت��ق��اء،  نحو  مهمة 
ليتم  العاملية،  اخليل  �شباقات  منظمة  يف  القرار  اأ�شحاب  من  تقييمه 

تقييم هذا امللف بناًء على النظر يف م�شتوى اخليل امل�شاركة يف نادي 
�شباقات اخليل ومعدلت ت�شنيفها املت�شاعد خالل ال�شنوات املا�شية، 
وكذلك مناف�شتها للجياد العاملية خالل م�شاركتها �شمن اأ�شواط كاأ�س 
اإيجابي  اأثر  لها  التي كان  الن�شختني الأوىل والثانية،  ال�شعودية يف 
اأو  يف هذا امللف، من خالل ا�شتقطاب اخليل املميزة عامليًا مع ثبات 

ت�شاعد م�شتواها بعد م�شاركتها، وهو دليل على جودة هذه اخليل.
و�شمل التقييم اأي�شًا دور نادي �شباقات اخليل يف تطبيق العقوبات 
اإبراز  على  بدورها  توؤثر  قد  التي  املحظورة،  املواد  ا�شتخدام  حيال 
امل�شتوى احلقيقي للجياد، مع تاأثريها ال�شلبي على �شحة اخليل، اإذ 
للم�شتوى  التطويري، حتى ي�شل  النهج  النادي على نف�س  �شيم�شي 
الأول، وذلك لو�شع �شباقات اخليل باململكة العربية ال�شعودية �شمن 
م�شاف اأف�شل اأندية الدول عامليًا بهذا املجال، يف ظل دعم القيادة غري 

املحدود لريا�شة الأجداد.

ميادين مهمة
يعد ميدان امللك عبدالعزيز للفرو�شية اأهم مركز لل�شباقات يف مدينة 
الريا�س، وهو ميدان �شخم يتكون من م�شامري رملية حتيط مبنطقة 
خ�شراء، وتنريه اأ�شواء كا�شفة يف �شاعات الليل. ميثل امليدان رمزًا 
بد  ل  معلم  هو  كما  الفرو�شية،  جمال  يف  العريق  ال�شعودية  ل��راث 
من زيارته. وكان امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود موؤ�ش�س 
معارك  فاز  الذي  الأخري  الع�شكري  القائد  ال�شعودية  العربية  اململكة 
عديدة من �شرج ح�شانه، وابن حفيده، الأمري بندر بن خالد الفي�شل 

بن عبدالعزيز، هو رئي�س جمل�س اإدارة نادي الفرو�شية.
ويف امليدان مدرج ذو 5000 مقعد يطل على امل�شمار وخط النهاية، 
اإىل  بالإ�شافة  ال�شباقات،  تعر�س  �شخمة  �شا�شات  اأي�شًا  توجد  كما 
على  تعر�س  فاإنها  النتائج،  اأم��ا  والفر�شان.  للخيل  مقربة  لقطات 
على  حلظة  اأي  تفوت  لكيال  احلقيقي  الزمن  يف  املت�شدرين  قائمة 
امل�شاهدين. وميكنهم م�شاهدة ال�شباقات من مكان قريب اإىل امل�شمار، 
اأنواعًا كثرية من  اأو من املقهى املوجود يف املدرج، حيث �شيجدون 
املاأكولت اخلفيفة، كما يوجد اأي�شًا مطعم فاخر يقدم منظرًا مرتفعًا 
للميدان. وتبداأ ال�شباقات عادة يف �شهر اأكتوبر، وتنتهي يف �شهر 
مار�س بالفعالية الأكرث اإثارة ملحبي الفرو�شية: كاأ�س ال�شعودية. 
الفعالية  وي�شت�شيف امليدان �شباقات طوال املو�شم، وتبلغ قيمة 
الواحدة، التي ي�شارك فيها فر�شان وخيول من دول عديدة، حول 

اأمريكي. دولر   30000

العامل التي حر�شت على دعم ريا�شة  اأبرز دول  تعترب اململكة من 
الفرو�شية، واحلفاظ على اخليل العربية على وجه التحديد التي 
جتد اهتمامًا كبريًا من حمبي الفرو�شية يف العامل نظري اأ�شالتها 
اإىل  و�شلت  العربية  اخليل  اإن  قيل  التي  رو�شيا  ومنهم  وجمالها، 
اأرا�شيها عام 1770م، واأ�شدرت رو�شيا اأول �شجل لأن�شاب اخليل 
العربية عام 1965م، فيما اأ�ش�شت ال�شعودية مركز امللك عبد العزيز 

للخيل العربية الأ�شيلة يف جنوب مدينة الريا�س 1961م.

البالد - جدة

تصنيف مرتفع للمملكة عالميًا
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الفروسية..
اإرث تليد وبطولت خالدة

صدارة عالمية للمملكة ببطوالت الفروسية
البطولت  معظم  على  ال�شعودية  العربية  اخليل  تربعت 
العاملية للفرو�شية ومن اأهمها: بطولة كاأ�س العامل للبالتينيوم 
لثالث مرات متتالية الأوىل يف عام 2012م، عرب احل�شان 
2013م من خالل احل�شان  عام  ثم يف  )داك���اروا(،  العاملي 
احل�شان  حققها  2014م،  ع��ام  ويف  )بانديرو�س(  العاملي 
العاملي "ماركيز"، كما توج الفحل داكارو بطال لكاأ�س العامل 
لفئة الفحول عام 2007م، فيما توجت املهرة ليان اخلالدية 
بطلة لكاأ�س العامل لفئة املهرات. والعائدة ملكيتها لإ�شطبالت 
�شلطان بن  الأمري خالد بن  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  اخلالدية 
يف  املهرات  لفئة  العامل  لكاأ�س  العامل  بطولة  يف  عبدالعزيز 
يف  املقامة  الأ�شيلة  العربية  اخليل  جلمال  ال��ع��امل  بطولة 
العامل  كاأ�س  جائزة  اإىل  اإ�شافة  باري�س،  الفرن�شية  العا�شمة 
لعام  ع��رب��ي  واأف�����ش��ل ج���واد  ال��ذه��ب��ي��ة،  للفحول وامل��ي��دال��ي��ة 
2016م ملربط عذبة، وكاأ�س العامل لالأمهر عام 2013م عن 

طريق الفحل األيهاندرو.



وي�ستمر املعر�ض الذي انطلقت  فعالياته اليوم، وي�ستمر  حتى 10 

فرباير اجلاري  يف "درة الريا�ض" مبدينة الريا�ض، وي�سم املعر�ض 

30 منحوتة من اأحجار مناطق اململكة، اأبدع يف نحتها 30 فنانًا من 
العامل. حول  دولة   20

30
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البالد � الرياض
 يقف زوار معرض ملتقى طويق للنحت 2030 
 مبهورين أمام المنحوتات التي أبدعها فنانون
  عالميون، سكبوا خبراتهم في المنحوتات ذات

 الصبغة اإلبداعية

منحوتة
أب�������دعها

تبهر زوار ملتقى طويق فنان����ون عالمي����ون 

ويعد "ملتقى طويق للنحت" اأحد برامج "م�سروع الريا�ض 

اآرت" وهو اأحد م�ساريع الريا�ض الكربى التي اأطلقها خادم 

�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

�سلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وباإ�سراف 

رئي�ض  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  العزيز  عبد  بن 

جمل�ض اإدارة الهيئة امللكية ملدينة الريا�ض -حفظهما الله.

"درة  يف  املنحوتات  اأعمال  عر�ض  على  املعر�ض  وي�ستمل 

الريا�ض"، اإىل جانب تنظيم برنامج متنوع من احلوارات 

زيارة  تتطلب  ول  التعليمية،  والزيارات  والثقافية  الفنية 

املعر�ض اإجراء حجز م�سبق.

�سارة  للنحت  طويق  ملتقى  مديرة  اأو�سحت  جانبها  من 

الرويتع، اأن امللتقى ا�ستخدم اأحجار النحت من اأر�ض اململكة 

"اجلرانيت"  حجر  وحت��دي��دًا  اإط��اق��ه،  منذ  الأوىل  للمرة 

من  حتويلها  يف  الفنانون  اأب��دع  حيث  الريا�ض"،  و"حجر 

كتِل �سخرية اإىل اأعمال فنية اإبداعية، موؤكدًة حر�ض امللتقى 

على موا�سلة توظيف خمتلف املوارد الطبيعية املحلية يف 

كافة الن�سخ القادمة من امللتقى.

اإقامة  احلي،  النحت  فرتة  خال  �سهد  امللتقى  اأن  واأ�سافت 

العديد من ور�ض العمل والزيارات التعليمية �سمن برنامج 

ا�ستمتع  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  للملتقى،  املجتمعية  ال�سراكة 

جولت  �سمن  احلي  النحت  مراحل  مب�ساهدة  ال��زوار  فيه 

اإر�سادية وتعليمية، اأ�سهمت يف نقل املعرفة والثقافة حول 

فنون النحت، واأ�ساليبه والأدوات امل�ستخدمة فيه، والزمن 

الذي ت�ستغرقه كل منحوتة.

اأعمال  بتقييم  قامت  قد  امللتقى،  يف  اخل��رباء  جلنة  وكانت 

تناف�سوا  العامل،  حول  دول��ة   61 من  فنانًا   650 من  اأك��ر 

على امل�ساركة يف امللتقى، وفاز منهم 30 فنانًا من 20 دولة 

العام حتت  لهذا  امللتقى  ن�سخة  اأعمالهم يف  بفر�سة عر�ض 

�سعار "مدى الن�سجام".

امللتقى  يف  امل�ساركة  الفنية  والأعمال  املنحوتات  اأن  يذكر 

اأرجاء  خمتلف  يف  العامة  واملناطق  ال�ساحات  يف  �ستوزع 

مدينة الريا�ض ب�سكل دائم.

 عرض أعمال
حوارات12 المنحوتات

 زيارات3 فنية وثقافية
تعليمية

 برامج المعرض

الباد � رفحاء

والأج��واء  ال�ساحرة،  الوديان  وم�ساهد  اخل�سرة  و�سط 

ال�ستوية، ي�سارك عدد من حمبي هواية القن�ض بال�سقور 

تطوير  هيئة  تنظمها،  التي  امل�ستدام  ال�سيد  م�سابقة  يف 

هواية  وتعد  امللكية،  عبدالله  ب��ن  تركي  الإم���ام  حممية 

عن  ورثناه  ال��ذي  تراثنا  ركائز  اإح��دى  بال�سقور  ال�سيد 

التي جمعت بني  ال��ه��واي��ات  الآب���اء والأج����داد، واإح���دى 

ومم��ي��زات��ه،  خ�سائ�سه  ب��ك��ل  امل��ا���س��ي  وع��ب��ق  احل��ا���س��ر 

الآن  اإىل  ت��زال  ول  جيل،  بعد  جيًا  الأج��ي��ال  وتتوارثها 

حتظى ب�سعبية كبرية بني �سريحة كبرية من املجتمع.

هيئة  تنظمها  التي  امل�ستدام  ال�سيد  م�سابقة  ومنحت 

وذلك  امللكية،  عبدالله  بن  تركي  الإم���ام  حممية  تطوير 

الأي����ام- ه���ذه  لل�سقارين-  امل�����س��ت��دام  ال�سيد  مبحمية 

الفر�سة ملحبي تلك الهواية ملمار�سة ال�سيد املنظم باأعداد 

حمددة، واحلد من ال�سيد غري القانوين واإحياء املوروث 

العريقة، حيث  الهواية واملهنة  ِلهذه  َوَت�ْسِجيعًا  ال�سعبي، 

اآمنة متكاملة ميار�ض بها حمبو املقنا�ض  خ�س�ست بيئة 

توفر  م��ع  معهم  يتنا�سب  م��ك��ان  يف  املف�سلة  هوايتهم 

رمزًا  تعترب  ال�سقور  اأن  اإىل  ي�سار  "احلبارى".  الطرائد 

للقوة وال�سجاعة يف دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج 

العربية، حتى اأ�سبحت �سعارًا لبع�ض الدول العربية.

العربية  ال�سعوب  تاريخ  يف  مهمًا  َدْورًا  ال�سقور  وتلعب 

اأن��واع  وتقدر  العريق،  وموروثها  الأ�سيلة  وح�سارتها 

ال�سقور باأكر من  270  نوعًا تعي�ض يف خمتلف البيئات، 

ويف جميع القارات، ومتتاز بحدة النظر، وت�ستطيع اأن 

من  وروؤيتها  قدم  م�سافة  100  من  الفري�سة  مكان  حتدد 

ارتفاعات عالية، وت�سري معظم ال�سقور ب�سرعة ت�سل اإىل 

الواحدة. ال�ساعة  يف  كيلومرتًا    320

 ضوابط مقننة لمسابقة الصيد المستدام
بيئة آمنة لمحبي المقناص بمحمية اإلمام تركي

الباد � الريا�ض

جملتها  من  الأول  العدد  قريبًا  عبدالعزيز  امللك  دارة  ُت�سدر 

ن�سف  جملة  وه��ي  علمية"،  "مراجعات  اجلديدة  املحكمة 

البحوث  ع��ن  نقدية  درا���س��ات  ت��ق��دمي  يف  �سرتكز  �سنوية 

العربية  اململكة  املن�سورة يف تاريخ  والدرا�سات واملوؤلفات 

العربية  اجلزيرة  وت��راث  واآدابها  وجغرافيتها  ال�سعودية 

الت�سورات  ت�سحيح  بهدف  والإ�سامي،  العربي  والعاملني 

املو�سوعات  ومناق�سة  ال�سبهات،  ودح�����ض  وامل��ف��اه��ي��م، 

املجلة  وت�سدر  والدرا�سة.  البحث  من  مزيدًا  تتطلب  التي 

امللك  دارة  ج��ه��ود  �سمن  واإل��ك��رتون��ي��ة  ورق��ي��ة  ب�سيغتني 

عبدالعزيز يف تعميق معايري النقا�ض العلمي اجلاد، وترقية 

اآليات النقد للمحتوى ال�سابق، ومن ثم تعزيز مفاهيم احلوار 

النقد املنهجي، واإعمال ال�ستنتاج  البناء، وتاأ�سيل  العلمي 

يف  ا�سرتاطات  علمي"  "مراجعات  و�ستعتمد  والتحليل. 

ن�سر املواد للتاأكد من اأن كاتب املراجعة حّدد مواطن القوة 

وال�سعف يف املادة املراَجعة، وا�ستوعب اأهداف املوؤلف من 

كتابته، مع دعم راأيه العلمي بالأدلة ذات ال�سلة، عاوًة على 

ا�سرتاطات فنية وعلمية اأخرى. يذكر اأن املجلة املنتظرة هي 

بال�سم  "الدارة" املحّكمة  املعروف يف جملة  للباب  تطوير 

الزماين  والظرف  امللّحة،  العلمية  للحاجة  نتيجة  نف�سه؛ 

تواكب  حديثة  �سعودية  تاريخية  مدر�سة  اإىل  لانتقال 

التطّور الذي تعي�سه الدرا�سات التاريخية.

مراجعات علمية قناة للنقاش العلمي
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بختام الدور األول..

النصر بطل شتاء روشن

 هدف أول لرونالدو 
الفتح  م��ع  كبرية  ب�صعوبة  الن�صر  ت��ع��ادل 
2-2 وجاء هدف الإنقاذ قبل انتهاء املباراة 
الربتغايل  النجم  بها  افتتح  ج��زاء  ركلة  من 
)العاملي(،  مع  الأه��داف  من  �صجله  رونالدو 
الدوري  هداف  خدمات  �صيفتقد  الفريق  لكن 
تالي�صكا الذي نال بطاقة حمراء �صتغيبه عن 
ثقيلاً  ا  عبئاً ي�صع  ما  املقبلة،  الوحدة  مباراة 
خ�صو�صا  ماديرا"،  "�صاروخ  ك��اه��ل  على 

املباريات  يف  املنقذ  دور  لعب  الربازيلي  اأن 
الأخرية.

ليلحق  �صمك  على  ال�صباب  ف��از  وكعادته، 
"مارد  ل���  ي�صبق  مل  ح��ي��ث  ��ا،  ن��ق��ط��ياً بالن�صر 
اجلنوب" اأن حقق اأي انت�صار على "الليوث" 

يف دوري املحرتفني خلل 8 مواجهات.
على  للغاية  ا  �صعباً ا  ف���وزاً الحت���اد  وح��ق��ق 
بت�صديدة  ال��ق��ات��ل  ال��وق��ت  يف  ج��اء  ال��ط��ائ��ي 
جنمه الربازيلي كورونادو، ليكمل "العميد" 

8 مباريات مل يخ�صر فيها خارج  �صل�صلة من 
ل� )احلوامت( بعد مباراة  الدين  ملعبه، ويرد 
"بو�صلة الدوري" ال�صهرية يف نهاية املو�صم 

املا�صي.
 32 بر�صيد  الرابع  املركز  الهلل  ويحتل 
ثلثي  ع��ن  ف��ق��ط  نقطتني  ب��ف��ارق  اأي  نقطة 
ال�����ص��دارة رغ���م غ��ي��اب��ه ع��ن اجل��ول��ة ب�صبب 
وياأتي  للأندية،  العامل  كاأ�س  يف  م�صاركته 
ا بر�صيد 30 نقطة بعد فوزه  التعاون خام�صاً

1-0، وهذا اخلما�صي  الباطن  على  ال�صعب 
يبتعد عن بقية الفرق يف �صلم الرتتيب.

تقارب بين فرق الوسط
التي  للفرق  ميزة  النقطي  التقارب  يعترب 
ويت�صاوى  ال��رتت��ي��ب،  و���ص��ط  م��راك��ز  حتتل 
ال�صاد�س وال�صابع  املركزين  واأبها يف  الفتح 
تواليا ولكل منهما 22 نقطة، وخلفهما �صمك 
ا بر�صيد  الثامن ب� 21 نقطة، ثم التفاق تا�صعاً
العا�صر واحلادي  19 نقطة، ويف املركزين 
ع�صر يت�صاوى الطائي والفيحاء ب� 18 نقطة 

لكل منهما.
12 بر�صيد  وي��اأت��ي ال��رائ��د يف امل��رك��ز ال��� 
16 نقطة ثم الوحدة ب� 15 نقطة، وت�صجل 
ا  تراجعاً الطائي  اإىل  بالإ�صافة  نتائجهما 
مباريات   5 اآخ��ر  خ�صر  ف��الأخ��ري  ا،  ملحوظاً
الدور  اأو�صاعه يف  تدارك  )الأ�صهب(  وعلى 
والوحدة  الرائد  من  كل  خ�صر  فيما  الثاين، 

اآخر مباراتني ليقرتبا من مراكز اخلطر.

ثالثي القاع مطالب بتحسين النتائج
بقي الثلثي اخلليج والعدالة والباطن يف 
ال�  املركز  "الدانة"  يحتل  اإذ  الرتتيب؛  قاع 
لدوامة  عودته  بعد  نقطة،   13 بر�صيد   14
موؤ�صره  لكن  اأبها،  اأم��ام  ب�صقوطه  اخل�صائر 
فيما  الأخ���رية،  التعاقدات  بعد  ت�صاعد  يف 
 9 ب���   15 ال���  العدالة  فريقي  اخلطر  يتهدد 
نقاط،   3 ب�  الرتتيب  نقاط، والباطن متذيل 
من  ويح�صنا  الأو�صاع  يتداركا  اأن  وعليهما 
نتائجهما يف الدور الثاين اإذا ما اأرادا البقاء 

يف دوري الأ�صواء.

جدار االتحاد الدفاعي.. األقوى في " روشن"

  محمد بن نافع – جدة
�صانتو  نونو  الربتغايل  امل��درب  جنح 
ليكون  الحت�����ادي  ال��ف��ري��ق  ق���ي���ادة  يف 
ال��دوري الأول  الأق��وى دفاعااً بعد نهاية 
من دوري رو�صن ال�صعودي للمحرتفني؛ 
م��رات   6 ���ص��وى  �صباكه  تهتز  مل  حيث 
وهو  مباراة،   15 ل�  الفريق  خو�س  مع 
معدل ميَّز فريق الحتاد دفاعيااً، يف ظل 

جنح  ال��ذي  �صانتو  الربتغايل  منظومة 
الأم��ور  زم��ام  توليه  منذ  انتهاجها  يف 
نونو  �صاعد  وق��د  ال��ن��م��ور،  م��ع  الفنية 
�صانتو وجود لعبني ذوي جودة عالية 
يف اخلط اخللفي بقيادة ال�صخرة اأحمد 
اأع��اد للدفاع الحت��ادي  ح��ج��ازي، ال��ذي 
ا من هيبته، ومن خلف هذا اخلط  كثرياً
احلار�س  ��ا،  دائ��ماً املتاألق  ياأتي  ال�صلد، 

الربازيلي مار�صيل غروهي. 
ال��ث��ال��ث يف  امل��رك��ز  ويحتل الحت���اد 
النقاط  بذات  مت�صاويااً  الرتتيب  �صلم 
م���ع ال��و���ص��ي��ف ال���ف���ري���ق ال�����ص��ب��اب��ي 
واملت�صدر الن�صر؛ حيث جمع كل منهم 
ل�  ال�صبابي  الفريق  لعب  34 نقطة مع 
الحتاد  خا�س  حني  يف  مباراة،   16

والن�صر 15 لقاء.

جدة – هالل سلمان

ا�صتد ال�صراع على قمة ترتيب دوري رو�صن للمحرتفني، بعد ختام الدور الأول منه، حيث اعتلى الن�صر ال�صدارة ونال لقب "بطل ال�صتاء" رغم تعرثه بالتعادل مع الفتح 2-2، لريفع 
ر�صيده اإىل 34 نقطة، وهو نف�س ر�صيد ال�صباب والحتاد لكنه يتفوق عليهما بفارق الأهداف.

وميتلك الن�صر فارق اأهداف بني ما له وما عليه يبلغ 22+، مقابل 19+ لل�صباب، و18+ للحتاد، وذلك بعد فوز ال�صباب على �صمك 2-1 والحتاد على الطائي 1-0، ما ي�صعل �صراع 
القمة يف اجلولت املقبلة بني ثلثي ال�صدارة.

تاليسكا 
يغرد خارج السرب

13 ووا�صل  ال�  �صجل تالي�صكا هدفه 
 3 ب��ف��ارق  ال��ه��داف��ني،  ت�����ص��دره ترتيب 
اأهداف عن مواطنه كارلو�س جونيور 
ه���داف ال�����ص��ب��اب، وي��اأت��ي ع��ب��دال��رزاق 
��ا ب���� 9  ح��م��دال��ل��ه جن���م الحت�����اد ث��ال��ثاً
 8 ب�  الهلل  لع��ب  اإيغالو  ثم  اأه���داف، 
الن�صر  اإيقاف هداف  اأه��داف، وي�صكل 
مللحقيه  ف��ر���ص��ة  املقبلة  اجل��ول��ة  يف 

لتقلي�س الفارق معه.
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قبل لقاء الهالل وفالمنغو غدًا..

تواجهت الأندية العربية مع نظريتها الربازيلية 
يف 9 مباريات من قبل مبونديال الأندية، وجنح 
الرجاء  وهما  الفوز،  حتقيق  يف  عربيان  فريقان 

املغربي والأهلي امل�صري.
الرجاء  على  كورينثيانز  ف��از  الأوىل:  امل��ب��اراة 

املغربي 2-0  يف ن�صخة عام 2000م.
الن�صر  على  كورينثيانز  ف��از  الثانية:  امل��ب��اراة 
2-0 يف ن�صخة عام 2000م وحل الن�صر �صاد�ًصا.
الحت��اد  على  باولو  �صاو  ف��از  الثالثة:  امل��ب��اراة 

رابًعا. الحتاد  وحل  2005م،  عام   2-3

املباراة الرابعة: فاز اإنرتنا�صيونال على الأهلي 
2006م،  عام  النهائي  ن�صف  يف   1-2 امل�صري 

وحل الأهلي يف املركز الثالث.
الأهلي  على  كورينثيانز  فاز  اخلام�صة:  املباراة 
2012م،  عام  النهائي  ن�صف  يف   0-1 امل�صري 

واأحرز الأهلي املركز الرابع.
على  امل��غ��رب��ي  ال��رج��اء  ف��از  ال�صاد�صة:  امل��ب��اراة 
اأتلتيكو مينريو 3-1 عام 2013م، واحتل املركز 
الثاين بعد خ�صارته اأمام بايرن ميونيخ 2-0 يف 
املباراة النهائية، وهو اأف�صل مركز حققته الأندية 

العربية حتى الآن.
-3( الهالل  على  فالمنغو  فاز  ال�صابعة:  املباراة 
1( يف ن�صف النهائي عام 2019م، واأحرز الهالل 

املركز الرابع يف تلك البطولة.
امل���ب���اراة ال��ث��ام��ن��ة: ف���از الأه���ل���ي امل�����ص��ري على 
عام   2-3 الرتجيح  بركالت  الربازيلي  باملريا�س 

الثالث. املركز  ليحرز  2020م، 
الأهلي  على  ب��امل��ريا���س  ف��از  التا�صعة:  امل��ب��اراة 
امل�صري 2-0 عام 2021م، واأحرز الأهلي املركز 

الثالث يف تلك البطولة.

جدة – هالل �صلمان

الربازيلي  وفالمنغو  ال��ه��الل  مواجهة  تعد 
ال�صعودية  الأندية  بني  الرابعة  هي  غد  م�صاء 
وال��ربازي��ل��ي��ة، وع��ا���ص��ر م��واج��ه��ة ب��ني العرب 

وراق�صي ال�صامبا.
وقد �صبق للهالل اأن واجه فالمنغو يف ن�صف 
نهائي ن�صخة العام 2019م التي ا�صت�صافتها 
قطر، ويومها قدم �صوًطا اأول اأبهر فيه العامل، 
الدو�صري،  �صامل  �صجله  نظيف  بهدف  وتقدم 
لكن ال��ف��ري��ق ال��ربازي��ل��ي ت���دارك ال��و���ص��ع مع 
بهدف  التعادل  م��درًك��ا  الثاين  ال�صوط  مطلع 
الأوروغوياين دي اأرا�صكايتا، قبل اأن ي�صيف 
ثم  لفالمنغو،  الثاين  الهدف  هرنيكي  برونو 
بطريق  ال��ث��ال��ث  ال��ه��دف  البليهي  علي  �صجل 
اخلطاأ يف مرماه، لينتهي اللقاء بفوز الفريق 
ليفربول  ملواجهة  وتاأهله   ،1-3 الربازيلي 
املركز  مباراة  الهالل  خ�صر  فيما  النهائي،  يف 
ب��رك��الت  املك�صيكي  م��ون��ت��ريي  اأم����ام  ال��ث��ال��ث 

الرتجيح ليحقق املركز الرابع.

رابع مواجهة سعودية – برازيلية

عاشر مواجهة عربية-برازيلية

لعبت اأندية الوطن 3 مرات من قبل يف مواجهة فريق الربازيل 
الن�صخة الأوىل عام  البداية يف  العامل لالأندية، وكانت  كاأ�س  يف 
2000م؛ حيث واجه الن�صر نظريه كورينثيانز، وانتهى اللقاء 

بفوز الأخري 2-0  بهديف ريكاردينيو ورينكون.
باليابان،  2005م  ع��ام  ن�صخة  يف  الثانية  املواجهة  وك��ان��ت 
 ،2-3 بنتيجة  ف��از  ال��ذي  باولو  �صاو  بفريق  الحت��اد  وجمعت 

جاءت  فيما  املنت�صري،  وحمد  نور  حممد  الحتاد  هديف  و�صجل 
ثالثية �صاو باولو عرب اأمورو�صو )هدفني( واحلار�س روجرييو 
ال��راب��ع يف تلك  �صيني م��ن ركلة ج���زاء، واح��ت��ل الحت���اد امل��رك��ز 

البطولة.
ال��ه��الل  ب��ني  2019م  ن�صخة  يف  ال��ث��ال��ث��ة  امل��واج��ه��ة  وك��ان��ت 

وفالمنغو، لتتجدد املواجهة ذاتها يف الن�صخة احلالية.

ثالث مواجهات سعودية وتسع عربية برازيلية
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 اإلعالم اإلسباني يحذر الميرنجي..

غيابات مؤثرة في »الملكي«

بنزيما وهازارد وميندي.. أبرز غيابات الريال أمام األهلي

البالد - جدة
الأهلي  نظريه  ملالقاة  الإ�سباين  مدريد  ري��ال  فريق  ي�ستعد 
الأربعاء  يوم  لالأندية  العامل  كاأ�س  نهائي  ن�سف  يف  امل�سري، 
املقبل، علي ملعب الأمري مولي عبد الله يف العا�سمة املغربية 

الرباط ، يف متام ال�ساعة العا�سرة م�ساء بتوقيت ال�سعودية.
بكاأ�س  الثامن  ظهوره  البطولة،  ه��ذه  يف  الأه��ل��ي  وي�سجل 
اخلام�سة  للمرة  الذهبي  املربع  اإىل  و�سل  كما  لالأندية،  العامل 

يف تاريخه.
بعدما  لالأندية،  العامل  كاأ�س  نهائي  لن�سف  الأهلي  وتاأهل   
تغلب على فريق �سياتل �ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل 

فى ربع نهائي البطولة.

يدخل ريال مدريد اللقاء، وهو يفتقد جهود 5 
لعبني، وبات من املتوقع اأن متنعهم الإ�سابة 
يف  امل�ساركة  عن  كبري  ب�سكل  التعافى  وع��دم 

املباراة املرتقبة.
ح��ي��ث ي��غ��ي��ب ع��ن ال���ري���ال م��ه��اج��م��ه وق��ائ��ده 
الفرن�سي كرمي بنزميا؛ ب�سبب اإ�سابة ع�سلية 

غادر على اإثرها مباراة فالن�سيا.
ف��اإن  الإ�سبانية،  "اآ�س"  �سحيفة  وبح�سب 
لفريق ريال مدريد و�سع خطة  الطبي  اجلهاز 
تعايف للفرن�سي كرمي بنزميا ليكون قادرًا على 
العامل  كاأ�س  نهائي  قيادة هجوم املريجني فى 

لالأندية، حال تخطي الأهلي.
الإ���س��ب��اين   "Relevo" م��وق��ع  واأو����س���ح 
بنزميا  لعب  ع��دم  ه��ى  م��دري��د  ري���ال  خطة  اأن 
املباراتني فى كاأ�س العامل لالأندية حتى يتعافى 
فى  اإراحته  وبالتاىل   ،٪  100 بن�سبة  الالعب 

ن�سف النهائي والعتماد عليه فى النهائي حال 
التاأهل.

كما يفتقد فريق ريال مدريد مدافعه الربازيلي 
اإيدير ميليتاو، ب�سبب اإ�سابته اأمام اخلفافي�س، 

التي تبدو اأكرث خطورة.
اأظهر  اأن�سيلوتي  كارلو  مدريد  ري��ال  م��درب 
موقف  عن  قال  فيما  ميليتاو،  اإ�سابة  من  قلقه 
ويبدو  اح��رازي��ًا،  ك��ان  خ��روج��ه  اإن  بنزميا: 

الأمر ب�سيطًا.
ويغيب النجم البلجيكي اإيدين هازارد اأي�سا 
عن ريال مدريد، بعدما تعر�س لإ�سابة جديدة 

فى ركبته الي�سرى.
مدة  اإن  الإ�سبانية:  "اآ�س"  �سحيفة  وقالت 
غياب هازارد املحتملة عن ريال مدريد تراوح 

بني 4 و5 اأ�سابيع.
وهناك ثنائي لن يلحق بالبطولة هما فريلند 

ال��ف��رن�����س��ي، ولع���ب الو�سط  امل��داف��ع  م��ي��ن��دي 
اإ�سابة  اإن  حيث  فا�سكيز،  لوكا�س  الإ�سباين 
اأم��ام  امل�ساركة  م��ن  متنعه  الفخذ  ف��ى  ميندي 
معروفة،  غ��ري  ف��رة  غيابه  ظ��ل  ف��ى  الأه��ل��ي، 
األب��ا  اأن  اأن�سيلوتي،  الفني  امل��دي��ر  واأو���س��ح 
املباريات  فى  الأي�سر  الظهري  �سيكون  من  هو 

القادمة.
الكاحل"  فى  ب�"التواء  فا�سكيز  اأ�سيب  كما 
الإ�سباين  ال�سوبر  كاأ�س  فى  م�ساركته  خ��الل 
اأمام فالن�سيا، كما اأن موعد عودته اإىل املالعب 

يبقى غري حمدد.
الإ�سبانية  ال�سحف  �سلطت  اأخ��رى،  من جهة 
ال�سوء على تاأهل فريق الأهلي ملواجهة ريال 

مدريد يف ن�سف النهائي.
بطل  الأه��ل��ي  اأن  م��ارك��ا،  يومية  ذك���رت  فقد 
اإفريقيا  10 مرات �سيكون مناف�س ريال مدريد 
ت�سجيل  يف  جنح  بعدما  النهائي،  ن�سف  يف 

هدف قاتل اأق�سى به �سياتل الأمريكي.
"موندوديبورتيفو"  �سحيفة  ح��ذرت  فيما 
اأن  ذكرت  حيث  الأهلي،  قوة  من  مدريد  ريال 
املريجني  مباغتة  �سيحاول  الأح��م��ر  امل���ارد 
حماولة  يف  م��رات،   4 الأندية  مونديال  بطل 

لقتنا�س بطاقة التاأهل اإىل املباراة النهائية.
قوة  اإىل  ف��اأ���س��ارت  �سبورت"  يومية"  اأم���ا 
الأهلي كثاين اأكرث فريق حتقيًقا لالنت�سارات 
انت�سارات،   8 بر�سيد  الأندية  مونديال  يف 
 10 ب���  الرتيب  مت�سدر  م��دري��د  ري��ال  خلف 

انت�سارات.

نهائي عربي
يذكر اأن ممثل الوطن فريق الهالل �سيواجه نظريه 
فالمنجو الربازيلي غًدا الثالثاء يف ن�سف النهائي 
الأهلي مناف�سه ريال مدريد  الأول، بينما �سيواجه 
العربيان  الفريقان  جن��ح  م��ا  واإذا  الأرب��ع��اء،  ي��وم 
هذه  ف�ست�سهد  والريال،  فالمنجو  عقبتي  عبور  يف 
الن�سخة من مونديال الأندية) نهائي عربي خال�س( 
يف  امل�ستديرة  ال�ساحرة  ع�ساق  يتمناه  م��ا  وه��ذا 

الوطن العربي الكبري.
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بعد تصدره للمنافسات في جميع أيام المنافسات..

المكسيكي آنسر
 يتوج ببطولة السعودية الدولية للقولف

البالد- جدة
تصوير- خالد بن مرضاح

ال�سعودية  بطولة  بلقب  اآن�سر  اأبراهام  املك�سيكي  توج 
الدولية اأم�س الأحد؛ لريفع كاأ�س البطولة ويح�سل على 
املالية  للجائزة  الكربى  القيمة  من  دولر  مليون  مبلغ 

البالغة 5 ماليني دولر اأمريكي.
لقولف  التنفيذي  الرئي�س  ر�سا،  علي  ن��وح  ت��ّوج  وق��د 
قّدم  اأن  بعد  امل�ستحق  باللقب  اآن�سر  البطل  ال�سعودية 
بت�سدره  املناف�سات  ف��رة  ط��وال  قوًيا  اأداًء  املك�سيكي 

للرتيب منذ اليوم الأول حتى اللحظة الأخرية.
وجنح اآن�سر يف ح�سم اللقب بعد اأن �سّجل 19 �سربة 
الأمريكي  اأم���ام  الأول  امل��رك��ز  يف  و�سعته  امل��ع��دل  حت��ت 
مميز  م�ستوى  تقدمي  يف  ا�ستمر  ال��ذي  يونغ،  كامريون 
الثالث  لليوم  الو�سافة  مركز  على  حمافًظا  النهاية  حتى 
على التوايل بت�سجيله 17 �سربة حتت املعدل، وبفارق 
�سربتني عن الأ�سرايل لوكا�س هريبريت �ساحب املركز 

الثالث.

وقال اآن�سر: "اأنا �سعيد جًدا بهذا الفوز، واأتوجه بال�سكر 
اجلزيل لفريق قولف ال�سعودية وجميع من�سوبي اجلولة 
اإقامة  يف  �ساهم  من  وكل  والرعاة،  وال�سركاء  الآ�سيوية 
مميزة  حالة  يف  امللعب  كان  الدولية.  ال�سعودية  بطولة 
وا�ستثنائية، اأعتقد باأنه كان يف اأف�سل حالة �ساهدته بها 
ب�سكل  ال�سربات  �سددت  اململكة.  اإىل  يل  زيارة  اأول  منذ 
البطولة، ومتكنت من ت�سحيح  اأيام  جيد خالل خمتلف 
الأخطاء مبا�سرة عندما مل تكن ال�سربات بتلك اجلودة. 
بها  ب��داأت  التي  وبالطريقة  النهائية  بالنتيجة  وفخور 
من  املزيد  حتقيق  يف  اأ�ستمر  اأن  واأمت��ن��ى   2023 ع��ام 

النجاحات".
لقولف  التنفيذي  الرئي�س   - ر���س��ا  علي  ن��وح  وع��ّل��ق 
اخلام�سة  الن�سخة  مناف�سات  خ��ت��ام  م��ع   – ال�سعودية 
بطل  اآن�سر  لأبراهام  "اأبارك  قائاًل:  العاملي،  احلدث  من 
ال�سعودية الدولية، واأهنئه على اأدائه املميز طوال فرة 
البطولة. �سهدت الن�سخة اخلام�سة من البطولة م�ساركة 
الذي  الأم��ر  دول��ة، وهو   28 مثّلوا  لعبي قولف عامليني 

ُيج�سد فعاًل كونها بطولة دولية. و�سلت ريا�سة القولف 
اإىل  البطولة  وان��ط��الق  ال�سعودية  قولف  تاأ�سي�س  منذ 
وممار�سة  اأكرب  ب�سكل  منت�سرة  واأ�سبحت  جديدة  اأبعاد 
من قبل الآلف يف اململكة. هي بالفعل ن�سخة مميزة حيث 
ال�سريف  و�سعود  �سلهب  في�سل  بان�سمام  فيها  احتفلنا 
لريا�سة  حمرف  وثالث  كثاين  املال  عثمان  زميلهما  اإىل 
�سنقوم  ما  هو  اجلانب  وهذا  اململكة،  اأبناء  من  القولف 
القادمة  الأج��ي��ال  اإل��ه��ام  يف  لال�ستمرار  عليه  بالركيز 

لتحقيق اأحالمهم يف ريا�سة القولف".
ومن املنتظر اإقامة بطولة اأرامكو ال�سعودية الن�سائية 
 120 مب�ساركة  ف��رباي��ر،   19 حتى   16 م��ن  ال��دول��ي��ة، 
لعبة من نخبة الأ�سماء يف عامل قولف ال�سيدات؛ حيث 
�سيتناف�سن على اأر�س ملعب ونادي رويال غرينز مبدينة 
امللك عبدالله القت�سادية على جمموع جوائز هو الأكرب 
5 ماليني  لل�سيدات بواقع  الأوروبية  تاريخ اجلولة  يف 
بطولة  ج��وائ��ز  جم��م��وع  م��ع  يت�ساوى  اأم��ري��ك��ي،  دولر 

ال�سعودية الدولية للرجال.

في انطالق الجولة 20 من دوري" يلو"..

الساحل يستقبل العربي.. وجدة يأمل بنقاط الشعلة 
حائل- خالد الحامد 

من   20 ال�  اجلولة  الثنني  اليوم  تنطلق 
ثالث  باإقامة  الأوىل،  للدرجة  "يلو"  دوري 
مواجهات �ست�سهد �سراًعا؛ من اأجل البتعاد 
امل���راك���ز الأخ�����رية، وال��ت��ق��دم يف �سلم  ع��ن 

الرتيب.

الساحل VS العربي 
ميتلك  ال���ذي  ال�ساحل  ي��اأم��ل  اخل���رب،  يف 
فوزه  تعزيز  يف  ال�16  باملركز  نقطة   17
وي�سعى  ال��ع��ني،  على  املا�سية  اجل��ول��ة  يف 
�سلم  يف  للتقدم  اإيجابية،  نتيجة  لتحقيق 
الهبوط.  معمعة  ع��ن  والب��ت��ع��اد  ال��رت��ي��ب، 
للفوز  املراجع،  العربي  املقابل، يطمح  يف 
الثالث، لالقراب من ثالثي  النقاط  وح�سد 
املقدمة؛ اإذ ميلك 31 نقطة باملركز ال�ساد�س. 

لقاء الذهاب انتهى بفوز العربي0/2. 

القيصومة VS العين 
مع  القي�سومة  يلتقي  الباطن،  ملعب  على 
العني للبحث عن البتعاد عن �سبح الهبوط.

ال�12  باملركز  وهو  املواجهة  القي�سومة  يدخل 
بر�سيد 22 نقطة، و�سط ظروف فنية �سعبة، بعد 
املقابل  يف  املا�سية.  باجلولة  العربي  مع  تعادله 
يخو�س العني ال� 14 بر�سيد 21 نقطة اللقاء اأماًل 

يف العودة ل�سكة النت�سارات. 

جدة VS الشعلة
على ا�ستاد الأمري عبدالله الفي�سل بجدة، 
جدة  �سي�سعى  وال�سعلة.  جدة  فريقا  يلتقي 
مل�ساحلة  للفوز  نقطة   25 بر�سيد  الثامن 
اأحد يف اجلولة  جماهريه بعد خ�سارته من 
الأخري  املركز  �ساحب  ال�سعلة  اأما  املا�سية. 
11 نقطة فياأمل يف مداواة جراحه  بر�سيد 

بالنقاط الثالث؛ ملجاولة تفادي الهبوط.



دعوى تعويض عن "صدمة عاطفية"
�سنغافورة ــ وكاالت

العامل  املحاكم، حول  ت�سهد   بني احلني واالآخــر 
رفع  الق�سايا  هــذه  ومــن  طريفة،  ق�سائية  دعــاوى 
ــراأة  ام �سد  ق�سائية  دعــوى  �سنغافورة  يف  رجــل 
دوالر،  ماليني   3 قدره  بتعوي�ض  مطالبًا  رف�سته، 
بدعوى اأنها ت�سببت يف "�سدمة عاطفية" حلياته، 

وفق وكاالت االأنباء.
دعــواه  كاو�سيغان،  ك.  امل�سمى  الــرجــل،  ورفـــع 
اأخربته  اأن  بعد  مي،  �سو  تان  نــورا  �سد  الق�سائية 

اأنها غري مهتمة بعالقة عاطفية معه.
�سركة  مدير  كاو�سيغان،  بــاأن  املن�سور  واأفـــاد 
ق�سائيتني  دعــوتــني  رفــع  طــيــار،  الــطــائــرات دون 
�سد نورا، مبا يف ذلك دعوى ق�سائية تطالب مبا 
قيمته 3 ماليني دوالر، زعم فيها اأن نورا ت�سببت 
واكتئاب  و�سدمة  املمتازة  ل�سمعته  "�سرر  يف 

واآثار على حياته".
بها،  اأدلــت  التي  املالحظات  ب�سبب  اأنــه  وادعــى 
فقد خ�سر اأرباحًا من �سراكاته التجارية، وا�سطر 
التغلب  اأجــل  من  للعالج  باهظة  تكاليف  دفع  اإىل 

على �سدمته.
اأما الدعوى الثانية، فكانت دعوى ق�سائية رف�سها 
ال�سهر،  هــذا  مــن  �سابق  وقــت  يف  ال�سلح  قا�سي 
اتفاقهما"  "انتهكت  نــورا  اأن  كاو�سيغان  فيها  زعــم 
التجارية،  �سفقاته  انهيار  اإىل  اأدى  مــا  ورف�سته 

وطالبها بتعوي�ض قيمته 22 األف دوالر.

قفزت في النهر والتهمها "الفك المفترس"

 سوق الخميس
اخلمي�ض"  "�سوق  يــزال  ال 
ـــاإحـــدى  نــــافــــذة مــفــتــوحــة ك
القدمية  ال�سعبية  ــواق  االأ�ــس
مبحافظة  ال�سرقية  باملنطقة 
بطابعه  ــظــًا  ــِف ــَت ْ محُ الــقــطــيــف 
املحال  وجــود  رغــم  اخلا�ض، 
اأنه  اإال  احلديثة،  واالأ�ــســواق 
من  ــكــثــري  ال يــحــكــي  زال  مـــا 
�سنعه  الـــذي  املنطقة  تـــراث 

االآباء واالأجداد.
من  اخلمي�ض  �سوق  ــعــد  ويحُ
اأ�سواق املحافظة حيث  اأ�سهر 
يعود تاريخه اإىل ما يزيد عن 
باملنطقة  ويقع  عــام،   100
�ــســارع امللك  ــة عــلــى  املــركــزي
فــيــ�ــســل، ويــجــتــمــع فــيــه عــدد 

كبري من البائعني.

�سيدين ـــ وكاالت
وهم  بالهلع،  اأ�سرتالية  فتاة  اأ�سدقاء  اأ�سيب 
ي�ساهدون رفيقتهم يف الرحلة البحرية بني فكي 
اأ�سرتالية  مراهقة  كانت  التفا�سيل  ويف  قر�ض، 
يق�سم  الذي  �سوان  نهر  يف  اأ�سدقائها  مع  تلهو 
حتفها  تلقى  اأن  قبل  االأ�سرتالية،  بريث  مدينة 
نيوز"  "�سكاي  �سبكة  وذكـــرت  مـــروع.  ب�سكل 
منت  على  كانت  ال�سحية  اأن  اأم�ض  الربيطانية، 
تباغتها  اأن  قبل  �سكي"،  "جت  مائية  دراجـــة 
�سمكة قر�ض، وت�سيبها بجروح خطرية توفيت 

على اإثرها، واأعلن عن وفاتها يف املكان.
وقالت ال�سرطة االأ�سرتالية اإنه بدا لالأ�سدقاء 
بالقرب  ت�سبح  الدالفني  من  جمموعة  هناك  اأن 
منهم، فقفزت الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا 
الــدالفــني  بــالــقــرب مــن هــذه  املــيــاه، لت�سبح  يف 
اأ�سماك  االأليفة. لكن الدالفني كانت يف احلقيقة 
اأ�سدقاء  اأن  ال�سرطة  وذكــرت  مفرت�سة،  قر�ض 
ومل  للغاية،  موؤملا  حادثا  �سهدوا  الراحلة  الفتاة 

يعرف حتى االآن نوع �سمك القر�ض هذه.
اأن  املعتاد  غــري  مــن  اإنــه  ال�سلطات  وقــالــت 
ت�سبح اأ�سماك القر�ض يف النهر الذي ي�سب يف 
هجوم  اأول  هذا  اأن  ويعتقد  الهندي.  املحيط 
قاتل الأ�سماك القر�ض يف نهر �سوان منذ نحو 

عام.  100

سرب نحل يلغي رحلة طيران
�ساو باولو ـ وكاالت

وا�ستقر  ركاب،  طائرة  �سخم  نحل  �سرب  هاجم 
اإلغاء رحلة  اإىل  اأدى  اأحد مركاتها، ما  بالقرب من 
دي  ريو  مدينة  من  انطالقها  من  دقائق  قبل  جوية 
جانريو اإىل وجهتها يف مدينة �ساو باولو بالربازيل.

اإعالم،  تداولتها و�سائل  لقطات م�سورة  واأظهرت 

طائرة خطوط "التام" اجلوية االأمريكية الالتينية، 
كانت  تقف يف مدرج مطار ريو دي جانريو، حيث 
ت�ستعد لالإقالع  يف ال�ساعات االأوىل من الفجر، بينما 
اخلارجي،  �سطحها  النحل  من  كبري  �سرب  هاجم 
وا�ستقر يف جمموعات على جناحها االأي�سر بالقرب 

من اأحد مركاتها.

املطار  يف  ال�سالمة  اإدارة  علقت  ذلك،  وجراء 
لتحريك  ماولة  يف  وذلك  �ساعات،  لعدة  الرحلة 
النحل بعيدًا عن الطائرة، لكنها قررت اأخريًا اإلغاء 
وجدت  بعدما  ظهرًا،  الواحدة  ال�ساعة  بعد  الرحلة 
اأن �سرب النحل مل يتحرك طوال هذه ال�ساعات من 

على جناح الطائرة.
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