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فجر الصحافة السعودية

50 % ارتفاع

6 مقومات

عدد المصانع في المملكة

للفرص االستثمارية بعدة قطاعات

البالد - الرياض
عبدالعزيز  بن  اأ�سامة  املهند�س  املعدنية  ال�سناعة والرثوة  نائب وزير  اأكد 
للم�سار  ت�سحيح  مبثابة  لتكون  ج��اءت   2030 اململكة  روؤي��ة  اأن  الزامل، 
االقت�سادي يف اململكة، مبّينًا اأنه منذ اإطالقها وحتى نهاية 2022م ارتفع 
خالل  ملعاليه  كلمة  يف  ذلك  جاء   .% 50 بن�سبة  اململكة  يف  امل�سانع  عدد 
منتدى النه�سة ال�سناعية ال�سعودية ال�سنوي الذي نظمته جامعة اليمامة 
وتنويع  تنمية  نحو  ال�سعودية..  ال�سناعية  "النه�سة  عنوان  حتت  اأم�س 
االقت�ساد الوطني وفق روؤية 2030"، وي�ستمر على مدى يومني، برعاية 
وزارة ال�سناعة والرثوة املعدنية. وبنّي اأن اإن�ساء وزارة ال�سناعة والرثوة 
كرافدين  والتعدين  ال�سناعة  قطاعي  على  االعتماد  توؤكد  خطوة  املعدنية 
وتطوير  االإي��ج��اب��ي  بالتغيري  ال��ق��ي��ادة  اهتمام  م��دى  وت��وؤك��د  اقت�ساديني 

ال�سناعة وتوطينها لت�سكل حجر االأ�سا�س يف تنويع م�سادر الدخل.

البالد ـ الرياض
الرتكي"،  ال�سعودي  االأعمال  "ملتقى  فعاليات  الريا�س  يف  اأم�س  انطلقت 
التجارة  وزي��ر  معايل  بح�سور  ال�سعودية،  ال��غ��رف  احت��اد  ينظمه  ال��ذي 
الدكتور ماجد بن عبدالله الق�سبي، ووزير التجارة الرتكي الدكتور حممد 
مو�س، وم�ساركة اأكرث من 450 �سركة �سعودية وتركية وعدد من اجلهات 
اأن  امللتقى  خ��الل  كلمته  يف  التجارة  وزي��ر  واأك��د  البلدين.  يف  احلكومية 
طموحة،  وروؤي��ة  قيادة  بف�سل  م�سبوق  غري  وحتواًل  نه�سة  تعي�س  اململكة 
امللتقى  اأن  م�سيفًا  الفر�س،  اأر���س  جتعلها  وث��روات  مقومات   6 ومتتلك 
البلدين، منوهًا  االقت�سادي بني  للتعاون  اإيجاد فر�س جديدة  �سي�سهم يف 
والبنية  واالإ�سكان  وال�سياحة  املعادن  قطاعات  يف  اال�ستثمارية  بالفر�س 

التحتية واخلدمات واالت�ساالت والرقمنة باململكة.

تمكين المرأة في قطاع األمن السيبراني
ملتقى يناقش التحديات والفرص الواعدة

عقدت الهيئة الوطنية لالأمن ال�سيرباين، امللتقى الوطني لالأمن 
ال�سيرباين  »االأم��ن  �سعار  حتت  االأوىل  ن�سخته  يف  ال�سيرباين 
يف  امل�سوؤولني  من  عدد  بح�سور  وذلك  وتنمية«،  ومتكنٌي  دفاٌع 
 1000 م��ن  اأك��رث  ومب�ساركة  واخل��ا���س��ة،  احلكومية  اجل��ه��ات 
 500 من  اأك��رث  ميثلون  ال�سيرباين  االأم��ن  جم��ال  يف  خمت�س 
جل�سات   7 على  امللتقى  وي�ستمل  اململكة.  يف  وطنية  جهة 
حوارية تناق�س اأهمية تعزيز تكامل اجلهود يف منظومة االأمن 
قطاع  حتديات  ومواجهة  الوطني،  امل�ستوى  على  ال�سيرباين 

االأمن ال�سيرباين، متطرقة اإىل تعزيز تناف�سية القطاع واغتنام 
الفر�س الواعدة فيه، ف�ساًل عن بحث �ُسبل تعزيز دعم ال�سركات 
هذا  يف  واخلا�سة  الوطنية  اجلهات  ودور  املجال  يف  النا�سئة 
املمار�سات احلديثة يف  اأف�سل  ال�سوء على  ُت�سلط  كما  االإط��ار، 
الت�سدي للتهديدات ال�سيربانية املتجددة، وم�ستقبل متكني عمل 
ال�سيرباين  لالأمن  الوطنية  الهيئة  وك�سفت  القطاع.  يف  امل��راأة 
خالل امللتقى عن 6 اإطالقات لتعزيز منظومة االأمن ال�سيرباين 
ال�سيربانية،  التهديدات  ا�ستق�ساء  خدمات  �سملت  اململكة،  يف 

االأمن  خلدمات  الوطنية  البوابة  يف  جديدة  خدمات  واإ�سافة 
والربنامج  ال�سيرباين،  التمكن  وحزمة  »ح�سني«،  ال�سيرباين 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��وع��ي��ة ب���االأم���ن ال�����س��ي��رباين »اآم������ن« ب��ال�����س��راك��ة 
االأ�سا�سية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  مع  االإ�سرتاتيجية 
»�سايربك«  برنامج  من  الثانية  الن�سخة  اإىل  اإ�سافًة  »�سابك«، 
االأمن  يف  االبتكار  وبرنامج  ال�سيرباين،  االأم��ن  قطاع  لتنمية 
م��ع �سركة نيوم  ب��ال��ت��ع��اون  االب��ت��ك��ار«  »���س��اي��ربك  ال�����س��ي��رباين 

وال�سركة ال�سعودية لتقنية املعلومات »�سايت«.

البالد ـ الرياض

36

السعودية تعزز أبحاث الفضاء لخدمة البشرية
تجارب بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى

املهام  عن  للف�ساء،  ال�سعودية  الهيئة  ك�سفت 
خالل  اإجراوؤها  �سيتم  التي  العلمية  واالأبحاث 
رحلة رائدة الف�ساء ورائد الف�ساء ال�سعوديني 
ال��ق��رين، �سمن طاقم  ب��رن��اوي، وع��ل��ي  ري��ان��ة 
الدولية  الف�ساء  حمطة  يف  الف�سائية  املهمة 
احلايل  العام  من  الثاين  الربع  يف   ،"ISS"
2023م، �سمن برنامج اململكة لرواد الف�ساء.
واأعلنت الهيئة اأن رائدي الف�ساء �سيقومان مع 
جتربة   11 باإجراء  الرحلة  خالل  املهمة  طاقم 
ال�سغرى،  اجلاذبية  يف  رائ��دة  علمية  بحثية 
اململكة  مكانة  نتائجها  �ستعزز  اأب��ح��اث  وه��ي 
وخدمة  الف�ساء،  ا�ستك�ساف  جم��ال  يف  عامليًا 
الب�سرية، وتوؤكد دور مراكز االأبحاث ال�سعودية 
يف اإحداث تاأثري علمي يف هذا املجال، اإ�سافة 

اإىل اإجراء ثالث جتارب تعليمية توعوية.
حممد  عبدالعزيز  االأول  املركز  على  وح�سل 
اخلليف بجائزة تبلغ 30 األف ريال، فيما جاء 
يف املركز الثاين الذي تبلغ جائزته النقدية 20 
األف ريال، نهار عبدالفتاح، وفاز �سعود ال�سيخ 

باملركز الثالث بقيمة 10 اآالف ريال. 
مالية  ج��وائ��ز  ر���س��دت  الهيئة  اأن  اإىل  اإ���س��اف��ًة 
بقيمة 40 األف ريال ل� 10 مقاالت متميزة مع 
ن�سر هذه املقاالت يف جملة اثرائيات ومن�سات 

متعاونة مع الهيئة.

البالد ـ الرياض

4

المحكمة العليا
تدعو لتحري رؤية هالل رمضان الثالثاء

البالد - الرياض
ي روؤية هالل  دعت املحكمة العليا عموم امل�سلمني يف جميع اأنحاء اململكة اإىل حترِّ
"نظرًا  اأم�س:  لها  الثالثاء. وقالت املحكمة يف بيان  املبارك م�ساَء غٍد  �سهر رم�سان 
ملا ت�سمنه قرار املحكمة العليا رقم )167 / ه�( وتاريخ 1 / 8 / 1444ه� اأن يوم 
الثالثاء 1 / 8 / 1444ه� � ح�سب تقومي اأم القرى � املوافق 21 / 2 / 2023م، 
هو غرة �سهر �سعبان لعام 1444ه� فاإن املحكمة العليا ترغب اإىل عموم امل�سلمني يف 
جميع اأنحاء اململكة حتّري روؤية هالل �سهر رم�سان م�ساء يوم الثالثاء 29 / 8 / 

2023م".   /  3  /  21 املوافق   � القرى  اأم  تقومي  ح�سب   � 14443ه� 
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لت�سهيل اخلدمات القانونية للم�ستفيدات

ثمن جهود الدعم الكبرية.. اأمري ال�سرقية: 

تد�سني مركز زراعة الكلى
�سعود  الأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�سمو  ���س��اح��ب  د���س��ن 
غ�سيل  مركز  الطائف  حمافظ  �سعود  بن  نهار  بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ل��ك  مب�ست�سفى  ال��ك��ل��ى  وزراع�����ة 
قبل  من  تاأهيله  اإع��ادة  بعد  بالطائف  التخ�س�سي 
املتحدث  واأو���س��ح  ال�ساكرين.  اأوق��اف  موؤ�س�سة 
املركز  اأن  الثقفي  وليد  الطائف  ل�سحة  الر�سمي 
العديد  فيه  وي��ق��دم  ���س��ري��رًا،   18 على  يحتوي 
والغ�سيل  ال��دم��وي  الغ�سيل  منها  اخل��دم��ات  م��ن 
والغ�سيل  املنزيل  الدموي  والغ�سيل  الربوتيني 
التي  اإىل اخل��دم��ة اجل��دي��د  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ن��اع��ي 

�ستنطلق قريبًا وهي عمليات زارعة الكلى.

خدمات لقا�سدي امل�سجد احلرام
قدمت الرئا�سة العامة ل�سوؤون امل�سجد احلرام 
النوعية  خدماتها  من  حزمة  النبوي،  وامل�سجد 
املعتمرين و�سيوف  العتيق من  البيت  لقا�سدي 
للمعتمرين  املقدمة  الرحمن. وتنوعت اخلدمات 
ل�  واملطويات  الكتيبات  توزيع  عرب  وامل�سلني 
ل�  الرقمية  التوعية  وتقدمي  م�ستفيد،   1.600
 100.000 جانب  اإىل  م�ستفيد،   20.000
م�ستفيد من التوعية امليدانية، وتقدمي اخلدمات 
التطوعية ل� 19.200 م�ستفيد. كما جرى تقدمي 
خدمة التطويف ل� 2.150 م�ستفيدًا، وا�ستخدام 
 3.000 و  امل��ط��ه��رات،  م��ن  ل��ر   130.000
تعقيم  ل��ر يف  امل��ع��ط��رات، و31.600  م��ن  ل��ر 
من  لر   4.300 تقدمي  اإىل  بالإ�سافة  ال�سجاد، 

معقمات الأيدي.

تعريف اأهمية الغطاء النباتي
النباتي  الغطاء  لتنمية  الوطني  املركز  ي�سارك 
ومكافحة الت�سحر مبنطقة تبوك يف مهرجان هيئة 
تطوير حممية امللك �سلمان بن عبدالعزيز امللكية، 
الأثري  ال�سور  متنزه  فعالياته حاليًا يف  واملقامة 
بجناح  املركز  م�ساركة  وتاأتي  تيماء.  مبحافظة 
اإر�سادي لتعريف زائري املهرجان باأهمية الغطاء 
النباتي و�سبل املحافظة عليه، مع اإتاحة الفر�سة 
لهم لغر�س الأ�سجار وتقدمي كافة املعلومات التي 

يحتاجونها يف املجال الزراعي.

تدشين منصة »عزوة« الرقمية

صندوق الشهداء والمصابين يقدم خدمات مستدامة

رعى اإطالق وت�سغيل خدمات املياه ب�»عقلة ال�سقور«
أمير القصيم يتفقد أعمال مشروع طريق القصيم - مكة

البالد - الرياض
د�ّسن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن بندر 
بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�س يف مكتبه بق�سر 
احلكم اأم�س، من�سة "عزوة الرقمية" لت�سهيل تقدمي 

اخلدمات القانونية للم�ستفيدات.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه رئي�س جمل�س اإدارة 
الأ�سرية عبداللطيف بن  للحماية  اجلمعية اخلريية 

عبدالله الراجحي واأع�ساء جمل�س الإدارة.
وا�ستمع �سموه اإىل �سرٍح عن املن�سة واأهدافها 
يف خ��دم��ة ال���س��ت�����س��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��راف��ع 
حتمل  ي�ستطعن  ل  ال��ل��وات��ي  للن�ساء  امل��ج��اين 
اأتعاب املحاماة، معربًا عن متنياته لهم بالتوفيق 

والنجاح يف اأعمالهم.

البالد - الدمام
نوه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود 
اأم���ري املنطقة  ال��ع��زي��ز  ب��ن عبد  ن��اي��ف  ب��ن 
به �سندوق  الذي يحظى  بالدعم  ال�سرقية 
ال�سهداء وامل�سابني والأ�سرى واملفقودين 
لت�سحيات  تقديرًا  احلكيمة  القيادة  م��ن 
الوطن  ع��ن  ودف��اع��ه��م  البوا�سل  الأب��ط��ال 

ومقد�ساته.
اأم�����س،  ا�ستقباله  خ��الل  �سموه  وث��م��ن 
الأمني العام ل�سندوق ال�سهداء وامل�سابني 
والأ���س��رى وامل��ف��ق��ودي��ن ط��الل ب��ن عثمان 
التي  الكبرية  اجلهود  ومرافقيه،  املعمر 
ي��ق��دم��ه��ا ال�����س��ن��دوق م��ن اأج���ل دع���م اأ���س��ر 

ال�����س��ه��داء وامل�����س��اب��ني، وت��ق��دمي خ��دم��اٍت 
كرمية  حياة  لتحقيِق  وم�ستدامٍة  متنوعٍة 
لأ���س��ر ال�����س��ه��داء وامل�����س��اب��ني والأ����س���رى 

واملفقودين.
وُقدم خالل ال�ستقبال �سرحًا عن اأعمال 
وبرامج واأهداف ال�سندوق لدعم ورعاية 
اأ����س���ر ال�����س��ه��داء وامل�����س��اب��ني والأ����س���رى 
باأعمال  والقيام  يعولهم  وم��ن  املفقودين 
خريية يعود اأجرها وثوابها لهم باإذن الله.

وبارك �سموه توقيع ال�سندوق عددًا من 
املانع  وكليات  ال�سندوق  بني  التفاقيات 
باملنطقة  الأي��ت��ام  ل��رع��اي��ة  ب��ن��اء  وجمعية 

ال�سرقية وجمموعة اأوقاف ال�سويان.

البالد - بريدة
تفقد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور في�سل 
منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز  ب��ن  �سعود  ب��ن  م�سعل  ب��ن 
مكة  الق�سيم  طريق  م�سروع  اأعمال  اأم�س،  الق�سيم 

املكرمة املبا�سر.
وا�ستمع �سموه ل�سرح موجز من الفريق الهند�سي 
باملنطقة  اللوج�ستية  النقل واخلدمات  بفرع وزارة 
تقاطع  عند  يبداأ  الذي  بامل�سروع  العمل  مراحل  عن 
بالقرب  ال�سريع  املنورة  املدينة   - الق�سيم  طريق 
بطول  م�سكة  مركز  عند  وينتهي  الذيبية  مركز  من 
امل�ساريع  ه��ذه  مثل  اأهمية  �سموه  واأك��د  135كم. 
احل��ي��وي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي ت��اأت��ي ب��دع��م ال��ق��ي��ادة 
احلكيمة، م�سريًا اإىل اأن تنفيذ طريق الق�سيم - مكة 
واملنفذة  املهمة  املحورية  الطرق  من  يعّد  املكرمة 
ب��اأع��ل��ى امل��وا���س��ف��ات ال��ف��ن��ي��ة، و���س��ي��خ��دم امل��ن��اط��ق 
النقل  وزارة  بجهود  منوهًا  والو�سطى،  ال�سمالية 
هذا  اإمت��ام  على  وحر�سها  اللوج�ستية  واخل��دم��ات 
اإم��ارة  وكيل  اجلولة  خالل  �سموه  راف��ق  امل�سروع. 

الق�سيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، واأمني منطقة 
الق�سيم املهند�س حممد املجلي، ومدير فرع وزارة 
بالإنابة  بالق�سيم  اللوج�ستية  واخل��دم��ات  النقل 

املهند�س عبدامللك ال�سوينع.
الق�سيم  منطقة  اأمري  �سمو  رعى  ثانية،  جهة  من 
عقلة  ملحافظة  املياه  خدمات  وت�سغيل  اإطالق  اأم�س 
جتاوزت  حيث  املنطقة،  مراكز  من  وعدد  ال�سقور، 

 190 نحو  فيها  املنفذة  الأع��م��ال  منظومة  تكلفة 
اإىل  امل��ي��اه  اإي�����س��ال  اأن  اإىل  م�����س��ريًا  ري���ال،  مليون 
ق�سوى،  اأول��وي��ة  كافة  املواطنني  من  امل�ستفيدين 
منوهًا بدعم القيادة الر�سيدة لكل ما يخدم املواطنني 
املواطن وتوفري متطلباته كافة  حيث جعلت خدمة 
من اأولوياتها، خا�سة مع ما ُيلم�س من نقالت نوعية 

مب�ستوى اخلدمات يف خمتلف مناطق اململكة.

نائب أمير مكة يناقش خطط مشروع »الهدي«
البالد - جدة

راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري بدر بن �سلطان بن عبدالعزيز 
املركزية،  احلج  جلنة  رئي�س  نائب  املكرمة  مكة  منطقة  اأم��ري  نائب 
وا�ستعدادات  ملناق�سة خطط  اأم�س،  الإمارة بجدة  مقر  اجتماعًا يف 
م�سروع اململكة لالإفادة من الهدي والأ�ساحي خالل مو�سم حج هذا 
الرتيبات  على  الجتماع،  خالل  �سموه  واطلع  1444ه��.  العام 
املُعّدة واخلطط التي يعتزم م�سروع اململكة لالإفادة من حلوم الهدي 
والهادفة  احل��ايل،  العام  حج  خالل  املقد�سة  بامل�ساعر  والأ�ساحي 
الت�سغيلية، عرب عّدة خطوات ت�سمل  اأعلى معايري اجلودة  لتطبيق 
اأعمال  لتنفيذ  الالزمة  العمالة  وتوفري  الأنعام  توريد  عقود  اإب��رام 
ال�سغيل وال�سيانة ونظافة املرافق، اإ�سافة اإىل الآليات احلديثة التي 
�ستعمل على التخل�س من املخلفات وفق اأف�سل الطرق ال�سحية مبا 

يكفل عدم التاأثري �سلبًا على الإ�سحاح البيئي.
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المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هالل رمضان الثالثاء

يف  اململكة  قطعتها  مميزة  خطوات 
جمال التنظيمات الرقمية، ما جعلها 
تتقدم بقوة نحو ال�صدارة بني دول 
اإذ ح��ل��ت يف  ال��ع�����ص��ري��ن،  جم��م��وع��ة 
الدويل  لالحتاد  وفقًا  الثاين  املركز 
لالت�صاالت، والرابع عامليًا، يف تاأكيد 
االت�����ص��االت  بقطاع  االه��ت��م��ام  على 
القيادة  قبل  من  املعلومات  وتقنية 
الر�صيدة -اأيدها الله- والتي ت�صعى 
دومًا لتمكني هذا القطاع لبناء اإطار 
نحو  وال��ت��ح��ول  م�صتدام  تنظيمي 
لتمكني  الرقمي  التعاوين  التنظيم 

االقت�صاد الرقمي.
ا�صرتاتيجية  اململكة  و�صعت  وق��د 
طموحة للتحول نحو "منظم رقمي" 
يف  العاملية  التوجهات  مع  تن�صجم 
هذا املجال، �صاعية للو�صول بقطاع 
اأع��ل��ى  اإىل  وال��ت��ق��ن��ي��ة  االت�������ص���االت 
عامليًا،  التنظيمي  الن�صج  م�صتويات 
االقت�صاد  يف  اال�صتثمار  لت�صهيل 
الرقمي، وحتقيق اأعلى م�صتوى من 
التنظيمية،  اجلهات  بني  التن�صيق 
وت���وف���ر ب��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ج��اذب��ة 

وحمفزة ملختلف القطاعات.
لقطاع  التنظيمية  ال��رح��ل��ة  ومت��ت��د 
االت�صاالت يف اململكة منذ نحو 95 
تاأ�صي�س  منذ  انطلقت  حيث  ع��ام��ًا، 
م��دي��ري��ة ال��ري��د وال����رق وال��ه��ات��ف 
اململكة  متكنت  كما  1924م،  ع��ام 
من  االت�����ص��االت  هيئة  اإن�����ص��اء  م��ن��ذ 
�صاهمت  جذرية  اإ�صالحات  اإح��داث 
لتتبواأ  دول��ي��ا  ت�صنيفها  رف���ع  يف 
قبل  ال��ع��ام  يف  اخل��ام�����س  امل�صتوى 
القطاع  منظمي  اأكرث  كاأحد  املا�صي، 
تلك  وتنعك�س  العامل،  ح��ول  ن�صجا 
منو  ع��ل��ى  التنظيمية  ال��ن��ج��اح��ات 
���ص��وق االت�������ص���االت وال��ت��ق��ن��ي��ة يف 
واالأ���ص��رع  االأك����ر  لي�صبح  اململكة 

منوًا يف املنطقة.

تمكين 
االقتصاد الرقمي

كلمة

البالد - الرياض
عقدت الهيئة الوطنية لالأمن ال�صيراين، امللتقى الوطني لالأمن ال�صيراين يف ن�صخته االأوىل 
حتت �صعار »االأمن ال�صيراين دفاٌع ومتكنٌي وتنمية«، وذلك بح�صور عدد من امل�صوؤولني يف 
اجلهات احلكومية واخلا�صة، ومب�صاركة اأكرث من 1000 خمت�س يف جمال االأمن ال�صيراين 

ميثلون اأكرث من 500 جهة وطنية يف اململكة.
منظومة  يف  اجلهود  تكامل  تعزيز  اأهمية  تناق�س  حوارية  جل�صات   7 على  امللتقى  وي�صتمل 
االأمن ال�صيراين على امل�صتوى الوطني، ومواجهة حتديات قطاع االأمن ال�صيراين، متطرقة 
دعم  تعزيز  �ُصبل  بحث  عن  ف�صاًل  فيه،  الواعدة  الفر�س  واغتنام  القطاع  تناف�صية  تعزيز  اإىل 
ُت�صلط  كما  االإط��ار،  هذا  يف  واخلا�صة  الوطنية  اجلهات  ودور  املجال  يف  النا�صئة  ال�صركات 
ال�صوء على اأف�صل املمار�صات احلديثة يف الت�صدي للتهديدات ال�صيرانية املتجددة، وم�صتقبل 
متكني عمل املراأة يف القطاع. وك�صفت الهيئة الوطنية لالأمن ال�صيراين خالل امللتقى عن 6 
التهديدات  ا�صتق�صاء  �صملت خدمات  اململكة،  ال�صيراين يف  االأمن  لتعزيز منظومة  اإطالقات 
ال�صيرانية، واإ�صافة خدمات جديدة يف البوابة الوطنية خلدمات االأمن ال�صيراين »ح�صني«، 
بال�صراكة  »اآمن«  ال�صيراين  باالأمن  للتوعية  الوطني  ال�صيراين، والرنامج  التمكن  وحزمة 
االإ�صرتاتيجية مع ال�صركة ال�صعودية لل�صناعات االأ�صا�صية »�صابك«، اإ�صافًة اإىل الن�صخة الثانية 
من برنامج »�صايرك« لتنمية قطاع االأمن ال�صيراين، وبرنامج االبتكار يف االأمن ال�صيراين 

»�صايرك االبتكار« بالتعاون مع �صركة نيوم وال�صركة ال�صعودية لتقنية املعلومات »�صايت«.
رفع جاهزية اجلهات  اإىل  الرامية  تاأتي �صمن جهودها  االإطالقات  اأن هذه  الهيئة  واأو�صحت 
يف  االإ�صرتاتيجية  م�صتهدفاتها  وحتقيق  املتجددة،  ال�صيرانية  للمخاطر  للت�صدي  الوطنية 
تنمية قطاع االأمن ال�صيراين، وحتفيز منظومة ال�صناعة املحلية واالبتكار يف القطاع، الفتة 
اأولوّية وطنية  ال�صيراين باعتباره  الف�صاء  اأمن  لتعزيز  اأهمية توحيد اجلهود الوطنية  اإىل 

حلماية املقدرات االقت�صادية والبنى التحتية يف اململكة.
و�صاحَب عقد امللتقى اإطالق معر�س تفاعلي ا�صتعر�صت من خالله الهيئة جانبًا من جهودها 
بخدمات  والتعريف  ال�صيراين،  االأمن  جماالت  يف  املتخ�ص�صة  الوطنية  القدرات  تنمية  يف 
التمكني ال�صيراين التي من �صاأنها االإ�صهام يف تعزيز اجلاهزية ال�صيرانية للجهات الوطنية، 
القطاع، ف�صاًل عن  االأعمال وحتفيز اال�صتثمار يف  ودورها يف ت�صجيع االبتكار ودعم ريادة 

اخلدمات التي تتيحها يف جمال التوعية ال�صيرانية.
وُتعد الهيئة الوطنية لالأمن ال�صيراين اجلهة املخت�صة باالأمن ال�صيراين يف اململكة، واملرجع 
الوطني،  واأمنها  للدولة  للم�صالح احليوية  تعزيزه حماية  اإىل  �صوؤونه، وتهدف  الوطني يف 
اإ�صافة اإىل حماية البنى التحتية احل�صا�صة والقطاعات ذات االأولوية، واخلدمات واالأن�صطة 
وت�صجيع  اململكة  يف  ال�صيراين  االأم��ن  قطاع  منو  بتحفيز  الهيئة  تخت�س  كما  احلكومية، 

االبتكار واال�صتثمار فيه.

يستعرض مستقبل تمكين المرأة في القطاع

»التخصصات الصحية« تكرم الفائزين بمسابقة جمعية القلب األمريكية

البالد - الرياض
اململكة  اأنحاء  امل�صلمني يف جميع  العليا عموم  دعت املحكمة 
ي روؤية هالل �صهر رم�صان املبارك م�صاَء غٍد الثالثاء. اإىل حترِّ
العاملني،  رب  لله  "احلمد  اأم�س:  لها  بيان  يف  املحكمة  وقالت 
و�صحبه  اآل��ه  وعلى  حممد،  نبينا  على  وال�����ص��الم  وال�����ص��الة 
رقم  العليا  املحكمة  ق��رار  ت�صمنه  ملا  فنظرًا  وبعد:  اأجمعني، 
الثالثاء  ي��وم  اأن  1444ه�   /  8  /  1 وت��اري��خ  ه���(   /  167(

 21 املوافق   � القرى  اأم  تقومي  ح�صب   � 1444ه�   /  8  /  1
فاإن  1444ه�  لعام  �صعبان  �صهر  غرة  هو  2023م،   /  2  /
اأنحاء  جميع  يف  امل�صلمني  عموم  اإىل  ترغب  العليا  املحكمة 
الثالثاء  يوم  م�صاء  رم�صان  �صهر  هالل  روؤي��ة  حتّري  اململكة 
 21 � املوافق  القرى  اأم  � ح�صب تقومي  1444ه�   / 8  / 29
بالعني  ي��راه  ممن  العليا  املحكمة  وترجو  2023م.   /  3  /
اإليه  حمكمة  اأق���رب  اإب���الغ  املناظر،  بوا�صطة  اأو  امل��ج��ردة، 

باأقرب مركز، مل�صاعدته  اأو االت�صال  اإليها،  وت�صجيل �صهادته 
ممن  العليا  املحكمة  وتاأمل  حمكمة.  اأق��رب  اإىل  الو�صول  يف 
لديه القدرة على الرتائي االهتمام بهذا االأمر، واالن�صمام اإىل 
االأجر  واحت�صاب  الغر�س،  لهذا  املناطق  يف  امل�صكلة  اللجان 
والثواب بامل�صاركة؛ ملا فيه من التعاون على الر والتقوى، 
والنفع لعموم امل�صلمني. والله املوفق، و�صلى الله و�صلم على 

نبينا حممد وعلى اآله واأ�صحابه اأجمعني".

 ملتقى األمن السيبراني يناقش التحديات والفرص الواعدة

وفقًا لتقرير االتحاد الدولي لالتصاالت

البالد - الرياض
عن   )ITU( لالت�صاالت  ال��دويل  االحت��اد  اأعلن 
دول جمموعة  على  الثاين  املركز  اململكة  حتقيق 
جاهزية  يف  عامليًا  ال��راب��ع  وامل��رك��ز  الع�صرين، 
بناء  يف  جن��اح��ه��ا  ع��ق��ب  ال��رق��م��ي��ة،  التنظيمات 
التنظيم  نحو  والتحول  م�صتدام  تنظيمي  اإط��ار 

التعاوين الرقمي لتمكني االقت�صاد الرقمي.
اأو����ص���ح حم��اف��ظ ه��ي��ئ��ة االت�����ص��االت وال��ف�����ص��اء 
التميمي  �صعود  ب��ن  حممد  ال��دك��ت��ور  والتقنية 
بهذه املنا�صبة اأن اململكة ممثلة بهيئة االت�صاالت 
وال��ف�����ص��اء وال��ت��ق��ن��ي��ة جن��ح��ت يف حت��ق��ي��ق ه��ذا 
االت�صاالت  ق��ط��اع  ب��ه  يحظى  مل��ا  نتيجة  املنجز 
والتقنية من دعم غر حمدود من خادم احلرمني 
اآل �صعود،  �صلمان بن عبدالعزيز  امللك  ال�صريفني 
جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ويل  �صمو  م��ن  ومت��ك��ني 
الوزراء االأمر حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز، 
االت�����ص��االت  وزي���ر  م��ع��ايل  م��ن  حثيثة  ومتابعة 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املعلومات  وتقنية 
روؤي��ة  اأر�صته  وم��ا  ال�صواحه،  عبدالله  املهند�س 
ال�صعودية 2030 من دعائم وممكنات يف قطاع 
اإ�صرتاتيجية  لو�صع  اأدت  والتقنية  االت�صاالت 
طموحة للتحول نحو "منظم رقمي" تن�صجم مع 

التوجهات العاملية يف هذا املجال.
التنظيمي  ب��دوره��ا  الهيئة  اأن  التميمي  وب���نّي 
اأطلقت العديد من املبادرات التطويرية لتنظيمات 
نحو  ب��ه  للو�صول  والتقنية  االت�����ص��االت  قطاع 
حيث  عامليا،  التنظيمي  الن�صج  م�صتويات  اأعلى 
واأكادميية  الوطنية  التنظيمات  جلنة  اأن�����ص��اأت 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات ال��رق��م��ي��ة ك��خ��ط��وة اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ملختلف  وحمفزة  جاذبة  تنظيمية  بيئة  لتوفر 
االقت�صاد  يف  اال�صتثمار  وت��ع��زي��ز  ال��ق��ط��اع��ات، 
الرقمي وت�صريع التحول الرقمي، وحتقيق اأعلى 
التنظيمية،  اجلهات  بني  التن�صيق  من  م�صتوى 
امل��و���ص��وع��ات  تنظيم  يف  امل���واءم���ة  ج��ان��ب  اإىل 
الرقمية امل�صرتكة بني اجلهات املحلية والدولية، 
التنظيمية  البيئة  تعزيز  م�صلحة  يف  ي�صب  مبا 

الرقمية يف خمتلف القطاعات احليوية.
ولفت اإىل اأن هيئة االت�صاالت والف�صاء والتقنية 
تركيزها  عر  عامليا  اململكة  تناف�صية  من  ع��ززت 
ع��ل��ى ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ت��ع��اوين واإ����ص���راك اأ���ص��ح��اب 
التنظيمي  االبتكار  على  واعتمادها  امل�صلحة، 
والريادة على امل�صتوى الدويل، وكذلك االأدوات 
التنظيمية ل�صوق االت�صاالت والتقنية، كما حققت 

التميز االبتكاري يف اإدارة الطيف الرتددي.

المملكة ثانيًا في التنظيمات الرقمية البالد - الرياض
ال�صحية  للتخ�ص�صات  ال�صعودية  الهيئة  ك��رم��ت 
لدى  القلب  اأمرا�س  زمالة  برنامج  متدربي  اأم�س، 
املركز  حققوا  الذين  ال�صعودي  ال��ب��ورد  يف  الكبار 
العلمية يف موؤمتر  االأول با�صم اململكة يف امل�صابقة 

جمعية القلب االأمريكية يف نيواأورلينز.
اأو�����س بن  ال��دك��ت��ور  للهيئة  ال��ع��ام  االأم����ني  وال��ت��ق��ى 
الريا�س  مبدينة  الهيئة  مقر  يف  ال�صم�صان  اإبراهيم 
ال��ف��ائ��زي��ن ال��ث��الث��ة وه���م: ال��دك��ت��ور حم��م��د احل�صن 
مدينة  يف  الكبار  لدى  القلب  اأمرا�س  زمالة  متدرب 
والدكتور  الريا�س،  يف  الطبية  العزيز  عبد  امللك 
لدى  القلب  اأمرا�س  زمالة  متدرب  احلربي  اإبراهيم 
الكبار يف م�صت�صفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز 
اأح��م��د الهي�صل  ال��ري��ا���س، وال��دك��ت��ور  االأب��ح��اث يف 
االأم��ر  مدينة  يف  الكبار  ل��دى  القلب  زمالة  متدرب 
يرافقهم  ال��ري��ا���س،  يف  الع�صكرية  الطبية  �صلطان 
اأول  اال�صت�صاري  ال�صعودية  يف  اجلمعية  ممثل 
حممد  ال��دك��ت��ور  وال�����ص��م��ام��ات  ال�����ص��راي��ني  ق�صطرة 
القلب  ت��دري��ب  برنامج  ورئي�س  ال��ب��ارق��ي،  بلغيث 
للكبار يف م�صت�صفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز 

االأبحاث الدكتور اأحمد امل�صطفى.
الر�صيدة  للقيادة  التهنئة  للهيئة  العام  االأمني  ورفع 
با�صم  اإجن��از  من  حتقق  ما  على  الله-  حفظها   –
متدربي  كفاءة  ليرز  علمي  عاملي  اململكة يف حمفل 
مهمة  مكانة  حتتل  التي  ال�صعودي  ال��ب��ورد  برامج 

التدريب  ج���ودة  حيث  م��ن  ال��ع��امل��ي  امل�صتوى  على 
واملخرجات، الفتًا اإىل اأن هذا االإجناز مل يكن ليتحقق 
من  الالحمدود  الدعم  ثم  وجل  عز  الله  توفيق  لوال 
ال�صحي  للتعليم   - الله  اأي��ده��ا   - الر�صيدة  القيادة 
وعلى  العلمية  اللجنة  اإىل  �صكره  مقدمًا  باململكة، 
لدى  القلب  الأمرا�س  العلمية  اللجنة  رئي�س  راأ�صهم 

الكبار الدكتور فواز املطري.
التدريب  مكانة  اإىل  للهيئة،  ال��ع��ام  االأم���ني  ون��وه 
ال�صحي واأهميته يف رفع جودة الرعاية ال�صحية، 
رئي�س  ال�صحة  ل��وزي��ر  وت��ق��دي��ره  ���ص��ك��ره  م��ق��دم��ًا 

للتخ�ص�صات  ال�صعودية  الهيئة  اأم��ن��اء  جمل�س 
تتحقق  حتى  يبذلها  التي  جهوده  على  ال�صحية، 
مبخرجات  احلثيث  واهتمامه  االإجن����ازات  ه��ذه 

برامج البورد ال�صعودي.
اأن  ال��ف��ائ��زي��ن  لقائه  ال��ع��ام خ��الل  واأ���ص��اف االأم���ني 
ناحية  م��ن  نوعية  ق��ف��زات  حقق  ال�صحي  التدريب 
اأبناءنا  نرى  واليوم  واملخرجات،  التدريب  ج��ودة 
م�صتغرب  غ��ر  اإجن���از  يف  ال��ت��ط��ور  ه��ذا  يعك�صون 
ال�صعودي  ال��ب��ورد  ب��رام��ج  اأن  اإىل  ن��ظ��رًا  عليهم، 

ت�صاهي برامج التدريب ال�صحي الدولية.
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 تجارب في االستجابة االلتهابية 
للخاليا المناعية

تجارب استجابة االلتهاب 
للعالج الدوائي

دراسة التغيرات في عمر الحمض 
الريبونووي

أهداف تجارب 
علوم الخلية

السعودية تعزز أبحاث الفضاء لخدمة البشرية
البالد � الرياض

تجارب بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى

ك�سفت الهيئة ال�سعودية للف�ساء، عن املهام �الأبحاث العلمية التي �سيتم اإجرا�ؤها خالل رحلة رائدة 
الف�سائية يف  املهمة  القرين، �سمن طاقم  برنا�ي، �علي  ريانة  ال�سعوديني  الف�ساء  الف�ساء �رائد 
حمطة الف�ساء الد�لية "ISS"، يف الربع الثاين من العام احلايل 2023م، �سمن برنامج اململكة 

لر�اد الف�ساء.
�اأعلنت الهيئة اأن رائدي الف�ساء �سيقومان مع طاقم املهمة خالل الرحلة باإجراء 11 جتربة بحثية 
جمال  يف  عامليًا  اململكة  مكانة  نتائجها  �ستعزز  اأبحاث  �هي  ال�سغرى،  اجلاذبية  يف  رائ��دة  علمية 
ا�ستك�ساف الف�ساء، �خدمة الب�سرية، �توؤكد د�ر مراكز الأبحاث ال�سعودية يف اإحداث تاأثري علمي 

يف هذا املجال، اإ�سافة اإىل اإجراء ثالث جتارب تعليمية توعوية.

اخلليف  حممد  عبدالعزيز  الأ�ل  امل��رك��ز  على  �ح�سل 
الثاين  املركز  فيما جاء يف  ري��ال،  األ��ف   30 تبلغ  بجائزة 
الذي تبلغ جائزته النقدية 20 األف ريال، نهار عبدالفتاح، 
اآلف ريال.   10 الثالث بقيمة  �فاز �سعود ال�سيخ باملركز 
اإ�سافًة اإىل اأن الهيئة ر�سدت جوائز مالية بقيمة 40 األف 
ريال ل� 10 مقالت متميزة مع ن�سر هذه املقالت يف جملة 

اثرائيات �من�سات متعا�نة مع الهيئة.
اإث��راء  يف  للم�ساهمة  امل�سابقة  اأطلقت  قد  الهيئة  �كانت 
امل��ح��ت��وى مب��ج��ال ال��ع��م��ارة �ال��ت�����س��م��ي��م، �رف���ع ال��وع��ي 
امل��واه��ب  �اإب����راز  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  املعا�سرة  بالق�سايا 
الإبداعية،  �الكتابة  املقر�ء  املحتوى  تطوير  يف  املحلية 
التقييم  يف  معيارية  ركائز  اأربع  على  امل�سابقة  �اعتمدت 

من  التنقل  ��سال�سة  املقالة،  مو�سوع  ترابط  يف:  متثلت 
املقدمة ل�سلب املو�سوع ثم اخلامتة د�ن الإخالل بالفكرة، 
لإكمال  القارئ  انتباه  ل�سد  الت�سويق  اأ�سلوب  �ا�ستخدام 
عدد  حيث  م��ن  امل�سابقة  ملتطلبات  �ال�ستجابة  املقالة، 
الكلمات، �اللغة امل�ستخدمة، �الإجابة عن ال�سوؤال، �بنية 
املقالة، �اأخريًا عك�س مرئيات الكاتب، �قوة الطرح لآرائه 

�جتاربه ال�سخ�سية.
�سمن  عليها  لالإجابة  الأ�سئلة  من  ع��ددًا  امل�سابقة  �ح��ددت 
املقال حمل التقييم، �ذلك �سمن اأربعة جمالت، جاء الأ�ل 
منها عن التحولت الوطنية �اأثر زيادة الهجرة الداخلية 
�املتو�سطة  ال��ك��رى  اململكة  م��دن  على  الرئي�سة  للمدن 
�ال�����س��غ��رية، �ت���اأث���ري امل�����س��اري��ع ال���ك���رى ع��ل��ى النمط 

الت�سميم  م�ستقبل  على  الثاين  رك��ز  حني  يف  العمراين. 
�التقنية يف ظل الهتمام الثقايف �العمراين، حيث تد�ر 
�سعودي  ت�سميم  منط  ظهور  اإمكانية  ح��ول  الت�سا�ؤلت 
يف  ال�سطناعي  الذكاء  يخلقها  التي  �التحديات  حديث، 
قطاع الت�سميم. �ركز املجال الثالث للم�سابقة على قطاع 
العمارة �الت�سميم من حيث تعريف القطاع �الفر�ع التي 
متكني  �كيفية  باأهميته،  الوعي  رف��ع  �كيفية  يت�سمنها، 
�تنا�ل  املوؤثر.  ح�سورهم  �تعزيز  املجال  هذا  ممار�سي 
�الت�سميم  ال��ع��م��ارة  يف  النقد  �الأخ����ري  ال��راب��ع  امل��ج��ال 
النقد  اأد�ات تطوير املجال، �كيفية تنمية مهارة  كاإحدى 
اإثراء  التوا�سل الجتماعي يف  فيه، �تعزيز د�ر ��سائل 

النقد يف العمارة �الت�سميم.

التخلص من التدخين 
بالعلكة واألدوية 

البالد � الرياض
ريان  الدكتور  �املناظري  ال�سدرية  اأمرا�س  ا�ست�ساري  قال 
امل�سلي، اإن املدخن ي�ستطيع اأن يقلع عن التدخني من يوم 
ريًا اإِىل اأن هناك فر�سة كبرية بحلول قرب �سهر  �احد، ُم�سِ

رم�سان اأن يخفف الإن�سان من عملية التدخني.
�اأكد اأن املدخنني اإىل حد بعيد، هم فئة خا�سة يتم التعامل 
معهم من خالل اأد�ية �علكات، للتخل�س من عملية التدخني 

ب�سكل تدريجي.
ي�سار اإىل اأن اأ�سرار التدخني �ال�سي�سة �املع�سل ل تقت�سر 
ينتج  �اإمن��ا  البعيد،  امل��دى  على  بال�سرطان  الإ�سابة  على 
عنها على املدى القريب ت�سوه اجلنني اإذا كانت الأم مدخنة 
��سعف اخل�سوبة لدى الرجال �حد�ث العقم   اإىل جانب 

الإ�سابة ب�سرطان الفم �الرئتني.
العزمية  ف��اإن   املبارك،  رم�سان  ل�سهر  التنازيل  العد  �مع 
�الإرادة هما العالج لالإقالع عن التدخني، ثم ياأتي بعد ذلك 
ا�ستخدام بدائل النيكوتني التي ت�ساعد على التخل�س منه 

على هيئة ل�سقات �علك �حبوب.

دعم األبحاث العلمية 
بقطاع الطرق

البالد � الرياض
تطوير  يف  ت�سهم  التي  العلمية  الأبحاث  دعم  على  للطرق  العامة  الهيئة  تعمل 
قطاع الطرق يف اململكة؛ �ذلك �سمن الأد�ار التنظيمية للهيئة، �ت�سهم الأبحاث 
اأف�سل  ح�سب  الطرق  مل�ستخدمي  املقدمة  اخل��دم��ات  م�ستوى  رف��ع  يف  العلمية 
الطرق،  اأعمال  يف  حديثة  �اأ�ساليب  تقنيات  لتبني  اإ�سافة  العاملية،  املمار�سات 
�جذب  القت�سادية  الوطن  مبمكنات  الرتقاء  يف  العملية  الأبحاث  ت�سهم  كما 

ال�ستثمارات، �تعزيز البتكار يف كافة اأعمال الطرق.
الباحثني على  ت�ساعد  التي  املمكنات  العديد من  للطرق  العامة  الهيئة  توفر  كما 
التقنيات  كافة  اإتاحة  خالل  من  �ذلك  الطرق،  قطاع  يف  العلمية  اأبحاثهم  تنفيذ 
احلديثة التابعة للهيئة، بالإ�سافة لإتاحة املختر املركزي للباحثني، �الذي يعد 
الأ�حد من نوعه يف ال�سرق الأ��سط، بالإ�سافة لتمكني الباحثني من الو�سول 
لل�سرائح امل�ستهدفة، كما توفر الهيئة للباحثني توفري الأجهزة �الأد�ات املمكنة 

للقيام بالبحث العلمي.
مت  التي  احلديثة  احلكومية  الأجهزة  من  ُتعتر  للطرق  العامة  الهيئة  اأن  يذكر 
اعتمادها يف اأغ�سط�س املا�سي؛ �تعمل على تنظيم كافة �سبكة الطرق يف اململكة، 
لالرتقاء  الالزمة  �القواعد  �الأنظمة  �الت�سريعات  ال�سيا�سات  ��سع  خالل  من 

مب�ستخدمي الطرق.

اعتماد مسؤولي احترام 
ملكية فكرية

البالد � الرياض
اأعلنت الهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية، اأم�س، اعتماد 104 م�سوؤ�يل احرتام 
ًا  ناجمجَ ملكية فكرية يف خمتلف اجلهات. �اأ�سافت اأن ذلك جاء بعد اجتيازهم برجَ
بالتعا�ن مع  التدريبية  العمل �الد�رات  ا�ستمل على عدد من �ر�س  اأِْهيِلّيًا  تجَ

املنظمة العاملية للملكية الفكرية.
مبادرة  اإن  ال�سويلم،  العزيز  عبد  للهيئة،  التنفيذي  الرئي�س  قال  جهته،  من 
رفع  هي  رئي�سية  م�سارات  ثالثة  تت�سمن  الفكرية  امللكية  اح��رتام  م�سوؤ�ل 
اللتزام  م�ستوى  �رف��ع  اجلهة،  يف  فكرية  ملكية  �سيا�سة  �اإي��ج��اد  ال��وع��ي، 

باأنظمة �لوائح امللكية الفكرية من خالل املراجعة الذاتية.
�لفت اإىل اأن الدفعة الأ�ىل من املبادرة �سارك فيها 69 جهة حكومية، اعتمد�ا 
الدفعة  م�سوؤ�يل  اأن  يفًا  ُم�سِ فكرية،  ملكية  اح��رتام  م�سوؤ�ل   76 خاللها  من 
الأ�ىل �ساهموا يف رفع موؤ�سر ن�سبة �عي اجلهات احلكومية بامللكية الفكرية 
خالل  من  امل�سار  بداية  يف  قيا�سه  مت  الذي  الأ�سا�س  خط  عن  بن�سبة 10 % 
هذه  ملن�سوبي  ْدِريِبّيًا  تجَ ًا  ْرناجمجَ بجَ  57 �اإعداد  توعوية،  ر�سالة   263 من  اأكرث 
امللكية  اأ�سول  �اإدارة  رعاية  اأهمية  على  ال�سويلم  الدكتور  �اأك��د  اجلهات. 
الفكرية يف اجلهات احلكومية �ب�سكل خا�س يف اجلهات العلمية �البحثية 

�اجلهات امل�ستهدفة بالتخ�سي�س.
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ثقافة الحوار .. عافية المجتمع الفكرية

من  وهو  واحل�ضارية  الفكرية  املجتمع  عافية  دليل  احلوار 
اأرفع و�ضائل الت�ضال بني الأفراد واملجتمعات واآلية ناجعة 
لإقناع اجلانب املخالف بالراأي ال�ضديد، وقد اأ�ضبح ذا اأهمية  
اآناء  اإلينا  تدلف  التي  والأفكار  املعلومات  يف ع�ضر طوفان 
للأ�ضرة  �ضروة  وهو  ا�ضتئذان،  دون  النهار  واأط��راف  الليل 
للتاآلف  وو�ضيلة  امل�ضائل،  من  كثري  يف  للتفاهم  واملجتمع 
وبناء الأ�ضرة واملجتمع املعافى من التع�ضب والعنف، وعلى 
م�ضتوى الدول فللحوار دور كبري يف اإحلل ال�ضلم وو�ضع 

حد للحروب.  
كما اأن احلوار عن�ضر مهم ل�ضتقرار الأ�ضرة واملجتمع  وهو 
عنف،  اأو  تع�ضب  دون  احل�ضاري  الإن�ضاين  للتعامل  اآلية 
امل�ضكلت  على  والوقوف  الآراء  لتقارب  فعاًل  عامًل  ويعد 
ال�ضرب  الأف�����راد  يكت�ضب  خ��لل��ه  وم���ن  ا�ضتفحالها  وم��ن��ع 

قيمًا  يب�ضط  اأن��ه  كما  الآخ��ري��ن،  م��ع  التعامل  يف  وامل��رون��ة 
من   كثريًا  ويحد  النا�س  بني  والألفة  كاملحبة  نبيلة  اإيجابية 
تنميته   عن  ف�ضًل  ال�ضلبية،  والطاقات  املكبوتة  العواطف 
الت�ضنج  عن  بعيدًا  املنهجي  التفكري  على  الفرد  لإمكانيات 
والعنف، بجانب قدرته على توفري احللول املثلى لكثري من 
ال�ضائكة  ال�ضعبة  واملجتمعية  والأ�ضرية  الفكرية  الق�ضايا 
وغريه، ويف املجمل فاإن احلوار املنهجي يرمي اإىل جتاوز 
عقبات �ضوء الفهم لي�ضل اإىل تفاهمات م�ضرتكة بني اأ�ضحاب 
امل�ضرتك بعيدًا عن  امل�ضرتك وغري  املختلفة واحرتام  الآراء 

اإطلق الأحكام والت�ضنيفات اجلاهزة. 
وال��راأي  ال��راأي  مبداأ  على  باقت�ضاب  احل��وار  ثقافة  وتقوم 
الآراء  لكافة  وال�ضتماع  الت�ضامح  قيمة  اإط��ار  يف  املخالف 
املختلفة ب�ضكل ح�ضاري راق دومنا تع�ضب اأو عنف معتمدًا 

على الإقناع بالدليل واخلل�ضة براأي مثمر بناء. وتنطوي 
ثقافته على حزمة من املبادئ الأخلقية واملعايري الجتماعية 
التي تتبدى يف ت�ضرفات اإيجابية بني املجموعات املتحاورة 
مثل اإجادة الإن�ضات واحرتام وجهات النظر وعدم امل�ضا�س 
بكرامة الفرد وقبول النتقاد يف حوار ح�ضاري يف�ضي اإىل 
الثقايف،  بالتعدد   والرت�ضاء  للآخرين  املجتمعي  التقبل 
والعنف  كالتطرف  اآف��ات  من  ال��رتي��اق  هي  احل��وار  فثقافة 

وغيابها يوفر خلطاب الكراهية النماء وال�ضتفحال.
الناقلة  املهذبة  واللغة  باجلدية  احل���وار  يت�ضم  اأن  ب��د  ول 
لوجهة النظر والفكرة بكل هدوء مع الأخذ يف العتبار جمال 
العواطف  عن  بعيدًا  احلقيقة  اإىل  وال�ضعي  املحاور  وفكر 
وا�ضت�ضحاب كافة جوانب التفاق والختلف للو�ضول اإىل 
احلقيقة وغريه. ول نعني باحلوار ذلك ال�ضراخ الذي يدور 

بغية فر�س الآراء من طرف واحد ل ياأبه بالطرف الآخر ول 
ي�ضتمع لآرائه "حوار الطر�ضان" حيث ل منطق ول عقل فيه 
النت�ضار  على  الآخ��ر وحري�س  فهم  عن  عاجز  كل طرف  اإذ 

لراأيه واإلغاء الآخر متامًا. 
ثم  ومن  الأ�ضرة  من  تبداأ  احل��وار  ثقافة  وتر�ضيخ  اإ�ضاعة  اإن 
املجتمع جنبًا اإىل جنب مع املدر�ضة وامل�ضجد وو�ضائل الإعلم 
ليتعلم الن�سء مهارات واآداب وثقافة احلوار وتعزيز القوا�ضم 
والإق�����ض��اء  التع�ضب  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  النظر  ل��وج��ه��ات  امل�ضرتكة 

ليت�ضنى لهم  احرتام وقبول الآخر وبناء جمتمع ح�ضاري.
باحثة وكاتبة �سعودية

د. جواهر بنت عبد العزيز النهاري
@J_alnahari

مشوار

 التعاطف مع المجرمين
هل ت�ضاءلت يومًا ما اإذا كان هناك اأي خلل فيك 
عندما تتعاطف مع �ضخ�ضية اإجرامية يف فيلم 
اأو م�ضل�ضل تلفزيوين؟  اعرتف �ضديق يل اأنه 
كورليوين،  فيتو  دون  لقب،  جده  على  يطلق 
ال��ن��اج��ح،  ال��ف��ي��ل��م  م��ن  ال�����ض��ه��رية  ال�ضخ�ضية 
اأن  من  الرغم  على   ."The Godfather"
ال�ضخ�ضية �ضورت جمرمًا متورطًا يف جميع 
اإل  الأن�ضطة غري القانونية مبا يف ذلك القتل، 
اأنه بالن�ضبة له،  �ضخ�ضية قوية حمرتمة، راأى 

جده فيها.
املخدرات  تاجر  تلقاه  الذي  التعاطف  مقدار  كان   
امل�ضل�ضل  اإ���ض��دار  بعد  اإ�ضكوبار  بابلو  ال�ضهري 
اأن  الرغم من  "Narcos" �ضخمًا. على  الناجح 
اإ�ضكوبار كان قاتًل �ضيئ ال�ضمعة، �ضن حربًا �ضد 
بلده، لكن مع ذلك، هناك من تعاطف مع �ضخ�ضيته.
 ف��ه��ل ه��ن��اك خ��ط��اأ ف��ي��ن��ا ع��ن��دم��ا ن��ت��ع��اط��ف مع 
ال�ضخ�ضيات الإجرامية يف الأفلم وامل�ضل�ضلت 

التلفزيونية؟
كنت  اأن��ن��ي  اأع����رتف  اأن  ي��ج��ب  �ضخ�ضيًا  ع��ن��ي   
وايت"  "والرت  ان  لو  متنوا  الذين  اأولئك  اأح��د 
التلفزيوين  امل�ضل�ضل  يف  ال�ضهرية  ال�ضخ�ضية 
اأم��وال��ه،  بكل  ه��رب   ،''Breaking Bad"
وا�ضرتى جزيرة ليعي�س فيها ب�ضعادة دائمة مع 
عائلته.  متنيت اأي�ضًا لو متكن روبرت دي نريو 
من الهروب باأموال البنك التي قتل من اأجلها يف 

نهاية الفلم.
 ك�ضف اخلرباء اأن تعاطفنا مع هذه ال�ضخ�ضيات 
ميكن اأي�ضًا اعتباره انعكا�ضًا لقيمنا وانحيازاتنا. 
قد ل نتفق مع ت�ضرفات ال�ضخ�ضيات الإجرامية، 
ولكن يف اأعماقنا نفهم �ضبب قيامهم مبا فعلوه، 

رمبا اأكرث مما نود العرتاف به.
لأن  ال�ضخ�ضيات  ه��ذه  م��ع  نتعاطف  م��ا  غ��ال��ب��ًا   
ق�ضورنا،  واأوج��ه  ب�ضراعاتها  يذكرنا  �ضلوكهم 
يرتكب  اآخ��ر  �ضخ�س  روؤي���ة  تقريبًا  امل��ري��ح  م��ن 
اأخ��ط��اء مماثلة وي��ع��اين م��ن ���ض��راع��ات  ي�ضمح 
اأي  مواجهة  اإىل  ال�ضطرار  دون  بالتعاطف  لنا 

عواقب مبا�ضرة باأنف�ضنا.
مزعجًا  حتى  اأو  غريبًا  يبدو  ق��د  اأن��ه  ح��ني  يف   
الأف��لم  يف  املجرمني  م��ع  بالتعاطف  ن�ضعر  اأن 
يعني  ل  ه��ذا  اأن  اإل  التلفزيونية،  وال��ربام��ج 
نف�ضية  م�ضاكل  اأي  من  نعاين  اأننا  بال�ضرورة 
التعاطف  القدرة على   ، الواقع  ذلك.  يف  ب�ضبب 
كانوا جمرمني وهميني  لو  الآخرين - حتى  مع 
النف�ضي  التطور  على  علمة  ال��واق��ع  يف  هي   -

ال�ضحي، والكلم هنا للخرباء.
اأنف�ضنا يف  اأننا قادرون على و�ضع  اإنه يو�ضح   
مكان الآخرين وفهم دوافعهم دون احلكم عليهم 
ال�ضخ�ضيات  ه��ذه  اأن  نتذكر  اأن  املهم  من  وم��ع، 
���ض��ري��رة ل ن��ن�����ض��ى ال���ف���رق ب���ني ال��ت��ع��اط��ف مع 

�ضخ�ضياتهم واملوافقة على افعالهم الجرامية.

بدر ال�سيباين

@jebadr

الوزير واألكاديمي والسفير أسامة شبكشي

رمضان بنكهة األمهات

حممد بكر �سندي  

ومدير  اأملانيا  يف  احلرمني  خ��ادم  و�ضفري  ال�ضحة،  وزي��ر  معايل  يرقد 
عبداملجيد  اأ�ضامة  الدكتور   - الأ�ضتاذ  ال�ضابق  عبدالعزيز  امللك  جامعة 
�ضبك�ضي يف امل�ضت�ضفى التخ�ض�ضي بجدة، �ضفاه الله، ومتعه بال�ضحة 

والعافية.
املعايري،  بكل  رائدة  ودبلوما�ضية  اأكادميية  �ضخ�ضية  اأ�ضامة  والدكتور 
من  بالعديد  يحفل  املهني  وتاريخه  بها،  عمل  التي  املجالت  كافة  يف 
الإجنازات الرائعة ي�ضهد له بذلك ما�ضجله بتوا�ضع يف كتابه )مواقف 
بق�ضة جناح  والذي حفل  1436-2015م  عام  ال�ضادر يف  واأ�ضهاد( 

نادرة و�ضرية ذاتية حافلة بنجاحات ومواقف متعددة.
ومتثل م�ضرية حياته الوظيفية ق�ضة كفاح ع�ضامية رائعة، منذ ان بداأ 
مدر�ضة  يف  املا�ضي  امليلدي  القرن  خم�ضينات  يف  الدرا�ضية  م�ضريته 
الفلح بجدة، ثم ال�ضودان، وبريوت، والقاهرة، اإيل اأن انتقل اإيل كلية 
الطب يف اأملانيا ليعود لوطنه طبيبًا حمققًا اآمال والده الراحل الأ�ضتاذ 

عبداملجيد �ضبك�ضي، رئي�س حترير جريدة البلد ال�ضعودية الأ�ضبق.
عرفت معاليه يف ثمانينات القرن امليلدي املا�ضي بعد عودتي للمملكة، 
لل�ضحافة  وعودتي  المريكية،  كاليفورنيا  لولية  درا�ضية  رحلة  بعد 
يراأ�س  كان  التي  ال�ضعودية  البلد  بجريدة  الإ�ضايف  عملي  خلل  من 

حتريرها والده، رحمه الله.
حممد  والزميل  عزب،  فوؤاد  الدكتور  والراحل  جمعني  �ضنوات،  وقبل 

البيز لقاء نادر مع معاليه.
وحظي معاليه بتكرمي خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان يف حفل 
توديعه الذي اقامته وزارة ال�ضحة عام 1424م حني و�ضفه باأنه "نعم 

الرجل يف نزاهته وداأبه يف العمل ووجوده الدائم".
التي  الرنج�ضية  عن  البتعاد  يف  بنجاحه  الذاتية  معاليه  �ضرية  تتمّيز 

تت�ضم بها معظم موؤلفات ال�ضري الذاتية وتوا�ضعه يف �ضردها. 
ميثل كتاب "مواقف واأ�ضهاد" ق�ضة جناح بعد كفاح متّيزت به م�ضرية 

معاليه املهنية. 
احلافل  معاليه  ل�ضجل  وحتية  بال�ضفاء،  اأ�ضامة  للربوفي�ضور  دعواتنا 
بالإجنازات التاريخية يف خدمة الوطن احلبيب بدءًا من عمادته لكلية 
اإىل تعيينه مديرًا للجامعة، ثم وزيرًا لل�ضحة  الطب بجامعة املوؤ�ض�س 
ال�ضريفني  ك�ضفري خلادم احلرمني  الوظيفية  باإختتام م�ضريته  وانتهاًء 

يف املانيا.

كاتب �سحفي وم�ست�سار حتكيم دويل

ياأتي �ضهر مار�س كل عام حامًل اأيامه التي تهتم باملراأة، اأحب منها يوم الأم 
الذي يوافق منه يوم 21، والذي �ضيكون قبل دخول �ضهر رم�ضان املبارك 
باأيام، والرتباط بني هذين الأمرين هو �ضفرة الفطار التي تن�ضع بعاطفة 

الم ولي�س باملكونات واملقادير.
للأمهات عادات مت�ضابهة يف الطبخ خلل �ضهر رم�ضان مهما اختلفت املنطقة 
فقط،  مقادير  بثلثة  كان  لو  حتى  املطبخ،  خارج  رائحته  منها  تفوح  التي 
يكون �ضهيًا بطريقة جتعلني ات�ضاءل: ما ال�ضر وراء هذه النكهة احلنونة 
الراديو الذي يقمن بت�ضغيله حني يكن يف املطبخ،  فيما يطبخن؟، هل هو 
اأم اإنها متتمة �ضني ال�ضتغفار والدعاء طيلة مكوثهن فيه؟ ومع ذلك اأعلم يف 
قرارة نف�ضي اأنه احلب الذي ينتقل من قلوبهن، اإىل ايديهن، اإىل املائدة يف 
�ضكب  الظهرية حتى موعده؛ �ضوت  يبداأ من  الت�ضابه  ذلك  الفطار.  �ضاعة 
املكونات املمزوج برتتيل القران الكرمي وبرامج الإفتاء، يتخلله الرتحيب 
اأمر  لفعل  حمبب  ع�ضبي  ب�ضوت  يرتدد  وا�ضم  ال�ضاعة،  تلك  ا�ضتيقظ  مبن 

يخ�س الع�ضري.
ا�ضكبيل"،  "لورا  للكاتبة  لل�ضكولتة"  "كاملاء  لرواية  قراءتي  خلل  اأذكر 
بتلك  �ضعرت  الطعام،  وحت��ري��ك  املقادير  خلط  �ضور  راأ���ض��ي  يف  ت�ضكلت 
العاطفة من خلل الورق فيما كانت الرواية يف الأ�ضل تتحدث عن احلب 

لكنها تغلبت عليه.
تت�ضف �ضفرة رم�ضان ب�ضعور الطماأنينة حتف املكان الذي تو�ضع فيه، حني 

جتل�س العائلة حولها يف انتظار الأذان و�ضوت الأم املمزوج "باآمني" بعد 
جللب  ينادي  املكي،  احلرم  �ضورة  يبث  الذي  التلفاز  يف  ت�ضمعه  دعاء  كل 
الطباق والقهوة، وال�ضتماع للنقا�س الذي يعلو ثم ينخف�س حتى ي�ضبح 
لكنها  بطبخها  تقوم  �ضفره  اآخر  اأنها  اليومي  القول  تكرر  يجعلها  ما  عاليًا 
يف اليوم التايل تعيد نف�س ما حدث يف �ضابقة من �ضنع �ضفرة اأخرى ليوم 
هذه  العائلة  م�ضاركة  ميكنه  ل  �ضخ�س  هناك  ه��ذا  كل  يف  اآخ��ر،  رم�ضاين 
يوم  كل  يف  تتذكره  الأم  عنها،وحدها  تف�ضله  التي  امل�ضافة  لبعد  ال�ضفرة 
وتتمنى لو اأنه ي�ضاركهم نكهة الطعام الرم�ضاين، واإن حدث وقام بزيارتها 
لعبي  ي�ضاهي  بن�ضاط  وحده  يحبه  ما  وطبخت  العائلة  رغبات  كل  تركت 

كرة القدم.
يف  ���ض��واء  احل��ي��اة  طيلة  لنا  م��لزم��ًا  يبقى  علينا  اأث��ره��ن  الأم��ه��ات  يرتكن 
التي  اأيام رم�ضان  اأو وعي يف  نكرره حتى دون ق�ضد  اأو احلياة،  املطبخ 
ارتبطت بذلك الثر، -اأذكر يف طفولتي حني حت�ضري �ضفرة الإفطار نردد اأنا 
واأخوتي اأغنية رم�ضانية يف كل مره نحمل طبق-، بقيت هذه العادة معي 
حتى اليوم، فيما اخربتني �ضديقتي اأنها جترب بناتها على حتنية ايديهن 

رغم كراهتيها لرائحته لكنها تفعل لأنها اعادت فعل هذا المر مع والدتها.
مره،  لأول  عرفناهن  كما  يبقني  رم�ضان،  �ضهر  يف  الأمهات  تفعله  ما  هذا 
عام  "واللمة احللوة" وكل  ال�ضعادة  مذاق  �ضر احلب، وحلبهن  لعجينتهن 

ورم�ضان ياأتي وهن بخري. 

@mbsindi

i1_nuha@نهى الغامدي

جائزة فيصل
منذ ن�ضاأتها كانت متميزة.. كانت حيادية.. كانت عالية امل�ضتوى.. 
جهات  خمتلف  يف  مثيلتها  حتتذيه  ومثاًل  الأن��ظ��ار  حمط  كانت 
م�ضاء  حتتفل  التي  العاملية  في�ضل  امللك  جائزة  هي  تلكم  العامل.. 

اليوم الثنني بتوزيعها على الفائزين بها يف هذا العام..
جائزة امللك في�ضل العاملية خلدت ا�ضم و�ضرية ملك كانت له مواقف 

خلدت ا�ضمه ورفعت �ضريته.
تاأتي جائزة امللك في�ضل العاملية كل عام لتمنح العلماء واملربزين 
بجهود   واع��رتاف  تقدير  من  ي�ضتحقونه  ما  ول��ون،  جن�س  كل  من 
واأبحاث اأفنوا �ضنوات اأعمارهم يف و�ضعها خدمة للعلم والب�ضرية.
بها  ف��ازوا  من  اأن  اجل��ائ��زة  ه��ذه  وقيمة  تقدير  من  يرفع  ومم��ا 
مماثلة  عاملية  بجوائز  للفوز  طريقهم  كانت  �ضابقة  مراحل  يف 

كجائزة نوبل.
الرت�ضيحات  تلقي  جلان  اجلائزة  هذه  يف  عامليًا  الثقة  يرفع  ومما 
يتم تر�ضيحها من  التي  الأ�ضماء  والتقييم والفح�س والتدقيق يف 

جهات عاملية خمتلفة.
واحليادية  الدقة  يف  غاية  العاملية  في�ضل  امللك  جائزة  فمعايري 
والعلمية، بل اإن معايري اجلائزة باتت منذ زمن بعيد معايري يقتدى 
بها ويهتدى بها يف اأنحاء العامل ولكل جهة تفكر يف و�ضع جوائز.
يدخل  العاملية  في�ضل  امللك  جائزة  ف��روع  من  بفرع  يفوز  من  اإن 

التاريخ، ويخّلد ا�ضمه وتكتب �ضريته باأحرف من نور..
وثقة  و�ضمعة  بحجم  جائزة  منها  تنطلق  اأن  للمملكة  فخر  اأنه  كما 

جائزة امللك في�ضل العاملية.
والأكرث فخرًا لهذا الوطن واأهله وللقائمني على اجلائزة وجلانها 
اأخرى،  قائدة جلوائز عاملية يف دول  اأن اجلائزة �ضارت  املختلفة 
فمن يفوز بجائزة امللك في�ضل ينال بعدها جوائز اأخرى يف دول 
اجلائزة  هذه  مبعايري  العاملية  اجلوائز  ثقة  مبعثه  وه��ذا  العامل، 
مهما  توجهات  باأي  تاأثرها  وعدم  جلانها،  وكفاءة  �ضروطها  ودقة 
وباحثني  علماء  اإىل  الو�ضول  يف  اجل��ائ��زة  جنحت  فقد  ك��ان��ت.. 
فجاءت  للجائزة  تر�ضيحهم  قبل  عليهم  م�ضلطة  الأ���ض��واء  تكن  مل 
الأخرية مبثابة تتويج جلهودهم وتكليًل ل�ضربهم ومثابرتهم على 
البحث والتاأليف.. فهنيئًا ملن يكرمون الليلة بجائزة امللك في�ضل، 

وملن نالها من قبل ومن �ضينالها فيما بعد.

اإبراهـيـم العـقــيـلي

@ogaily_wass

رمضان والموظفة ربة البيت
يف  ومكانته  الدينية  بقيمته  ال�ضهور  كل  على  يتميز  �ضهر  رم�ضان  �ضهر 
نفو�س امل�ضلمني، من منا ل يع�ضق هذا ال�ضهر ويفرح مبقدمه، �ضهر فيه ليلة 
خري من األف �ضهر اجلميع يتمنى اأن يق�ضي جل وقته يف ا�ضتغلل اأوقاته 
املباركة، وتبداأ ال�ضتعدادات لرم�ضان من اأواخر �ضعبان اإذ اعتاد كثري من 
متميز  فهو  خا�ضة،  جتهيزات  لرم�ضان  واأ�ضبح  بل  اجلديد  اقتناء  النا�س 
بلدنا  يف  رم�ضان  مظاهر  العائلية،  باللمات  اأ�ضنافه،  وتنوع  مبوائده 
لإفطار  اجلماعية  فاملوائد  الكرمي  املعطاء  الوطن  هذا  اأهل  بتميز  متميزة 
ال�ضائمني متد يف كل مكان يف بلدنا واحلمد لله. ومع كل هذا الهتمام 
رم�ضان  مهام  يف  عالقة  ال�ضعودية  امل��راأة  تبقى  الإميانية  النفحات  ب�ضهر 
كافيًا  وقتًا  جتد  الأقل  على  اأو  للعبادة  متفرغة  تكون  اأن  فيه  ت�ضتاق  الذي 
لذلك لكنها حتتار كيف حتقق ما تتمنى يف هذا ال�ضهر مع التزامها بكثري 
من املهام، ولهذا فالعائلت اأحوج ما تكون خلادمة تخفف الأعباء عن كاهل 
يكون  ما  وغالبًا  واأم  وزوج��ة  موظفة  تكون  ما  غالبًا  والتي  املنزل  �ضيدة 

الزوج م�ضيافًا كرميًا كل يومني يفاجئها بعزومه على طعام الإفطار، اأمر 
الكثرية  التوازن بني مهامها  جميل لكن ما لعمل وهي عاجزة عن حتقيق 
وبني عبادتها وراحتها، حقيقة جمرد التفكري يف الو�ضع يثري احلزن على 
بل  حتزن  اأن  يجب  ل  والتي  املنزل،  ورب��ة  والأم  الزوجة  املوظفة  و�ضع 
ت�ضتحق التمتع بجودة احلياة يف جميع ال�ضهور وخ�ضو�ضًا رم�ضان، لهذا 
)اأّمن العقوبة  لبد من حل ل�ضتغلل اخلادمات الغري نظاميات واللواتي 
وم�ضاومات  طبيعية  غري  انت�ضار  حالة  يف  لزل��ن  حيث  الأدب(،  فاأ�ضاأن 
و�ضرن  ريال  اآلف  للخم�ضة  ت�ضل  رم�ضان  يف  اأ�ضعارهن  ف�ضارت  جريئة 
يف  �ضيعملن  باأنهن  الأكيد  لعلمهن  �ضعبان  اآخ��ر  يف  البيوت  من  يخرجن 
هل  بقوة  نف�ضه  يفر�س  ال��ذي  ال�ضوؤال  الأح��لم،  يف  ول  باأ�ضعار  رم�ضان 
يف  املخت�ضة،  اجلهات  على  م�ضتحيًل  اأ�ضبح  الظاهرة  هذه  على  الق�ضاء 
الوقت الذي حققت اململكة اإجنازات تقنية عالية، قد يقول قائل )واأنا معه 
احلقيقة  لكن  بالعمل،  لهوؤلء  ت�ضمح  التي  الأ�ضر  على  احلق  يقول(  فيما 

فامل�ضطر  ج��دًا  منطقي  وه��و  واح��دًا  ال��رد  فكان  ال�ضوؤال  ه��ذا  �ضاألت  اأنني 
العمالة  �ضركات  واأ�ضبحت  معجزة،  ال�ضتقدام  اأ�ضبح  ال�ضعب،  ي�ضلك 
توؤجر ب�ضروط تعجيزية ومبالغ خيالية، وهي ت�ضتغل حاجة النا�س اأكرث 
ال�ضبب وراء جراأتهم وانت�ضارهم،  اأنها  النظامية واعتقد  العمالة غري  من 
وكبار  موظفات.  فهناك  اخلدم  عن  ال�ضتغناء  اأ�ضرة  ت�ضتطيع  قلما  اليوم 
نحن  مت�ضعبة،  عائلية  وعلقات  ارتباطات  ذات  واأ�ضر  ومر�ضى.  ال�ضن.. 
يف زمن ات�ضعت البيوت وارتفع م�ضتوى الهتمامات وزادت الحتياجات 
كبرية  مبهام  ت�ضطلع  منزل  ربة  اأو  موظفة  كانت  �ضواء  امل��راأة  واأ�ضبحت 
على  لتح�ضل  املخت�ضة  اجلهات  من  الت�ضهيلت  لكل  وحتتاج  ومتعددة 
خادمة نظامية وهذا من اأب�ضط حقوقها فاخلادمات غري النظاميات ي�ضكلن 
خطرًا على البيوت والوطن فمتى جند اخلادمة النظامية �ضهلة مي�ضرة؟؟ 
الغري  ال�ضائبة  للعمالة  جذري  حل  لإيجاد  املخت�ضة  اجلهات  تلتفت  ومتى 

نظامية وامل�ضتغلة حلاجة املواطنني؟؟، وكل عام واأنتم بخري. 

almethag@م�ستورة الوقداين 



البالد ـ سكاكا
اأقيمت ن�ضخته ال�ضاد�ضة ع�ضرة خالل الأيام املا�ضية، معلمًا  اأ�ضبح مهرجان زيتون اجلوف الدويل، الذي 
بارزًا يف منطقِة اجلوف، وعالمًة فارقًة يف احلراِك القت�ضادي وال�ضياحي والرتفيهي، حيث اكت�ضب 
خالل  من  ودوليًا،  واإقليميًا  حمليًا  �ضيتًا  2008م  عام  منذ  انطالقته  �ضنوات  مدار  على  املهرجان 

جناحاته املتتالية وتطور الفعاليات وحجم امل�ضاركة واملبيعات واأعداد الزوار عامًا بعد عام.
الزيت  واإن��ت��اج  باملنطقة،  ال��زي��ت��ون  زراع���ة  تطوير  يف  انطالقته  منذ  امل��ه��رج��ان  واأ���ض��ه��م 
اأ�ضجار الزيتون  وال�ضناعات التحويلية، لرتتفع وترية الإنتاج يف القطاع وي�ضهد عدد 
من  اأك��ر  اإىل  و�ضلت  حتى  املا�ضية،  عامًا  ع�ضر  ال�ضتة  خالل  كبرية  زي��ادة  باملنطقة 
من  طٍن  األَف  و18  الزيتون  من  طٍن  األَف   150 �ضنويًا  تنتج  �ضجرٍة  مليون   25
مع�ضرة،   30 اإىل  الزيتون  معا�ضر  عدد  منو  يف  املهرجان  اأ�ضهم  كما  الزيت، 
اإنتاج الزيتون  اإىل جانب  ف�ضاًل عن تو�ضع ال�ضناعات التحويلية لت�ضمل 
واملخلالت والزيت، منتجات العناية ال�ضخ�ضية، و�ضاي ورق الزيتون، 
رئي�س  وق��ال  احليواين.  العلف  لإنتاج  املخلفات  من  وال�ضتفادة 
اللجنة العليا للمهرجان اأمني منطقة اجلوف املهند�س عاطف بن 
ت�ضويق  يلعب دورًا مهمًا يف  املهرجان  اأن  ال�ضرعان  حممد 
ال��زراع��ي��ة،  لل�ضركات  ب��الإ���ض��اف��ة  امل��زارع��ني،  منتجات 
مبينًا  الزيتون،  قطاع  يف  ال�ضتثمار  حجم  وزي��ادة 
في�ضل  الأم��ري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  جائزة  اأن 
بن نواف بن عبدالعزيز اأمري منطقة اجلوف 
الزيتون  وم�ضتقات  وال��زي��ت  للزيتون 

ن�ضخة  خالل  الزيتون  مهرجان  جناح  اإىل  م�ضريًا  املنطقة،  يف  املنتج  والزيت  الزيتون  بجودة  الرتقاء  يف  اأ�ضهمت 
املختلفة يف تن�ضيط احلراك القت�ضادي والتجاري باملنطقة، وزيادة ن�ضبة م�ضاهمة القطاع الزراعي وفقًا مل�ضتهدفات 
2030م. واأكد اأن املهرجان يعد من اأهم الفعاليات القت�ضادية وال�ضياحية يف املنطقة، وعلى م�ضتوى  روؤية اململكة 
والتاأهيل  التدريب  ت�ضمل  الزيتون،  ومنتجي  باملنطقة،  للمزارعني  خدمات  تقدمي  �ضهد  املهرجان  اأن  مفيدًا  اململكة، 

والإر�ضاد والربامج التوعوية وغريها من اخلدمات التي ت�ضتهدف الرتقاء بهذا املنتج الهام وجتويده.
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انطلقت اأم�س يف الريا�س فعاليات "ملتقى الأعمال ال�ضعودي الرتكي"، الذي ينظمه 
عبدالله  بن  ماجد  الدكتور  التجارة  وزير  معايل  بح�ضور  ال�ضعودية،  الغرف  احتاد 
 450 من  اأكر  وم�ضاركة  مو�س،  حممد  الدكتور  الرتكي  التجارة  ووزير  الق�ضبي، 

�ضركة �ضعودية وتركية وعدد من اجلهات احلكومية يف البلدين.
غري  وحتوًل  نه�ضة  تعي�س  اململكة  اأن  امللتقى  خالل  كلمته  يف  التجارة  وزير  واأكد 
اأر�س  جتعلها  وث��روات  مقومات   6 ومتتلك  طموحة،  وروؤي��ة  قيادة  بف�ضل  م�ضبوق 
القت�ضادي  للتعاون  جديدة  فر�س  اإيجاد  يف  �ضي�ضهم  امللتقى  اأن  م�ضيفًا  الفر�س، 
بني البلدين، منوهًا بالفر�س ال�ضتثمارية يف قطاعات املعادن وال�ضياحة والإ�ضكان 

والبنية التحتية واخلدمات والت�ضالت والرقمنة باململكة.

6 مقومات
للفرص االستثمارية في المملكة

انطالق ملتقى الأعمال ال�ضعودي الرتكي

البالد - الريا�س 

اململكة  "اإن  ال��رتك��ي:  التجارة  وزي��ر  ق��ال  جهته  م��ن 
وت��رك��ي��ا ق���وى اق��ت�����ض��ادي��ة ���ض��اع��دة ول��دي��ه��م��ا م��زاي��ا 
تناف�ضية كبرية، معربًا عن تطلعهم لرفع حجم التبادل 
التجاري اإىل 10 مليارات دولر خالل الأعوام املقبلة، 
مت�ضارعة  بوترية  ينمو  الرتكي  القت�ضاد  اأن  م�ضيفًا 
و�ضوق  �ضاملة  ا�ضتثمارية  حوافز  نظام  يوجد  كما 
�ضخمة ت�ضم 1 مليار م�ضتهلك يف تركيا ودول الحتاد 
الأوروبي ومنطقة التجارة احلرة، لفتًا النظر اإىل اأن 
مليار دولر مبا   285 بلغ  الأجنبي  ال�ضتثمار  حجم 
ال�ضركات  داعيًا  ال�ضتثمارية،  البيئة  مالئمة  يعك�س 
من  وال�ضتفادة  الرتكي  لل�ضوق  للدخول  ال�ضعودية 

الفر�س ونظام وحوافز ال�ضتثمار برتكيا.
اأو�ضح رئي�س احتاد الغرف ال�ضعودية ح�ضن  بدوره 
اأن العالقات ال�ضعودية الرتكية  بن معجب احلويزي 
التي ن�ضاأت يف العام 1929م تعد من اأف�ضل النماذج 
البلدين  ق��ي��ادة  م��ن  باهتمام  حتظى  حيث  ال��دول��ي��ة 

ال�ضعودي  التن�ضيق  جمل�س  بت�ضكيل  اإيجابًا  انعك�س 
كافة  الأ�ضعدة  على  للتعاون  من�ضة  ليكون  الرتكي 
وتنويع  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى   2022 ال��ع��ام  يف  والت���ف���اق 
اأن  التجاري، مبينًا  التبادل  البينية وت�ضهيل  التجارة 
 390 و  تركيا  يف  م�ضتثمرة  �ضعودية  �ضركة   1140

الت�ضييد،  اململكة، وذلك يف قطاعات  تركية يف  �ضركة 
والتجزئة  اجلملة  وجت��ارة  التحويلية،  وال�ضناعات 
ال��ت��ج��اري بني  ال��ت��ب��ادل  ت���راوح حجم  وامل��ط��اع��م فيما 
من  الفرتة  خالل  ريال  مليار   23 و  ريال  مليار   17
العالقات  رئي�س جمل�س  اأ�ضار  كما   .2022  2017-

اأن  اإىل  اأول��ب��اك  نايل  الرتكي  اخلارجية  القت�ضادية 
اإىل  الأخ��رية   - الله  - حفظه  العهد  �ضمو ويل  زي��ارة 
القت�ضادية  للعالقات  كبرية  دف��ع  ق��وة  �ضكلت  تركيا 
امل�ضرتكة  الطريق  اأن خارطة  اأن  البلدين، م�ضيفًا  بني 
بني  وال�ضتثمارات  التجارة  منو  �ضرعة  يف  اأ�ضهمت 
تتطلع  الرتكية  ال�ضركات  اأن  اإىل  م�ضريًا  البلدين، 

للم�ضاركة يف امل�ضاريع ال�ضعودية.
وبيئة  ال�ضتثمار  فر�س  على  ال�ضوء  امللتقى  و�ضلط 
3 اتفاقيات  البلدين، كما �ضهد توقيع  الأعمال يف كال 
ال�ضعودي  الأعمال  قطاع  ممثلي  بني  جت��اري  تعاون 
والرتكي يف جمال توطني �ضناعة معدات وم�ضتلزمات 
اللحام، و�ضناعة ال�ضاحنات واخلزانات بتقنية عالية 
لالإ�ضهام يف احتياجات �ضوق النقل واملقاولت وتقليل 
م�ضروع  لتاأ�ضي�س  بالإ�ضافة  اخل��ارج��ي،  ال�ضترياد 
ملنطقة  والهند�ضة  الأمتتة  يف  م�ضرتك  تركي  �ضعودي 

ال�ضرق الأو�ضط.
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مقومات االستثمار 
في المملكة

قطاعات المعادن

السياحة واإلسكان

الخدمات واالتصاالت

البنية التحتية

    

البالد ـ الرياض
"اإنفاذ"  والت�ضفية  الإ���ض��ن��اد  مركز  ي�ضتعد 

لإقامة مزاد تاج اليا�ضمني، لعر�س هذه الفر�ضة 
عن  عبارة  وه��ي  نوعها،  من  الأك��رب  ال�ضتثمارية 

اأر�س خام بحي اليا�ضمني يف �ضمال مدينة الريا�س، 
حيث تعر�س للبيع -يوم الثنني القادم يف مزاد علني 

يف  رف��ال  برج  ماريوت  دبليو  جي  بفندق  يقام  ح�ضوري 
مدينة الريا�س.

اأر�س  وهي  النوعية  ال�ضتثمارية  الفر�ضة  هذه  املزاد  ويعر�س 
اإجمايل  يتجاوز  �ضكنية؛  وخمططات  جتارية  قطًعا  حتتوي  خام 

م�ضاحاتها 360 األف مرت مربع، كما تتميز.
وتتمركز  الريا�س،  اأمانة  من  معتمد  خمطط  �ضمن  ا�ضتثنائي  مبوقع 

الأر�س بني اأهم الطرق الرئي�ضية واحليوية وامل�ضاريع العمالقة؛ حيث تقع 
على تقاطع طريق امللك �ضلمان وطريق امللك عبدالعزيز، وتبعد عن طريق امللك 

2 كم، كما حتيط بها معامل بارزة، منها م�ضروع  اأن�س بن مالك  فهد وعن طريق 
املربع اجلديد داون تاون الريا�س، وجامعة الأمرية نورة اإذ يبعد

املايل  امللك عبدالله  الريا�س ومركز  7 كم، وعن م�ضروع واجهة  الأر�س  املعلماِن عن 
حوايل 8 كم، وعن مطار امللك خالد الدويل 13 كم.

ودعا "اإنفاذ" الراغبني مبعرفة املزيد من التفا�ضيل عن املزاد و�ضروط امل�ضاركة فيه بزيارة 
املن�ضة الإلكرتونية" اأو التوا�ضل عرب قنوات التوا�ضل الجتماعي ومركز الت�ضال املوحد.

، واإحدى مبادرات برنامج التحول  ً ًا ُم�ْضَتِقالاّ وُيعداّ مركز الإ�ضناد والت�ضفية "اإنفاذ" َمْرَكزًا ُحُكوِمياّ
املن�ضاآت  اإىل  والبيع  الت�ضفية  اأن�ضطة  اإ�ضناد  على  يعمل  2030، حيث  اململكة  روؤية  الوطني �ضمن 

التي  واملنقولت  العقارات  من  الأ�ضول  ت�ضفية  على  والإ�ضراف  اخلا�س،  القطاع  من  ًا  ياّ َفنِّ ة  املخت�ضاّ
ت�ضندها اإليه اجلهات الق�ضائية والقطاع اخلا�س والأفراد، اأو الرتكات اخلا�ضة، وذلك مبا ي�ضهم يف ت�ضريع 

ا�ضتيفاء احلقوق وحتقيق ر�ضا امل�ضتفيدين.

»إنفاذ« 
يستعد إلقامة مزاد 

تاج الياسمين

البالد ــ الرياض
اأعلنت وزارة ال�ضناعة والروة املعدنية عن اإ�ضدار 
يناير  �ضهر  خالل  جديدًا  �ضناعيًا  ترخي�ضًا   124
�ضناعية،  اأن�ضطة  خم�ضة  على  توزعت  2023م، 
ب�29  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  ن�����ض��اط �ضنع  ت�����ض��دره��ا 
ترخي�ضًا، تاله ن�ضاط �ضنع منتجات املعادن الالفلزية 
امل��واد  �ضنع  ن�ضاط  ث��م  ترخي�ضًا،   18 ب��  الأخ���رى 
ترخي�ضًا،   12 ب�  الكيميائية  واملنتجات  الكيميائية 
با�ضتثناء  امل�ضكلة  امل��ع��ادن  منتجات  �ضنع  ون�ضاط 
�ضنع  ون�ضاط  ترخي�ضًا،   11 ب���  وامل��ع��دات  الآلت 

منتجات املطاط واللدائن ب� 8 تراخي�س.
واأفاد التقرير ال�ضادر عن املركز الوطني للمعلومات 
عدد  اأن  ل���ل���وزارة،  ال��ت��اب��ع  والتعدينية  ال�ضناعية 
حتى  اململكة  يف  الإن�����ض��اء  وحت��ت  القائمة  امل�ضانع 
بحجم  م�ضنعًا،   10،633 بلغ  نف�ضه  ال�ضهر  نهاية 

ا�ضتثمارات يبلغ 1.4 ترليون ريال.

البالد ــ الرياض
تفاهم  م��ذك��رة  والتخطيط  القت�ضاد  وزارة  وق��ع��ت 
احلكومية  وامل�����ض��روع��ات  الإن���ف���اق  ك��ف��اءة  هيئة  م��ع 
تطوير  نحو  اجلهود  لتوحيد  م�ضعى  يف  "اإك�ضربو"، 
التنمية  لأول��وي��ات  الإ�ضرتاتيجي  التوجه  وم��واءم��ة 
الوطنية وال�ضيا�ضات القت�ضادية، لدعم ومتكني اتخاذ 
القرار وذلك من خالل درا�ضة وتبني اأف�ضل املمار�ضات 

واملنهجيات يف ذلك.
لل�ضيا�ضات  امل�ضاعد  الوكيل  التفاهم،  مذكرة  ووق��ع 
والربامج القت�ضادية يف وزارة القت�ضاد والتخطيط 
ال��دك��ت��ور اأن�����ور ب���ن اأح���م���د ح��م��اد ون���ائ���ب ال��رئ��ي�����س 
امل�ضاريع  واإدارة  التخطيط  اأعمال  لوحدة  التنفيذي 
احلكومية،  وامل�����ض��روع��ات  الإن��ف��اق  ك��ف��اءة  هيئة  يف 
فعاليات  خ��الل  وذل��ك  العريك،  فهد  بن  خالد  املهند�س 
مذكرة  و�ضتعمل  الريا�س.  يف  امل��ايل  القطاع  موؤمتر 
والتوافق  الطرفني  بني  الأدوار  تكامل  على  التفاهم 
القت�ضادية  الآث���ار  لتقييم  ال��الزم��ة  املتطلبات  ح��ول 
يتبعها  ال��ت��ي  والآل��ي��ات  واملنهجيات  والج��ت��م��اع��ي��ة، 
التنمية  م�ضتهدفات  حتقيق  ي��وائ��م  مب��ا  منهما  ك��ل 
املذكرة  وتو�ضح  واملناطقية.  والقطاعية  القت�ضادية 
ما  الطرفني،  بكال  املناطة  وامل�ضوؤوليات  املهام  طبيعة 
يعني اأن املذكرة املوقعة بني الطرفني �ضتحقق تعاونًا 
امل�ضتهدفات  لتحقيق  امل�ضتفيدة  مثمرًا جلميع اجلهات 

الوطنية وفقًا لروؤية ال�ضعودية 2030.

»زيتون الجوف« .. آفاق واعدة للمزارعين والشركات

وفرة في السلع الرمضانية 
البالد ــ الرياض

اأكدت وزارة التجارة الوفرة العالية لل�ضلع الغذائية واملنتجات الرم�ضانية 
يف الأ�ضواق املحلية ومنافذ البيع خ�ضو�ضًا ال�ضلع واملنتجات الأ�ضا�ضية 
�ضهر  حلول  ق��رب  مع  امل�ضتهلكون  عليها  يقبل  التي  وال�ضتهالكية 
اأن فرقها الرقابة امليدانية م�ضتمرٌة  رم�ضان املبارك. واأو�ضحت 
هذا  الكرمي  لل�ضهر  املو�ضمية  عملها  خطة  تنفيذ  يف  بالقيام 
للرقابة على  ا�ضتباقية  1444ه� من خالل جولت  العام 
اململكة بهدف  امل�ضتودعات والأ�ضواق بجميع مناطق 
والطلب  العر�س  حركة  على  م��وؤث��رات  اأي  ر�ضد 

النظامية  الإج��راءات  واتخاذ  واملنتجات،  ال�ضلع  موردو  تعدد  من  والتاأكد  مطلوبة،  زيادة  اأي  وتلبية 
وموا�ضم  الف�ضيل  ال�ضهر  ط��وال  التجارة  وزارة  وتعمل  امل�ضتهلك.  حماية  اأنظمة  خمالفات  جتاه 
العمرة والزيارة على متابعة توافر املواد الغذائية والتموينية الأ�ضا�ضية مبا يحقق الحتياجات 
املطلوبة لال�ضتهالك خالل ال�ضهر الكرمي، والرقابة على الأ�ضعار، بالإ�ضافة اإىل التحقق من 
تاأمني خمزون كاف، و�ضمان �ضالمة و�ضالحية ال�ضلع املعرو�ضة لال�ضتهالك، كما تراقب 
التزام املراكز واملحال التجارية بو�ضع بطاقات الأ�ضعار على املعرو�ضات، ومطابقة 
للعرو�س  والت�ضليل  الغ�س  ح��الت  و�ضبط  املحا�ضبة،  �ضناديق  م��ع  الأ���ض��ع��ار 

الرتويجية التي عادة ما ت�ضاحب دخول ال�ضهر الكرمي.

 124 ترخيصًا 
صناعيًا خالل شهر 

أولويات التنمية 
الوطنية 
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وفد �أمريكي يزور بنغازي
البالد - وكاالت

�مل�ستوى  رفيع  دبلوما�سي  وفد  و�سل 
برئا�سة  �لأمريكية  �خلارجية  وز�رة  من 
ب��ارب��ر� ل��ي��ف م�����س��اع��دة وزي���ر �خل��ارج��ي��ة 
بنغازي  �إىل  �لأدن�����ى،  �ل�����س��رق  ل�����س��وؤون 

لالجتماع مع قياد�ت ع�سكرية ونيابية.
�أم�س  �لليبية  "فو��سل"  من�سة  وقالت 
من  عدد  لقاء  ت�سمل  �لزيارة  �إن  )�لأح��د(، 
�مل�سوؤولني، �أبرزهم قائد �جلي�س �لوطني 
�ل��ل��ي��ب��ي خ��ل��ي��ف��ة ح��ف��ر ورئ��ي�����س جمل�س 
�لقياد�ت  من  وع��دد  �سالح  عقيلة  �لنو�ب 
�ل��ع�����س��ك��ري��ة و�أع�������س���اء جل��ن��ة �ل�����س��وؤون 
�أن  و�أ�سافت  �لنو�ب.  مبجل�س  �خلارجية 
يف  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت  �سيبحث  �لوفد 
�لبالد وفر�س �إجر�ء �لنتخابات �لرئا�سية 

و�لربملانية نهاية �لعام �جلاري.

تعيني وزير د�خلية جديد
البالد - وكاالت

�سعّيد،  قي�س  �لتون�سي  �لرئي�س  عنّي 
وزي�����رً�  �ل���ف���ق���ي،  ك���م���ال  ت��ون�����س  و�يل 
من  �ساعات  بعد  وذل��ك  للد�خلية،  جديدً� 
من  تنحيه  �ل��دي��ن  ���س��رف  توفيق  �إع���الن 
�إ�سر�فه  على  عامني  نحو  بعد  �ملن�سب، 
ع��ل��ى �ل���������وز�رة. وق�����ال ����س���رف �ل��دي��ن 
هام�س  ع��ل��ى  �إع��الم��ي��ة  ت�����س��ري��ح��ات  يف 
ل�سباط   73 �ل��دورة  �إ�سر�فه على تخرج 
قبل  �سعّيد  �إن  �لوطني،  �حل��ر���س  �سف 
�ساقتني  "�لأمانة  و�أ���س��اف:  ��ستقالته. 
لوز�رة �لد�خلية، و�لأمانة �ساقتني �لآن 
�مل�سوؤولية،  هذه  نف�سي  عن  لأخلع  �أي�سًا 

لأن هناك �أمانة �أخرى نادتني".

البالد - وكاالت
بينما دخلت �لعملية �لع�سكرية �لرو�سية يف �أوكر�نيا، 
يف  �لرو�سي  �جلي�س  ي�ستمر  �لقتال،  من  جديدً�  يومًا 
�أوكر�نيا، فيما  �أر��س يف  �ل�سيطرة على  حماولة ب�سط 
حيث  �ل��غ��رب،  م��ن  ع�سكري  بدعم  كييف  ق��و�ت  ت��ق��اوم 
�أعلنت �أوكر�نيا ��ستمر�ر �لهجمات �لرو�سية على جبهات 
عدة �سرق �لبالد، موؤكدة �أن مدينة باخموت ل تز�ل بوؤرة 
�لقتال �لرئي�سية، وك�سفت عن �رتفاع عدد قتلى �جلنود 

�لرو�س منذ بد�ية �حلرب حتى �أم�س.
وقالت هيئة �لأركان �لأوكر�نية، �إن �لقو�ت �لرو�سية 
�أفدييفكا  مدن  �لأوكر�نية يف  �لدفاعات  حتاول �خر�ق 
وكوبيان�سك  دونيت�سك،  مبقاطعة  و�ساختار،  ومارينكا 
تت�سدى  �لأوكر�نية  �لقو�ت  و�إن  مقاطعة خاركيف،  يف 
لها، م�سرية �إىل �أن �لقو�ت �جلوية �لرو�سية ق�سفت �أكرث 
من 50 بلدة �سرق وجنوب �لبالد خالل �ل�ساعات �ل�24 
�ملا�سية. باملقابل، قالت و�سائل �إعالم رو�سية �إن �لقو�ت 
مو�قع  على  م�سادة  هجمات  �سن  حت��اول  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
معارك  �أن  و�أ�سافت  باخموت،  مدينة  يف  فاغرن  ق��و�ت 
عنيفة تدور يف جميع �أنحاء �ملدينة، وتقرب �أكرث �إىل 
و�سطها، و�أن �لقو�ت �لأوكر�نية تدفع مبزيد من �لدعم 
لقو�تها يف �ملدينة، م�سرية �إىل �أن قو�ت فاغرن تو��سل 
تقدمها رغم �سر�وة �ملعارك. وتبقى مدينة باخموت هي 
�ل�سيطرة  من  رو�سيا  وجعلت  �ل�سر�س.  �لقتال  حم��ور 
�أولوية يف ��سر�تيجيتها لل�سيطرة على  على باخموت 
وتعر�ست  �أوكر�نيا.  ب�سرق  �ل�سناعية  دونبا�س  منطقة 
�إذ  �سهور،  منذ  �لد�ئر  �لقتال  ب�سبب  كبري  لدمار  �ملدينة 
�لتطور�ت  �آخ��ر  ويف  متكررة.  هجمات  رو�سيا  ت�سن 
ولأول مرة منذ �نطالق �لعملية �لع�سكرية �لرو�سية يف 
�لرو�سي  �لرئي�س  �أن  �أم�س،  �لكرملني،  �أعلن  �أوكر�نيا، 
�لتي  م��اري��وب��ول،  مدينة  ب��زي��ارة  ق��ام  بوتني  ف��الدمي��ري 
و�لتقى  دونبا�س،  يف  �لرو�سية  �لقو�ت  عليها  ت�سيطر 
يف  مبا  �أوكر�نيا،  يف  �لع�سكرية  لعمليته  �لعليا  �لقيادة 
جري��سيموف  فالريي  �لعامة  �لأرك��ان  هيئة  رئي�س  ذلك 

�مل�سوؤول عن حرب مو�سكو يف �أوكر�نيا.

هجمات أوكرانية على باخموت
فاغرن توؤكد �لقر�ب من مركز �ملدينة

البالد - وكاالت
����س��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء حم��م��د ���س��ي��اع 
لالأمن  �لأعلى  �ملجل�س  �أمني  )�لأح��د(،  �أم�س  �ل�سود�ين، 
له،  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  �سمخاين  علي  �لإي����ر�ين  �لقومي 
�لبلدين،  بني  �لعالقات  يف  �لتباحث  �للقاء  �سهد  حيث 
و�لأو�ساع �لأمنية و�ل�سيا�سية يف عموم �ملنطقة، و�سبل 

تعزيز �أمنها و��ستقر�رها.
موقف  �للقاء  خ��الل  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  و�أك���د 
�لعر�قية  �لأر����س��ي  تكون  لأن  �لر�ف�س  �لثابت  �لعر�ق 

منطلقًا لالعتد�ء على �أّي من دول �جلو�ر، م�سددً� رف�سه 
لتو�جد  م�سرحًا  �ل��ع��ر�ق  �أر���س  تكون  �أن  على  �لقاطع 
�جلماعات �مل�سلحة، �أو �أن تكون منطلقًا ل�ستهد�فها، �أو 

�أّي م�سا�س بال�سيادة �لعر�قية.
وجرى ��ستعر��س تقّدم �تفاق �لتفاهم �لأخري �ملربم 
�ل�سدد،  هذ�  يف  �ل�سود�ين  و�أك��د  و�إي���ر�ن،  �ململكة  بني 
كل  لتقدمي  و��ستعد�ده  �لت��ف��اق  بهذ�  �ل��ع��ر�ق  ترحيب 
�سكره  �سمخاين  ج��دد  فيما  �ملنطقة،  ��ستقر�ر  يعزز  ما 
للدور �لعر�قي على هذ� �مل�سار، كما نقل حتّيات �لرئي�س 

يف  �إي���ر�ن  رغبة  وتاأكيده  رئي�سي،  �إبر�هيم  �لإي���ر�ين 
�ل�سعبني  م�سلحة  فيه  مل��ا  �لثنائية،  �ل��ع��الق��ات  تطوير 

�ل�سديقني.
وبرعاية رئي�س جمل�س �لوزر�ء، جرى توقيع حم�سر 
�جلانب  ع��ن  وّق��ع��ه  حيث  �لبلدين،  ب��ني  م�سرك  �أم��ن��ي 
وعن  �لأعرجي،  قا�سم  �لقومي  �لأمن  م�ست�سار  �لعر�قي 
�ملح�سر  ويت�سمن  �سمخاين،  علي  �لإي���ر�ين  �جل��ان��ب 
�لبلدين،  ب��ني  �مل�سركة  �حل���دود  حماية  يف  �لتن�سيق 

وتوطيد �لتعاون �مل�سرك يف جمالت �أمنية عّدة.

اتفاق أمني مشترك بين العراق وإيران
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البالد � جدة �� تصوير خالد بن مرضاح
على  ا�ستثنائية  ليلة  الله  عبد  املجيد  عبد  الفنان  اأحيا 
يف  جمهور  اأكببر  بح�سور  بجدة،  �سوبردوم  م�سرح 
بعد  وذلك  متفرج،  األف   25 قوامه  الغنائية  احلفالت 
ال�سباقة،  حفالته  يف  حققها  البببذي  الكبري  الببنببجبباح 

برعاية هيئة الرتفيه.

ي�سار اإىل اأن عبداملجيد عبدالله اعتلى  خ�سبة امل�سرح 
وقوبل بعا�سفة من الت�سفيق والرتحيب من جمهوره 
بتواجده يف  �سعادته  بهم وعر عن  وحمبيه، ورحب 

جدة بني جمهوره.
عا�ش جمهور جدة ليلة ا�ستثنائية، واأطربهم عبداملجيد 

البب�ببسببهببرية القدمية  اأغببانببيببه  عبببببدالببلببه مبببجببمببوعببة مببن 
واجلديدة مثل: يابعدهم كلهم "، "و"اإن�سان اأكرث"  "مو 
ب�ش اأحبك"، و"األف مرة"، "ما قدرت اأ�سر وجيتك"، 
"من بعد جد ولعب"، "يا ابن الأوادم"، "مع ال�سالمة يا 

حبيبي"، و "اأبكي على ما جرايل"، وغريها.

حفلته  يف  حققه  التي  الكبرية  النجاحات  بعد  وذلك 
ال�سابقة، واأبرزها لقطات تفاعل عبد املجيد عبد الله 
مع اجلمهور وتبادله املزاح، ووعدهم بطول ال�سهرة 
�سيلفي  �سورة  التقاط  وكذلك  معهم،  الإفببطببار  حتى 

معهم بجواله.

البالد � الرياض
بعنوان:  الريا�ض، ور�شة عمل  الأفللام يف  نظمت هيئة 
م�شعب  الدكتور  قدمها  للمعرفة"،  كم�شدر  "ال�شينما 

العمري.
والللدور  وم�شادرها،  املعرفة  مفهوم  الور�شة  وتناولت 
الذي تقوم به ال�شينما يف نقل خمتلف العلوم للمتلقي، 
املرئية،  والعرو�ضِ  ال�شرِد  يف  اجلديدة  التقنيات  واأثللر 
وذللللك و�للشللط حلل�للشللور وملل�للشللاركللة طلللاب تخ�ش�شات 
اجلللامللعللات  يف  ال�شينمائية  والللتللخلل�للشلل�للشللات  الللفللنللون 
واملخت�شني يف �شناعة  املهتمني  ال�شعودية، ونخبًة من 

ال�شينما باململكة.
وا�شتهلت اجلل�شة الأوىل التي جاءت بعنوان: "ال�شينما 
اأداة تثقيف وتنوير واإطاع"، بتعريف مفهوم "املعرفة" 

وكيف اأ�شهم الفن ال�شينمائي يف نقلها من خال العديد 
ال�شينمائيني  يواجه  الذي  للتحدي  م�شريًا  الأفللام،  من 
يف كيفية تقدمي عمٍل ترفيهي يت�شمن التثقيف واملعرفة.
التطورات  مواكبة  يف  ال�شينما  "دور  اأي�شًا  وناق�شت 
احلديثة" وتاأثري التقنيات اجلديدة على �شرد الق�ش�ض 
والتعبري املرئي، واإظهار الجتاهات الجتماعية املتغرية 
فيه  العمري  الدكتور  وا�شتعر�ض  الثقافية،  والتطورات 
اأ�شرطة  مللن  بللدايللة  اجلللديللدة،  العر�ض  و�شائل  اأ�شكال 
الفيديو، مرورًا بالأقرا�ض املدجمة، و�شوًل اإىل الأفام 
 Black Mirror بفيلم  ا�شت�شهد  كما  التفاعلية، 
اأحللداث  جمريات  اختيار  للم�شاهد  يتيح  الللذي   ،2018
املتغرية  الجتماعية  الجتللاهللات  عللن  وحتلللدث  الفيلم، 
للعرو�ض  اجلللديللدة  والأ�للشللكللال  الثقافية،  والللتللطللورات 

بعدها مناذج  لي�شتعر�ض  التفاعلية،  الأفللام  بعد ظهور 
للتطورات احلديثة يف جمال  �شينمائية مواكبة  لأعماٍل 

�شناعة الأفام وتعزيز هذا القطاع.
تاأثري  بل"حدود  املعنونة  الثانية  اجلل�شة  وا�شتعر�شت 
ال�شينما على املتلقي" كيفية �شناعة الهوية املعرفية من 
اإبراز عنا�شر: البيئة،  خال العرو�ض ال�شينمائية عرب 

واللغة، والرتاث، والدين.
وتللنللاول الللدكللتللور الللعللمللري املللمللكللنللات الللتللي ت�شهم يف 
ال�شتفادة  وكيفية  املتلقي،  على  املرجو  التاأثري  اإحللداث 
الثقافية  واللللغلللزارة  والإنلل�للشللاين  الللتللاريللخللي  الإرث  مللن 
واملكانة ال�شيا�شية للمملكة منذ ثاثة قرون، م�شتعر�شًا 
ملكًا  ولد  منها:  �شعودية  لأفللام  املحلية  النماذج  بع�ض 

2019، املر�شحة املثالية 2019.

البالد � الباحة 
تختاُل منطقة الباحة هذه الأيام بجمال طبيعتها عقب هطول الأمطار الغزيرة على حمافظاتها، حيُث 
ظهرت اأمام اأعني زوارها ِبُحلٍة خ�شراء تو�شحت بها �شهولها وجبالها، بجانب م�شاهد حية جلريان 
اأ�شهر وديان منطقة الباحة  اآذان ع�شاق الطبيعة الِبكر. ومن  املياه بني الأودية م�شّنفة بخريرها 
الوادي  يكت�شب  باملنطقة، حيُث  العقيق  ال�شرقية من حمافظة  اجلهة  "ثراد" الواقع يف  وادي 
العديد من املقومات الزراعة وال�شياحة يف ظل ما يتميز به من وجود الآبار والرتبة اخل�شبة، 
ويكتنز الوادي بكثرٍي من الأ�شجار الطبيعية منها: ال�شدر، والطلح، والعرعر، اإ�شافًة اإىل 

موقعه اجلاذب للعديد من اأهايل وزوار املنطقة.
الزلل  املللاء  بخرير  لا�شتمتاع  وال�شباب  العائات  من  "ثراد" العديد  وادي  ويجذب 
باأ�شجار  ي�شتظلون  تارًة  الطبيعة اخلابة،  اأح�شان  اأوقات ماتعة يف  البارد، وق�شاء 
الطلح وال�شدر، واأخرى يف الهواء الطلق النقي املمزوج بذرات املاء، وي�شتن�شقون 
منوعة  وجباٍت  واإِعللدادهللم  املميزة،  العطرية  الللوادي  اأ�شجار  من  الطبيعة  رائحة 
يف اأجواء برية خالية من التّكلف، ف�شًا عن تواجد الكثري من ُمّاك املوا�شي 
للرعي، والنحالني، نظرًا ملا تنعم به جنباته من النباتات واحل�شائ�ض، ووجود 

العن�شر الأ�شا�شي للحياة.

   

أسواق »جدة التاريخية« 
تجذب المتنزهين

البالد � جدة
اخلا�شة  باملظاهر  وتتزين  التاريخية"  "جدة  ت�شتعد  رم�شان  �شهر  قبيل 
روح  مللع  تتنا�شب  الللتللي  الرم�شانية  واللللعلللادات  املللبللارك،  رملل�للشللان  ب�شهر 
التاريخية  الأ�للشللواق  فيها  وتكت�شي  معه  وتندمج  الكرمي،  ال�شهر  وم�شاعر 
املحال  بها  تتزين  التي  الرم�شانية،  باحُللة  باملحافظة  القدمية  واحللللارات 
الألوان والأ�شكال  باأزهى  املعلقة  بالفواني�ض  التجارية وال�شوارع واملنازل؛ 
لوحة  التاريخية" اإىل  "جدة  فتتحول  امل�شيئة،  والنجوم  والأهلة،  اجلميلة، 

زاهية، ومزار رم�شاين منا�شب للعديد من الزوار.
تعك�ض  التي  ال�شورة  جللدة،  حمافظة  يف  التاريخية  الأ�للشللواق  على  ويظهر 
تراث وعادات واأ�شالة املنطقة، وا�شتعداداتها وحت�شرياتها ل�شتقبال �شهر 
رم�شان املبارك، بخيارات جذب متنوعة، ترثي زوارها بتوفري احتياجاتهم 
ال�شخ�شية واملنزلية، �شواء يف مراكز الت�شوق الداخلية اأو �شاحات الت�شوق 

املفتوحة، حيث تكتنف املنطقة التاريخية "و�شط البلد" التاريخ واملا�شي.
وت�شتعر�ض املناطق واملواقع التاريخية القدمية بجدة التاريخية، بدكاكينها 
والرجالية  املنزلية  واللوازم  الب�شائع  فيها  يعر�ض  التي  املتعددة؛  الأ�شيلة 
اإقبال  الأ�شواق كثافة  ل�شهر رم�شان، حيث ت�شهد هذه  للتجهيز  والن�شائية 

املت�شوقني، لتنوع املعرو�ض املنا�شب قبيل �شهر رم�شان املبارك.
حيث ي�شتمتع الزوار والأطفال خال ت�شوقهم بالأجواء والنفحة الرم�شانية 
والطرقات  املمرات  اإ�شاءة  من  التاريخية"،  "جدة  اأ�شواق  تو�شحتها  التي 
اإيذانًا بحلول ال�شهر الف�شيل، اإىل جانب تزيينها بكلمات وعبارات واأ�شكال 
ال�شعور  تبث  للًا،  َوخللا�للشّ َفللِريللدًا  طللاِبللعللًا  عليها  اأ�للشللفللى  ممللا  رائللعللة،  تقليدية 

بالطمئنان يف قرب ليايل �شهر رم�شان املبارك.

استعراض عالقة السينما بالتثقيف والترفيه

 خرير الماء يطرب عشاق الطبيعة

عبد المجيد يشدو في العروس 

35 ألف زائر لمهرجان 
الورد بعنيزة 

البالد � عنيزة 
اختتمت بلدية حمافظة عنيزة اأم�ض، فعاليات مهرجان حياة الورد الذي اأقيم 
واإجنللازات  اأرقللامللًا  فيها  اأ�شبوعني، حقق  من  لأكللرث  احلاجب  متنزهات  يف 
األف وردة، وح�شور اأكرث من 35 األف  مميزة، منها زراعة اأكرث من 600 

زائر للمهرجان والطاع على فعالياته وال�شتمتاع بها.
العمل  فريق  اأن  القحطاين،  فار�ض بن حممد  املهند�ض  البلدية  رئي�ض  واأكللد 
حر�ض على تقدمي اأف�شل جتربة �شياحية لزوار املهرجان، م�شريًا اإىل دعم 
لتدعيمه،  املهرجان  يف  امل�شاركني  الأعللمللال  ورواد  املنتجة  لاأ�شر  البلدية 

وا�شتفادة الأ�شر املنتجة.



وق����د و����س���ع ال�����زه�����راوي الأ���س�����س 
والقوانني التي ُبني عليها علم اجلراحة، 
والتي جمعت ما بني التعاليم اليونانية، 
من  العديد  وله  والعربية،  والرومانية، 
ما  التي  والخرتاعات  الطبية،  الكتابات 

تزال ُت�ستخدم حتى يومنا هذا.
ويلقب  القا�سم  باأبي  اأهله  بني  يكنى 
اإح��دى  ال��زه��راء  اىل  ن�سبة  ب��ال��زه��راوي 
الغربيني  عند  ويعرف  قرطبة  �سواحي 
ويف   )Albucasis( ب�"األبوقا�س�س" 
ا�سمه لقب الأن�ساري ن�سبة اىل الأن�سار 

من املدينة املنورة. 
ُولد اأبو القا�سم الزهراوي يف مدينة 
ال���زه���راء اإح����دى ���س��واح��ي ق��رط��ب��ة يف 
امل��واف��ق لعام  422 ه���،  الأن��دل�����س ع��ام 
الأن�سار  اإىل  اأ�سوله  ترجع  1030م، 
عبا�س  هو  ف��وال��ده  امل��ن��ورة،  املدينة  من 
للجيو�س  ان�����س��م  ال����ذي  الأن�������س���اري، 
ثم  ومن  الأندل�س،  فتحت  التي  العربية 
انتقل  ذل��ك  وب��ع��د  ال��زه��راء،  يف  ا�ستقر 
اإىل قرطبة، وقد ن�ساأ الزهراوي يف بيئة 
والتفكري،  بالعلم،  �سديدًا  اهتمامًا  تويل 
كانت  التي  الفرتة  وهي  العقل،  وتنمية 
اأوج  يف  الإ���س��ام��ي��ة  احل�����س��ارة  ف��ي��ه��ا 

ازدهارها وتطورها.  
 50 بها  ك��ان  وح��ده��ا  قرطبة  فمدينة 
مدار�سها  وكانت  مكتبة،  و70  م�ست�سفى، 
خمتلف  يف  العامل  يف  املدار�س  اأعظم  من 
املجالت، مما جعلها ت�ستقطب طاب العلم 
من خمتلف اأنحاء العامل، تلقى الزهراوي 
علمه على يد علماء الأندل�س، وكان �سديد 
اله��ت��م��ام ب��ع��ل��م اجل���راح���ة، وط���ب ال��ف��م، 
والأ�سنان، وقد التحق للعمل يف م�ست�سفى 
الرحمن  عبد  اخلليفة  اأن�ساأه  الذي  قرطبة 
ال��ن��ا���س��ر، ف��اأث��ب��ت ج��دارت��ه، وب��راع��ت��ه يف 
جمال الطب، واجلراحة، مما اأهله لي�سبح 
�سهرته  فذاعت  للخليفة،  اخلا�س  الطبيب 

حتى و�سلت اإىل باد امل�سرق.
وج��راح��ًا  طبيبًا  ال���زه���راوي  يكن  مل 
م���اه���رًا ف��ح�����س��ب، ول��ك��ن ك���ان ذا خ��رة 
وا�سعة وكان طبيبًا لعبد الرحمن الثالث 
املعروف بالنا�سر، ثم طبيبًا لبنه احلكم 
الزهراوي  اأث��ر  وق��د  امل�ستن�سر.  الثاين 
ُترجمت  فقد  اأوروب���ا،  يف  عميقًا  ت��اأث��ريًا 
كتبه وموؤلفاته اإىل لغات عديدة ودّر�ست 
الطبية. و�سار على  اأوروبا  يف جامعات 

الأوروبيني،  اجلراحني  من  العديد  دربه 
انتحلوا  الأح��ي��ان  بع�س  يف  اأنهم  حتى 
بع�س اكت�سافاته دون ذكر ا�سمه كم�سدر 
اأويل. بالإ�سافة اإىل كونه رائد اجلراحة 
ال��زه��راوي  القا�سم  اأب���و  ك��ان  احل��دي��ث��ة، 
الطبية  لن�سو�سه  فكان  عظيمًا.  معلمًا 
دور كبري يف ت�سكيل العمليات اجلراحية 
الأوروبية حتى ع�سر النه�سة وما بعده.

التشريح أواًل
كانت فل�سفة الزهراوي الطبية تقوم 
على اأن الطبيب املاهر ل يكون طبيبًا اإل 
لعلم  وافية  ودرا���س��ة  تامة،  معرفة  بعد 
الطب  �سناعة  "لأن  ي��ق��ول:  الت�سريح، 
يرتا�َس  اأن  ل�ساحبها  وينبغي  طويلة، 
الت�سريح… لأن��ه من  علم  ذل��ك يف  قبل 
مل يكن عاملا مبا ذكرنا من الت�سريح، مل 

يخُل اأن يقع يف خطاأ يقتل النا�س به".
وك�����ان اه��ت��م��ام��ه ب��ع��ل��م ال��ت�����س��ري��ح 

الذي  الكبري  الفتح  يف  �سببًا  ودرا�سته 
حتقق على يديه يف علم اجلراحة ف�سا 
ع��ن اخ��رتاع��ات��ه ل�����اأدوات اجل��راح��ي��ة، 
علم  اأن  وال���اف���ت  ال��غ��ري��ب  م���ن  وك����ان 
قبله،  م��ن  حمتقرًا  علمًا  ك��ان  الت�سريح 
الأوه���ام،  ه��ذه  ليبدد  ال��زه��راوي  فجاء 
ويكون من اأوائل الأطباء الذين يجرون 
كان  فقد  باأيديهم،  اجلراحية  العمليات 
املهمة  ه��ذه  يوكلون  قبله  م��ن  الأط��ب��اء 

لعبيدهم اأو اإمائهم.

إسهاماته في علم الصيدلة 
وصناعة العقاقير الطبية:

يف علم ال�سيدلة كان الزهراوي رائدًا 
تقنيات  با�ستخدام  الأدوي��ة  يف حت�سري 
ال��ذي  كتابه  ك��ان  والتقطري،  الت�سامي 
 Liber« ترجم اإىل الاتينية حتت ا�سم
خا�سة؛  اأه��م��ي��ة  ل��ه   »Servitoris

وال�سرح  بالو�سفات  ال��ق��ارئ  ميد  لأن��ه 
العقاقري  م��ن  عينات  حت�سري  لكيفية 
وفاته  من  اأك��ر  اأو  ق��رن  وبعد  املركبة، 
العامل  اآف��اق  يف  تتو�سع  �سهرته  ب��داأت 
امل�سرق،  اإىل  الأندل�س  من  الإ�سامي، 
امل�سرق  يف  الأط��ب��اء  م���وؤرخ  فيه  ف��ق��ال 
عبا�س  ب��ن  "خلف  اأُ�سيبعة:  اأب��ي  اب��ن 
خبريا  فا�سا  طبيبا  ك��ان  ال���زه���راوي 
بالأدوية املفردة واملركبة، جيد العاج، 
�سناعة  يف  م�����س��ه��ورة  ت�سانيف  ول���ه 
ال���ط���ب، يف جم���ال ال�����س��ي��دل��ة، ت��ن��اول 
املختلفة؛  الأدوي��ة  حت�سري  ال��زه��راوي 
حيث قام بو�سف بع�س التطبيقات مثل 
الزهراوي  قام  كما  وال�سفق.  الت�سامي 
مبناق�سة عديد من الأمرا�س، واأ�سبابها، 
الزهراوي  فكان  منها؛  الوقاية  وكيفية 
الناعور  م��ر���س  بو�سف  ق��ام  م��ن  اأول 
الظروف  �سرح  حيث  تف�سيلي؛  ب�سكل 

الوراثية املحيطة به.

إسهاماته في طب األسنان:
علم  يف  جّدًا  ة  مهمَّ اإ�سافاٌت  وللزهراوي 
��ني، وق��د اأف��رد  ط��ب الأ���س��ن��ان وج��راح��ة ال��ف��كَّ
ًا به، �سرح فيه  لهذا الخت�سا�س ف�سًا خا�سّ
ك�سور  واأ�سباب  بلطف،  الأ�سنان  قلع  كيفية 
جذور  ا�ستخراج  وط��رق  القلع،  اأثناء  الفك 
الأ�سرا�س، وطرق تنظيف الأ�سنان، وعاج 
غري  يف  النابتة  والأ�سرا�س  الفكَّني،  ك�سور 

مكانها، وبرع يف تقومي الأ�سنان.
يقول عن قلع الأ�سنان: "ينبغي اأن تعالج 
ال�سر�س من وجعه بكل حيلة، ويتوانى عن 
قلعه اإذ لي�س منه خيف اإذا قلع". ثم ي�سري يف 
حذق اإىل اأنه "كثريًا ما يخدع العليَل املر�ُس، 
فيقلعها  ال�سحيح  ال�سر�س  يف  اأن��ه  ويظن 
ال�سر�س  يقلع  ح��ت��ى  ال��وج��ع  ي��ذه��ب  ل  ث��م 
-رمبا  ال��زه��راوي  ي�سف  وهكذا  املري�س". 
املنتقل  الأمل  الطبي-  التاريخ  يف  مرة  لأول 
ع�سري  م�ستوى  على  ي�سعه  مما  وخطره؛ 

حتى اليوم.
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عبد اهلل صقر - مركز المعلومات

أبو القاسم الزهراوي..

تتمتع  الأندل�س  يف  اجلراحة  "كانت  العربي(:  )الطب  كتابه  يف  كامبل  يقول 
ب�سمعة اأعظم من �سمعتها يف باري�س اأو لندن اأو اأدنره؛ ذلك اأن ممار�سي مهنة 
اأوروب��ا فكان  اأما يف  اجلراحة يف �سرق�سطة كانوا مُينحون لقب طبيب ج��ّراح، 

لقبهم حّاق جّراح، وظَلّ هذا التقليد �ساريًا حتى القرن العا�سر الهجري".
اأثناء الفرتة التي كانت اأوروبا تعاين فيها من اجلهل، وقلة املعرفة، وهي الفرتة 
التي ُعرفت با�سم الع�سور املظلمة، حيث كانت اجلراحة ُتار�س يف ذلك الوقت من 
ِقبل احلاقني، واجلزارين، �سطع جنم رجل ل ُيعد فقط عامل من علماء امل�سلمني بل  
عماق يعتر من اأعظم اجلراحني الذين اأجنبتهم الب�سرية عر الع�سور والأزمان 
اإن مل يكن اأعظمهم على الإطاق نبغ يف جمال الطب وال�سيدلة والت�سريح، وكان 
اأبو  لقب  عليه  اأطلق  لذا  الو�سطى،  الع�سور  خال  الأندل�س  يف  اجلراحة  رائ��د 

اجلراحة احلديثة، اإنه اأبو القا�سم الزهراوي  خلف بن عّبا�س الأن�ساري.

ابن املدينة املنورة واأول من اأدخل درا�سة الت�سريح يف الطب واجلراحة



18-5-1384هـ 

1-5-1385هـ 

19-6-1384هـ  14-6-1383هـ 
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بختام الجولة ال� 21 من دوري روشن..

االتحاد يقبض على الصدارة.. والنصر ينجو من الخسارة

بعد  ال��رائ��د  اأم���ام  اخل�سارة  م��ن  ا  اأي�سً ال�سباب  وجن��ا 
ويدرك  يعود  اأن  قبل  الأول،  ال�سوط  يف   0-2 تاأخر  اأن 
يف  نقطة   44 اإىل  ر�سيده  لي�سل  ال��ث��اين  يف  ال��ت��ع��ادل 
املركز الثالث، فيما حقق الهالل فوًزا ثانًيا على التوايل 
رفع ر�سيده اإىل 39 نقطة يف املركز الرابع مع مباراتني 

موؤجلتني، حيث اكت�سح التفاق بثالثية نظيفة.
التوايل،  على  الثانية  للجولة  التعاون  عن  الفوز  وغاب 
 35 اإىل  ر�سيده  لريفع  الوحدة  مع  بالتعادل  اكتفى  حيث 
جتمد  ال��ذي  الفتح  فعل  ومثله  اخلام�س،  املركز  يف  نقطة 
ر�سيده عند 32 نقطة بعد اخل�سارة الكبرية اأمام املت�سدر.

 تقارب الوسط مستمر
ا�ستمرت فرق الو�سط يف حتقيق نتائج متفاوتة عززت 
من التقارب النقطي فيما بينها، فحقق �سمك الفوز على 

28 نقطة يف املركز ال�سابع،  اإىل  الباطن لريفع ر�سيده 
اإثر  بنقطة  اكتفى  ال��ذي  الطائي  على  بنقطتني  متقدًما 
تعادله مع اخلليج )2-2( لي�سبح ر�سيده 26 نقطة يف 
بعد  نقطة   25 اإىل  ر�سيده  الرائد  ورفع  الثامن،  املركز 
العا�سر  الفيحاء  على  بنقطة  ليتقدم  ال�سباب،  مع  تعادله 

بر�سيد 24 نقطة بعد تعادله مع العدالة.
وال�   11 ال���  املركزين  يف  اأبها  مع  التفاق  ويت�ساوى 
الهالل  اأمام  بعد خ�سارتهما  نقطة،   23 منهما  12 ولكل 
 22 ب�   13 ال���  املركز  الوحدة  يحتل  حني  يف  والن�سر، 

نقطة بعد اأن تعادل للمرة الثالثة على التوايل.

الخطر يهدد ثالثي القاع
اخلليج  يت�ساوى  حيث  القاع؛  ثالثي  معاناة  توا�سلت 
 17 منهما  ولكل   15 وال�   14 ال�  املركزين  يف  والعدالة 

عاد  فيما  والفيحاء،  الطائي  م��ع  تعادلهما  بعد  نقطة، 
الباطن لدوامة اخل�سائر وجتمد ر�سيده عند 9 نقاط بعد 

�سقوطه اأمام �سمك، ليقرتب اأكرث من الهبوط.

حمداهلل يزيح تاليسكا
ترتيب  الحت���اد  مهاجم  حمدالله  ع��ب��دال��رزاق  ت�سدر 
رفع  الفتح  �سباك  يف  هاتريك  �سجل  اأن  بعد  الهدافني 
الن�سر  لع��ب  تالي�سكا  مزيًحا  ه��دًف��ا،   15 اإىل  ر�سيده 
 14 اإىل  ر�سيده  ورفع  اأبها  �سباك  يف  هدًفا  �سجل  الذي 
هدًفا، وياأتي خلفهما الثنائي اإيغالو )الهالل( وكارلو�س 

جونيور )ال�سباب( ولكل منهما 12 هدًفا.
�سامل  حممد  ب��ات  ��ا،  اأي�����سً الالعبني  اإح�سائيات  ويف 
الدوري  تاريخ  م�ساركة يف  الالعبني  اأكرث  الرائد  مدافع 

بعد اأن و�سل ملباراته رقم 300.

جدة – هالل سلمان
اأحكم الحتاد قب�سته على �سدارة ترتيب دوري رو�سن للمحرتفني بختام اجلولة ال� 21، التي �سيتوقف بعدها الدوري، ب�سبب املباريات الدولية يف اأيام الفيفا، قبل اأن ي�ستاأنف مطلع �سهر 

اأبريل املقبل.
وقد حقق الحتاد فوًزا كبرًيا على الفتح بنتيجة 5-1 و�سل معه اإىل النقطة 50، متقدًما على الن�سر الثاين بفارق نقطة وحيدة، بعد اأن كاد اأبها اأن يحرج  "العاملي" على اأر�سه وو�سط جماهريه؛ 

حيث ظل متقدًما حتى اآخر ربع �ساعة، قبل اأن يعادل رونالدو من ركلة حرة مبا�سرة ثم يحرز تالي�سكا هدف الفوز من عالمة اجلزاء.

الشباب يتعثر والهالل 

حمداهلل ينتزع صدارة 
يكتسح االتفاق

اله������دافين
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في الجولة 26 من دوري يلو..

العين يتغلب على هجر.. والتعادل يسيطر على 3 مواجهات

لجنة االنتخابات تؤكد: المسحل مرشحًا وحيدًا لرئاسة اتحاد القدم
جدة - البالد

لكرة  ال�سعودي  باالحتاد  االنتخابات  جلنة  اأعلنت 
عن  القنيعان،  عبدالله  بن  اأحمد  يراأ�سها  التي  القدم، 
جمل�س  وع�سوية  لرئا�سة  املرت�سحة  االأولية  القائمة 

اإدارة االحتاد ال�سعودي لكرة القدم.
الربنامج  اإىل  "اإ�سارة  ب��ي��ان:  يف  اللجنة  وق��ال��ت 
الزمني املعلن من جلنة االنتخابات بتاريخ 1 مار�س 
ال�سعودي  االحتاد  اإدارة  جمل�س  النتخابات   2023
لكرة القدم الدورة اخلام�سة وفًقا للفقرة )1( من املادة 
لكرة  ال�سعودي  لالحتاد  االنتخابات  الئحة  من   )8(

القدم، وحيث مت فت�ح ب�اب الرت�سح اعتباًرا من تاريخ 
فقد   2023 مار�س   11 وحتى   2023 مار�س   5

مرت�سح  الفرتة  تلك  خالل  للجنة  تقدم 
واحد فقط بقائمته االنتخابية".

على  "وبناء  وت����اب����ع: 
قامت  الزمني  ال��ربن��ام��ج 
وتدقيق  بفح�س  اللجنة 
م�����ل�����ف امل������رت�������س������ح يف 
ال���ف���رتة م���ن ت���اري���خ 11 

وفًقا   2023 م��ار���س 

املادة  من  و5(   3( الفقرتني  مبوجب  الخت�سا�ساتها 
لكرة  ال�سعودي  لالحتاد  االنتخابات  الئحة  من   )8(
القدم، وبعد اطالعها على الفقرة )4( من املادة 
من   )33( امل���ادة  م��ن   )2( والفقرة   )26(
النظام االأ�سا�سي لالحتاد ال�سعودي لكرة 
الئحة  م��ن   )13( وامل����ادة  ال��ق��دم 
ال�سعودي  لالحتاد  االنتخابات 
ب�سروط  واملتعلقة  القدم،  لكرة 
الرت�سح ملن�سب الرئي�س ونائب 
ال���رئ���ي�������س واأع���������س����اء جم��ل�����س 

وقائمته  املرت�سح  ا�ستيفاء  للجنة  تبني  فقد  االإدارة، 
االنتخابية لل�سروط".

بن  يا�سر  التالية:  االأ�سماء  االأولية  القائمة  و�سمت 
ح�سن امل�سحل )الرئي�س(، ملياء بنت اإبراهيم بن بهيان 
عوا�س  بن  خالد  من  كال  وع�سوية  للرئي�س(،  )نائبا 
بن  علي  مقرن،  بن  عبدالعزيز  بن  خالد  د.  الثبيتي، 
نزيه  ال�سهري،  حممد  بن  معي�س  ال�سعيالن،  حممد 
عبدالرحمن  ب��ن  تركي  ن�سر،  اآل  النبي  ع��ب��درب  ب��ن 
العفالق،  ح�سن  بن  عبدالعزيز  املهند�س  ال�سلطان، 

ن�ع�ي�م ب�ن ب�ك�ر ال�ب��ك��ر، عبدالله بن في�سل حماد.

الفيصل يترأس اجتماع الدورة )46( لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

البالد- جدة
الفي�سل  ت��رك��ي  ب��ن  عبدالعزيز  االأم���ر  ت��راأ���س 
وزي���ر ال��ري��ا���س��ة، اأم�����س ب��ج��دة اج��ت��م��اع ال���دورة 
العرب،  والريا�سة  ال�سباب  وزراء  ملجل�س   )46(
بح�سور وزراء ال�سباب والريا�سة العرب، وعدد 

من امل�سوؤولني والقياديني.

وزي��ر  �سمو  ت�سلم  االج��ت��م��اع،  م�ستهل  ويف 
الريا�سة رئا�سة اجتماع الدورة 46 للمجل�س، 
باأ�سحاب  فيها  رح��ب  كلمًة،  �سموه  األ��ق��ى  ث��م 
اململكة  ال��ث��اين  بلدهم  يف  وال�����س��ع��ادة  ال�سمو 
ال�سكر  واف����ر  م��ق��دم��ًا  ال�����س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  ملقام  والعرفان 

-اأّيدهما  العهد  وويل  عبدالعزيز،  بن  �سلمان 
االأم��ة  و�سابات  ل�سباب  يقدمانه  ما  على  الله- 

العربية، من دعٍم واهتمام.
وقال �سموه: "اإن الوطن العربي -ولله احلمد- 
من  مزيد  نحو  بنا  ت�سر  فاعلة،  بقيادات  يحظى 
ملزيد  يحفزنا  وهذا  والتنمية،  والنه�سة  التطور 

امل�سالح  لتحقيق  واجتهاد؛  ج��دٍّ  بكل  العمل  من 
يخدم  مب��ا  ال�سابة،  ال��ك��ف��اءات  ودع���م  امل�سرتكة، 
اأوط��ان��ن��ا نحو م��زي��د م��ن ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز، مع 
ال�سباب  لتمكني  وامل�ستمر  اجلاد  العمل  �سرورة 
وحتفيزهم، ومنحهم كل ممكنات النجاح والتميز 
الريا�سي  امل�ستوى  وعلى  كافة،  االأ�سعدة  على 

ب�سكل خا�س".
حول  مرئية  عرو�سًا  احل�سور  تابع  ذلك،  عقب 
عدد  يف  وال�سبابية  الريا�سية  الربامج  من  ع��دد 
الريا�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأب���رزه���ا  م��ن  ال����دول،  م��ن 
اخلليج  وكاأ�س  موؤخرًا،  اململكة  ا�ست�سافتها  التي 

العربي 25 التي اأقيمت يف الب�سرة بالعراق.

حائل- خالد الحامد 
حقق فريق العني 3 نقاط ثمينة، بعد تغلبه على 
م�سيفه هجر 2/1 يف املباراة التي اأقيمت على 
مناف�سات  �سمن  باالأح�ساء،  هجر  ن��ادي  ملعب 

اجلولة ال� 26 من دوري يلو للدرجة االأوىل.
فيما  الهواري"هدفني"،  طويل  للعني  �سجل 
فاأ�سبح  الدو�سري؛  حممد  لهجر  النتيجة  قل�س 
ر�سيد العني 30 نقطة باملركز الرابع ع�سر، فيما 
توقف ر�سيد هجر عند 32 نقطة باملركز التا�سع.
االإيجابي  التعادل  ح�سم  املنورة،  املدينة  ويف 

مواجهة فريقي اأحد والقي�سومة.

اأحد الت�سجيل عن طريق العبه جرالد  افتتح 
تاكوارا يف الدقيقة 27، وعادل ك�سيم القحطاين 

النتيجة للقي�سومة يف الدقيقة 69.
30 نقطة يف املركز الثالث  ف�سار ر�سيد اأحد 
ع�سر ، والقي�سومة 31 نقطة يف املركز احلادي 

ع�سر.
اخل����ل����ود  ف����ري����ق����ا  ت�����ع�����ادل  ال������ر�������س،  ويف 

واجلبلني1/1.
تقدم اخللود يف الدقيقة 42 عن طريق عبدالله 
 76 الدقيقة  ح�سريتي، فيما تعادل اجلبلني يف 
اإىل  لرفع اخللود ر�سيده  نيل�سون؛  عن طريق 
نقطة   33 واجلبلني  ال�سابع،  باملركز  نقطة   34

باملركز الثامن.
على  ال�سلبي  ال��ت��ع��ادل  �سيطر  اجل���وف،  ويف 
لقاء العروبة وال�ساحل، فارتفع ر�سيد العروبة 

العا�سر، وال�ساحل اإىل  املركز  نقطة يف   31 اإىل 
ع�سر. ال�سابع  املركز  يف  21 نقطة 

لقاء  اأجلت  قد  كانت  امل�سابقات  جلنة  اأن  يذكر 

االأهلي والفي�سلي؛ ب�سبب اإقامة �سباق فورموال 
ب�سبب  واحل���زم  االأخ����دود  ول��ق��اء  ج��دة،  يف   1

ظروف الطران.



13 2الرياضية 3 8 6 4 د  لع��د 9 ا 1 لس��نة  2م ا 0 2 3 س  ر 2 م��ا 0 ف��ق  ا لمو 1ه��� ا 4 4 4 ن  2 ش��عبا ثني��ن 8 ال ا

في إنجاز تاريخي للمرة األولى.. 

أخضر السهام يتوج بفضية كأس آسيا

البالد- الرياض
حقق املنتخب ال�سعودي لل�سهام، اإجنازًا لأول مرة 
يف تاريخه؛ بعد حتقيقه املركز الثاين يف كاأ�س اآ�سيا 
لل�سهام، التي اأُقيمت يف تايبيه بتايوان، بعدما واجه 

نظريه الهندي، اأم�س الأحد، يف نهائي البطولة.
بطولة  نهائي  اإىل  تاأهل  قد  ال�سهام  اأخ�سر  وكان 

كاأ�س اآ�سيا يف تايبيه- تايون املرحلة الأوىل، بفئة 
ال��ف��وز على  بعد  )ِف����َرق(،  الأومل��ب��ي رج��ال  القو�س 

نظريه الأ�سرتايل.
الرماة  م��ن  لل�سهام  الوطني  منتخبنا  ويتكون 
)را�سد ال�سبيعي، وعبدالرحمن املو�سى، ومن�سور 

علوي(.

"اأخ�سر ال�سهام"، بداأ م�سواره يف دور  يذكر اأن 
الثمانية، وتغلب على منتخب هونغ كونغ؛ ليواجه 
ال�سيني،  تايبيه  منتخب  النهائي  ربع  ال��دور  يف 
وانت�سر عليه؛ لي�سل اإىل ن�سف النهائي، ويحقق 
املنتخبات  اأح��د  الأ���س��رتايل-  املنتخب  على  الفوز 

املر�سحة لتحقيق امليداليات.

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

الفارسة أبرار العبدالقادر تتوج بسباق القدرة والتحمل الدولي
البالد- الرياض

اأب��رار  ال�سعودية  الفار�سة  حققت 
اململكة  فريق  فار�سة  العبدالقادر 
يف  الأول  املركز  والتحمل،  للقدرة 
���س��ب��اق ال��ق��درة وال��ت��ح��م��ل ال���دويل 
فئة  من  كم وامل�سنف   160 م�سافة 
ال���ث���اث جن���وم ب���الحت���اد ال���دويل 
ميادين  على  اأقيم  الذي  للفرو�سية، 

ل��ل��ق��درة �سمن  ق��ري��ة اجل���ن���ادري���ة 
لكاأ�س  امل�ساحبة  الدولية  ال�سباقات 

الحتاد ال�سعودي للفرو�سية.
العبدالقادر  اأب��رار  الفار�سة  وتعد 
جت��ت��از  ����س���ع���ودي���ة  ف���ار����س���ة  اأول 
ه���ذه امل�����س��اف��ة، ال��ت��ي ت�����س��ن��ف من 
القدرة  �سباقات  يف  الفئات  اأع��ل��ى 

والتحمل. 
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البالد – جدة
هداف  اأكرب  اإبراهيموفيت�ش  زالتان  ال�سويدي  اأ�سبح 
االإيطايل،  االأوىل  الدرجة  دوري  تاريخ  يف  عمرًا 
اأمام  ميالن  لفريقه  هدفًا  �سجل  بعدما  وذلك 
اأودينيزي يف اجلولة 27 من "�سريي اآ" 

على ملعب "دا�سيا اأرينا".
و166  ع���ام���ًا   41 ال�����  وب��ع��م��ر 
يف  املخ�سرم  املهاجم  جنح  يومًا، 
اإح��راز هدف من ركلة جزاء ويف 
�سدد  اأن  بعد  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��ح��اول��ة 
وت�سدى  االأوىل  امل��رة  يف  الركلة 
ل��ه��ا احل���ار����ش، اأم����ر ح��ك��م ال��ل��ق��اء 
دان��ي��ي��ل��ي دوف����ريي ب��اإع��ادت��ه��ا وجن��ح 

اإبراهيموفيت�ش يف ت�سجيلها.
"�سريي  "اإبرا" اأكرب العب ي�سجل يف تاريخ  واأ�سبح 
اآ" بعدما تخطى الالعب األي�ساندرو كو�ستاكورتا، الذي 
�سباك  يف  يومًا  و25  عامًا  ال�41  بعمر  �سجل  قد  ك��ان 
مباراة  يف  مليالن  الع��ب��ًا  ك��ان  عندما  اأي�سًا  اأودي��ن��ي��زي 

خ�سرها "الرو�سونريي" عام 2007م.
وحمل اإبراهيموفيت�ش �سارة القيادة يف اأول م�ساركة 
منذ  وحتديدًا  عام  من  اأكرث  منذ  ميالن  مع  كاأ�سا�سي  له 
بيويل،  �ستيفانو  امل���درب  ت�سكيلة  يف   ،2022 يناير 
بعدما ا�سُتدعي موؤخرًا للعب مع املنتخب ال�سويدي عن 
"ال�سلطان" اأكرب  بات  وبالتايل،  عامًا،   41 يناهز  عمر 
اإ�سابة  من  عودته  ا�ستكمال  بعد  ميالن  تاريخ  يف  قائد 

خطرية يف الركبة.
لتجنب  ميالن  فريقه  اإب��را  ه��دف  ي�ساعد  مل  ولالأ�سف 
 ،1-3 بنتيجة  ف��از  ال��ذي  اأودي��ن��ي��زي،  اأم���ام  اخل�سارة 
اأن  بعد  للو�سافة  االرت��ق��اء  من  "رو�سونريي"  حارما 

جتمد ر�سيده عند 48 نقطة يف املركز الرابع.

هاالند...
يهدد أرقام أساطير 

الدوري اإلنجليزي
جدة – البالد

فر�ش  �سيتي،  مان�س�سرت  م��ع  م�سريته  ب��داي��ة  على  �سهور   8 م��ن  اأق��ل  بعد 
املهاجم الرنويجي ال�ساب اإيرلنغ هاالند )22 عامًا( نف�سه �سمن اأبرز جنوم 
الغزيرة واالأرقام  االأهداف  املو�سم احلايل من خالل  االإجنليزية يف  الكرة 

القيا�سية، التي حققها مع الفريق حتى االآن.
وال يزال الالعب يف ال� 22 من عمره، ولكن امل�ستوى الذي قدمه خا�سة فيما 
يتعلق بهز ال�سباك جعله مر�سحًا بقوة لتحطيم العديد من االأرقام القيا�سية 

على مدار ال�سنوات القليلة املقبلة.

اأنه ال يركز كل جهوده  اأكد هاالند  ورغم هذا، 
مثل  اأخ��رى  ملهام  يتطلع  واإمن��ا  ال�سباك،  هز  يف 
�سناعة الفر�ش يف املباريات التي يخو�سها مع 

الفريق.
ليقود  )ه��ات��ري��ك(  اأه����داف   3 ه��االن��د  و�سجل 
6-0 على  ال�ساحق  الفوز  اإىل  مان�س�سرت �سيتي 
كاأ�ش  لبطولة  الثمانية  دور  يف  ال�سبت،  برينلي 

االحتاد االإجنليزي.
 37 يف  هدفًا   42 اإىل  ر�سيده  هاالند  ورف��ع 
مباراة خا�سها مبختلف امل�سابقات هذا املو�سم، 
اأن  منذ  الفريق  مع  له  االأول  املو�سم  باأنه  علمًا 
انتقل اإليه قادمًا من برو�سيا دورمتوند االأملاين.
"يويفا"  واأ�سار االحتاد االأوروبي لكرة القدم 
اإىل اأن هاالند رفع ر�سيده االآن اإىل 157 هدفًا 
م�ستوى  على  خا�سها  م��ب��اراة   153 اآخ���ر  يف 

االأندية.
من  فقط  هدفني  بعد  على  ه��االن��د  اأ�سبح  كما 
التي  االأه�����داف  ل��ع��دد  القيا�سي  ال��رق��م  م��ع��ادل��ة 
االإجن��ل��ي��زي  ال�����دوري  م��ن  الع���ب  اأي  ي�سجلها 

مبختلف البطوالت يف مو�سم واحد.
وي�سرتك يف هذا الرقم القيا�سي حاليًا الالعبان 
الذي  ني�ستلروي،  فان  رود  ال�سابق  الهولندي 
حققه مع مان�س�سرت يونايتد يف مو�سم 2002-

2003، وامل�سري حممد �سالح جنم ليفربول، 
الذي حققه يف مو�سم 2018-2017.

واأ����س���اد االإ���س��ب��اين ب��ي��ب غ���واردي���وال ب����اأداء 
اإن  مازحًا:  وقال  الرنويجي،  مهاجمه  واأه��داف 
�سجل هاالند التهديفي �سيجعل االأمر �سعبًا على 
الهائلة  للتوقعات  نظرًا  امل�ستقبل،  يف  الالعب 

امللقاة عليه حاليًا.
وقال غوارديوال: "هذا الالعب �سيواجه م�سكلة 
يف امل�ستقبل، �سيكون من املتوقع منه اأن ي�سجل 
3 اأو 4 اأهداف يف كل مباراة، وهذا لن يحدث. 
ال يبايل هاالند بهذا، الأنه العب يت�سم باالإيجابية 

ال�سديدة والتفاوؤل الكبري، وال ي�سكو".
اأيام   4 وجاء الهاتريك يف مباراة ال�سبت بعد 
الي��ب��زغ  ���س��ب��اك  يف  ال��الع��ب  خما�سية  م��ن  ف��ق��ط 
اأب��ط��ال  ل����دوري   16 ال����  ب���اإي���اب دور  االأمل�����اين 
القيا�سي  الرقم  خاللها  من  ع��ادل  التي  اأوروب���ا، 
لعدد االأهداف التي ي�سجلها اأي العب يف مباراة 

واحدة بدوري االأبطال.
اأه����داف يف   10 اإىل  ورف���ع ه��االن��د ر���س��ي��ده 
�سدارة قائمة هدايف دوري االأبطال هذا املو�سم، 
ك��م��ا ي��ت�����س��در ال��الع��ب ق��ائ��م��ة ه����دايف ال����دوري 
حتى  هدفًا   28 بر�سيد  املو�سم  هذا  االإجنليزي 
االآن، لي�سبح على بعد 4 اأهداف فقط من معادلة 

ي�سجلها  التي  االأه����داف  لعدد  القيا�سي  ال��رق��م 
"برميريليغ"  ال�  يف  واح��د  مو�سم  يف  العب  اأي 
بنظامه احلايل، وهو الرقم امل�سجل حاليًا با�سم 

امل�سري حممد �سالح.
"بي. ال��ربي��ط��ان��ي��ة  االإذاع�����ة  هيئة  واأ����س���ارت 
اأن هاالند ميكنه رفع ر�سيده من  بي.�سي" اإىل 
البطوالت  خمتلف  يف  هدفًا   60 اإىل  االأه���داف 
نظرًا  النهج،  نف�ش  على  �سار  اإذا  املو�سم  ه��ذا 
مباراة   18 �سيتي ميكنه خو�ش  مان�س�سرت  الأن 

اأخرى يف املو�سم احلايل مبختلف البطوالت.
يف  م��ب��اراة   11 �سيتي  ملان�س�سرت  وتتبقى 
اإىل  اإ�سافة  املو�سم،  ه��ذا  االإجن��ل��ي��زي  ال���دوري 
مباراة ن�سف النهائي بكاأ�ش االحتاد االإجنليزي، 
فوزه  ح��ال  اأخ��رى  م��ب��اراة  عن  ت�سفر  قد  والتي 
مباراتي  الفريق  يخو�ش  كما  للنهائي،  وتاأهله 
ذه���اب واإي�����اب اأم����ام ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ يف دور 
الثمانية لدوري االأبطال، وقد يخو�ش الفريق 3 
تقدمه  البطولة حال وا�سل  اأخرى يف  مباريات 

حتى املباراة النهائية.
يف  لالعب  ال�ساد�ش  هو  الهاتريك  اأ�سبح  كما 
املباريات التي خا�سها على ا�ستاد االحتاد، وهو 
ما يفوق عدد املباريات )5 مباريات( التي ف�سل 

خاللها يف هز ال�سباك.

إبراهيموفيتش 
يواصل تحطيم 
األرقام القياسية



كائنات فضائية قد تزور نظامنا الشمسي
البالد ـ وكاالت

االأمــريــكــيــة  الــدفــاع  وزارة  يف  مــ�ــســوؤولــون  ك�سف 
نظامنا  اإىل  زيارات  اإجراء  اإمكانية  عن  "البنتاغون" 

ال�سم�سي من قبل كائنات ف�سائية.
واأو�سح امل�سوؤولون، موؤخرًا، اأن الكائنات الف�سائية 
�سغرية،  جزيئات  وتطلق  ال�سم�سي،  نظامنا  تزور  قد 
وا�سفني ذلك باأنه ي�سبه مهام وكالة الف�ساء االأمريكية 

اأخرى. كواكب  درا�سة  "نا�سا" عند 
واأكدوا، خالل تقرير بث عرب �سبكة "فوك�س نيوز" 
املركبة  اإطــالق  نتيجة  ال�سناعي  اجل�سم  يكّون  قد  اأنه 
مرورها  اأثناء  يف  ال�سغرية  املج�سات  من  الكثري  االأم 
القريب من االأر�س، وهو بناء ت�سغيلي ال يختلف كثريًا 

عّما تفعله "نا�سا".
ــفــتــوا، يف الــتــقــريــر الــبــحــثــي الـــذي األَّـــفـــه �سون  ول
يف  الغريبة  احلـــاالت  حــل  مكتب  مدير  كريكباتريك، 
لوب،  واأبــراهــام  للبنتاغون،  التابع  املــجــاالت  جميع 
اأنــه  اإىل  "هارفارد"  بجامعة  الفلك  علم  ق�سم  رئي�س 
عن  االأم  املركبة  عن  ال�سغرية  االأج�سام  ف�سل  »ميكن 
طريق قوة جاذبية املد واجلزر لل�سم�س اأو عن طريق 

القدرة على املناورة«.
بني  ج�سم  اكُت�سف   ،2017 عــام  يف  اأنــه  اإىل  ي�سار 
اأو  »اأومواموا«،  با�سم  �ُسمي الحقًا  عادي  النجوم غري 

»الك�سافة« يف هاواي.
وكـــان اجلــ�ــســم يــبــدو مــ�ــســطــحــًا، وُدفــــع بــعــيــدًا عن 
ال�سم�س، دون اأن ُيظهر ذياًل مذنبًا، ما دفع العلماء اإىل 

االعتقاد باأنه �سناعي.

إيقاف طيارين بسبب القهوة والمعجنات

منارة تاريخية
النور  يقع يف جبل  الــذي  غار حــراء  يعترب 
مبكة املكرمة، اأحد ال�سواهد العظيمة الباقية، 
منذ بزوغ فجر االإ�سالم، ملا له من اأثر خالد يف 

نفو�س امل�سلمني يف كافة اأقطار العامل.
�سرق  �سمال  ــواقــع  ال الــنــور  جبل  وي�سهد 
امل�سجد احلرام وعلى بعد 5 كيلومرتات، كثافة 
عالية خالل هذه الفرتة من املعتمرين قا�سدي 
املناطق  اأحـــد  كــونــه  ال�سريف،  املــكــي  احلـــرم 
املكرمة.  مكة  زوار  يرتادها  التي  التاريخية 
واكت�سب جبل النور اأهمية بالغة لوجود غار 
حراء يف اأعلى اجلبل الذي يبلغ ارتفاعه اأكرث 
تاريخ  يف  االأماكن  اأهم  كاأحد  مرت،   600 من 
عليه  الله  �سلى  حممد  النبي  و�سرية  االإ�سالم 
و�سلم، حيث كان النبي يخلو فيه بنف�سه ليعبد 
الله قبل البعثة بعيدًا عن اأهل مكة، وفيه نزل 

الوحي عليه باأول اآية من القراآن.

وا�سنطن - وكاالت
القهوة  ب�سبب  طيارين  اإيقاف  طــريان  �سركة  قــررت 
يف  جيت"،  "�سباي�س  �سركة  واأو�سحت  واملعجنات، 
داخل  القهوة واملعجنات  تناوال  الطيارين  اأن  قرارها، 
خفيفة،  وجبة  لتناول  ا�سرتاحة  خــالل  القيادة  قمرة 
كارثة،  ل  ي�سكِّ اأن  املمكن  من  كان  ت�سرفهما  اأن  موؤكدًة 

وفقًا الإفادة ال�سركة.
وتداولت من�سات التوا�سل االجتماعي �سورة ُتظهر 
حلظات تناول الطيارين املوقوفني القهوة واملعجنات 

دون اإظهار وجهيهما.
املك�سوفني جداًل وا�سعًا،  القهوة  كاأ�سي  واأثار منظر 
ته ال�سركة مقلقًا للغاية يف حال لو  وهو االأمر الذي عدَّ
التحكم  اأدوات  من  بالقرب  ال�ساخنة  القهوة  ان�سكبت 

داخل قمرة القيادة.
مت  الــطــيــاريــن  اأن  ال�سركة  با�سم  متحدث  وك�سف 
ا�ستبعادهما من قائمة الطيارين، م�سريًا اإىل اأنهما يف 

انتظار التحقيق.
واأكد اأن "�سباي�س جيت" لديها �سيا�سة �سارمة ب�ساأن 
جميع  بها  يلتزم  القيادة  قمرة  داخل  الطعام  ا�ستهالك 

طاقم الرحلة.
فعله  ما  لومبا، وهو طيار متقاعد،  �ساكتي  وو�سف 

الطياران باأنه »كان �سلوكًا ال ميكن تف�سريه باملرة«.
دراية  على  جميعهم  الطيارين  اأن  اإىل  لومبا  ولفت 
مبخاطر ان�سكاب ال�سوائل يف قمرة القيادة، مو�سحًا 
اأن معظم قواعد ال�سركة ولوائح الطريان حتظر و�سع 

اأي اأطعمة و�سوائل على وحدة التحكم املركزية. 

تمساح جائع يطرق باب منزل
وا�سنطن ـ وكاالت

كان رجل اأمريكي يعي�س يف والية فلوريدا جال�سًا يف 
منزله ي�ساهد التلفزيون، عندما �سمع �سوت �سيء ا�سطدم 
بالباب الرئي�سي ملنزله. وذكر �سكوت هولينغ�سورث 56 
اأنه  بفلوريدا  بيت�س  دايتونا  مبدينة  يعي�س  الذي  عامًا 
الباب.  اإىل  واجته  مكانه،  من  قفز  ال�سوت  �سمع  بعدما 

وما كاد يخرج الرجل من باب منزله، حتى باغته مت�ساح 
اإىل  �سكوت  ونقل  �ساقيه،  اإحدى  يع�س  راح  "جائع" 
و�سائل  قالت  اإ�سابات  من  العالج  تلقى  حيث  امل�ست�سفى 

اإعالم حملية اإنها مل تهدد حياته.
احلادث  اأن  الربية  باحلياة  املعنية  ال�سلطات  واأكدت 
ّيادًا  وقع يف مطلع مار�س اجلاري، وقالت اإنها اأر�سلت �سَ

علما  وقتله،  التم�ساح  على  القب�س  اأجل  من  املنزل  اإىل 
باأن طول التم�ساح كان 2.7 مرت. ووالية فلوريدا موطن 
لنحو 1.3 مليون مت�ساح، تنت�سر يف مقاطعاتها الـ 67.

التما�سيح  روتيني  "ب�سكل  تقتل  اأنها  ال�سلطات  وتذكر 
املزعجة"، التي يبلغ طولها نحو 1.2 مرت اأو اأكرث لكونها 

تهدد حياة الب�سر.
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