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698 فيلمًاالسعوديةهيئة النقل
في »مهرجان أفالم السعودية«عززت مكافحة غسل األموالتلزم الشاحنات األجنبية بوثيقة إلكترونية

البالد - الرياض 
املقبل  اإب��ري��ل  �شهر  ب��داي��ة  للنقل  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ح���ددت 
الإلكرتونية على جميع  نقل  العمل بوثيقة  لتطبيق  موعدًا 
يف  وذلك  اململكة،  لأرا�شي  القا�شدة  الأجنبية  ال�شاحنات 
املناف�شة  عدالة  حتقيق  و�شمان  الوطني  الناقل  دعم  اإطار 
وتهيئة البيئة ال�شتثمارية جلذب ال�شتثمارات، والإ�شهام 
الب�شائع،  ال�شالمة والأمان خلدمات نقل  يف رفع م�شتوى 
باملركبات  النقل  عمليات  ل�شبط  املعتمدة  لالآلية  وتطبيقًا 

غري ال�شعودية القا�شدة لأرا�شي اململكة.
بوابة  خالل  من  اإ�شدارها  يتم  التي  نقل  وثيقة  اأن  وبّينت 
وت�شتمل  احلمولة"  "توثيق  خدمة  عرب  الإلكرتونية  نقل 
ال�شحنة،  ومعلومات  اإليه،  واملُر�شل  املر�شل  بيانات  على 
وم�شاراها  الرحلة  تفا�شيل  وك��ذل��ك  امل��ن��ق��ولت،  وج���دول 
ال�شاحنات  لدخول  اأ�شا�شيًا  متطلبًا  تعد  الناقل،  وبيانات 

غري ال�شعودية اإىل اململكة.

البالد - الرياض 
انطلقت اأم�س اأعمال امللتقى ال�شنوي الرابع ع�شر لاللتزام ومكافحة غ�شل 
الأموال بالريا�س، والذي نظمته اللجنة الدائمة ملكافحة غ�شل الأموال، 
لندن  التابعة ملجموعة  ال�شركات  اإحدى  بالتعاون مع �شركة ريفينيتيف 
لالأوراق املالية، برعاية حمافظ البنك املركزي ال�شعودي رئي�س اللجنة 
الدائمة ملكافحة غ�شل الأموال اأمين بن حممد ال�شياري وبح�شور اأكرث 
ال�شعودي  امل��رك��زي  البنك  حمافظ  وكيل  واأو���ش��ح  م�شارك.   500 من 
للرقابة يزيد بن اأحمد اآل ال�شيخ يف كلمته الفتتاحية، اأن جرائم غ�شل 
الأموال وتطوراتها املت�شارعة ُت�شكل اأحد التحديات الكبرية التي تواجه 
ا�شتقرار  على  املبا�شرة  ال�شلبية  لآثارها  واحلكومات  ال��دويل  املجتمع 
وال�شلم  ل��الأم��ن  تهديدها  على  ع��الوة  والق��ت�����ش��ادي،  امل��ايل  النظامني 
الدوليني، موؤكدًا يف هذا ال�شدد حر�س اجلهات املعنية يف اململكة على 
لتتواكب  اجلرائم؛  لتلك  املكافحة  والتنظيمية  الت�شريعية  الأطر  تعزيز 

وتتالءم مع امل�شتجدات واملتغريات يف هذا املجال.

البالد ـ جدة
ال�شعودية،  اأف��الم  مهرجان  يف  فنيًا  عماًل   698 ي�شارك 
العاملي  الثقايف  عبدالعزيز  امل��ل��ك  م��رك��ز  ينظمه  ال���ذي 
هيئة  من  وبدعم  ال�شينما  جمعية  مع  "اإثراء" بالتعاون 
الأفالم بوزارة الثقافة، بتاريخ 4 مايو من العام اجلاري 
2023م. وي�شلط املهرجان يف دورته التا�شعة ال�شوء 
يف  ال�شينما  ب��رّواد  والحتفاء  الكوميديا،  �شينما  على 
باإجنازاتهم،  العربي، والتعريف  اململكة، ودول اخلليج 
 6 20 جائزة مل�شابقات الأفالم، و  حيث يقدم املهرجان 
جوائز مل�شابقة ال�شيناريو غري املنفذ، و6 منح مل�شاريع 
�شوق الإنتاج. وتتناف�س امل�شاركات املر�شحة يف خم�س 
م�شابقات على اجلوائز التالية: م�شابقة الأفالم الطويلة، 
غري  ال�شيناريو  الوثائقية،  الأف���الم  الق�شرية،  الأف���الم 
جائزة  اإىل  اإ�شافة  الإنتاج،  �شوق  م�شاريع  منح  املنفذ، 

4خا�شة بالفيلم اخلليجي.
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اأمل.. مل�سات اإبداعية يف البورتريه

اأم����ا الأف������ام ال��ت��ي مّت ع��ر���س��ه��ا، ووج���دت 
فهي  احل�����س��ور،  م��ن  والت�سفيق  ال�ستح�سان 
فيلم  وه��و  اإىل"،  ال�سر  "كلمة  فيلم  يف،  تتمثل 
من  زيغيدي  اأدي��ل  اإخ���راج  من  متحركة  ر�سوم 
اأ�سا�س  ح��ول  اأح��داث��ه  وت��دور  املتحدة،  اململكة 

العودة اإىل الطبيعة العاملية.
من  خ���ي���ال  ف��ي��ل��م  وه����و  "الطريق"  وف��ي��ل��م 
جانبيكوف،  تولومو�س  واإخراج  قريغيز�ستان 
يف  يعي�س  وحيد  حار�س  حول  اأحداثه  وت��دور 

مقربة �سخرية بالقرب من بلدة �سغرية.
من  وثائقي  فهو  فقط"،  "�سوتك  فيلم  اأم���ا 
اإخ���راج رن��ا مطر، وت���دور اأح��داث��ه ح��ول حياة 
رجل �سوداين يعمل يف اإ�سطبل خيل يف منطقة 
ذهبان  يف  وحتديدًا  العمران،  عن  بعيدة  نائية 

باململكة العربية ال�سعودية.
اإىل جانب فيلم "ُكم ُكم"، وهو فيلم خيال من 
مراهقة  اأحداثه حول  تدور  ُدر جمجوم  اإخراج 

تتعر�س لتجربة موؤملة تغري �سلوكها.
فهو  اأنفا�سك"،  "احب�س  لفيلم  بالن�سبة 
كاتارزينا  واإخ����راج  بولندا  م��ن  وثائقي  فيلم 
�سيكور�سكا، وتدور ق�سته حول "فويتك"، وهو 
�سباح كفيف، وحا�سل على امليدالية الف�سية يف 

اأوملبياد املعاقني.
اأما فيلم "التعويذة الكرمية"، فهو فيلم ر�سوم 
اأفنان العلمي وديال غوث،  متحركة من اإخراج 

�ساحرة خرقاء تعي�س يف  اأحداثه حول  وتدور 
غابة مبفردها.

ح��ول ه��ذه الأف���ام وغ��ريه��ا، رتبت جامعة 
"عفت" لقاًء �سحافيًا مع املخرج امل�سري عمرو 
ال�سعودية  الإعامية  باقتدار  اأدارت��ه  �سامة، 
اأ�سئلتها  ب��ط��رح  ب���داأت  وال��ت��ي  ال��وع��ل،  �سهى 

املتنوعة على ال�سيف، والذي ا�ستقبل الأ�سئلة 
من  يك�سف  اأفق  و�سعة  �سدر  برحابة  جميعهم 
جميع  يف  و���س��دق��ه  وع��ي��ه  م��دى  ع��ن  خالهما 
ومعاناته  بداياته  عن  حديثه  ومنها  اإجابته، 
منعه  ومو�سوع  �سده،  �ُسنت  التي  واحل��روب 
يف  ال�سينمائيني  نقابة  قبله  من  الإخ���راج  من 

من  يكن  ومل  الإخ���راج،  يدر�س  مل  كونه  م�سر 
اأ���س��اد  ث��م  م�����س��ر.  يف  ف��ن��ي  معهد  اأي  خ��رج��ي 
ب��الأف��ام امل��ع��رو���س��ة، ورف�����س الإف�����س��اح عن 
للمخرجات  ن�سائح  توجيه  اأو  �سراحًة  راأي��ه 
البداية  يف  يف�سل  اإن��ه  ق��ال  اإمن��ا  احلا�سرات، 
من  يجد  مل  ك��ون��ه  امل��ب��ت��دئ��ني،  وت�سجيع  دع��م 

ي�سجعه يف بداياته، لكن اأ�سار اإىل اأنه �سيقدم 
مبا�سرة  ملخرجته  فيلم  اأي  ع��ن  ماحظة  اأي 
اإحباط  اأو  الإ�ساءة  اأو  ت�سري  اأو  اإح��راج،  دون 
�سهى  الإعامية  اأ�سئلة  على  وردًا  اأحد.  عزمية 
"اإنه عندما  الوعل حول بدايته ودرا�سته قال: 
نف�سه  يعلم  اأن  قرر  الإخ��راج  مع  م�سواره  ب��داأ 
ويثقفها بنف�سه، وذلك من خال دورات عديدة 
األوان  التي وجد فيها كل  الإخ��راج  حول مهنة 
وغريها،  كتابة  اأو  مو�سيقية  فنون  من  ع�سقه 
النف�س  ع��ل��م  يف  دورات  ع��ل��ى  ح�سل  وك��ذل��ك 
والجتماع وحماكاة الآخرين وكيفية التعامل 
البناء.  النقد  عن  بعيدًا  اإليه   ي�سيئون  من  مع 
وق��ال  اإن��ه ا�ستفاد م��ن  كل نقد ُوّج��ه ل��ه، حتى 
اأنهم  اأدرك  لأنه  �سخ�سيًا،  هاجمهوه  الذي  من 

يق�سدونه ول يق�سون اأفامه التي اأخرجها".
املحدد  �ساعتني وهو  لأكرث من  امتد احل��وار 
جميع  على  فيها  اأج��اب  فقط  ون�سف  �ساعة  له 
حتفظ.  اأو  ح��رج  دون  �سهى  الإعامية  اأ�سئلة 
من  احل�سور  جمهور  اأ�سئلة  ع��ن  اأج���اب  كذلك 

الإعاميني اأو املخرجات ال�سابات املوجودات.
ك��ذل��ك حت���دث ع��ن ع��اق��ت��ه ب��زم��ائ��ه املمثلني 
وامل����خ����رج����ني وع���اق���ت���ه ب���ال���و����س���ط ال��ف��ن��ي 
العديد من  وال�سينمائي يف م�سر، وعاقته مع 
وعن  العاملية،  ال�سينما  ع��امل  يف  ال�سخ�سيات 
رغبته الأكيدة يف اإخراج اأفام �سعودية، خا�سة 
انتقل  ثم  �سنتني،  الريا�س  مدينة  يف  عا�س  اأنه 
فتعلم  عديدة،  �سنوات  جدة  مدينة  يف  ليعي�س 
والتقاليد  العادات  من  الكثري  اأهلها  ومن  منها 

ال�سعودية الأ�سيلة.

�س����فق ح�سور "�س����ينما حي بجدة " طويًا ل�سل�سلة الأفام التي عر�ست �س����من فعاليات مهرجان اأفام 
الطاب ال�سينمائي الدويل يف دورته العا�سرة، حتت �سعار "بحر من  الأفام" حيث مت عر�س �ستة اأفام، 

تخللها حوار مع املخرج امل�س����ري عمرو �س����امة، اأدارته الإعامية ال�سعودية �سهى الوعل، و�سارك احل�سور 
بطرح اأ�س����ئلتهم وا�ستف�س����اراتهم على املخرج ال�س����يف، وقد مّتت الفعالية بح�س����ور الدكتورة اأ�س����ماء اإبراهيم 

عميدة كلية العمارة بجامعة "عفت" والدكتور حممد غزالة رئي�س مدر�سة ال�سينما باجلامعة، وبح�سور خمرجات 
الأفام املعرو�س����ة وح�س����د كبري من طالبات وطّاب جامعة "عفت" واملهتمني واملهتمات ب�س����ناعة ال�سينما و�سخ�سيات 

فنية عربية واأجنبية من امل�ساركني واملهتمني باحلركة ال�سينمائية ال�سعودية حتديدًا وال�سينما ال�سبابية على نحو خا�س.

»�سينما حي«
البالد ـ جدة 
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المدينة المنورة - محمد قاسم
ت��ع��ت��رب ال��ف��ن��ان��ة اأم�����ل ال���ب���دي���ر من 
ب�سمتهن  و�سعن  ال��ات��ي  امل��وه��وب��ات 
متتلكه  مب��ا  الت�سكيلي،  ال��ف��ن  ع��امل  يف 
تتبواأ  جعلها  م��ا  حقيقية،  موهبة  م��ن 
والر�سم  الفن  ع��امل  يف  مرموقة  مكانة 

واإبداعات البورتريه.
 تقول الفنانة اأمل: "اأنا مهتمة بالر�سم 
اعتدت  وق��د  الامتناهية،  والتفا�سيل 
والفحم،  الر�سا�س  اأقام  ا�ستخدام  على 
وميتلكني حب للون الأ�سود عن غريه من 
الألوان، لأنه يبقى اأ�سا�س اأي ر�سمه، ويف 

اعتقادي هو �سر جمال فني".
اإليها  وعن املدر�سة الفنية التي تنتمي 
قالت: املدر�سة الواقعية م�سابهة لأفكاري 
وم�ستوحاة من الواقع واأكرث ما يجذبني 
يف هذه املدر�سة هو  "البورتريه" املتمثل 

يف ر�سم ال�سخ�سيات.
اك��ت�����س��اف  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ن  �����س����وؤال  ويف 
اأظ��اف��ري  ن��ع��وم��ة  م��ن��ذ  ق��ال��ت:  موهبتها 
اأح�س�ست باجنذابي لكثري من الر�سومات 
والأعمال الفنية ومن هنا وجدت �سالتي 
يف الفنون الب�سرية، وكانت دائمًا واأبدًا 

حمل اهتمامي.
وحول كيفية ا�ستلهام ر�سوماتي قالت: 
من م�ساعري واأحا�سي�سي الداخلية، فاأنا 
وقليلة  و�سامتة  هادئة  اإن�سانة  بطبيعتي 
ال��ك��ام، ول��ك��ن ال��ر���س��م دائ��م��ًا ينجح يف 

باغة التعبري عن الو�سف عما بداخلي.
تفا�سيل  اإىل  اأ���س��ل  جعلني  وال��ر���س��م 
ه���دوءًا  اأك���رث  روح���ي، وجعلني  اأع��م��اق 
اأي�سًا  و�ساعدين  �سربًا،  واأك��رث  واتزانًا 
الف�سل  ل��ه  اأن���ه  كما  نف�سي،  �سفاء  على 
فئات  معظم  على  انفتاحي  يف  الله  بعد 

من  اأك���رث  يل  اأ���س��ب��ح  فالر�سم  املجتمع، 
جمرد هواية، بل اأ�سبح �سغفي وماذي.

الر�سم  فيها  التي تزاول  الأوقات  وعن 
اأحا�سي�س يف دواخلي  اأجد  قالت: حينما 

تائهة اأقوم بالتعبري عنها بالري�سة.
م�سكات  واج��ه��ت  ك��ان��ت  اإذا  وف��ي��م��ا 
خال م�سريتها الفنية قالت: نعم �سحيح 
املحبط  ال�سلبي  النقد  واجهت  ما  كثريًا 
نقدًا  ذات��ه  بحد  يعترب  وال��ذي  للمعنوية، 
هدامًا ل بناء، ولكن احلمدلله حولته اإىل 
اإيجابية دفعتني مل�ستويات خمتلفة  طاقة 
��ن��ا  ��كَّ مَتَ اأك���رث  م��ن الب�����داع، مم��ا جعلني 

َواإِْتقانًا يف تكنيكي ومهارتي الفنية.
معنويًا  دعمها  الأ�سرة يف  دور  وحول 
قالت: والدي -رحمه الله- كان من اأ�س�س 
ال��ف��ن ب��داخ��ل��ي، وك���ان داع��م��ي وحمفزي 

الأول لل�سري يف طريق الر�سم.

   عر�س ق�سة �سباح كفيف و�ساحرة خرقاء

تعر�س اإبداعات املوهوبني

تع�سق ال�سمت واللون الأ�سود 



الرياض - واس
ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  برعاية 
امل��ل��ك ���ش��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
الله-  -حفظه  عنه  ونيابة  �شعود 
بن  بندر  بن  في�شل  الأم��ر  يح�شر 
الريا�ض،  منطقة  اأمر  عبدالعزيز 
م�شاء اليوم اخلمي�ض حفل تكرمي 
الفائزين بامل�شابقة املحلية بجائزة 

حلفظ  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك 
دورتها  يف  للبنني  وتف�شره  وتالوته  الكرمي  القراآن 
الرابعة والع�شرين، التي نظمتها وت�شرف عليها وزارة 

ال�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة وال��دع��وة 
العامة  بالأمانة  ممثلة  والإر�شاد 
املحلية  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  مل�شابقة 

والدولية.
ال�����ش��اع��ة  و���ش��ي��ق��ام احل���ف���ل يف 
الريا�ض  العا�شمة  يف  العا�شرة 
بفندق الريتز كارلتون، بح�شور 
وزي������ر ال���������ش����وؤون الإ����ش���الم���ي���ة 
وال����دع����وة والإر������ش�����اد ال�����ش��ي��خ 
وعدد  ال�شيخ،  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداللطيف  الدكتور 
من اأ�شحاب ال�شمو الأمراء واملعايل الوزراء والعلماء 
وعدد  الدولة،  قطاعات  خمتلف  يف  امل�شوؤولني  وكبار 
لتحفيظ  اخل��ري��ة  اجلمعيات  وم��دي��ري  ال�شفراء  م��ن 

القراآن الكرمي مبختلف مناطق اململكة.
�شرف  على  باجلائزة  الفائزات  تكرمي  حفل  و�شيقام   
ال�����ش��ري��ف��ني ���ش��اح��ب��ة ال�شمو  ح���رم خ����ادم احل��رم��ني 
يوم  م�شاء  وذل��ك  حثلني،  اآل  فالح  بنت  فهدة  الأم��رة 
املبارك  رم�شان  �شهر  من  الثاين  املوافق  اجلمعة  غد 
التوقيت  يف  كارلتون  الريتز  بفندق  الريا�ض  مبدينة 
دورتها  يف  للم�شابقة  اجلوائز  قيمة  وتتجاوز  ذاته.. 
احلالية باأكرث من 3 ماليني ريال توزع على الفائزين 

والفائزات يف فروع امل�شابقة ال�شتة.
مت�شابقني   105 النهائية  الت�شفيات  يف  و���ش��ارك   
اأكرث  اأ�شل  من  املرحلة  هذه  اإىل  تاأهلوا  ومت�شابقات 
من )3000( ممن �شاركوا يف الت�شفيات الأولية من 

خمتلف مناطق اململكة يف فروع امل�شابقة ال�شتة.
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المملكة ال تألو جهدًا في تأمين سبل الراحة والسالمة لضيوف الرحمن

يف  الن�شاين  العمل  خ��ارط��ة  ت��واج��ه   
تفر�ض  وا���ش��ح��ة،  م��ت��غ��رات  ال��ع��امل 
الأزمات  تتابع  حتديات كبرة يف ظل 
منذ فرتة اجلائحة وما �شهدته مناطق 
ك��وارث طبيعية  من  العامل  يف  وا�شعة 
واأزم�����ات ت��ن��م��وي��ة وغ��ذائ��ي��ة وت��زاي��د 
الفقر يف جمتمعات كثرة، مما فر�ض 
العاملي  الإ�شهام  لزيادة  ملحة  �شرورة 
املانحة،  ال��دول  عن  الأع��ب��اء  وتخفيف 
اململكة  فيه  توا�شل  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 
دورها الرائد على كافة م�شارات العمل 
الإن�شاين والإغاثي، والدعم ال�شعودي 
وج��ه��ات  الأمم��ي��ة  للمنظمات  ال��ك��ب��ر 

العمل الن�شاين املحلي يف الدول.
بو�شوح  اإليها  اأ���ش��ار  احلقائق  ه��ذه   
امل�شرف  امللكي  ب��ال��دي��وان  امل�شت�شار 
لالإغاثة  �شلمان  امللك  مركز  على  العام 
عبدالله  الدكتور  الإن�شانية  والأعمال 
ال��رب��ي��ع��ة، خ���الل امل��ن��ت��دى الإن�����ش��اين 
الأوروب��������ي، ب��ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 
ت��و���ش��ي��ع ق����اع����دة امل���ان���ح���ني ل��ل��ع��م��ل 
الإن�������ش���اين ال��ع��امل��ي ك��ون��ه��ا ل ت���زال 
حم�����دودة ل��ل��غ��اي��ة، ح��ي��ث ي��ق��وم ع��دد 
من  اأك���رث  بتمويل  املانحني  م��ن  قليل 
الإن�شانية حول  العمليات  % من   80
جهود  ت�����ش��اف��ر  يتطلب  مم��ا  ال���ع���امل، 
الدول واملوؤ�ش�شات، وحث الدول ذات 
يف  اخلا�ض  القطاع  واإ���ش��راك  القدرة 
نظرًا  العاملي  الإن�شاين  العمل  متويل 
على  والتاأكيد  الح��ت��ي��اج��ات،  لتزايد 
العمل  لدعم  املبتكرة  املبادرات  اأهمية 

الإن�شاين يف العامل.

و�صل اإىل جدة قادمًا من الريا�ض.. خادم احلرمني:

جدة - واس
اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  من  حر�شًا 
�شعود و�شاحب ال�شمو امللكي الأمر حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز 
على   � الله  حفظهما   � ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  �شعود  اآل 
مبنا�شبة  ع��ام  كل  يف  الإ�شالمية  ال��دول  ق��ادة  اإخوانهم  مع  التوا�شل 
ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  بعث  فقد  امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر  ح��ل��ول 

و�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد � رعاهما الله � برقيات تهنئة اإىل قادة 
الدول الإ�شالمية بهذه املنا�شبة املباركة، داعني املوىل �شبحانه وتعاىل 
اأن يتقبل من اجلميع �شالح الأعمال، واأن يعيد هذه املنا�شبة الكرمية 
على الأمة الإ�شالمية بالعزة والتمكني، وباملزيد من التقدم والزدهار.

اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  تلقى  كما   
�شعود و�شاحب ال�شمو امللكي الأمر حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز 

�� برقيات  الله  �� حفظهما  ال��وزراء  العهد رئي�ض جمل�ض  اآل �شعود ويل 
لهم خ���ادم احلرمني  الإ���ش��الم��ي��ة، وق��د وج��ه  ال���دول  ق���ادة  م��ن  تهنئة 
برقيات   �� الله  رعاهما   �� العهد  امللكي ويل  ال�شمو  ال�شريفني و�شاحب 
ودع��وات  طيبة  متنيات  من  عنه  اأع��رب��وا  ما  مقدرين  جوابية،  �شكر 
على  الكرمية  املنا�شبة  هذه  يعيد  اأن  وجل  عز  املوىل  �شائلني  �شادقة، 

الأمة الإ�شالمية باخلر والربكة، ودوام الأمن وال�شتقرار.

وكان خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل 
�شعود، قد و�شل اأم�ض، اإىل جدة قادمًا من الريا�ض.

وكان يف ا�شتقبال خادم احلرمني ال�شريفني، يف مطار امللك 
بن  ب��در  الأم��ر  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ال��دويل،  عبدالعزيز 

�شلطان بن عبدالعزيز نائب اأمر منطقة مكة املكرمة.
الله  اأي��ده   - ال�شريفني  معية خادم احلرمني  وقد و�شل يف 
فهد بن خالد، و�شاحب  الأمر خالد بن  ال�شمو  -، �شاحب 
عبدالعزيز،  بن  �شعود  بن  من�شور  الأم��ر  امللكي  ال�شمو 
و�شاحب  فهد،  بن  �شعد  بن  خالد  الأم��ر  ال�شمو  و�شاحب 

عبدالعزيز،  ب��ن  �شعود  ب��ن  �شطام  الأم���ر  امللكي  ال�شمو 
بن  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  الأم���ر  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 
ال�شريفني. احلرمني  خادم  م�شت�شار  عبدالعزيز  بن  �شطام 
كما و�شل يف معيته - حفظه الله -، معايل رئي�ض الديوان 
رئي�ض  وم��ع��ايل  العي�شى،  حممد  ب��ن  فهد  الأ���ش��ت��اذ  امللكي 
املرا�شم امللكية الأ�شتاذ خالد بن �شالح العباد، ومعايل نائب 
ال�شكرتر اخلا�ض خلادم احلرمني ال�شريفني م�شاعد رئي�ض 
بن عبدالله  فهد  الأ�شتاذ  التنفيذية  لل�شوؤون  امللكي  الديوان 
الع�شكر، ومعايل م�شاعد ال�شكرتر اخلا�ض خلادم احلرمني 

ومعايل  ال�شامل،  عبدالعزيز  بن  متيم  الأ�شتاذ  ال�شريفني 
رئي�ض ال�شوؤون اخلا�شة خلادم احلرمني ال�شريفني الأ�شتاذ 
جمل�ض  رئي�ض  ومعايل  الفي�شل،  اإبراهيم  بن  عبدالعزيز 
الإدارة واملدير التنفيذي للعيادات امللكية الدكتور �شالح بن 
علي القحطاين، ومعايل رئي�ض احلر�ض امللكي الفريق اأول 

ركن �شهيل بن �شقر املطري.
وكان خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل 

�شعود قد غادر الريا�ض يف وقت �شابق اأم�ض.
حفظ الله خادم احلرمني ال�شريفني يف �شفره واإقامته.

بروكسل- واس
اأكد امل�شت�شار بالديوان امللكي امل�شرف العام على مركز امللك �شلمان 
لالإغاثة والأعمال الإن�شانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، 
اأهمية تو�شيع قاعدة املانحني للعمل الإن�شاين العاملي كونها ل تزال 
حمدودة للغاية، م�شرًا اإىل اأن عددًا قلياًل من املانحني ميولون اأكرث 
تو�شيع  املهم  العامل، ومن  الإن�شانية حول  العمليات  %80 من  من 
تلك القاعدة لتقليل التكاليف على املانحني، داعيًا اإىل ت�شافر الدول 
الإن�شاين  العمل  متويل  يف  اخلا�ض  القطاع  واإ���ش��راك  القدرة  ذات 

العاملي نظرًا لتزايد الحتياجات.
 جاء ذلك خالل جل�شة علمية اأم�ض بعنوان "الحتياجات الإن�شانية 
التمويل اجلديدة" وذلك �شمن فعاليات املنتدى  املتزايدة وم�شادر 

الإن�شاين الأوروبي بدورته الثانية يف مدينة بروك�شل.

ال�شريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  م��ن  ك��رمي��ًا  توجيهًا  الربيعة  وا�شتذكر 
باإ�شراك القطاع اخلا�ض والأفراد يف متويل العمل الإن�شاين حول 
العامل، وتكليف املركز باإطالق عدد من احلمالت ال�شعبية ا�شتجابة 
العمل  يدعم  امل��رك��ز  اأن  اإىل  م�شرًا  ال��ط��ارئ��ة،  الإن�شانية  ل��الأزم��ات 
الإن�شاين الدويل واملوؤ�ش�شات الأممية ويقدم اأغلبية متويله الدويل 

من خالل الوكالت الأممية.
من  اململكة  هدية  حملة  باإطالق  �شنويًا  تقوم  اململكة  ب��اأن  واأو�شح 
 136 يتجاوز  مببلغ  العاملي  الأغذية  برنامج  مع  بال�شراكة  التمور 
كما  العامل،  ح��ول  دول��ة   72 ل�شالح  �شنويًا  اأمريكي  دولر  مليون 
قام املركز بدعم ال�شتجابة لأزمة كوفيد19- حول العامل من خالل 
تقدمي اللقاحات والأجهزة الطبية والأدوية ووحدات العناية املركزة 

اإىل جانب الدعم املايل.

تحديات إنسانية
كلمة

خادم الحرمين وولي العهد يتبادالن التهاني مع القادة

البالد - جدة
وجه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود 
وامل�شلمني  اململكة  يف  واملقيمني  املواطنني  اإىل  كلمة   �� الله  حفظه   ��

وامل�شلمات مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان لعام 1444ه�.
�شلمان  الإعالم  باإلقائها وزير  ت�شّرف  التي  الكلمة  يلي ن�ض  وفيما 

بن يو�شف الدو�شري:
احلمدلله رب العاملني القائل يف كتابه الكرمي: "يا اأيها الذين اآمنوا 
ُكتب عليكم ال�شيام كما ُكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون".
واملر�شلني  الأن��ب��ي��اء  اأ���ش��رف  على  وال�شالم  وال�شالة 

وعلى اآله و�شحبه الكرام الطاهرين.
اأب���ن���ائ���ي وب���ن���ات���ي.. اإخ������واين واأخ���وات���ي 
الغالية،  ب��الدن��ا  يف  واملقيمني  املواطنني 

اأيها امل�شلمون وامل�شلمات.
ال�������ش���الم ع��ل��ي��ك��م ورح����م����ة ال��ل��ه 

وبركاته:
رم�شان  ب�شهر  اأهنئكم 
املبارك وكل عام واأنتم 
الله  ونحمد  بخر.. 

واملغفرة  والرحمة  القراآن  �شهر  الكرمي،  ال�شهر  هذا  بلغنا  اأن  تعاىل 
ُيعيننا على �شيامه  اأن  والعتق من النران. ون�شاأله بف�شله وكرمه 

وقيامه، واأن يوفقنا للخرات فيه.
اإخواين واأخواتي.. ن�شكر املوىل جل جالله على ما اأنعم علينا 
اأن  النعم  تلك  اأ�شمى  وم��ن  وباطنة،  ظاهرة  ال��واف��رة،  نعمه  من 
امل�شلمني،  وقبلة  ال��وح��ي،  مهبط  املباركة  ال��ب��الد  بهذه  خ�شنا 
الرحمن،  �شيوف  وخدمة  ال�شريفني،  احلرمني  بخدمة  و�شرفنا 

من حجاج وزوار ومعتمرين.
اإن اململكة العربية ال�شعودية ل تاألو جهدًا يف تاأمني �شبل الراحة 
و�شولهم  منذ  كافة  اخلدمات  بتوفر  والعناية  لهم،  وال�شالمة 
بالدهم  اإىل  مغادرتهم  حتى  ن�شكهم  لأداء  املباركة  البالد  لهذه 

�شاملني غامنني.
اأيها امل�شلمون يف م�شارق الأر�ض ومغاربها.. �شهر رم�شان مو�شم 
اخلرات،  لغتنام  �شانحة  وفر�شة  احل�شنات،  فيه  ت�شاعف  مبارك 
هذه  يف  وجل  عّز  الله  فاأ�شاأل  النفو�ض،  وتهذيب  الأرح���ام،  و�شلة 
اأيامه ولياليه بح�شن طاعته، واأن  اأن يوفقنا لغتنام  الليلة املباركة 
يدمي علينا التوفيق وال�شداد، واأن يحفظ بالدنا، والعامل اأجمع من 

كل �شر، اإنه �شميع جميب. وال�شالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأمر في�شل بن بندر 

 برعاية خادم الحرمين الشريفين

أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة 
المملكة رائدة في العمل اإلنساني ماليًا وعينيًاالملك سلمان لحفظ القرآن الكريم 

دعا إلى زيادة أعداد المانحين ..الربيعة:

 بمناسبة شهر رمضان المبارك

3 ماليين ريال 
قيمة الجوائز 

للفائزين 
والفائزات
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من  الف��ت��ًا  �إق��ب��ااًل  ���ش��رع��ان  حممية  وت�شهد 
�لتي  �لربيع  �لزو�ر، خ�شو�شًا خالل فرتة 
ت��ت��ز�م��ن م��ع م��و���ش��م �ل���زه���ور و�ل��ن��ب��ات��ات 
ت�شم  حيث  و�ل��ن��ادرة،  �ملتنوعة  �خل�شر�ء 
جمموعة متنوعة من �ملو�طن �ل�شحر�وية 
�ل��ت��ي ك��ان��ت يف �ل�����ش��اب��ق م��وط��ًن��ا ل��ع��دد ال 
�ملحلية،  �حل��ي��و�ن��ات  �أن����و�ع  م��ن  ُيح�شى 
و�لطيور،  و�ل��غ��زالن،  �لنوبية،  كالوعول 
مثل  �ملفرت�شة  �حليو�نات  �إىل  باالإ�شافة 
�لنمر �لعربي، وميكن للجميع �لدخول من 
خالل �لطلب عرب �الإمييل �لر�شمي �خلا�ص 
.sharaan@rcu.gov.sa :باملحمية

متخ�ش�ص  فريق  �ملحمية  د�خ��ل  يعمل  كما 
من �جلّو�لة �ملوؤهلني من قبل خرب�ء دوليني 
�ل�شاعة  يف هذ� �ملجال، يعملون على مد�ر 
وتنفيذ  و�إد�رتها،  �ملحمية  �ملناطق  ملر�قبة 
�ل��ر���ش��د �ل��ع��ل��م��ي وم��ك��اف��ح��ة �ل�����ش��ي��د غري 

�مل�شروع، با�شتخد�م تقنيات متطّورة مثل 
وم�شوحات  �جلغر�فية،  �ملعلومات  �أنظمة 
���ش��م��ارت، و�ل��ر���ش��د �ل�����ش��وت��ي و�مل��رئ��ي، 
خ��رب�ء  �إىل  �إ�شافة  �ل�شيرب�ين،  و�لتتّبع 
جلمع  ميد�نية  م�شوحات  بعمل  يقومون 
�لبيانات و�ملعلومات �لالزمة عن  �الأنظمة 
�ملجتمع  وت��وع��ي��ة  �مل��ح��م��ي��ة،  يف  �لبيئية 

�ملحلي باأهمية �حلفاظ على �لبيئة.
�لرت�ث  على  �حلفاظ  �إىل  �ملحمية  وتهدف 
�لطبيعي من خالل ��شتعادة �لنظام �لبيئي 
�ملهددة،  �الأن���و�ع  على  و�حل��ف��اظ  للمنطقة 
�ل�شرقي  �ل�����و�دي  يف  م��وق��ع��ه��ا  يف  وذل���ك 
للعال، حيث تتمّيز �ملحمية ذ�ت �لت�شاري�ص 
�مل��ذه��ل��ة ب���اأخ���ادي���د خ��الب��ة م���ن �ل�����ش��خ��ور 
و�لوديان  �ملنحدرة،  و�ل��ودي��ان  �حل��م��ر�ء، 

ذ�ت  �ل�شحر�وية  و�ملناطق  �لو��شعة، 
�ملتناثرة،  �ل�شخرية  �له�شاب 

�لفر�شة  �ملو�طن  يف  �لتنوع  هذ�  ُيوّفر  �إذ 
حلياة جمموعة من �الأن��و�ع �ملحلية �شمن 

ظروف مو�طنها �لطبيعية.
متنوعة  جمموعة  �شرعان  منطقة  ت�شم 

كانت  �لتي  �ل�شحر�وية  �مل��و�ط��ن  م��ن 
ُيح�شى  ال  لعدد  َمْوِطنًا  �ل�شابق  يف 

و�حليو�نات  �لنباتات  �أن���و�ع  م��ن 
�مل��ح��ل��ي��ة، مب���ا يف ذل����ك غ��اب��ات 
�لنوبية،  و�ل��وع��ول  �الأك��ا���ش��ي��ا، 
باالإ�شافة  و�ل��غ��زالن،  و�لنعام، 
مثل  �ملفرت�شة  �حليو�نات  �إىل 

�لنمر �لعربي.

البالد � العال

حمافظة  ���ش��رق  تقع  �ل��ت��ي  ���ش��رع��ان  حممية  تتمّيز 
�الأخ��رى، مبناظرها  �ملحميات  �لُعال، عن غريها من 
�لطبيعية، وت�شكيالتها �ل�شخرية �لفريدة، و�لتنوع 
�لنباتي و�حليو�ين، مما جعلها �إحدى �أهم �ملحميات 

يف �لوطن �لعربي.
ويف �إطار حتقيق روؤية �ململكة 2030، �لتي تتطلع 
�إىل �إعادة �لتو�زن �لبيئي يف �ململكة، ت�شعى �لهيئة 
بحماية  �الل��ت��ز�م  �إىل  د�ئ��م��ًا  �لُعال  ملحافظة  �مللكية 
�حلياة �لربية و�ملو�ئل �لطبيعية يف �لُعال وتنميتها، 
�خل�شر�ء"  "�ل�شعودية  م���ب���ادرة  م��ع  ومت��ا���ش��ي��ًا 
م�شتهدفني �لو�شول �إىل 80 % من م�شاحة حمافظة 

�لعال �إىل حمميات طبيعية.

تنوع نباتي ومالذ آمن للحيوانات
محمية شرعان
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رمضان بجدة.. 
البالد � جدة

روحانية امتزجت بعادات متوارثة
ت�ستعد حمافظة جدة من خالل جميع اجلهات اخلدمية املعنية ال�ستقبال 
تتزين  حيث  الرتاثي،  تاريخها  عبق  بروحانية  املبارك  رم�سان  �سهر 
املُ�سيئة، وبحبال  الرم�سانية  بالفواني�س  املحافظة  �سوارع وميادين 

الّزينة والالفتات، تعبريًا عن االبتهاج بقدوم ال�سهر الكرمي.
برباجمها  لت�سارك  اخل��ريي��ة  املوؤ�س�سات  اخل��ري  �سهر  يف  وتن�سط 
املتنوعة كما هو احلال طيلة اأيام العام، كذلك �سباب وفتيات املحافظة 
عرب تقدمي العديد من االأعمال اخلريية والتطوعية، وم�ساركة اجلهات 
من  الطريق  عابري  اإىل  لل�سائمني  االإفطار  وجبات  بتقدمي  املختلفة 

امل�سافرين، ويف داخل االأحياء.

وحتت الروا�سني املزخرفة ووجود االأكالت الرم�سانية يف االأك�ساك 
املالب�س  الباعة  يرتدي  املحافظة،  اأرج��اء  يف  املنت�سرة  التقليدية 

ت�سكل  فيما  احلجازية،  ال�سعبية  االأهازيج  مرددين  التقليدية 
مظاهر  من  اآخ��ر  ج��زءًا  الرم�سانية  الريا�سية  ال���دورات 

ال�سهر الكرمي باملحافظة، اإذ ال يكاد يخلو حي من دورة 
ريا�سية الأبنائها، �سواء يف كرة القدم اأو الطائرة اأو 

التن�س، اأو يف باقي االألعاب االأخرى، بينما تن�سط 
واالأندية  االجتماعية  التنمية  جل��ان  من  العديد 

الريا�سية يف تنظيم دورات اأخرى تكون �ساملة 
ملختلف مراكز املحافظة.

اعتاد  فقد  الف�سيل،  ال�سهر  روح��ان��ي��ة  وع��ن 
ال�سهر  معاي�سة  على  جدة  اأحياء  يف  االأه��ايل 
الكرمي منذ دخول �سهر �سعبان، فرتى اجلميع 
ومعاي�ستهم  م��ن��ازل��ه��م  ت��زي��ني  يف  ُي�����س��رع��ون 

اأحياء جدة  اأهايل  للفوارق بني ما كان يعي�سه 
قدميًا وحديثًا.

رم�سان  ل�سهر  ا�ستعداداتها  جدة  اأمانة  واأكملت 
للتاأكيد  املعدة،  خطتها  ا�ستيفاء  خالل  من  املبارك 

وتطبيق  للم�ستهلك،  يقدم  وما  االأغذية  �سالمة  على 
ال�سحية، وتعزيز جهود  اال�سرتاطات  ولوائح  اأنظمة 

النظافة والوقاية ال�سحية يف االأحياء واالأ�سواق، وكذلك 
م�ستودعات  على  ال��رق��اب��ي��ة  واجل����والت  احل��م��الت  تكثيف 

للتاأكد من  العامة،  بال�سحة  اأن�سطتها  املتعلقة  االأغذية واملن�ساآت 
ا�ستيفائها اال�سرتاطات جميعهن.

 فنون الطهي تناقش 
نُظم الشراكات والبرامج

البالد � الرياض
عقدت هيئة فنون الطهي م�ساء اأم�س، لقاًء مفتوحًا بعنوان "ُنظم ال�سراكات 
فنون  قطاع  يف  واملمار�سني  املهتمني  من  ع��دٍد  بح�سور  وذل��ك  الهيئة"،  يف 
بهدف  احليوي؛  القطاع  هذا  يف  امل�ستثمرين  جانب  اإىل  باململكة،  الطهي 
تعريفهم بال�سراكات التي تنتهجها الهيئة، واأنظمة التعامل معها، واأثرها يف 

تنمية القطاع.
وا�ستهل اللقاء بالعر�س التعريفي ال�سرتاتيجية هيئة فنون الطهي التي تعتمد 
باململكة،  الطهي  قطاع  ودع��م  لتنمية  والدولية  املحلية  ال�سراكات  جميع  عليها 
برنامج  وه��ي:  الهيئة،  �سراكات  منها  تنبثق  التي  الربامج  عر�س  اإىل  اإ�سافًة 
املكتبة  تطوير  وبرنامج  وتوزيعها،  الطهي  فنون  منتجات  ت�سنيع  جودة  رفع 
االإعالمية والق�س�س املحلية اخلا�سة بفنون الطهي، وبرنامج البحث والتطوير 
برنامج  اإىل  اإ�سافًة  ال�سعودية،  الطهي  فنون  وخدمات  منتجات  يف  واالبتكار 

تعزيز وتطوير مفاهيم الطعام ال�سعودي واملفاهيم ال�سعودية يف الطعام.
ومتتد هذه الربامج لت�سمل برنامج الفعاليات املميزة لفنون الطهي ال�سعودية، 
تطوير  وبرنامج  املحلية،  الطعام  ومهرجانات  املجتمعية  امل�ساركة  وبرنامج 
القطاع املحلي والدمج يف قوائم الطعام، وبرنامج الرتويج الدويل ودبلوما�سية 
الطهي، وبرنامج  فنون  تراث  املحافظة على  التبادل، وبرنامج  الطعام وبرامج 
ال�سعودي  الربنامج  اإىل  باالإ�سافة  لها،  وال��رتوي��ج  الطهي  فنون  مهن  تطوير 
الطهي  فنون  �سجل  اإن�����س��اء  بربنامج  وان��ت��ه��اًء  امل��ن��اط��ق،  يف  الطعام  ل�سياحة 

وحتديثه واالعرتاف به.

الخبز األحمر يتوسط 
الموائد الرمضانية

البالد � األحساء
"اخلبز االأحمر" مكت�سبًا املذاق  تت�سارك موائد اأهايل االأح�ساء، الرم�سانية يف 
الطيب والقيمة الغذائية العالية من مكوناته، ال �سيما التمر لي�سفي بلونه حمرة 

متيزه عن باقي املخبوزات.
اإع��داده  وو�سيلة  مقاديره  يف  االأج��ي��ال  توارثته  كما  االأح��م��ر  اخلبز  ر  وُيح�سّ
احل�ساوية  واحُللوة  والزعفران  والهيل  وامل��اء  والتمر  القمح  من  "التنور" 
والتخمري،  التمر  بتنقيع  التجهيز  عملية  وتبداأ  ال�سوداء،  واحلبة  وال�سم�سم 
فتعجن املكونات وي�ساف اإليها احلبة ال�سوداء واحُللوة، ثم تو�سع يف التنور 

الفخاري املوقد بجذوع وكرب النخيل اأو غريه من احلطب.
ويف موا�سم رم�سان يزداد الطلب على هذا النوع من اخلبز، فلم حتّد االآالت احلديثة 
واأدواتها من رغبة النا�س وطلبها لنوعية خبز التنور، يف الوقت الذي يت�سارك يف هذه 
املهنة الكثري من املخابز التقليدية املنت�سرة يف قرى واأحياء االأح�ساء، ولكن ب�سورة 
اأقل من املا�سي. والأن ما مييز اخلبز االأحمر هو نوع التمر يحر�س اخلبازون على 
اختيار اأجود ما تنتجه مزارع االأح�ساء من "اخلال�س". وبح�سب خرباء التغذية، فاإن 
اخلبز االأحمر غني من الناحية الغذائية وال�سحية اأكرث من املخبوزات االأخرى، الأنه 
يعتمد يف اإعداده وحت�سريه على مواد غذائية اأ�سا�سية هي: طحني الرب، ونقيع التمر 
"ماء التمر " الذي يتميز بارتفاع حمتواه من �سكر التمر، واحلبة ال�سوداء، واحللوة، 
وجميعها تكّون قيمة غذائية عالية غنية بالربوتينات والدهون وال�سكريات والكثري 
االأ�سا�سّية،  هنية  الُدّ االأحما�س  وباالأخ�س  للج�سم،  املُهّمة  الغذائّية  العنا�سر  من 

ب، وفيتامني "ي"، وفيتامني "اأ". وحم�س الفوليك، وفيتامني "ب" املرَكّ

698 فيلمًا في 
"مهرجان أفالم السعودية"

البالد � جدة
698 عماًل فنيًا يف مهرجان اأفالم ال�سعودية، الذي ينظمه مركز امللك  ي�سارك 
من  وبدعم  ال�سينما  جمعية  مع  "اإثراء" بالتعاون  العاملي  الثقايف  عبدالعزيز 

هيئة االأفالم بوزارة الثقافة، بتاريخ 4 مايو من العام اجلاري 2023م.
وي�سلط املهرجان يف دورته التا�سعة ال�سوء على �سينما الكوميديا، واالحتفاء 
برّواد ال�سينما يف اململكة، ودول اخلليج العربي، والتعريف باإجنازاتهم، حيث 
يقدم املهرجان 20 جائزة مل�سابقات االأفالم، و 6 جوائز مل�سابقة ال�سيناريو غري 

املنفذ، و6 منح مل�ساريع �سوق االإنتاج.
التالية:  اجل��وائ��ز  على  م�سابقات  خم�س  يف  املر�سحة  امل�ساركات  وتتناف�س 
ال�سيناريو غري  الوثائقية،  االأفالم  الق�سرية،  االأفالم  م�سابقة االأفالم الطويلة، 
املنفذ، منح م�ساريع �سوق االإنتاج، اإ�سافة اإىل جائزة خا�سة بالفيلم اخلليجي.

ومعمل  متقدمة  تدريبية  عمٍل  وور�س  وندوات  ثقافية  برامج  املهرجان  ويقيم 
واملنتجني  االإن��ت��اج  ل�سركات  من�سة  توفري  اإىل  اإ�سافة  ال�سيناريو،  تطوير 
و�سّناع االأفالم؛ لتمكني م�ساريع املتناف�سني من خالل �سوق االإنتاج، واإ�سدار 
وترجمة 18 كتابًا معرفيًا عن م�سرية املهرجان ودوره يف اإثراء املكتبة العربية 

يف جمال �سناعة االأفالم وال�سينما.
يذكر اأن املهرجان قدم يف دورته الثامنة حتت �سعار: "هو ال�سينما ال�سعرية" 
كتابًا معرفيًا   14 112 متدربًا، واإ�سدار  ا�ستفاد منها  120 برناجمًا، والتي 

يف جمال ال�سينما.

ٍ
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موسم التخفيضاتالحكومة الرقمية تطلق قياس التحول
مو�سم  �إط����اق  ع��ن  �ل��ت��ج��ارة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 

وذل��ك  �مل���ب���ارك  رم�����س��ان  ل�سهر  �لتخفي�سات 

�أبريل   21 مار�س وحتى   23 من  �لفرتة  خال 

�ملكانية  �لتجارية  للمن�ساآت  ليمكن  2023م 
تخفي�سات  ترخي�س  �إ���س��د�ر  و�لإل��ك��رتون��ي��ة 

من  �أيام  فقد�ن  �إلكرتونيًا، ودون  رم�سان  �سهر 

لهم  تتيح  كما  �ل�سنوي،  �لتخفي�سات  ر�سيد 

طباعة �لرت�خي�س مبا ي�سمن �حلد من عمليات 

بيئة  وج���ود  وي��ع��زز  �ل��وه��م��ي��ة  �لتخفي�سات 

جتارية �سحية.

صفقات إيجارية
�سكنية  �إيجارية  �سفقات  �إيجار  �سبكة  �سجلت 

ريال  مليار   76 بلغت  �إجمالية  بقيمة  وجتارية 

 %  81 ن�سبته  بارتفاع  2022م،  ع��ام  خ��ال 

مقارنًة بعام 2021م. وبلغت �لقيمة �لإجمالية 

مليار   40.9 �لتجارية  �لإي��ج��اري��ة  لل�سفقات 

2022م، فيما بلغت �ل�سفقات  ريال خال عام 

�لإيجارية �ل�سكنية 35.1 مليار ريال، وجاءت 

قيمة  ح��ي��ث  م��ن  �لأوىل  �مل��رت��ب��ة  يف  �ل��ري��ا���س 

�ل�سفقات �لإيجارية مببلغ 24.7 مليار ريال.

تقييم األعمال
نظمت غرفة �لريا�س ممثلة يف جلنة �ل�ستثمار 

�لتقييم  »�أه��م��ي��ة  ح��ول  ل��ق��اًء  �ملالية  و�لأور�ق 

�ل�سوء  ت�سليط  ��ستهدف  �لأع��م��ال«،  لأ�سحاب 

�تخاذ  يف  �ملقّيم  يقوده  �ل��ذي  �ملهم  �ل��دور  على 

�خلطو�ت  وتو�سيح  �ل�ستثمارية،  �ل��ق��ر�ر�ت 

�ل��ت��ي ي��ت��ب��ع��ه��ا يف ت��ق��ي��ي��م �ل��ع��ق��ار و�مل��ن�����س��اآت 

و�لآلت  �ملركبات  �أ�سر�ر  وتقييم  �لقت�سادية 

و�ملعد�ت و�ملمتلكات �ملنقولة.

منصة انتفاع
يف  �ل��دول��ة  ل��ع��ق��ار�ت  �لعامة  �لهيئة  ف��رع  ن��ّظ��م 

حمافظة �لأح�ساء، ور�سة عمل بعنو�ن »�لتعريف 

و�لتي  �نتفاع«،  ة  ملن�سّ �لإلكرتونية  باخلدمات 

�حلكومية  �جلهات  وتوعية  تعريف  �إىل  تهدف 

خدمات  م��ن  ة  �ملن�سّ ت��ق��ّدم��ه  مب��ا  �ملحافظة  يف 

لعقار�ت �لدولة، وذلك بح�سور عدد من ممثلي 

�جلهات �حلكومية.

�نطاق ملتقى �للتز�م..�ملركزي �ل�سعودي:

بن  يزيد  للرقابة  �ل�سعودي  �ملركزي  �لبنك  حمافظ  وكيل  و�أو�سح 

�لأم��و�ل  غ�سل  جر�ئم  �أن  �لفتتاحية،  كلمته  يف  �ل�سيخ  �آل  �أحمد 

تو�جه  �لتي  �لكبرية  �لتحديات  �أحد  ُت�سكل  �ملت�سارعة  وتطور�تها 

�ملجتمع �لدويل و�حلكومات لآثارها �ل�سلبية �ملبا�سرة على ��ستقر�ر 

و�ل�سلم  لاأمن  تهديدها  على  عاوة  و�لقت�سادي،  �ملايل  �لنظامني 

�لدوليني، موؤكدً� يف هذ� �ل�سدد حر�س �جلهات �ملعنية يف �ململكة 

�جلر�ئم؛  لتلك  �ملكافحة  و�لتنظيمية  �لت�سريعية  �لأطر  تعزيز  على 

لتتو�كب وتتاءم مع �مل�ستجد�ت و�ملتغري�ت يف هذ� �ملجال.

ولفت �إىل �أن هذ� �مللتقى يوؤكد �لتز�م �جلهات �ملعنية يف �ململكة 

مبا فيها �لبنك �ملركزي �ل�سعودي على تطبيق �ملتطلبات �لدولية 

ومتابعة �آخر �لتطور�ت ب�ساأنها، �إىل جانب ت�سليط �ل�سوء على 

�لت�سريعية،  باجلو�نب  �ملرتبطة  �ملهمة  �ملو�سوعات  من  ع��دد 

وجر�ئم  �لت�سلح  �نت�سار  متويل  مبكافحة  �ملتعلقة  و�لتحديات 

فر�سة  يعد  �مللتقى  هذ�  �أن  �إىل  و�أ�سار  �لإنرتنت.  عرب  �لحتيال 

منا�سبة يتعرف خالها �ملمار�سون �لعاملون يف �جلهات �ملعنية، 

على  �ملحددة  �ملالية  غري  و�ملهن  و�لأعمال  �ملالية،  و�ملوؤ�س�سات 

�أف�سل �لتجارب و�ملمار�سات �لدولية، و�لإ�سهام يف تعزيز وبناء 

�أهمية  موؤكدً�  �ململكة،  يف  للممار�سني  و�ملعرفية  �لفنية  �لقدر�ت 

�ل�ستمر�ر يف عقد هذ� �مللتقى �ل�سنوي.

و�سهد �مللتقى تنظيم خم�س جل�سات عمل رئي�سية، ناق�س خالها 

مو��سيع  �لأم���و�ل  غ�سل  ومكافحة  �لل��ت��ز�م،  جم��ال  يف  خ��رب�ُء 

تتعلق بتطور�ت �ملعايري �لدولية يف جمال �ملكافحة، و�لتحديات 

�ملتعلقة مبكافحة متويل �نت�سار �لت�سلح، وجر�ئم �لحتيال عرب 

�لقائم  �لنهج  تطبيق  ع��دم  ج��ر�ء  �لناجتة  و�لتبعات  �لإن��رتن��ت، 

على �ملخاطر يف �ل�سمول �ملايل، �إ�سافة �إىل �لفر�س و�لتحديات 

�أن�سطة  بع�س  تنفيذ  يف  ثالثة  �أط��ر�ف  على  بالعتماد  �ملرتبطة 

مكافحة غ�سل �لأمو�ل.

البالد - الرياض 
2023م،  لعام  �لرقمي  �لتحول  قيا�س  �لرقمية  �حلكومة  هيئة  �أطلقت 

و�لقر�ر�ت  لاأو�مر  �حلكومية  �جلهات  �لتز�م  م�ستويات  رفع  بهدف 

�ملتعلقة بالتحول �لرقمي، و�لرتقاء بجودة �خلدمات �لرقمية �ملقدمة 

�لدولية  �مل��وؤ���س��ر�ت  يف  �ململكة  ت��ق��دم  يف  و�لإ���س��ه��ام  للم�ستفيدين، 

�ملتعلقة بتطور �حلكومة �لرقمية. و�أكد حمافظ �لهيئة �ملهند�س �أحمد 

�ل�سويان، �أن قيا�س �لتحول �لرقمي يعد �لأد�ة �لرقمية �ملمكنة مل�سرية 

�لرقمية  للحكومة  �لإ�سرت�تيجية  �لتوجهات  ركائز  تدعم  �لتي  �لتحول 

�حلكومة  جم��ال  يف  عاملًيا  �ل��ر�ئ��دة  �ل��دول  �إح��دى  لت�سبح  �ململكة،  يف 

�لرقمية، مبا يتو�فق مع م�ستهدفات روؤية �ململكة 2030. و�أ�ساف �أن 

�لرقمي،  �لتحول  متطلبات  حتقيق  �إىل  يهدف  �لرقمي  �لتحول  قيا�س 

وتطوير �حلكومة �لرقمية، وحت�سني �أد�ء وفاعلية �جلهات �حلكومية، 

ر�سا  ورفع  �ململكة،  يف  �لرقمي  �لتحول  وترية  ت�سريع  يف  ي�سهم  مما 

�مل�ستفيدين، وحت�سني جودة �حلياة.

�نطلقت �أم�س �أعمال �مللتقى �ل�سنوي �لر�بع ع�سر لالتز�م ومكافحة غ�سل �لأمو�ل بالريا�س، و�لذي نظمته �للجنة �لد�ئمة ملكافحة غ�سل �لأمو�ل، بالتعاون 

مع �سركة ريفينيتيف �إحدى �ل�سركات �لتابعة ملجموعة لندن لاأور�ق �ملالية، برعاية حمافظ �لبنك �ملركزي �ل�سعودي رئي�س �للجنة �لد�ئمة ملكافحة غ�سل 

�لأمو�ل �أمين بن حممد �ل�سياري وبح�سور �أكرث من 500 م�سارك.

�لباد - �لريا�س

السعودية عززت
مكافحة غسل األموال تشريعيًا وتنظيميًا

1
2
3
4

خ�������ارطة
التس����������وق

مليون عملية شراء

مليار إجمالي المبيعات

انخفاض قيمة المالبس

ارتفاع نفقات التعليم

163
12

% 20 
% 139 

   

1942 مليار ريال عقود تمويل إسالمية 

البالد - الرياض   
�حلرمني  خ��ادم  برنامج  مع  بالتعاون  �ملعدنية  و�ل���رثوة  �ل�سناعة  وز�رة  �أعلنت 

�أحد  �ل�سناعة و�لتعدين،  "و�عد" يف قطاعي  �إطاق م�سار  لابتعاث عن  �ل�سريفني 

م�سار�ت برنامج خادم �حلرمني �ل�سريفني لابتعاث يف مرحلته �لر�بعة؛ �لذي يهدف 

�إىل تدريب �لكو�در �لوطنية على ر�أ�س �لعمل ، ومتكينها وتاأهيلها و�سقل �ملو�هب 

من خال �لرب�مج �لتدريبية �لتي تقدمها �لأكادمييات �ملتخ�س�سة يف بر�مج �لتدريب 

�لفني و�ملهني. و�أو�سحت �أن م�سار �لربنامج مبخرجاته �لتدريبية يهدف �إىل تلبية 

متطلبات �سوق �لعمل �ل�سعودي ورفع كفاءة ر�أ�س �ملال �لب�سري يف قطاعي �ل�سناعة 

يركز  حيث  �ململكة،  يف  �لو�عدة  �لإ�سرت�تيجية  �لقطاعات  من  بو�سفهما  و�لتعدين 

يف  �خلا�س  �لقطاع  موؤ�س�سات  تدعم  �لتي  �لتدريبية  �لرب�مج  تقدمي  على  �لربنامج 

�لأن�سطة �لو�عدة، و�مل�ساهمة يف مطابقة متطلبات �ل�سوق �ل�سناعي و�لتعديني مع 

موؤهات �لكو�در �لوطنية ومهار�تها.

البالد - جدة   
بلغت قيمة �ملبيعات عرب نقاط �لبيع يف �ململكة، نحو 12 مليار ريال خال �لأ�سبوع �ملنتهي يف  18 مار�س 

�حلايل، مقارنة بنحو 13.21 مليار ريال خال �لأ�سبوع �لذي �سبقه، وذلك من خال ما ينفقه �مل�ستهلكون 

و�ل�سيدليات  �لتجزئة  وحم��ات  �لكبرية  �لت�سوق  مر�كز  يف  �لئتمان  وبطاقات  �ل�سر�ف  بطاقات  عرب 

وغريها. ووفقا للتقرير �لأ�سبوعي لعمليات نقاط �لبيع، �ل�سادر عن �لبنك �ملركزي �ل�سعودي - �ساما، فقد 

بلغ عدد �لعمليات �ملنفذة نحو 163.26 مليون عملية.

و�سهدت جميع �لقطاعات �نخفا�سا من حيث قيمة �ملبيعات خال �لأ�سبوع �ملا�سي، وت�سدر قطاع �ملاب�س 

�لقطاعات �ملنخف�سة بن�سبة 20 %، تاه قطاعي �لفنادق، و�ملجوهر�ت، ب�19 % ، فيما �رتفع قطاع �لتعليم 

2 مليار  �إنفاق �مل�ستهلكني خال تلك �لفرتة، على قطاع �لأطعمة و�مل�سروبات ب  % ، وتركز   139 بن�سبة 

ريال، تاه �ملطاعم و�ملقاهي بنحو 1.65 مليار ريال .

البالد - الرياض   
لل�سناعات  �ل�سعودية  �ل�سركة  �أعلنت 

م��رح��ل��ة  ب����دء  "�سابك"،  �لأ���س��ا���س��ي��ة 

�مل�سرتك  للم�سروع  �لتجاري  �لت�سغيل 

لإن��ت��اج  "�ساينوبيك"   م��ع  منا�سفة 

بطاقة  �ل�سني،  يف  كربونات  �ل��ب��ويل 

�إنتاجية �سنوية تبلغ 260 �ألف طن.

"تد�ول"،  على  لل�سركة  بيان  وبح�سب 

على  �مل��ايل  �لأث��ر  يبد�أ  �أن  �ملتوقع  من 

لعام  �لأول  �لربع  خال  �ل�سركة  نتائج 

"�سابك"  و�سعت  �أن  و�سبق  2023م. 
�سناعي  جممع  لإقامة  �لأ�سا�س  حجر 

لإن��ت��اج �ل��ب��ويل ك��رب��ون��ات يف جممع 

���س��اب��ك تياجنني  )���س��اي��ن��وب��ي��ك  ���س��رك��ة 

للبرتوكيماويات �ملحدودة( يف مقاطعة 

�ل�سركة  مع  م�ساركة  بال�سني  تياجنني 

 - و�ل��ك��ي��م��اوي��ات  ل��ل��ب��رتول  �ل�سينية 

�ساينوبيك يف �أبريل 2012م.

مسار للتدريب الصناعي والتعديني

األطعمة تتصدر االستهالك بالبطاقات

البالد - جدة 
"�ساما"،  �ل�سعودي  �مل��رك��زي  �لبنك  ع��ن  �ل�����س��ادرة  �لبيانات  �أظ��ه��رت 

�ل�سريعة  وم��ب��ادئ  �أح��ك��ام  م��ع  �ملتو�فقة  �لتمويل  عقود  قيمة  �رت��ف��اع 

بنهاية  ري���ال  مليار   1942.2 �إىل  �لإ���س��ام��ي��ة، 

مقارنة   %  17 وب��زي��ادة  2022م،  �لثالث  �لربع 

عقود  وت�سمل  2021م.  �لعام  من  �لفرتة  بنف�س 

�لتمويل �ملتو�فقة مع �أحكام ومبادئ �ل�سريعة، عقود �ملر�بحة و�لتورق 

�أخرى  �إىل عقود  بالإ�سافة  �لتمويلي و�مل�ساربة و�مل�ساركة،  و�لإيجار 

ت�سمل �لبطاقات �لئتمانية و�سيغ �لتمويل �لأخرى �ملتو�فقة مع �أحكام 

�لتمويل  عقود  و��ستحوذت   ، �ل�سريعة  وم��ب��ادئ 

 %  89 �ملر�بحة و�لتورق على ما يعادل  لقطاعي 

من �إجمايل قيمة �لعقود.

 سابك: تشغيل
 مجمع البولي

كربونات بالصين

 مواكبة المتغيرات
 والتصدي لجرائم

 االحتيال عبر
اإلنترنت
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فـجـر 
ال�سحافة ال�سعودية

رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام

رئي�س التحرير املكلف

خالد عبد الرحيم املعينا

حممود �أحمد حممد

حمد �صالح مطبقاين

mahmoud@albiladdaily.com

hamad@albiladdaily.com

almaeena@albiladdaily.com

املقر الرئي�سي

الإدارة 

التحرير 

info@albiladdaily.com

ad@albiladdaily.com

wr@albiladdaily.com

مبنى �ضعد حلمي �أبو خ�ضرة

�ضارع �مللك فهد )�ل�ضتني(

�ص. ب: 6340 جدة 21442

�ص. ب: 6340 جدة 21442

0122614494
�لرقم �ملوحد

sub@albiladdaily.com

�ال�ضرت�كات و�لتوزيع

جو�ل: 0554470037

الإعالنات التجارية

الإعالنات الفردية

fardia@albiladdaily.com

جو�ل: 0503612115

0126711000
تيلفون

فاك�س

Email

جو�ل: 0557696678

0126700444

0126716241

البالد - وكاالت
نفذ حراك الع�سكريني املتقاعدين يف لبنان، اأم�س )الأربعاء(، 

اللبنانية  العا�سمة  يف  ال�سلح  ريا�س  ب�ساحة  وا�سعًا  حتركًا 

الأزم��ة  ا�ستداد  مع  وذل��ك  كثيف،  اأمني  ا�ستنفار  و�سط  ب��روت 

2019م،  عام  اأزم��ة  بعد  املعي�سية  الأح��وال  و�سوء  القت�سادية 

وعلى وقع التفلت احلا�سل يف �سعر �سرف الدولر. 

وقال املتظاهرون، وفقًا لو�سائل اإعالم حملية، اإنهم دعوا منذ 

لفتًا  ال�سلح،  ريا�س  �ساحة  يف  التظاهر  اإىل  بالدعوة  اأ�سبوع 

ال�سعب،  يعانيه  ملا  وغا�سب  كبر  ح�سد  هناك  �سيكون  اأن��ه  اإىل 

الله  ح��زب  �سلطة  ه��ذه  م��ع  للمواطنني  ح��ل  ل  اأن��ه  على  م�����س��ددًا 

واأعوانه، اإل عرب ال�سارع. وحاول الع�سكريون املتقاعدون وعدد 

عنا�سر  اأطلقت  فيما  ال�سرايا احلكومي،  اقتحام  املتظاهرين  من 

وح�سلت  باجتاههم.  للدموع  امل�سيلة  القنابل  ال�سغب  مكافحة 

اللجان  جل�سة  مع  تزامنًا  ذلك  ياأتي  واإ�سابات.  اختناق  ح��الت 

املعي�سي  الو�سع  ملناق�سة  ُخ�س�ست  التي  امل�سرتكة  النيابية 

�سرف  �سعر  تفلت  زاوي���ة  م��ن  ال��راه��ن  وامل���ايل  والق��ت�����س��ادي 

الدولر، بعد اأن �سهد عدد من املناطق عددًا من التحركات، حيث 

اأُقفلت الطرق، احتجاجًا على الرتدي الذي و�سلت اإليه الأمور. 

اقت�سادية  اأزم��ة  باأ�سواأ  2019م،  خريف  منذ  لبنان  ومير 

ومالية يف تاريخه احلديث، حيث ُت�سّجل اللرة كل يوم رقمًا 

جديدًا بانهيارها اأمام الدولر، ما اأدى اإىل ارتفاع معدلت الفقر 

وتراجع القدرة ال�سرائية عند اللبنانيني، و�سط عجز �سيا�سي 

وم�سريف عن اإيجاد حلول لالأزمة. واأعلن حاكم م�سرف لبنان 

للبنك  التابعة  �سرفة  من�سة  اأن  الأول،  اأم�س  �سالمة،  ريا�س 

حماولة  يف  ال���دولر  م��ن  حتديدها  يتم  مل  مبالغ  بيع  �ستبداأ 

كما حدد  اللرة.  �سعر �سرف  املتفاقم يف  للرتاجع  لو�سع حد 

هوت  فيما  للدولر.  لرة  األف   90 عند  اجلديد  ال�سرف  �سعر 

اللرة يف ال�سوق املوازية من حوايل 121 األفًا للدولر �سباح 

يف  قيمتها  وب��داأت  الظهرة،  بحلول  األفًا   140 اإىل  الثالثاء 

الرتفاع فور اإعالن القرار.

 غضب لبناني على حزب اهلل

البالد - وكاالت
اإىل ليبيا عبدالله باتيلي، فبعد دول عدة  دعم دويل كبر حظيت به مبادرة املبعوث الأممي 

اأعلنت الوليات املتحدة دعمها الكامل لهذه اجلهود الرامية لإخراج الدولة الواقعة �سمال اإفريقيا 

من ماأزقها ال�سيا�سي.

واأكدت م�ساعدة وزير اخلارجية الأمريكي ل�سوؤون ال�سرق الأدنى، باربرا ليف، دعم وا�سنطن 

الكامل جلهود باتيلي وعمله مع القادة واملوؤ�س�سات الليبية لو�سع اإطار د�ستوري وجدول زمني 

لالنتخابات هذا العام، وفق ما ذكرت ال�سفارة الأمريكية يف ليبيا على ح�سابها يف تويرت. ياأتي 

ذلك بعد اأن ا�ستقبل رئي�س حكومة الوحدة عبد احلميد الدبيبة ليف واملبعوث الأمريكي اخلا�س 

اإىل ليبيا ريت�سارد نورلند والقائم باأعمال ال�سفارة الأمريكية ليزيل اأوردمان. وناق�س الجتماع 

بعثة  جهود  ودع��م  واملحلية،  الدولية  اجلهود  توحيد  واأهمية  ليبيا  يف  ال�سيا�سية  التطورات 

الأمم املتحدة لدى ليبيا من اأجل الو�سول لنتخابات، ح�سب ما اأفادت من�سة حكومتنا التابعة 

اأنه يف ظل حالة عدم التوافق التي ت�سيطر على امل�سهد ال�سيا�سي  اإىل  حلكومة الوحدة. ي�سار 

يف ليبيا، طرح باتيلي يف وقت �سابق من ال�سهر احلايل، خطة بديلة لإجراء النتخابات، تقوم 

على ت�سكيل جلنة جديدة لإعداد الإطار الد�ستوري والقانوين لالنتخابات، جتمع كل اأ�سحاب 

والقادة  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  واأهم  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  فيها  وت�سارك  ليبيا  يف  امل�سلحة 

القبليون ومنظمات املجتمع املدين والأطراف الأمنية والن�ساء وال�سباب، غر اأن اخلطة الأممية 

تواجه حتفظًا من قبل رئي�س الربملان عقيلة �سالح، الذي اأكد اأن الربملان هو ال�سلطة الت�سريعية 

الوحيدة يف البالد، واأن اإ�سدار الت�سريعات هو من اخت�سا�سه ولي�س من اخت�سا�سات املبعوث 

اأن باتيلي لي�س حاكمًا لليبيا واأن مهمته هي م�ساعدة الليبيني على تنفيذ  الأممي، م�سددًا على 

امل�سار ال�سيا�سي ولي�س اختيار من يحكمهم.

دعم دولي للخطة األممية في ليبيا

حترك حا�سد للع�سكريني املتقاعدين
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على استاد األمير عبداهلل الفيصل بجدة..

جدة – هالل سلمان
ودية  مباراة  الأول  الوطني  منتخبنا  يخو�ض 
على  فنزويال  منتخب  مع  اجلمعة  غد  يوم  م�ساء 
اأول  يف  ب��ج��دة،  الفي�سل  عبدالله  الأم���ر  ا�ستاد 
ظهور لالأخ�سر بعد اأدائه امل�سرف يف كاأ�ض العامل 
الأرجنتيني،  نظره  على  وفوزه  بقطر،   2022
خ�سارة  دون  اللقب  ليحرز  م�سواره  اأكمل  ال��ذي 
م�ستهل  يف  منتخبنا  اأم���ام  تلقاها  ال��ت��ي  ���س��وى 

املونديال.
انطلق  اإعدادًيا يف جدة  الأخ�سر مع�سكًرا  يقيم 
الثنني املا�سي، وبعد مواجهة فنزويال �سيخو�ض 

مباراة ودية اأخرى يوم 28 مار�ض اجلاري اأمام 
منتخب بوليفيا.

تدريباتهم  الوطني  منتخبنا  لعبو  اأج��رى  وقد 
الفي�سل،  عبدالله  الأم���ر  ا�ستاد  على  الأرب��ع��اء 
حيث عدل الفرن�سي اإيريف رينارد مدرب الأخ�سر 
تعدياًل على موعد انطالق التدريبات لتتوافق مع 

موعد اللقاء الودي يف �سهر رم�سان املبارك.
وخا�ض �سامل الدو�سري التدريبات اجلماعية مع 
بات  حيث  الإ���س��اب��ة؛  من  �سفائه  بعد  زمالئه  بقية 
ح�سان  وا�سل  فيما  املباراة،  يف  للم�ساركة  جاهًزا 

التمبكتي برناجمه العالجي برفقة اجلهاز الطبي.

و�سيخو�ض منتخبنا املباراة بالقمي�ض اجلديد 
موؤخًرا  عنه  اأعلن  الذي  2024/2023م  ملو�سم 

يف حدث ترويجي مبدينة العال التاريخية.

 منتخب فنزويال يعسكر في جدة
و�سل منتخب فنزويال اإىل جدة التي �سيخو�ض 
ثم  الأخ�����س��ر،  م��ع  خ��الل��ه  يلعب  م��ع�����س��ك��ًرا  فيها 
الأمر  ا�ستاد  على  اأخ��رى  ودي��ة  مباراة  يخو�ض 
عبدالله الفي�سل مع منتخب اأوزبك�ستان يوم 28 

مار�ض اجلاري.
واخ���ت���ار امل�����درب اجل���دي���د مل��ن��ت��خ��ب ف��ن��زوي��ال، 
الذي  باتي�ستا،  )بوت�سا(  فرناندو  الأرجنتيني 

قائمة  بيكرمان،  خو�سيه  امل��ق��ال  مواطنه  خلف 
���س��م��ت 29 لع���ًب���ا خل��و���ض ودي���ت���ي الأخ�����س��ر 
واأوزبك�ستان، اأبرزهم الهداف والقائد �سالومون 
رون������دون، وجن���م ال��و���س��ط ت��وم��ا���ض ري��ن��ك��ون، 
واملهاجم جوزيف مارتينيز، لكن املهاجم �سرخيو 
كوردوفا مل يلحق بالبعثة ب�سبب تعر�سه لالإ�سابة 

يف الدوري الأمريكي.
وجاءت الت�سكيلة على النحو التايل:

ب��اروخ��ا،  اآل���ن  غ���رات���رول،  ج��وي��ل  للحرا�سة: 
كري�ستوفر فاريال.

ت�سان�سيلور،  اأو�سوريو، جون  للدفاع: يوردان 

اأندري�ض  فوينتي�ض،  ج��ان  م��اك��ون،  كري�ستيان 
فرو، تيو كونيترو، األك�سندر غونزاليز، رونالد 
هرنانديز، ميغيل نافارو، يوهان كومانا، اأو�سكار 

غونزاليز.
مارتينيز،  خو�سيه  رينكون،  توما�ض  للو�سط: 
�سيغوفيا،  تيال�سكو  ك��ا���س��ري�����ض،  كري�ستيان 
ج��ون��ي��ور م��وري��ن��و، اأن��دري�����ض روم�����رو، ج��ون 
مورييو، جيفر�سون �سافارينو، �سامويل �سو�سا، 

اإدواردو بييو، برايان األكو�سر.
ل��ل��ه��ج��وم: ����س���ال���وم���ون رون��������دون، ج��وزي��ف 

مارتينيز، اإرن�ستو توريغرو�سا.

األخضر
يواجه فنزويال
 وديًا الجمعة

نصف نهائي كأس الملك بعد العيد
جدة – هالل سلمان

مباراتي  موعد  القدم  لكرة  ال�سعودي  الحت��اد  اأعلن 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  لكاأ�ض  النهائي  ن�سف  ال��دور 
للمو�سم احلايل، حيث يلعب الحتاد مع الهالل يف ال� 9 
م�ساء يوم 23 اأبريل املقبل، املوافق 3 �سوال 1444ه�، 
الن�سر  ي�ست�سيف  فيما  بجدة،  اجل��وه��رة  ا�ستاد  على 
نظره الوحدة يف ال� 9 م�ساء يوم 24 اأبريل املقبل )4 
)مر�سول  بالريا�ض  بارك   )SMC( ا�ستاد  �سوال( على 

بارك �سابًقا(.
بعد  امللك  كاأ�ض  نهائي  ن�سف  الحت��اد  فريق  بلغ  وق��د 
تغلبه على الفيحاء حامل اللقب )4-3( بركالت الرتجيح 
على  بفوزه  الهالل  تاأهل  فيما  النهائي،  ربع  ال��دور  يف 
الفتح )3-1(، وبالنتيجة ذاتها تاأهل الن�سر بعد فوزه 

على اأبها، اأما الوحدة ففاز على الباطن )1-2(.
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�أفالم  لأح��د  عنو�ن  هو  و�حلجر"  "�لبي�ضة 
�لت�ضعينات  يف  زك��ي  �أحمد  �لعبقري  �لفنان 
�ضاب  حول  ق�ضته  وت��دور  �ملا�ضي،  �لقرن  من 
نف�ضه  ليجد  �لتعليم؛  مهنة  عن  يبتعد  مثقف 
باأ�ضلوب جديد ور�ق  و�لدجل  �خلد�ع  ميتهن 
يخدع من خالله جميع فئات �ملجتمع من خالل 
وحتى  و�ل�ضعوذة،  و�لفنجان  �لطالع  ق��ر�ءة 
با�ضتخد�م علم �لنف�س و�لعالقات وبا�ضتخد�م 

�أ�ضلوب تق�ضي �ملعلومات عن �ل�ضحايا.
ق�ضة  ه��ي  �لفيلم  ه���ذ�  �أت��ذك��ر  جعلني  م��ا 
�ل�ضطح  على  ط��ر�أت  �لتي  �ملر�ضو�س  �مل��اء 
�جلولة  يف  و�لفتح  �لحت��اد  م��ب��ار�ة  عقب 
�مل��ا���ض��ي��ة، وم���ا ���ض��اح��ب��ه��ا م��ن �دع�����اء�ت، 
�ملبار�ة  ا ق�ضة  �أي�ضً �أتذكر  وهو ما جعلني 
�لتي  و�ل���ر�زي���ل،  �لهند  ب��ن  )�مل��زع��وم��ة( 
با�ضتخد�م  �أهد�ف  بع�ضرة  �لهند  بها  فازت 
من  �لهند  مينع  �لفيفا  جعل  ما  �ل�ضعوذة، 
لي�س  )لكن  �ل��ق��دم  ك��رة  لعبة  يف  �مل�ضاركة 
�لنظر عن  �لأخ��رى( وب�ضرف  �لألعاب  يف 
�أبًد�، و�لعجيب  �ملبار�ة مل حت�ضل  تلك  �أن 
�أج����ي����اًل ك��ث��رة ���ض��دق��ت ه��ذه  �أن ه��ن��اك 
�لأ���ض��ط��ورة، ول��ك��ن �لأع��ج��ب م��ن ذل��ك هو 
ي�ضر  �ضيًئا  ل  �أن  يوؤمنون  �لكثرين  �أن 
�إل باإر�دة �لله، و�أن كيد �ل�ضاحر ل  وينفع 
يفلح، و�أن �ملنجمن يكذبون و�إن �ضدقو�، 
ولكنهم يقفون �أمام هذ� �لأمر عندما يتعلق 
�لأمر بكرة �لقدم، وهو �أمر موؤ�ضف يف هذ� 
فيه  �لنا�س  تفقه  �ل��ذي  �لتنويري  �ل��زم��ان 

باأمور دينهم لأبعد �حلدود.
جميع  وب��ن  تاريخه،  ع��ر  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  لقب 
�ضوى  يحققه  مل  به  �ضاركت  �لتي  �ملنتخبات 
يجعلك  �أم���ر  وذل���ك  ف��ق��ط،  منتخبات  ثمانية 
)ت��اأط��ر(  مت  دول  هناك  ك��ان  �إن  �أن��ه  تت�ضاءل 
هذه  حتقق  مل  فلماذ�  بال�ضعوذة  ��ضتهارها 
�لدول �للقب خالل تلك �مل�ضاركات؟ �أنا ل �أنفي 
تلك �ملمار�ضات يف مالعبنا يف فرت�ت �ضابقة، 
ا من خالل ق�ض�س �ضمعناها برو�يات  خ�ضو�ضً
من لعبن و�ضخ�ضيات يف �لو�ضط �لريا�ضي، 
ولكنهم يف �لوقت نف�ضه �أبدو� ندمهم وتوبتهم 
ونتقبل  ل��ن��اأت��ي  �ل��ف��رتة،  تلك  يف  ح�ضل  مم��ا 
ط��رح��ه��ا يف ه���ذ� �ل��زم��ن م��ن ق��ب��ل �أ���ض��خ��ا���س 

يفرت�س �أنهم يف قمة �لثقافة و�لوعي.

حممد العمري

الماء المرشوش

 كالم كورة

البالد- الرياض
ح��ق��ق ف���ري���ق ج��ام��ع��ة �ل��ق�����ض��ي��م ب��ط��ول��ة 
�ملو�ضم  �ضمن  للجامعات   ) �أ   ( �ل��ق��دم  ك��رة 
�ل��ري��ا���ض��ي  ل���الحت���اد  �ل�13  �ل���ري���ا����ض���ي 
للجامعات �ل�ضعودية، بعد تغلبه على فريق 
�لنهائية  �ملبار�ة  يف   ،  0-3 �لباحة  جامعة 
ن��ادي  ملعب  على  جمعتهما  �لتي  للبطولة 

�لتعاون يف بريدة.
وتوج رئي�س �لحتاد �لريا�ضي للجامعات 
�لدكتور خالد بن �ضالح �ملزيني  �ل�ضعودية 
�لق�ضيم  جامعة  فريق  �مل��ب��ار�ة  نهاية  بعد 
فيما  �لذهبية،  و�مليد�ليات  �لبطولة  بكاأ�س 
�مل��ي��د�ل��ي��ات  �ل��ب��اح��ة  ج��ام��ع��ة  ف��ري��ق  ت�ضلم 

�لف�ضية بح�ضوله على �ملركز �لثاين.
كما مت تكرمي جامعة �لق�ضيم ل�ضت�ضافتها 
�حتاد  رئي�س  �ضلم  حيث  �لنهائية؛  �ملبار�ة 
جامعة  لرئي�س  ت��ذك��اري��ة  درع���ًا  �جل��ام��ع��ات 
�ل���د�ود،  حمد  ب��ن  عبد�لرحمن  د.  �لق�ضيم 
ن��ادي  لرئي�س  تذكارية  درع  تقدمي  مت  كما 
�ملنا�ضبة،  بهذه  �لر�ضودي  �ضعود  �لتعاون 

�مل�ضاركة  �جل��ام��ع��ات  ت��ك��رمي  �إىل  �إ���ض��اف��ة 
وجامعة �لق�ضيم.

وه��ن��اأ �ل��دك��ت��ور خ��ال��د �مل��زي��ن��ي �ل��ف��رق 
�لبطولة،  يف  �لأوىل  ب��امل��ر�ك��ز  �ل��ف��ائ��زة 
ظ��ه��رت  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �مل����ب����ار�ة  �أن  م����وؤك����دً� 
�لكبر  �لهتمام  يعك�س  مميز  مب�ضتوى 

من �جلميع لتحقيق �للقب.
وث��م��ن �ل��دك��ت��ور �مل��زي��ن��ي دع���م ورع��اي��ة 
�لحتاد  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لتعليم  وزير 
بن  يو�ضف  �ل�ضعودية  للجامعات  �لريا�ضي 
عبد�لله �لبنيان لأن�ضطة �لحتاد يف خمتلف 
�ملنجز�ت  حتقيق  ملو��ضلة  �ضعيًا  �لأل��ع��اب 
 ،2030 �ململكة  روؤي���ة  �ضمن  �لريا�ضية 
�مل�ضتمر  بالتعاون  �ل�ضدد  ه��ذ�  يف  منوهًا 
�لأ�ضا�س" لالحتاد  "�ل�ضريك  �جلامعات  من 
يف جن��اح ب��ط��ولت��ه م��ن جميع �جل��و�ن��ب، 
��ضت�ضافتها  �لق�ضيم  جلامعة  �ضكره  مقدمًا 
للنهائي وما �ضاحبه من تنظيم ر�ئع يعك�س 
للخروج  �ل�ضركاء  جلميع  �لكبر  �لهتمام 

مبو�ضم ر�ئع تنظيميًا وفنيًا.

جامعة القصيم تتوج ببطولة كرة قدم الجامعات
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      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

في تصفيات األمم األفريقية 2023..

البالد – جدة

 1990 �أفريقيا  �أمم  ن�سختي  بطلة  �جل��ز�ئ��ر،  ت�سعى 
�أمم  كاأ�س  نهائيات  �إىل  مبكرً�  تاأهلها  ح�سم  �إىل  و2019، 
�أفريقيا 2023 �ملقررة يف �ساحل �لعاج مطلع �لعام �ملقبل، 
عندما تالقي �لنيجر يف مو�جهة مزدوجة �سمن �جلولتني 

�لثالثة و�لر�بعة من ت�سفيات �ملجموعة �ل�ساد�سة.
�ملركز  من  للتخل�س  تو�زنها  ��ستعادة  �إىل  م�سر  وتطمح 
فيما  م���االوي،  مالقاتها  خ��الل  �لر�بعة  للمجموعة  �الأخ��ر 
ت�سهد �جلولتان قمة عربية خال�سة بني تون�س وليبيا �سمن 

مناف�سات �ملجموعة �لعا�سرة.
مدربه  بقيادة  �سحوته  مو��سلة  يف  �ل�����س��ود�ن  وي��اأم��ل 
للغابون  مو�جهته  خ��الل  �ل��ز�ك��ي،  ب��ادو  �ملغربي  �جل��دي��د 
يف  موريتانيا  فيها  ترغب  �لتي  �لتا�سعة،  �ملجموعة  �سمن 
�لكونغو  جمهورية  مع  مبار�تيها  خ��الل  �سد�رتها  تعزيز 

�لدميوقر�طية.
�لنهائية  �لت�سفيات  يف  �مل�ساركة  �ملنتخبات  وتخو�س 
فيفا ب�سبب تدخل حكومتي  )�أق�سيت كينيا وزمبابوي من 
مزدوجة  مو�جهة  �ملحليني(  �الحتادين  �سوؤون  �لبلدين يف 

يف �جلولتني �لثالثة و�لر�بعة.

 الجزائر بدماء جديدة
تاأهلها،  حل�سم  �جل��ز�ئ��ر  �أم��ام  مو�تية  �لفر�سة  تبدو 
�جلز�ئر،  يف  �خلمي�س  �لنيجر  مطاردتها  تلتقي  عندما 

و�الث��ن��ني �مل��ق��ب��ل يف ر�د�����س ب��ت��ون�����س، �ل��ت��ي �خ��ت��اره��ا 
�عتماد  ع��دم  ب�سبب  ملبارياته  �أر���س��ًا  �لنيجري  �الحت��اد 
�ملطابق  غر  بنيامي  كونت�سي  �سيني  �جل��ر�ل  ملعب 

ملعاير �الحتاد �لدويل للعبة.
وتت�سدر �جلز�ئر �ملجموعة بر�سيد 6 نقاط �أمام �لنيجر 

)نقطتان( وتنز�نيا و�أوغند� )نقطة و�حدة لكل منهما(.
وت�ستهل �جلز�ئر عهًد� جديًد� بعد خيبة 2022م وفقد�ن 
لقبها �لقاري بالكامرون وف�سلها يف �لتاأهل ملونديال قطر.

يف  ج��دد  العبني   6 بلما�سي  جمال  �مل��درب  و��ستدعى 
�ل�سحر�ء  مل��ح��ارب��ي  �لفنية  �الإد�رة  توليه  منذ  �سابقة 
2018م، وهم زين �لدين بلعيد )�حتاد �جلز�ئر(  �سيف 
وفار�س �سايبي )تولوز �لفرن�سي( وكيفن قيتون )با�ستيا 
�لفرن�سي( وريان �آيت نوري )ولفرهامبتون �الإجنليزي( 
بوعناين  �لدين  وب��در  �لفرن�سي(  )نانت  حجام  وج��و�ن 

)ني�س �لفرن�سي(.

صالح إلنقاذ الفراعنة
ي�سعى جنم ليفربول حممد �سالح �إىل �إنقاذ منتخب بالده 
�ألف   20 �أم��ام  �لقاهرة  يف  �جلمعة  م��االوي  يلتقي  عندما 

م�سجع، و�لثالثاء �ملقبل يف ليلونغوي.
عن  غ��اب  بعدما  "�لفر�عنة"  ت�سكيلة  �إىل  �سالح  ويعود 
�خل�سارة �أمام �إثيوبيا 0-2 يف �جلولة �لثانية، �لتي كانت 
بعد  جالل  �إيهاب  �مل��درب  باإقالة  عجلت  �لتي  �الأ�سباب  �أحد 

�سهرين من توليه �ملهمة.
وتتذّيل م�سر ترتيب �ملجموعة �لتي ت�سم �إثيوبيا وغينيا 

نقاط   3 �الأرب��ع��ة  �ملنتخبات  ومتلك  نقاط،   3 ب�  وم���االوي، 
�أمام  �أف�سلية فارق �الأهد�ف الإثيوبيا �ساحبة �ل�سد�رة  مع 

ماالوي وغينيا وم�سر.
فيتوريا،  روي  للفر�عنة  �لربتغايل  �مل��درب  و��ستدعى 
ت�سكيلته  عن  ويغيب  "كهربا"  �ملنعم  عبد  حممود  �ملهاجم 

�مل�ساب حممود ح�سن "تريزيغيه".

قمة الجارين تونس وليبيا
�ساخنتني  قمتني  يف  وليبيا  تون�س  �جل���ار�ن  يلتقي 
�جلمعة يف ر�د�س، و�لثالثاء يف طر�بل�س يف �ملجموعة 

�لعا�سرة.
نقطة  ب��ف��ارق  ن��ق��اط   4 ب���  قرطاج"  "ن�سور  ويت�سدر 
و�حدة �أمام "فر�سان �ملتو�سط" وغينيا �ال�ستو�ئية، �لتي 

تالقي بوت�سو�نا �ساحبة �ملركز �الأخر )نقطة و�حدة(.
�سعوبة  على  �لقادري  جالل  تون�س  مدرب  و�سدد 
حمدي  لليبيا  �جل��دي��د  �مل���درب  ي��ع��ول  فيما  �مل��ه��م��ة، 
�ملقال  مارتينز  كورنتان  �لفرن�سي  خلف  �لذي  بطاو 
�الإق�ساء من دور �ملجموعات الأمم  من من�سبه عقب 
�لبالد،  خارج  تن�سط  �أ�سماء  على  للمحليني،  �أفريقيا 
على غر�ر حمدو �لهوين )�لرتجي �لتون�سي( وموؤيد 
�لاليف )�لود�د �ملغربي( وحممد �سولة و�ل�سنو�سي 
�ل���ه���ادي )ك��اله��م��ا م��ع �ل��ع��رب��ي �ل��ك��وي��ت��ي( وحممد 
�مل�سر�تي  و�ملعت�سم  �ل��ع��ر�ق��ي(  )ز�خ���و  �لغنيمي 

)بر�غا �لربتغايل(.
�أول مبار�ة بقيادة مدربه �جلديد  �ل�سود�ن يف  وياأمل 

�ملغربي بادو �لز�كي يف مو��سلة �سحوته وحتقيق فوزه 
�لدميوقر�طية  �لكونغو  على  �الأول  )بعد  تو�لًيا  �لثاين 
�أر�س م�سيفه  من  �الأقل  على  بالتعادل  �لعودة  �أو   )1-2
�لغابوين �خلمي�س، قبل ��ست�سافة �الأخر �الثنني �ملقبل.
�أهمية  �لتا�سعة  �ملجموعة  ث��ال��ث  �ل�����س��ود�ن،  وي���ويل 
موريتانيا  �سريكة  �لغابون  �سد  مبار�تيه  على  كبرة 
�لعالمة  حتقيقه  الأن  منهما(،  لكل  نقاط   4( �ل�سد�رة  يف 
�لكاملة �سيقّربه كثًر� من �إحدى بطاقتي �لنهائيات، وهو 
�لهدف ذ�ته �لذي ي�سعى �إليه منتخب "�ملر�بطون" خالل 

مو�جهته للكونغو �لدميوقر�طية.
�لثالثة )3 نقاط( قمتان �ساخنتان  وتنتظر جزر �لقمر 
�ملجموعة  يف  ن��ق��اط(   4( �ملت�سدرة  �ل��ع��اج  �ساحل  �سد 

�لثامنة.
نقاط(   3( �لثانية  ز�مبيا  تلعب  ذ�تها،  �ملجموعة  ويف 
بقيادة مدربها �جلديد �أفر�م غر�نت مع لي�سوتو �الأخرة 

)نقطة و�حدة(.

نيجيريا والسنغال لمواصلة انتصاراتهما
�لنجم  ع��ل��ى  نيجريا  ت��ع��ول  �الأوىل،  �مل��ج��م��وع��ة  يف 
فيكتور �أو�سيمن، هد�ف �لت�سفيات )5 �أهد�ف( وهد�ف 
�لدوري �الإيطايل مع فريقه نابويل �ملتجه الإحر�ز �للقب، 
�ملبكر  �لتاأهل  وح�سم  �لكاملة  �لعالمة  مو��سلة  �أجل  من 

�أمام غينيا بي�ساو.
وف�����س��اًل ع��ن �أو���س��ي��م��ن )24 ع���اًم���ا(، مي��ت��ل��ك م��درب 
ن��ي��ج��ري��ا، �ل��ربت��غ��ايل ج���وزي���ه ب��ي�����س��رو، �ل��ك��ث��ر من 

�الإيطايل  �أتاالنتا  مهاجما  �أبرزها  �لهجومية؛  �الأ�سلحة 
�أدميوال لقمان، وني�س �لفرن�سي ترمي مويف، و6 العبني 
من �ل� "برميرليغ"، بينهم العب �لو�سط ويلفريد نديدي 

و�ملهاجم كيليت�سي �إيهينات�سو من لي�سرت �سيتي.
*عودة ماين لالأ�سود

بالده  منتخب  ت�سكيلة  �إىل  ماين  �ساديو  �لقائد  يعود 
�ل�  �ملجموعة  مناف�سات  �سمن  موزمبيق  �سد  �ل�سنغال 
�إ�سابة  ب�سبب  �لعامل  كاأ�س  نهائيات  عن  غيابه  بعد   ،12

يف �ساقه.
ويف �لوقت �لذي عاد فيه جنم بايرن ميونيخ، �سيحرم 
�أبطال �لقارة �ل�سمر�ء من خدمات حار�س مرمى ت�سيل�سي 
�سيخو  فور�ست  نوتنغهام  و�سط  والع��ب  مندي،  �إدو�ر 

كوياتيه ب�سبب �الإ�سابة.
�أم�����ا ب��ن��ني �ل���ت���ي غ����رت ل��ق��ب م��ن��ت��خ��ب ب���الده���ا من 
يف  �الأخ��ر  �ملركز  فتحتل  "�لفهود"،  �إىل  "�ل�سناجب" 
�ل�سنغال وموزمبيق، وقد  �أمام  بعد �خل�سارة  �ملجموعة 
روهر  غرنوت  �الأمل��اين  �ل�سابق  نيجريا  م��درب  عّينت 
خلًفا للمحلي مو�سى التونديجي يف �لوقت �لذي ت�ستعد 

فيه ملو�جهة رو�ند�.
غانا  ملنتخب  �مل�ساعد  �مل���درب  من�سب  �سغل  وبعدما 
هاوتون  كري�س  �الأي��رل��ن��دي  يتوىل  قطر،  مونديال  يف 

م�سوؤولية �ملدرب �لرئي�سي خلفا للمحلي �أوتو �أدو.
"برميرليغ" بينهم  �ل�  من  العبني   7 هاوتون  و�ختار 
يف  �أن��غ��وال  ملو�جهة  �أي��و  وج����ورد�ن  �أن��دري��ه  �ل�سقيقان 

مناف�سات �ملجموعة �خلام�سة.

الجزائر للتأهل ومصر الستعادة التوازن.. وقمة تونسية ليبية
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في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024..

البالد – جدة
ب��ع��د 3 اأ����ش���ه���ر م���ن ال���ف���وز ال���درام���ي 
 2022 قطر  مونديال  بلقب  للأرجنتني 
املنتخبات  ع��ج��ل��ة  ت��ع��ود  ف��رن�����ش��ا،  ع��ل��ى 
ت�شفيات  انطلق  مع  للدوران  الأوروبية 

كاأ�س اأوروبا 2024.
خو�س  امل�شيفة  اأملانيا  �شمنت  وفيما 
 14 بني  اأر�شها  على  امل��ق��ررة  النهائيات 
يخو�س  2024م،  يوليو  و14  يونيو 
53 منتخبًا ت�شفيات ت�شتمر حتى مار�س 

املقبل.
عن  يغيب  منتخب  اأك���ر  ك��ان��ت  وف��ي��م��ا 
بالت�شفيات،  لإخ��ف��اق��ه  ق��ط��ر  م��ون��دي��ال 
لقبها  ع��ن  ال��دف��اع  حملة  اإيطاليا  ت�شتهل 
اإجن��ل��را،  �شيفتها  �شد  ن��اري��ة  مب��ب��اراة 
لن�شخة  اإع��ادة  نابويل، يف  اخلمي�س، يف 
2020م التي اأقيمت يف 2021م، حيث 
بركلت  اللقب  اأتزورا"  "�شكوادرا  غنم 

الرجيح.
ورغم اإخفاق عدم التاأهل اإىل املونديال، 
وا�شتدعى  مدّربًا  مان�شيني  روبرتو  بقي 

وجوهًا جديدة، بينها ماتيو ريتيغي )23 
عامًا(، الأرجنتيني املولد وهداف الدوري 

الأرجنتيني مع تيغري العام املا�شي.
ويتوقع اأن تتاأهل اإيطاليا رفقة اإجنلرا 
اأي�شًا  ت�شّم  التي  الثالثة،  املجموعة  عن 
ال�شمالية  ومقدونيا  اجلريحة  اأوكرانيا 

ومالطا.

 مبابي القائد
يف مباراته الأوىل كقائد ملنتخب فرن�شا 
بدًل من احلار�س املعتزل هوغو لوري�س، 
اآم��ال  ع��ام��ًا(   24( مبابي  كيليان  يحمل 
مباراة  يف  هولندا  ت�شتقبل  التي  فرن�شا 
الثانية  املجموعة  �شمن  اجلمعة،  نارية 
التي ت�شم اإيرلندا واليونان وجبل طارق. 
الإيطايل(  مايك مينيان )ميلن  و�شيكون 
احل��ار���س الأ���ش��ا���ش��ي، وا���ش��ُت��دع��ي لعب 
الأوىل،  للمرة  ت���ورام  كيفرين  ال��و���ش��ط 
ال�شابق  ال���دويل  ال��لع��ب  جن��ل  ليتواجد 

ليليان، بجانب �شقيقه املهاجم ماركو�س.
اأمام  وبعد خيبة خروجها من املونديال 
اإ�شبانيا  اأقالت  النهائي،  ثمن  من  املغرب 

مدربها لوي�س اإنريكي وعّينت لوي�س دي 
ل فوينتي )61 عامًا(، �شاحب اخلرة مع 

املنتخبات العمرية منذ 2013.
اأجرى الأخري عدة تغيريات، بينها  وقد 
كيبا  ت�شيل�شي  ح��ار���س  ا�شتدعاء  اع���ادة 
�شريجيو  اعتزال  ظل  ويف  اأري�شابالغا، 
يف  زميله  ا�شتدعاء  وع��دم  بو�شكيت�س، 
ت�شكيلة  ت�شم  ل  األبا،  ج��وردي  بر�شلونة 
.2012 "ل روخا" اأي متوج من ن�شخة 
ت�شتهل اإ�شبانيا حملتها ال�شبت يف ملقة 
�شد الرنويج املفتقدة هدافها الفتاك اإرلينغ 
يف  املو�شم  هذا  هدفًا   42 �شاحب  هالند 
�شيتي،  مان�ش�شر  مع  امل�شابقات  جميع 
ا�شكتلندا  ت�شم  اأوىل  جم��م��وع��ة  �شمن 

وجورجيا وقر�س.

 رونالدو صامد
رون��ال��دو  كري�شيتانو  اأن  اعتقد  َ���ن  وملمِ
بطل  ال��رت��غ��ايل  امل��ن��ت��خ��ب  ع��ن  �شيغيب 
ال��ن�����ش��ر  اإىل  ان��ت��ق��ال��ه  ب��ع��د  2016م 
38 اإىل  ال����  ال�����ش��ع��ودي، ا���ش��ت��دع��ي اب���ن 
ت�شكيلة املدرب اجلديد الإ�شباين روبرتو 

لي�شتن�شتاين  ت��واج��ه  ال��ت��ي  م��ارت��ي��ن��ي��ز 
ت�شم  جم��م��وع��ة  �شمن  ول��وك�����ش��م��ب��ورغ، 
البو�شنة والهر�شك واآي�شلندا و�شلوفاكيا.
بعدد  القيا�شي  الرقم  كري�شتيانو  ويحمل 
ومب��ق��دوره   ،)118( ال��دول��ي��ة  الأه�����داف 
التي  الدولية  املباريات  ب�شدارة  النفراد 
يتقا�شمها مع الكويتي بدر املطوع )196(.
اجلديد  التدريبي  احل�شور  يقت�شر  ول 
رونالد  عاد  اإذ  والرتغال،  اإ�شبانيا  على 
رحيل  ب��ع��د  ه��ول��ن��دا،  مقعد  اإىل  ك��وم��ان 

املخ�شرم لوي�س فان خال.
8 �شنوات مع الرتغال، �شيتويل  وبعد 
كما  بولندا،  تدريب  �شانتو�س  فرناندو 
دومينيكو  الإي���ط���ايل-الأمل���اين  يخو�س 
خلفًا  بلجيكا  مع  هامة  جتربة  تيدي�شكو 
ملارتينيز، فيما عاد مايكل اأونيل خلو�س 
التي  ال�شمالية  اإي��رل��ن��دا  م��ع  ثانية  رحلة 
اأو�شلها اإىل دور ال� 16 يف كاأ�س اأوروبا 

.2016

 عودة إبرا
يلتقي  ال�����ش��اد���ش��ة،  امل��ج��م��وع��ة  يف 

البلجيكي  �شيفه  مع  ال�شويد  منتخب 
ت�شم  التي  ال�شاد�شة  املجموعة  �شمن 

اأي�شًا النم�شا واأذربيجان واإ�شتونيا.
وت�����ش��ه��د امل����ب����اراة ع�����ودة ال���ه���داف 
املخ�شرم زلتان اإبراهيموفيت�س جنم 
ال�شويدي  للمنتخب  الإيطايل،  ميلن 
بعد فرة غياب طويلة �شهدت خ�شوعه 

لثلث عمليات جراحية يف الركبة.
ويلتقي املنتخب الت�شيكي مع �شيفه 
املجموعة  �شمن  اجلمعة  البولندي 
األبانيا  اأي�����ش��ًا  ت�شم  ال��ت��ي  اخلام�شة 
وج�����زر ف�����ارو وم���ول���دوف���ا، وي��ف��ت��ق��د 
�شيك  باتريك  جلهود  الت�شيك  منتخب 

ب�شبب معاناته من م�شكلة يف الفخذ.
ي��ب��داأ  ال���راب���ع���ة،  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
م��ن��ت��خ��ب ك��روات��ي��ا ���ش��اح��ب امل��رك��ز 
م�شواره  قطر  م��ون��دي��ال  يف  الثالث 
�شيفه  مبلقاة  القارية  بالت�شفيات 
م��ن��ت��خ��ب وي���ل���ز ال�������ش���ب���ت، وت�����ش��م 
منتخبات  اأي�شا  الرابعة  املجموعة 

اأرمينيا وتركيا ولتفيا.

قمتان بين إيطاليا وإنجلترا.. وفرنسا وهولندا.. ورونالدو يقود البرتغال

في كأس الملك سلمان لألندية..

البالد- جدة
ا�شت�شافة  القدم  لكرة  العربي  الحت��اد  اأعلن 
فريقي  مباراتي  الفي�شل  عبدالله  الأم��ري  �شتاد 

اإطار  يف  ال�شوداين  واملريخ  ال�شوري  ت�شرين 
مناف�شات كاأ�س امللك �شلمان للأندية.

وتقام مباراة الذهاب بني الفريقني يوم اجلمعة 

املوافق 7 اأبريل املقبل، و�شتجرى مباراة الإياب 
يوم الثلثاء 11 من ال�شهر نف�شه.

و�شيلعب الفريق الفائز مع املتاأهل من مواجهة 

ال�شعودي،  وال�شباب  العراقي  اجلوية  القوة 
ت�شم  التي  الثالثة  للمجموعة  �شين�شم  واملتاأهل 
وفريق  ال�شعودي  والن�شر  امل�شري  ال��زم��ال��ك 

الأول  ال��دور  انطلق  الأول. وقد  ال��دور  اآخر من 
مار�س،   13 يوم  �شلمان  امللك  كاأ�س  بطولة  من 

وي�شتمر حتى 12 اأبريل املقبل.

جدة تستضيف مباراتي تشرين السوري والمريخ السوداني



طلبت طعامًا تحت تهديد السالح تدشين خدمة صالونات الحالقة الصامتة

 سوق
رمضان

هذه أسباب الصداع في الشهر الكريم

 تويتر تطلق ميزة لقياس شعبية التغريدات

 بداية الحر الفعلي في أواخر رمضان

وا�شنطن -  وكاالت
عا�ش عاملون يف اأحد فروع مطعم للوجبات ال�سريعة 
يف ولية فلوريدا الأمريكية، حلظات مرعبة حتت تهديد 
الطعام  وجبة  مينحوها  مل  لأنهم  �سابة،  يد  على  ال�سالح 

التي طلبتها، والتي مل تكن اأ�ساًل يف قائمة املطعم.
فلوريدا  يف  عامًا   26 يانغ  كوايف  على  القب�ش  واألقي 
موؤخرًا، بعد اأن لوحت ب�سالح ناري يف وجه عاملني اثنني.
ووجهت ال�سلطات تهم »العتداء ال�سديد ب�سالح مميت 
تفا�سيل  وت��ع��ود  ع��ل��ن��ًا«.  �سالح  وحمل  القتل،  نية  دون 
كوكوا  يف  ال�سريعة  الوجبات  مطاعم  اأح��د  يف  الواقعة، 
بولية فلوريدا، عندما توقفت يونغ اأمام نافذة الطلبات، 
وطلبت وجبة مل تكن يف القائمة، واأخربت العاملة يونغ 
باأن الوجبة التي طلبتها مل تكن متاحة، و�ساألتها عن �سبب 
اأ�سود  مب�سد�ش  التلويح  اإىل  الأخ��رة  دفع  مما  غ�سبها، 
يف وجهها بغ�سب، ثم توجهت يونغ بعد ذلك اإىل النافذة 
امل�سد�ش على رجليها،  الطلبات، وا�سعة  الثانية ل�ستالم 

ح�سب ما قال العامل لل�سباط.
القب�ش  األقت  التي  بال�سرطة،  املطعم  موظفو  وات�سل 
عليها، وعرثت بحوزتها على امل�سد�ش وخزينة قادرة على 

حمل 50 طلقة.
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اختتمت هيئة فنون الطهي اأم�س فعاليات "�شوق رم�شان" التي ُنفذت يف حديقة بحرية االأربعني بجدة التاريخية، التي ا�شتمرت 
ال�شهر الف�شيل، وتقدمي جتربة  اأيام، بهدف ا�شتعرا�س فنون الطهي املحلي واملنتجات الرم�شانية، يف قالب يتنا�شب مع   10 على 
اإثرائية عن املا�شي يف �شهر رم�شان، وما يتبعها من عادات اجتماعية ارتبطت باملائدة الرم�شانية يف اململكة. وقدمت هيئة فنون 
املخبوزات واحللويات  تقدمي  ما بني  تتوزع  ركنًا،   35 اأج��واء رم�شان من خالل  "�شوق رم�شان" حماكاة خمتزلة عن  الطهي عرب 
والتمور والبهارات والنب واملك�شرات واخل�شروات والع�شل، اإ�شافة اإىل وجود االألعاب واملالب�س والتحف، وتوفري م�شاحات لتنمية 

الهوايات، ومنطقة خم�ش�شة لالأطفال للت�شوير والر�شم واحلناء، كما ترثي الفعاليات جتارب الزوار، بتوفري م�شاحات للبيع.

البالد - جدة
الدكتور  امل�سرطنات  اأبحاث  وعامل  اأ�ستاذ  اأّك��د 
اأول  يف  والإم�����س��اك  ال�سداع  اأن  اخل�سري  فهد 
اإىل  م�سرًا  ع��دة،  لأ�سباب  يعودان  رم�سان  اأي��ام 
اليوم  يف  ي���زولن  م��ا  غالبًا  العَر�سنينْ  ��ن  ه��ذينْ اأن 
اأو�سح  التفا�سيل،  ال�سهر الكرمي.ويف  الرابع من 
 3 اأو  اأول يومني  "ال�سداع يف  اأن  "اخل�سري"؛ 
اأيام من رم�سان عادي وطبيعي لأ�سباب عدة، منها 
التعّود على القهوة"، م�سرًا اإىل اأن "املتعّود عليها 
يف ال�سباح ياأتيه ال�سداع  يف ال�سباح اأو الظهر"، 

وَمن تعّود عليها يف امل�ساء ياأتيه ال�سداع امل�ساء.
واأ�ساف اأم�ش، عرب ح�سابه على "تويرت": "قد 
والنوم  الأك��ل  نظام  تغير  ب�سبب  ال�سداع  يكون 
عند البع�ش، فقد يحدث اإم�ساٌك اأول يومني، وكلها 

تزول يف اليوم الرابع".

وا�شنطن-  وكاالت
جديدة  ميزة  اإط���الق  "تويرت"  �سركة  اأعلنت 
فيها  اأ�ساف  التي  امل��رات  عدد  خاللها  من  تعر�ش 

امل�ستخدمون التغريدات اإىل عالماتهم املرجعية.
وقالت ال�سركة اإن هذه امليزة، التي مت تطبيقها 
موؤخرًا ت�ساعد على تقييم مدى �سعبية التغريدة، 
التغريد  اإع���ادة  م��رات  بعدد  اأي�سًا  تقا�ش  والتي 
متوفرة  اأنها  مبينة  والإع��ج��اب��ات،  ال��ردود  وع��دد 
 ،"iOS" لنظام  تويرت  تطبيق  يف  فقط  حاليًا 
للمن�سات  نف�سها  امل��ي��زة  بطرح  وع��دت  اأن��ه��ا  اإل 

الأخرى، دون اأن حتدد موعدًا لذلك.
واأو�سحت اأن عّداد العالمات املرجعية �سيظهر 
اأن  م��وؤك��دة  ا�ستثناء،  دون  ال��ت��غ��ري��دات  جلميع 
العالمات املرجعية �ستبقى �سرية، اأي اإنه ل ميكن 
اأ�سافوا  الذين  الأ�سخا�ش  معرفة  للم�ستخدمني 
تغريدة معينة اإىل عالماتهم املرجعية، وذلك على 
ميكن  التي  التغريد،  واإع��ادات  الإعجابات  عك�ش 
عرب ال�سغط عليها معرفة احل�سابات التي تفاعلت 

مع التغريدة.

 البالد- جدة
بن  خالد  الدكتور  اجلوية،  الأر���س��اد  خبر  ك�سف 
ال�سهر  وه��و  رم�����س��ان  �سهر  اأن  ع��ن  ال��زع��اق،  �سالح 
ال�سهور  من  يعد  الهجرية،  ال�سنة  �سهور  من  التا�سع 
اإذا  الأر�ش  اإىل رم�ش  ن�سبة  القدمية و�ُسمي  العربية 
و�سهر  ال�سوم  �سهر  اأي�سًا  وي�سّمى  حرارتها،  ا�ستدت 
العطايا  ك��رثة  ع��ن  كناية  ال��ف��ق��راء،  ورب��ي��ع  ال��غ��ف��ران 

للفقراء خالله.
بداية  نهايته  ي�سهد رم�سان يف  اأن  الزعاق  وتوّقع 
"قران  مو�سم  يحل  ال�سهر  اأول  م�سيفًا  الفعلي،  احلر 
ثالث"، الذي ي�سفه الأولون بقولهم "قران ثالث ربيع 
العام  لهذا  رم�سان  �سهر  منت�سف  اأن  واأكمل  ذالف". 

ي�سهد هجرة الطيور عامليًا.

نيويورك - وكاالت
بكونها  احلالقة  اأو  ال�سعر  ت�سفيف  �سالونات  تعرف 
َتعًا للرثثرة �سواء من الزبائن، اأو من العاملني اأنف�سهم.  َمرنْ
النتهاء  املمكن  من  اأ�سبح  للطرفني حيث  �سار  نباأ  وهناك 
�سالونات  وت���ربز  و�سكينة.  ه���دوء  يف  امل��ه��م��ة  ت��ل��ك  م��ن 
خيار  حاِلّيًا،  �سيدين  حتى  نيويورك  من  ِتبارًا  ِاعنْ احلالقة 
الفكرة  موؤيدو  ويقول  ال�سامتة.  للحالقة  مواعيد  حجز 
من م�سففي ال�سعر اأنهم اأرادوا اإتاحة منطقة لال�سرتخاء، 

الزبائن  بع�ش  كل همومك. ورحب  تن�سى  اأن  فيها  ميكنك 
ل�ستعرا�ش  احلالقة  فرتة  يعتمدون  اإنهم  حيث  بالفكرة، 
كوباتز  ج��ان  ولكن  الأف��ك��ار.  مع  والتعامل  اليوم  اأح��داث 
طريقة  اأن  يعتقد  ل  بربلني،  ال�سعر  م�سففي  نقابة  رئي�ش 
اإنه  اأو رائعة، بل  احلالقة يف �سمت، متثل جتربة مميزة 
ت�سويقية  "و�سيلة  الأ�سا�ش  يف  باأنها  وي�سفها  يرف�سها 
وجمرد مو�سة". غر اأن مزيدًا من م�سففي ال�سعر اأخذوا 

يالحظون تزايد حاجة النا�ش للهدوء.

تراخيص تخفيضات شهر رمضان إلكترونيًا 
البالد - الريا�س

م��و���س��م  اإط������الق  ع���ن  ال���ت���ج���ارة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
ِتبارًا من  التخفي�سات ل�سهر رم�سان املبارك، وذلك  ِاعنْ
للمن�ساآت  ليمكن  2023م  اأبريل   21 وحتى  اليوم،  
ترخي�ش  اإ���س��دار  والإل��ك��رتون��ي��ة  املكانية  التجارية 

تخفي�سات �سهر رم�سان اإلكرتونيًا، ودون فقدان اأيام 
من ر�سيد التخفي�سات ال�سنوي.

اإ���س��دار  خ��دم��ة  اأن  اأم�����ش  "التجارة"  واأو���س��ح��ت 
ت�سّهل  اإلكرتونيًا  املو�سمية  التخفي�سات  تراخي�ش 
توفر  من  ميّكنهم  مما  الرتاخي�ش  طلب  التّجار  على 
كما  الإلكرتونية،  التخفي�سات  من  اخلا�ش  ر�سيدهم 

من  احل��د  ي�سمن  مب��ا  ال��رتاخ��ي�����ش،  طباعة  لهم  تتيح 
بيئة  وج��ود  وي��ع��زز  الوهمية،  التخفي�سات  عمليات 
املتاجر  اأ���س��ح��اب  ال����وزارة  وح��ث��ت  �سحية.  جت��اري��ة 
الإلكرتونية واملحال التجارية الراغبني يف ال�ستفادة 
من  التخفي�سات  رخ�ش  بطلب  التقدم  اإىل  اخلدمة  من 
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