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فجر الصحافة السعودية

 5 ماليين

300 مليار

 زائر خالل شهرين

لألمن المائي بالمملكة

البالد - الرياض
 قال وزير ال�سياحة اأحمد اخلطيب اإن قطاع ال�سياحة يف اململكة �سجل 
اخل��ارج،  من  ال��زوار  وع��دد  الإ�سغال  ن�سب  حيث  من  تاريخية  اأرق��ام��ًا 
مليون   2.4 من  اأكرث  املا�سي  يناير  �سهر  ال��زوار خالل  عدد  بلغ  حيث 
زائر، فيما زاد العدد خالل فرباير املا�سي الذي �سهد دخول مايزيد عن 
2.5 مليون زائر اأي ما يقارب 83 األف زائر يوميًا. واأكد خالل اللقاء 
ال�سهري الفرتا�سي مع امل�ستثمرين واملواطنني يف القطاع، على اأهمية 
ال��وزارة  اأن  خ�سو�سًا  التاأجيل  اأو  النقا�ش  تقبل  ل  كق�سية  التوطني 
مليون   400 عليهم  واأنفقت  و�سابة  �ساب  األ��ف   100 من  اأك��رث  درب��ت 
ال��وزارة  اأقرتها  التي  اجلديدة  باللوائح  الل��ت��زام  على  م�سددًا  ري��ال، 
لالرتقاء بالقطاع �سمن نظام ال�سياحة اجلديد، م�سريًا اإىل انتهاء املهلة 

التي حددتها الوزارة للمواءمة بتاريخ اأم�ش 25 مار�ش اجلاري.

البالد - الرياض
للقطاع  كربى  م�سروعات  بنظومة  املائي  الأم��ن  تعزيز  اململكة  توا�سل   
خالل  دولر(  مليار   80( ري���ال  مليار   300 نحو  تكلفتها  ت��ت��ج��اوزت 
ال�سنوات املقبلة، وذلك يف اإطار �سعيها لتحقيق الو�سول ال�سامل والعادل 

اإىل مياه ال�سرب املاأمونة واملي�سورة التكلفة للجميع. 
العزيز  عبد  الدكتور  للمياه  والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  وكيل  وقال   
اململكة  اإن روؤية  للمياه،  املتحدة  الأمم  كلمته يف موؤمتر  ال�سيباين، خالل 
2030 تتواءم مع اأهداف التنمية امل�ستدامة وتطوير القطاع العام، ليكون 
اأكرث مرونة وا�ستدامة، ومن اأهم هذه القطاعات قطاع املياه.  للو�سول اإىل 
البيئة  وي�سون  عليها،  ويحافظ  املائية  املوارد  ينمي  م�ستدام  مياه  قطاع 

ويوفر اإمدادًا اآمنًا، وخدمات عالية اجلودة والكفاءة.

جدة التاريخية.. برامج مستوحاة من التراث
تعزيز الثقافة السعودية المرتبطة بروحانية الصوم

الأيام  هذه  تتوا�سل  روحانية  اأج��واء  يف 
جدة  مدينة  يف  رم�سان  مو�سم  فعاليات 
وت�ستقطب  الثقافة،  وزارة  اأطلقتها  التي 
هذه الربامج  امل�ستوحاة من عبق الرتاث 
والأ����س���ال���ة، ال�����زوار وال�����س��ي��اح، ح��ي��ث، 
نهاية  ح��ت��ى  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه  �ست�ستمر 
الأن�سطة  م��ن  ب��اق��ٍة  يف  وتتمثل  ال�����س��ه��ر، 
التي  والريا�سية  والجتماعية  الثقافية 
ومميز،  ف��ري��د  رم�����س��اين  ب��ط��اب��ٍع  �سممت 
لتحيي املوروث الثقايف التاريخي املرتبط 

ب�سهر ال�سيام.
��َن��ت ف��ع��ال��ي��ات ج����دة امل�����س��ت��وح��اة  وت�����س��مَّ
الرت���ب���اط  ذات  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  م���ن 
فعالياٍت  ال�سيام،  �سهر  بروحانية  الوثيق 
البلد"  "باب  فعاليات  اأب��رزه��ا  من  منوعة، 
بزينٍة  تزينت  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة،  ج��دة  يف 
رم�سان،  ملدفع  مًا  �سَّ َ مجُ حمت�سنًة  رم�سانية 
وامل�سحراتي الذي يوقظ الأهايل لل�سحور، 
اًل عن الأن�سطة املتنوعة، كم�سابقة حفظ  َف�سْ
ال�سعودية،  القهوة  ورك��ن  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن 
ودك���اك���ني احل��رف��ي��ني، وع���رب���ات الأط��ع��م��ة 
احللويات  وب�سطات  ودك��اك��ني  وامل��ق��اه��ي، 

الرم�سانية، وجداريات الر�سم التفاعلية.

"منطقة  على  اأَْي�����س��ًا  الفعاليات  وت�ستمل 
م��ع��ار���َش  ��نجُ  ��مَّ َت��َت�����سَ روؤي��ت��ي وطني" ال��ت��ي 
وترميم  ال�سريف،  امل�سحف  يف  متخ�س�سًة 
والعمالت  والطوابع  التاريخية،  امل�ساجد 
ور�سة  اإىل  اإ�سافًة  ج��دة،  وتاريخ  القدمية، 
�سرادق  "منطقة  وفعالية  ال��دي��واين،  اخلط 
على  امل�ستملة  التاريخية  جدة  رم�سان" يف 
اأول،  اأه���ل  و�سينما  الرم�سانية،  اخليمة 
املتجولة،  وال�سخ�سيات  الأك���ل،  وجت��رب��ة 

وم�سرح العرائ�ش.
فعالية  التاريخية  ج��دة  يف  املو�سم  ويقدم 
م��واق��ع  ع���دة  امل��ت�����س��م��ن��ة  البلد"  "مركاز 
والر�سامني،  ال�سعبية،  لالألعاب  خم�س�سة 
وفعالية  وال�سوء،  وال��ذواق��ة،  واحلرفيني، 
"حكاوى رم�سان"، وفعالية "ب�ساط الريح" 
اإىل  اإ���س��اف��ًة  دوم،  ���س��وب��ر  ج���دة  م��رك��ز  يف 
تنظيم بطولة مو�سم رم�سان للكرة الطائرة 
ال��ري��ا���س��ة والحت���اد  م��ع وزارة  ب��ال��ت��ع��اون 
فر�سة  تقدمي  مع  الطائرة،  للكرة  ال�سعودي 
ال�ستمتاع بزيارة بينايل الفنون الإ�سالمية؛ 
للعامل  الفني  الثقايف  التنوع  ل�ستك�ساف 
الإ�سالمي، وذلك يف �سالة احلجاج الغربية 

مبطار امللك عبدالعزيز يف جدة.

البالد ـ جدة

82

وطن األمن واالستقرار 
ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال���وزراء،  مل�ش  رئي�ش  العهد  ويل 
اأم�ش،  بالريا�ش،  اليمامة  ق�سر  يف 
واأ�سحاب  اململكة  عام  مفتي  �سماحة 
الف�سيلة  واأ�سحاب  الأم��راء،  ال�سمو 
من  وجمعًا  الوزراء  واملعايل  العلماء 
على  لل�سالم  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  الأه���ايل، 
�سمو ويل العهد � حفظه الله � والتهنئة 

بحلول �سهر رم�سان املبارك.
ويف بداية ال�ستقبال اأن�ست اجلميع 

اإىل اآيات من الذكر احلكيم.
العهد  ويل  ���س��م��و  ���س��اف��ح  ذل���ك  ب��ع��د 
بال�سهر  التهنئة  بادلهم  وقد  املهنئني، 
من  يتقبل  اأن  ال��ل��ه  �سائاًل  الف�سيل، 
و�سالح  وقيامهم  �سيامهم  اجلميع 
وطننا  ع��ل��ى  ي���دمي  واأن  اأع��م��ال��ه��م، 
اأمنه وا�ستقراره بقيادة خادم  الغايل 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

عبدالعزيز اآل �سعود � حفظه الله �.

الرياض - واس
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القيادة تعزي أمير الكويت
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حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني
تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

البالد - الرياض
برعاية خادِم احلرمني ال�شريفني امللِك 
�شلماَن بِن عبدالعزيز اآل �شعود - حفظه 
الله – ونيابًة عنه، ح�شر الأمري في�شل 
منطقة  اأمييري  عبدالعزيز،  بن  بندر  بن 
الريا�ض حفَل الفائزين يف م�شابقة امللِك 
الييقييراآن  حلفظ  عبدالعزيز  بييِن  �شلماَن 
يف  للبنني  وتف�شريه  وتيياوتييه  الكرمي 
دورتها الرابعة والع�شرين التي ت�شرف 
على تنفيذها وزارة ال�شوؤون الإ�شامية 
بالأمانة  -ممثلة  والإر�ييشيياد  والييدعييوة 
املحلية  الكرمي  القراآن  مل�شابقة  العامة 
ال�شوؤون  وزيييير  بح�شور  والييدولييييية- 
امل�شرف  والإر�شاد  والدعوة  الإ�شامية 
ال�شيخ  امليي�ييشييابييقيية  اأميييانييية  عييلييى  الييعييام 
اآل  عبدالعزيز  بن  عبداللطيف  الدكتور 
ال�شيخ، وذلك يف فندق الريتز كارلتون 

يف الريا�ض.
وقاَل �شموُّ اأمرِي الريا�ض يف ت�شريح 
ف بيياإنييابيية خييييادم احلييرمييني  :" اأتيي�ييشييرَّ
ال�شريفني - حفظه الله -، بح�شور هذه 
موؤكدًا  والكرمية"،  ال�شريفة  امل�شابقة 
القراآن  الذين ختموا  الرجال  اأن هوؤلء 
ُقوا خريي  وحفظوه وتناف�شوا عليه حقَّ

الدنيا والآخرة.
  مييين جييانييبييه قيييال وزييييير اليي�ييشييوؤون 

الإ�شامية والدعوة والإر�شاد اإن رعايَة 
اأيده  ال�شريفني -  ودعَم خادِم احلرمني 
تييوؤكييد حر�شه  امليي�ييشييابييقيية  لييهييذه  الييلييه - 
تعاىل،  الله  بكتاب  وعنايته  واهتمامه 
منذ  امل�شابقة  هييذه  حققته  مبييا  منوهًا 
من  معلمًا  اأ�ييشييحييت  واأنييهييا  انطاقتها 
اأبيينيياء  بييني  اليي�ييشييريييف  التناف�ض  مييعييامل 

الييوطيين يف حييفييظ كييتيياب الييلييه الييكييرمي، 
التهنئَة  مييقييدمييًا  وجتيييوييييده،  وتيياوتييه 

للمتناف�شني يف هذه امل�شابقة.
�ييشييمييوُّ  م  كيييييرَّ نييهيياييية احليييفيييل  ويف 
جلنة  اأع�شاء  الريا�ض،  منطقة  اأمييرِي 
فيييروع  الييتييحييكيييييم، واليييفيييائيييزيييين يف 
امل�شابقة ال�شتة بجوائز نقدية تتجاوز 

التميز. درع  مع  ريال  مايني   3
تكرمي الفائزات

 وحتيييييت رعيييياييييية خييييييادم احليييرميييني 
عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
اأقييامييت   ،- الييلييه  حييفييظييه   - �ييشييعييود  اآل 
والدعوة  الإ�شامية  ال�شوؤون  وزارة 
الفائزات  تكرمي  حفل  والإر�شاد،اأم�ض، 

بييامليي�ييشييابييقيية ، عييلييى �ييشييرف حيييرم خييادم 
ال�شمو  �شاحبة  ال�شريفني  احلييرمييني 
حثلني،  اآل  فييياح  بيينييت  فييهييدة  الأمييييرية 
الريا�ض  منطقة  اأمييري  حييرم  وح�شور 
�شعود،  بيين  حممد  بنت  نييورة  الأميييرية 
وعيييدد ميين الأميييييريات والأكييادمييييييات، 
وقيييييييادات جييمييعيييييات حتييفيييييظ اليييقيييراآن 

الكرمي يف مناطق اململكة.
 وقيييدم وزيييير اليي�ييشييوؤون الإ�ييشييامييييية 
خييال  كلمة  يف  والإر�يييشييياد  واليييدعيييوة 
احلفل، �شكره للقيادة الر�شيدة - اأيدها 
دعم وت�شجيع  من  تبذله  ما  على   - الله 
كتاب  حلييفيياظ  اململكة  وبيينييات  لأبيينيياء 
الييوزارة  اأن  اإىل  واأ�شار  الله عز وجييل. 
تت�شرف بتوليها العناية بالقراآن الكرمي 
مباركة  بتوجيهات  وتعليمه  ون�شره 
 ،- الله  رعاها   - الر�شيدة  القيادة  من 
امللكي  ال�شمو  �شاحب  ميين  ومبتابعة 
الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز 
 - الييييوزراء  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل 

حفظه الله -.
اأمري  حييرم  كرمت  احلفل  نهاية  ويف 
خادم  حييرم  عن  نيابة  الريا�ض  منطقة 
الفائزات يف فروع  ال�شريفني  احلرمني 
جلنة  اأعيي�ييشيياء  كييرمييت  كييمييا   ، امل�شابقة 

التحكيم الن�شائية.

 إعادة األصالة العمرانية80 مليار دوالر لمشاريع األمن المائي في المملكة
لمسجد الرويبة بالقصيم

البالد - الرياض
م�شروعات  مبنظومة  املائي  الأميين  تعزيز  اململكة  توا�شل   
كربى للقطاع تتجاوزت تكلفتها 80 مليار دولر خال ال�شنوات 
املقبلة، وذلك يف اإطار �شعيها لتحقيق الو�شول ال�شامل والعادل 
وقال  للجميع.    التكلفة  واملي�شورة  املاأمونة  ال�شرب  مياه  اإىل 
وكيل وزارة البيئة واملياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز 
ال�شيباين، خال كلمته يف موؤمتر الأمم املتحدة للمياه، اإن روؤية 
وتطوير  امل�شتدامة  التنمية  اأهييداف  مع  تتواءم   2030 اململكة 
هذه  اأهييم  وميين  وا�شتدامة،  مرونة  اأكيير  ليكون  العام؛  القطاع 

القطاعات قطاع املياه. 
للمياه  الوطنية  ال�شرتاتيجية  تبنت  اململكة  اأن  واأ�ييشيياف 
م�شتدام  مياه  قطاع  اإىل  للو�شول  2018م؛  عام  يف   2030
ويوفر  البيئة  وي�شون  عليها،  ويحافظ  املائية  املييوارد  ينمي 

اإمداًدا اآمًنا، وخدمات عالية اجلودة والكفاءة. 
وبني ال�شيباين اأن اأهداف ال�شرتاتيجية تتوافق ب�شكل كبري 
املياه  اإمييدادات  توافر  امل�شتدامة يف �شمان  التنمية  اأهييداف  مع 
وال�شرف ال�شحي واإدارتها اإدارة م�شتدامة، حيث ت�شعى اململكة 
واإعادة  للجميع،  التكلفة  اآمنة ومي�شورة  �شرب  مياه  اإىل توفري 
تدويرها، واإدارة موارد املياه اإدارة متكاملة وتقليل الأثر البيئي 
لإي�شال خدمات  م�شتمر  ب�شكل  تعمل  اململكة  اأن  للقطاع.  وذكر 
امل�شمولني  ال�شكان  ن�شبة  وزييييادة  للجميع،  ال�شحي  ال�شرف 
اإىل  2017م  يف   %  54 من  ال�شحي  ال�شرف  خدمات  ب�شبكة 
اأكر من 95 % بحلول عام 2030، وت�شعى اإىل اإدارة مواردها 

املائية املحدودة اإدارة متكاملة. 
واأ�شار وكيل الوزارة للمياه اإىل اأهمية رفع كفاءة قطاع املياه 
وا�شتدامته، موؤكدًا م�شي اململكة على الطريق ال�شحيح لتحقيق 
م�شتوى  ورفع  امل�شتدامة،  التنمية  اأهييداف  من  ال�شاد�ض  الهدف 

قطاع املياه باململكة. 

 البالد - الرياض 
اأبرز  اأحد  الق�شيم  مبنطقة  بريدة  مدينة  يف  الرويبة  م�شجد  ُيعد 
لتطوير  �شلمان  بن  حممد  الأمييري  م�شروع  ي�شتهدفها  التي  امل�شاجد 
مييواده  على  احلفاظ  عرب  الثانية،  مرحلته  يف  التاريخية  امل�شاجد 
وميزاته املكانية التي متنحه طابعًا تاريخيًا فريدًا، وُي�شمح باإجراء 
اإ�شافات ل توؤثر على ماحمه، حيث �شيعاد بنائه ويتم احلافظ على 
وخ�شب  الطني  هي  طبيعية  عنا�شر   3 من  املكون  �شقفه  خ�شائ�ض 
الأثل وجريد النخل. ومر امل�شجد الذي يعود عمره لأكر من 130 
عامًا، برتميم واحد وكان ذلك يف عام 1364هي، وبقي على حاله، ول 
زالت ال�شاة قائمًة فيه حتى اليوم، فيما كان مقرًا لل�شاة والعبادة 
القراءة  لتعليم  دارا  اتخاذه  اإىل  اإ�شافًة  الكرمي،  القراآن  ومدار�شة 
الرتميم  قبل  امل�شجد  م�شاحة  وتبلغ  العلوم.  وخمتلف  والكتابة 
232.61 م2،  فيما �شتزداد بعد النتهاء من ترميمه اإىل  م2،   203.93
م�شليًا.   74 اإىل  م�شل   60 من  ال�شتيعابية  طاقته  �شرتتفع  كما 
ويعمل م�شروع الأمري حممد بن �شلمان لتطوير امل�شاجد التاريخية 
بطريقة  واحلديثة  القدمية  البناء  معايري  بني  التوازن  حتقيق  على 

متنح مكونات امل�شاجد درجة منا�شبة من ال�شتدامة.

ضبط آالف المخالفين ألنظمة اإلقامة وأمن الحدود 
البالد - الرياض 

ملتابعة  امل�شرتكة  امليدانية  احلييمييات  اأ�شفرت 
واأميين  والعمل  الإقيياميية  اأنظمة  خمالفي  و�شبط 
احلدود، التي متت يف مناطق اململكة كافة، وذلك 
للفرتة من 24/ 8/ 1444 هي املوافق 16/ 3/ 
2023 م حتى 30/ 8/ 1444هي املوافق 22/ 

التالية: النتائج  عن  م،   2023  /3
�شبطهم  مت  الذين  املخالفني  اإجمايل  بلغ  اأوًل: 
مناطق  يف  امل�شرتكة  الأمنية  امليدانية  باحلمات 
 )9259( منهم  خمالًفا،   )16649( كافة  اململكة 

لنظام  خمالًفا  و)4899(  الإقامة،  لنظام  خمالًفا 
اأمن احلدود، و)2491( خمالًفا لنظام العمل.

خييال  �شبطهم  مت  مييين  اإجيييميييايل  بييلييغ  ثييانييًيييا: 
اململكة  داخييييل  اإىل  احليييييدود  عييبييور  حميياولييتييهييم 
مينيو  ميينييهييم   )45%( ييا،  �ييشييخيي�ييشً  )1132(
اجلن�شية، و)%52( اإثيوبيو اجلن�شية، و)3%( 
ا  �شخ�شً  )68( �شبط  مت  كما  اأخيييرى،  جن�شيات 
ملحاولتهم عبور احلدود اإىل خارج اململكة بطريقة 

غري نظامية.
ثالًثا: مت �شبط )18( متورطًا يف نقل واإيواء 

واأميين  والعمل  الإقيياميية  اأنظمة  خمالفي  وت�شغيل 
احلدود والت�شرت عليهم.

حالًيا  اإخ�شاعهم  يتم  ميين  اإجييمييايل  بلغ  رابييًعييا: 
لإجراءات تنفيذ الأنظمة )15782( وافدًا خمالًفا، 

منهم )13415( رجًا، و)2367( امراأة.
خام�ًشا: متت اإحالة )7722( خمالًفا لبعثاتهم 
الدبلوما�شية للح�شول على وثائق �شفر، واإحالة 
�شفرهم،  حجوزات  ل�شتكمال  خمالًفا   )1933(

وترحيل )12765( خمالًفا.
ي�شهل  ميين  كييل  اأن  الييداخييلييييية  وزارة  واأكيييييدت 

اأو  للمملكة  احليييدود  اأمييين  نييظييام  خمالفي  دخيييول 
نقلهم داخلها اأو يوفر لهم املاأوى اأو يقدم لهم اأي 
م�شاعدة اأو خدمة باأي �شكل من الأ�شكال، يعر�ض 
�شنة،   15 مدة  ال�شجن  اإىل  ت�شل  لعقوبات  نف�شه 
وم�شادرة  ريال،  مليون  اإىل  ت�شل  مالية  وغرامة 
اإ�شافة  لاإيواء،  امل�شتخدم  وال�شكن  النقل  و�شيلة 
اإىل الت�شهري به، واأو�شحت اأن هذه اجلرمية تعد 
واملخلة  للتوقيف،  املوجبة  الكبرية  اجلرائم  من 
اأي  عيين  الإبييياغ  على  حيياثيية  والأميييانييية،  بال�شرف 

حالت خمالفة.

آل الشيخ يثمن دعم القيادة ألبناء وبنات الوطن
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التي تغلب  ال�صحراوية  البيئة  رغم 
وعدم  اململكة،  جغرافيا  معظم  على 
وجود اأنهار اأو مياه �صطحية دائمة، 
وان��خ��ف��ا���ض م��ع��دالت االأم���ط���ار، اإال 
ودعم  وبتوجيهات  املياه  قطاع  اأن 
الله،  حفظها  الر�صيدة،  القيادة  من 
لتعزيز  م��ت��ق��دم��ة  خ���ط���وات  ي�����ص��ه��د 
االأمن املائي وا�صتدامته واال�صتفادة 
الق�صوى من املوارد املائية املتاحة، 
و�صوابط  برامج  وتنفيذ  اإع��داد  مع 
على  واملحافظة  اال�صتهالك  لرت�صيد 
امل���ي���اه اجل��وف��ي��ة، وم���ا حت��ق��ق من 
الدفع  وخ��ط��وات  كبرية،  اإجن���ازات 
الوطنية  االإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��رام��ج 
ا�صتمرارية  ل�صمان   ،2030 للمياه 
اجل���ودة وال��ك��ف��اءة يف ه��ذا القطاع 
اآمنة  �صرب  مياه  بتوفري  احليوي، 

ومي�صورة التكلفة.
 م����ن ه���ن���ا ت����اأت����ي اأه���م���ي���ة ال����روؤي����ة 
�صمان  يف  للقطاع  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
كافية  كميات  اإىل  امل�صتمّر  الو�صول 
من املياه املوؤمنة يف احلاالت العادية 
واملحافظة  ال��ط��وارئ،  ح���االت  ويف 
ع���ل���ى امل��������وارد امل���ت���اح���ة وحت�����ص��ن 
ا�صتخدامها مع املحافظة على البيئة، 
القدرات،  وبناء  والتطوير  والبحث 
وك���ف���اءة ���ص��ل�����ص��ل��ة ال���ت���وري���د، ك��ذل��ك 
خلدمات  املتقدمة  التنظيمية  اللوائح 
امل���ي���اه، وال��ت��وج��ه ن��ح��و امل���زي���د من 
كبرية  دفع  قوة  اأعطى  ما  اال�صتثمار، 
ت�صجل  التي  املياه  حتلية  جم��ال  يف 
فيها اململكة موقع الريادة بال منازع، 
ال�صاملة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط����ار  يف 

لالأمن املائي يف اململكة.

األمن المائي

هنأت رئيسة الجمهورية الهيلينية

كلمة

الرياض - واس
�صعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفن  احلرمن  خ��ادم  بعث 
اجلابر  االأحمد  ن��واف  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  وموا�صاة،  ع��زاء  برقية 
ال�صباح اأمري دولة الكويت، يف وفاة ال�صيخ حممد �صباح �صباح �صعود 
ال�صباح - رحمه الله -. وقال امللك �صلمان:" علمنا بنباأ وفاة ال�صيخ 
اإذ نبعث  حممد �صباح �صباح �صعود ال�صباح - رحمه الله- واإننا 
ل�صموكم والأ�صرة الفقيد بالغ التعازي، و�صادق املوا�صاة، لن�صاأل 
ومغفرته،  رحمته  بوا�صع  يتغمده  اأن  وتعاىل  �صبحانه  الله 
وي�صكنه ف�صيح جناته، واأن يحفظكم من كل �صوء، اإنا لله واإنا 

اإليه راجعون".
بن  �صلمان  بن  حممد  االأم��ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
عبدالعزيز اآل �صعود، ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء، برقية 
ال�صيخ نواف االأحمد اجلابر  عزاء وموا�صاة، ل�صاحب ال�صمو 
�صباح  حممد  ال�صيخ  وف��اة  يف  الكويت،  دول��ة  اأم��ري  ال�صباح 

�صباح �صعود ال�صباح � رحمه الله �.
�صباح  حممد  ال�صيخ  وف��اة  نباأ  "تلقيت  العهد:  ويل  �صمو  وق��ال 
�صباح �صعود ال�صباح � رحمه الله � واأبعث ل�صموكم والأ�صرة الفقيد 
اأحر التعازي، واأ�صدق املوا�صاة، �صائاًل املوىل العلي القدير اأن يتغمده 
بوا�صع رحمته ومغفرته، وي�صكنه ف�صيح جناته، واأن يحفظكم من 

كل �صوء، اإنه �صميع جميب".
م�صعل  ال�صيخ  ل�صمو  وموا�صاة،  ع��زاء  برقية  العهد،  ويل  �صمو  وبعث 
ال�صيخ  وف��اة  يف  الكويت،  دول��ة  يف  العهد  ويل  ال�صباح  اجلابر  االأحمد 
حممد �صباح �صباح �صعود ال�صباح � رحمه الله �. وقال �صمو ويل العهد: 
"تلقينا نباأ وفاة ال�صيخ حممد �صباح �صباح �صعود ال�صباح � رحمه الله � 
ونبعث ل�صموكم والأ�صرة الفقيد اأحر التعازي، واأ�صدق املوا�صاة، �صائلن 
املوىل العلي القدير اأن يتغمده بوا�صع رحمته ومغفرته، وي�صكنه ف�صيح 

جناته، واأن يحفظكم من كل �صوء، اإنه �صميع جميب".
من جهة اأخرى بعث خادم احلرمن ال�صريفن امللك �صلمان بن عبدالعزيز 
اآل �صعود، برقية تهنئة، لفخامة ال�صيدة كاترينا �صاكيال روبولو، رئي�صة 
امللك  واأع��رب  بالدها.  ا�صتقالل  ذك��رى  مبنا�صبة  الهيلينية،  اجلمهورية 
املفدى عن اأ�صدق التهاين واأطيب التمنيات بال�صحة وال�صعادة لفخامتها، 
وحلكومة و�صعب اجلمهورية الهيلينية ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار.
اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  بن  حممد  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  وبعث 
ال�صيدة  لفخامة  تهنئة،  برقية  ال��وزراء،  العهد رئي�ض جمل�ض  �صعود ويل 
ذكرى  مبنا�صبة  الهيلينية،  اجلمهورية  رئي�صة  روبولو،  �صاكيال  كاترينا 
واأ�صدق  التهاين  اأطيب  عن  العهد،  ويل  �صمو  وع��ر  ب��الده��ا.  ا�صتقالل 
و�صعب  وحل��ك��وم��ة  لفخامتها،  وال�����ص��ع��ادة  ال�صحة  مب��وف��ور  التمنيات 

اجلمهورية الهيلينية ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.

 من المصحف  
للحرمين الشريفين

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ محمد صباح

ولي العهد مستقباًل المهنئين بشهر رمضان

 نسأل اهلل أن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره

الرياض - واس
ا�صتقبل �صاحب ال�صمو امللكي االأمري حممد بن �صلمان 
بن عبدالعزيز ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء، يف 
عام  مفتي  �صماحة  اأم�ض،  بالريا�ض،  اليمامة  ق�صر 
اململكة واأ�صحاب ال�صمو االأمراء، واأ�صحاب الف�صيلة 
العلماء واملعايل الوزراء وجمعًا من االأهايل، الذين 
 � الله  حفظه   � العهد  ويل  �صمو  على  لل�صالم  ق��دم��وا 

والتهنئة بحلول �صهر رم�صان املبارك.
 وقد �صافح �صمو ويل العهد املهنئن، وبادلهم التهنئة 
اجلميع  من  يتقبل  اأن  الله  �صائاًل  الف�صيل،  بال�صهر 
على  يدمي  واأن  اأعمالهم،  و�صالح  وقيامهم  �صيامهم 
وطننا الغايل اأمنه وا�صتقراره بقيادة خادم احلرمن 
�صعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان  امللك  ال�صريفن 

حفظه الله.
تركي  االأم��ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اال�صتقبال،  ح�صر 
ال�صمو امللكي االأمري  الفي�صل بن عبدالعزيز، و�صاحب 
الريا�ض،  منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  في�صل 
بن  �صعد  ب��ن  خ��ال��د  االأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�صمو  و���ص��اح��ب 
في�صل  بن  �صعد  االأم��ري  ال�صمو  و�صاحب  عبدالعزيز، 
بن �صعد االأول بن عبدالرحمن، و�صاحب ال�صمو امللكي 
االأمري بندر بن م�صاعد بن عبدالعزيز، و�صاحب ال�صمو 
االأمري الدكتور عبدالرحمن بن �صعود الكبري، و�صاحب 
امللكي االأمري حممد بن م�صاري بن عبدالعزيز،  ال�صمو 
ب��ن��در بن  ب��ن  امل��ل��ك��ي االأم����ري خ��ال��د  و���ص��اح��ب ال�صمو 
عبدالعزيز م�صت�صار خادم احلرمن ال�صريفن، و�صاحب 
عبدالعزيز  بن  متعب  بن  من�صور  االأمري  امللكي  ال�صمو 
ع�صو  الدولة  وزير  ال�صريفن  احلرمن  خادم  م�صت�صار 
ال�صمو امللكي االأمري متعب  ال��وزراء، و�صاحب  جمل�ض 
االأم��ري  ال�صمو  و�صاحب  عبدالعزيز،  ب��ن  عبدالله  ب��ن 
امللكي  ال�صمو  و�صاحب  حممد،  ب��ن  ثنيان  ب��ن  متعب 
خادم  م�صت�صار  عبدالعزيز  بن  خالد  بن  في�صل  االأم��ري 
االأم��ري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب  ال�صريفن،  احل��رم��ن 
عبدالعزيز،  ب��ن  �صعود  ب��ن  حممد  ب��ن  في�صل  الدكتور 
حممد  بن  عبدالعزيز  االأم��ري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب 
فهد  بن  تركي  االأم��ري  ال�صمو  و�صاحب  عبدالعزيز،  بن 
حممد  بن  ن��واف  االأم��ري  ال�صمو  و�صاحب  جلوي،  بن 
االأم��ري  ال�صمو  و�صاحب  عبدالرحمن،  بن  عبدالله  بن 
و�صاحب  عبدالرحمن،  بن  �صعد  بن  فهد  بن  عبدالعزيز 
حممد،  بن  �صلمان  بن  �صعود  الدكتور  االأم��ري  ال�صمو 
م�صاري،  بن  عبدالله  بن  خالد  االأم��ري  ال�صمو  و�صاحب 
بن  �صعود  بن  تركي  الدكتور  االأم��ري  ال�صمو  و�صاحب 
ال�صمو  و�صاحب  امللكي،  ب��ال��دي��وان  امل�صت�صار  حممد 
امللكي االأمري عبدالعزيز بن �صلمان بن عبدالعزيز وزير 

بن  عبدالعزيز  االأم��ري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب  الطاقة، 
االأم��ري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب  عبدالعزيز،  بن  بندر 
ال�صمو  و�صاحب  عبدالعزيز،  ب��ن  نا�صر  ب��ن  من�صور 
و�صاحب  حممد،  بن  �صلمان  بن  بندر  الدكتور  االأم��ري 
ال�صمو امللكي االأمري عبدالعزيز بن اأحمد بن عبدالعزيز، 
بن  م�صاعد  بن  عبدالله  االأم��ري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب 
�صعد  بن  حممد  االأم��ري  ال�صمو  و�صاحب  عبدالعزيز، 
ال�صمو  عبدالرحمن، و�صاحب  بن  �صعود  بن  بن حممد 
عبدالعزيز،  بن  م�صاعد  بن  عبدالرحمن  االأم��ري  امللكي 
بن  خ��ال��د  ب��ن  حممد  االأم���ري  امللكي  ال�صمو  و���ص��اح��ب 
ال�صمو االأمري فهد بن �صعد  الفي�صل، و�صاحب  عبدالله 
بن  فهد  االأم��ري  ال�صمو  تركي، و�صاحب  بن  عبدالله  بن 
ال�صمو  و�صاحب  عبدالرحمن،  بن  عبدالله  بن  حممد 
عبدالرحمن،  بن  حممد  بن  عبدالله  بن  �صعود  االأم��ري 
بن  تركي  ب��ن  في�صل  االأم���ري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب 
ال�صمو  و���ص��اح��ب  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ب��ن  ت��رك��ي  ب��ن  في�صل 
االأمري فهد بن �صعد بن في�صل بن �صعد بن عبدالرحمن، 
و�صاحب ال�صمو امللكي االأمري في�صل بن تركي بن نا�صر 

و�صاحب  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ب��ن 
ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن �صلطان بن عبدالعزيز، 
و�صاحب ال�صمو امللكي االأمري عبداحلكيم بن م�صاعد بن 
عبدالعزيز، و�صاحب ال�صمو االأمري في�صل بن تركي بن 
عبدالعزيز  االأمري  ال�صمو  و�صاحب  حممد،  بن  عبدالله 
ال�صمو  و�صاحب  عبدالرحمن،  بن  �صعد  بن  حممد  بن 
عبدالعزيز،  بن  فهد  بن  في�صل  بن  نواف  االأمري  امللكي 
بن  خ��ال��د  ب��ن  �صطام  االأم���ري  امللكي  ال�صمو  و���ص��اح��ب 
�صعود  االأم��ري  ال�صمو  و�صاحب  عبدالعزيز،  بن  نا�صر 
عبدالله  االأمري  ال�صمو  و�صاحب  فرحان،  بن  نا�صر  بن 
بن فهد بن جلوي، و�صاحب ال�صمو امللكي االأمري نايف 
امللكي  ال�صمو  و�صاحب  عبدالعزيز،  ب��ن  �صلطان  ب��ن 
االأمري بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، و�صاحب ال�صمو 
عبدالعزيز  بن  فهد  بن  حممد  بن  تركي  االأم��ري  امللكي 
ال�صمو  ال��وزراء، و�صاحب  الدولة ع�صو جمل�ض  وزير 
الفي�صل بن عبدالعزيز،  امللكي االأمري �صلطان بن بندر 
و�صاحب ال�صمو امللكي االأمري عبدالعزيز بن �صعود بن 
ال�صمو  و�صاحب  الداخلية،  وزير  عبدالعزيز  بن  نايف 

عبدالعزيز  بن  بندر  بن  في�صل  بن  بندر  االأم��ري  امللكي 
ال�صمو  و�صاحب  العامة،  اال�صتخبارات  رئي�ض  م�صاعد 
امللكي االأمري �صعود بن بندر بن عبدالعزيز، و�صاحب 
بن  فهد  بن  �صعود  بن  عبدالعزيز  االأم��ري  امللكي  ال�صمو 
حممد  بن  �صعود  االأم��ري  ال�صمو  و�صاحب  عبدالعزيز، 
بن �صعد بن حممد بن �صعود بن عبدالرحمن، و�صاحب 
ال�صمو امللكي االأمري خالد بن �صعود بن عبدالله الفي�صل 
بن عبدالعزيز، و�صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صعود بن 
االأمري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب  عبدالعزيز،  بن  �صلمان 
ال�صمو  و�صاحب  عبدالعزيز،  ب��ن  �صلطان  ب��ن  م�صعل 
وزي��ر  عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان  ب��ن  خالد  االأم���ري  امللكي 
الدفاع، و�صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صعد بن عبدالله 
حممد  االأم��ري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب  عبدالعزيز،  بن 
بن خالد بن في�صل بن تركي بن عبدالعزيز، و�صاحب 
عبدالعزيز،  ب��ن  بندر  ب��ن  ف��واز  االأم���ري  امللكي  ال�صمو 
بن  في�صل  ب��ن  حممد  االأم���ري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب 
حممد بن �صعود بن عبدالعزيز، و�صاحب ال�صمو امللكي 

االأمري عبداملجيد بن عبداالإله بن عبدالعزيز.

:

مكة المكرمة- واس
ال�صريفن  م��واف��ق��ُة خ���ادِم احل��رم��ن  ���ص��درت 
امللِك �صلماَن بِن عبدالعزيز اآل �صعود �� حفظه 
وامل�صجد  احل��رام،  امل�صجد  تزويد  على   �� الله 
امل�صحف  م��ن  ن�صخٍة  األ��ف  ب�150  النبوي، 
لطباعة  فهد  امللك  ع  جممَّ طباعة  من  ال�صريف 

امل�صحف ال�صريف.
دخول  مع  بالتزامن  الكرمية  املوافقة  وتاأتي 
�صهر رم�صان املبارك واإقبال امل�صلمن من �صتَّى 
ال�صريفن  احلرمن  زي��ارة  على  العامل  اأنحاء 

الأداء العمرة وال�صالة والزيارة.
ل�صوؤون  العام  الرئي�ض  رف��َع  املنا�صبة،  وبهذه 
ال�صيخ  ال��ن��ب��وي  امل�����ص��ج��د احل����رام وامل�����ص��ج��د 
ال�صدي�ض،  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
ال�صريفن  احلرمن  خل��ادِم  واالمتناَن  ال�صكَر 
�� على  الله  �� حفظهما  االأمن  و�صموِّ ويلِّ عهده 
عنايتهما ورعايتهما كلَّ ما يخدم القراآن الكرمي، 
املوافقة  ذل��ك  وم��ن  علومه،  ن�صر  يف  وي�صهم 
الكرمية على تزويد احلرمن ال�صريفن ب�150 

األف ن�صخة من امل�صحف ال�صريف.
امل��ل��َك  ال�صريفن  احل��رم��ن  خ����ادَم  اإن  وق���ال 
 �� �صلماَن بَن عبدالعزيز اآل �صعود �� رعاه الله 
جعَل االهتمام باحلرمن ال�صريفن يف مقدمة 
باحلرمن  عنايته  ���ص��ور  وم��ن  اهتماماته، 
ال�����ص��ري��ف��ن م��اي��وف��ره م��ن خ��دم��ات ورع��اي��ة 
يحفَظ  اأن   - وج��لَّ -ع��زَّ اللَه  �صائاًل   ، وعناية 
ذخ��رًا  ويجعله  ال�صريفن،  احل��رم��ن  خ���ادَم 

لالإ�صالم وامل�صلمن.

 ألف نسخة150
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رجال األمن.. جهود إنسانية مميزة لخدمة المعتمرين
البالد � مكة المكرمة

ارتباط زوار المسجد النبوي بالقرآن الكريم

امل�سجد  لأمن  اخلا�سة  القوة  رجال  يقدم 
املعتمرين  خل��دم��ة  َك��ب��رة  ُج���ُه���ودًا  احل���رام 
وق��ا���س��دي ب��ي��ت ال��ل��ه احل����رام خ���ال �سهر 
رم�سان املبارك حيث يقوم اأفراد هذه القوة 
و�ساحاته  احل���رام  امل�سجد  يف  املنت�سرين 
للحفاظ  احل��رام  امل�سجد  واأروق���ة  واأدواره 
على الأمن وم�ساعدة املحتاجني وكبار ال�سن 

ف�سًا عن اإر�ساد بت�سهيل حركتهم وتنقلهم.

امل�سجد  لأم��ن  اخلا�سة  القوة  اأن  وجن��د 
تعتمد  متكاملة  اأمنية  خطة  اأع���دت  احل���رام 
املحور  يف  تتمثل  رئي�سة  حم��اور  ثاثة  على 
الأمني واملحور التنظيمي واملحور الإن�ساين 
املعدة  للخطط  وفًقا  بها  العمل  يتم  وجميعها 
كل يف مهامه من خال تكثيف الوجود الأمني 
والطماأنينة  الأمن  لتوفر  وال�سري  الر�سمي 
احل���رام  ال��ل��ه  ب��ي��ت  وق��ا���س��دي  للمعتمرين 
ي�سر  بكل  عباداتهم  اأداء  على  وم�ساعدتهم 
و�سهولة، من خال املتابعة التقنية على مدار 
ال�ساعة عرب الكامرات املنت�سرة يف كل اأدوار 
احل�سود  واإدارة  احل��رام،  امل�سجد  و�ساحات 
للمحافظة  و�ساحاته  احل��رام  امل�سجد  داخ��ل 
عمليات  وت��ن��ظ��ي��م  احل��رك��ة  ان�سيابية  ع��ل��ى 
املكي  م��ن واإىل احل���رم  ال��دخ��ول واخل����روج 
امل�سايات  خلو  من  التاأكد  وكذلك  ال�سريف، 
اجللو�س،  من  للم�ساة  املخ�س�سة  وامل�سارات 
من  الإن�سانية  الأع��م��ال  ت��ق��دمي  اإىل  اإ���س��اف��ة 
اإر����س���اد وم�����س��اع��دة ك��ب��ار ال�����س��ن وال��ع��ج��زة 

واملر�سى وغرهم.
م�سجد  ار  زوَّ يرتبط  اأخ��رى  ناحية  من 
امل�����س��ط��ف��ى - ���س��ل��ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه و���س��ل��م- 
ال��ك��رمي،  ب��ال��ق��راآن  جن�سياتهم  ب��اخ��ت��اف 
وتناف�س حناجرهم على ترتيله يف �سورة 

روحانية واإميانية.
ج��اء ذل��ك بعد ���س��دور م��واف��ق��ِة خ��ادِم 

بِن  �سلماَن  امللِك  ال�سريفني  احلرمني 
الله  حفظه   �� �سعود  اآل  عبدالعزيز 

احل��رام  امل�سجد  ت��زوي��د  على   ����
وامل�����س��ج��د ال��ن��ب��وي، ب����١٥٠ 

امل�سحف  م��ن  ن�سخٍة  األ���ف 
ال�������س���ري���ف م����ن ط��ب��اع��ة 
لطباعة  فهد  امللك  ع  جممَّ

امل�سحف ال�سريف.
������اأَت وك���ال���ة  وه������يَّ
ال����رئ����ا�����س����ة ال���ع���ام���ة 
ل�����������س�����وؤون امل�������س���ج���د 
ال��ن��ب��وي ال�����س��ري��ف ك��لَّ 
م����ا ي��ح��ت��اج��ه ال���زائ���ر 

م����ن امل�������س���اح���ف وف���ق 
الأم����اك����ن امل��خ�����س�����س��ة؛ 

م���ت���ن���اول  يف  ل���ت�������س���ب���ح 
ار، ب��ل��غ��ات  اأي��������دي ال������������زوَّ

خم��ت��ل��ف��ة؛ م��ن��ه��ا الأوردي���������ة، 
وال��ف��رن�����س��ي��ة، والإن��دون��ي�����س��ي��ة، 

وال�سومالية،  وال�سينية،  والرتكية، 
والأ�سبانية،  والتايلندية،  واملليبارية، 
والبو�سنية، الألبانية، والهو�سا، وغرها.

"هيئة الترفيه" تطلق 
هوية فعاليات عيد الفطر

البالد � الرياض
اأط��ل��ق��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��رتف��ي��ه ه��وي��ة ف��ع��ال��ي��ات عيد 
مرحة  بخطوط  العيد  �سعار  متيز  حيث   ،2023 الفطر 
ان�سيابية تعك�س فرحة العيد، مع عنا�سر واألوان حيوية 
واألعاب  زينة  العيد، من  ا�ستقبال  تفا�سيل  ُمبهجة متّثل 

نارية، وحفات، ولقاءات، وفعاليات ترفيهية.
ثقافة  من   2023 الفطر  عيد  �سعار  األوان  ا�ستلهام  ومت 
بكل  الفرح،  عن  تعرّب  التي  وتفا�سيلها  اململكة،  �سعب 
واإ�سراق،  وحمبة،  واحتفال،  وبهجة  جمال  من  فيها  ما 
الو�سوح  تت�سمن  خطوط  اعتماد  مت  فيما  وتوا�سل، 

والن�سجام يف خمتلف الت�ساميم.
وت��ه��ت��م ه��وي��ة ال��ع��ي��د اجل���دي���دة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا الهيئة 
الفرح  م�ساعر  فيها  تكمن  التي  ال�سغرة  بالتفا�سيل 
الكبرة، من �سعور فرحة اللبا�س اجلديد، اإىل ملّة الأهل 
العود  رائ��ح��ة  ا�ستن�ساق  م��ع  واجل����ران،  والأ���س��دق��اء 
املنت�سرة يف الأرجاء، يخالطها �سعور الطماأنينة ب�سماع 

تكبرات العيد يف اجلوامع.
اخلا�سة  ِللهوية  َدِليًا  للرتفيه  العامة  الهيئة  واأ�سدرت 
ب�"فعاليات العيد 2023"، ميكن للراغبني الطاع عليه 

.https://eid.gea.gov.sa :عرب الرابط التايل

طرق تجنب حرائق 
المطابخ في رمضان

البالد � جدة
يف �سهر رم�سان املبارك يكرث ا�ستخدام املطبخ لإعداد 
وجبتي الإفطار وال�سحور، ومن هذا املنطلق، وجهت 
ا�ست�سارية الأمرا�س اجللدية، الأ�ستاذ امل�ساعد بجامعة 
الإمام عبدالرحمن بن في�سل، الدكتورة ندى الغامدي، 
التي  ال�سطحية  احل��روق  مع  للتعامل  ن�سائح  خم�س 

تكرث يف �سهر رم�سان عند اإعداد الطعام.
ح�سابها  –عرب  اجللدية  الأمرا�س  ا�ست�سارية  وقالت 
امل�ساكل  من  ال�سطحية  احل��روق  اإن  تويرت-  مبوقع 
ال�سائعة برم�سان، وعلى الرغم من اأن اأملها موؤقت، اإل 
اأن التعامل اخلاطئ معها قد يرتك اآثارًا، لفتة اإىل، اأنه 
يتم التعامل مع احلروق ال�سطحية من خال عدة طرق 
تتمثل يف، تربيد املنطقة امل�سابة مبا�سرة باملاء البارد 
اأو الكمادات الباردة، عدم ا�ستخدام معجون الأ�سنان 
عاج  "اأف�سل  النقي  الفازلني  و�سع   � احل��روق،  على 
لالتئام" على احلروق، � البتعاد عن اأ�سعة ال�سم�س، 
وو�سع واقي �سم�س عند اخلروج من البيت ملنع ترك 

اآثار داكنة على اجللد.

ضوابط صحية لصيام 
مرضى السكر

فوانيس رمضان 
تزين "مدينة الورد"

البالد - جدة
اأكد اأ�ستاذ وا�ست�ساري الغدد ال�سماء وال�سكري لدى الأطفال 
بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة الربوفي�سور عبداملعني الأغا، 
تقييم  على  يتوقف  ع��ام  ب�سكل  ال�سكري  مر�سى  �سيام  اأن 
احلالة، اإذ يتم ت�سخي�س و�سع املري�س ب�سكل مفرد ودرا�سة 
الو�سع على  ال�سكري، ول ميكن تعميم  املوؤ�سرات وقراءات 
جميع املر�سى، فكل حالة تختلف عن الأخرى، فهناك حالت 
نتائج  وف��ق  بال�سيام  لها  ين�سح  ق��د  اخل��ط��ورة  منخف�سة 
ي�سمح  فا  عالية اخلطورة  بينما احلالت  ال�سابقة،  ال�سهور 

لها بال�سوم لتفادي التعر�س للم�ساعفات املرتتبة.
على  امل��ع��ت��م��د  الأول  ن���وع���ان،  ال�����س��ك��ري  م��ر���س��ى  اإن  وق���ال 
النوع  من  اأكرث  املجهر  حتت  تكون  الفئة  وهذه  الأن�سولني، 
الثاين املعتمد على الأدوية "احلبوب"، ولكن عادة الن�سيحة 
اأن  يف حال ال�سماح للحالة بال�سوم من قبل الطبيب املعالج 
يح�سن املري�س يف اإدارة مر�سه مبعنى اإجراء قيا�س ال�سكر 
بالغذاء  التقيد  اليوم،  يف  عديدة  مرات  املنزيل  اجلهاز  عرب 
�ساة  بعد  الريا�سي  الن�ساط  مم��ار���س��ة  امل��ح��دد،  ال�سحي 
عن  والبتعاد  والقلق  التوتر  و�سائل  كل  جتنب  الرتاويح، 
ال�سماح  ح��ال  يف  ال�سكري  مر�سى  جميع  ون�سح  الإج��ه��اد. 
لأي  التعر�س  املعالج يف حال  الطبيب  قبل  من  بال�سوم  لهم 
م�ساعفات خال ال�سوم مثل ارتفاع اأو انخفا�س اأو ال�سعور 
ال�سكرية  الغيبوبة  عامات  اأو  ال�سديد  والتعرق  بالرع�سة 

ب�سرعة ك�سر ال�سوم، وذلك حفاظًا على �سامة ال�سحة.

البالد � تبوك
تبوك،  مبنطقة  التجارية  واملحال  الأ�سواق  مداخل  على 
واألوان خمتلفة  باأ�سكال  الرم�سانية  الفواني�س  ترتا�س 
ال�سيام،  فرحتهم  لاأهايل  الباعة  من  م�ساركًة  الأحجام، 

واإحياًء للعادات والتقاليد الرم�سانية يف املنطقة.
املت�سوقني  احتياجات  توفر  الأ���س��واق  توا�سل  فيما 
ال�سخ�سية  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ت���رثي  ج���ذاب���ة،  ب��خ��ي��ارات 
واملنزلية، �سواًء يف مراكز الت�سوق الداخلية اأو �ساحات 
ال�سعبية  الأ���س��واق  تكتنف  حيث  املفتوحة،  الت�سوق 
وال��ت��ج��اري��ة ب��امل��ت�����س��وق��ني ال��ذي��ن ي��ب��ح��ث��ون ع��ن تنوع 

املعرو�س وكرثة العرو�س.
فيما قامت اأمانة منطقة تبوك من جهتها بن�سر الافتات 
امل��م��رات  يف  تنت�سر  ال��ت��ي  والإ����س���اءات  ال��رم�����س��ان��ي��ة، 
وامليادين  العامة  املواقع  تزيني  جانب  اإىل  والطرقات، 
بالكلمات والعبارات والأ�سكال التقليدية الرائعة احتفاًء 
ا،  بال�سهر الف�سيل، مما اأ�سفى عليها طابًعا فريًدا وخا�سً
تبث ال�سعور بالطمئنان يف ليايل واأيام ال�سهر املبارك.
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المملكة تهتم بالتنمية المستدامة وفق رؤية 2030
في يوم »المسؤولية االجتماعية«

يوؤكد يوم امل�صوؤولية االجتماعية الذي �صدرت املوافقة الكرمية 
23 مار�س من كل عام، اهتمام اململكة  اأن يكون يف يوم  على 
 ،2030 اململكة  روؤي��ة  م�صتهدفات  وف��ق  امل�صتدامة  بالتنمية 
ملا  اخل��ا���س،  القطاع  ل�صركات  وال��احم��دود  امل�صتمر  ودعمها 
لاأجيال  م��وارده  وا�صتدامة  املجتمع  ازده��ار  اأج��ل  من  تقدمه 
القادمة، وذلك من خال تاأ�صيل العمل املجتمعي باإطار واأبحاث 
ق�صايا  ح��ول  ال��ع��ام  ال��وع��ي  لن�صر  اإ�صافة  علمية،  ودرا���ص��ات 
االجتماعية  امل�صوؤولية  جتارب  ور�صد  االجتماعية  امل�صوؤولية 

لدى اجلهات ذات العاقة.

الباد - جدة

االجتماعية  امل�صوؤولية  اأن  املخت�صون  ويرى 
املتقدمة،  املجتمعات  يف  ح�صارية  ممار�صة 
تنبع من �صركات وموؤ�ص�صات القطاع اخلا�س، 
وت�صهم يف حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة 
اأن حتديد  التنموي، منوهني  و�صد االحتياج 
�صاأن  لرفع  هو  االجتماعية  للم�صوؤولية  يوم 
واالرت��ق��اء  االجتماعية،  امل�صوؤولية  ب��رام��ج 
القطاع  و���ص��رك��ات  م��وؤ���ص�����ص��ات  مب�����ص��وؤول��ي��ة 
اخلا�س يف الوطن، جتاه املجتمع، واالإ�صهام 
التنوع  وحفظ  االإن�صان  وتطور  حماية  يف 
االقت�صاد  ومن��و  الطبيعية  وامل���وارد  البيئي 
امل��ب��ادرات يف هذا  وتنمية م���وارده، واإب���راز 

ال�صياق على امل�صتوى العاملي.
امل�صاحة  لهيئة  الر�صمي  امل��ت��ح��دث  وك�صف 
اخليل  اأب���ا  ط���ارق  ال�صعودية  اجليولوجية 
االجتماعية،  امل�صوؤولية  ي��وم  مبنا�صبة  اأن��ه 
االجتماعية  امل�صوؤولية  تقرير  اإط��اق  مت  اأنه 
االأول لهيئة امل�صاحة اجليولوجية ال�صعودية 
املجتمعي"،  االأث���ر  م��ن  ع��ام��ًا   20" ب��ع��ن��وان 
بهدف امل�صاهمة يف حتقيق م�صتهدفات روؤية 
جمل�س  ل��ق��رار  وا�صتجابة   ،2030 اململكة 
يكون  اأن  والقا�صي  ال�صدد  هذا  يف  ال��وزراء 
يوم الثالث والع�صرين من �صهر مار�س من كل 
عام يومًا للم�صوؤولية االجتماعية يف اململكة.

على  ال�����ص��وء  ي�صلط  التقرير  اأن  واأو���ص��ح 
اإن�صائها  م��ن��ذ  الهيئة  داأب����ت  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
جماالت  خمتلف  يف  الفاعلة  امل�صاهمة  على 
اجلهات  وبني  بينها  فيما  املجتمعي  التعاون 
اأن  مبينًا  املجتمع،  مع  وكذلك  العاقة  ذات 
راأ�س  على  واملمار�صني  املتقاعدين  من  فريقًا 
املعلومات  جمع  يف  اأ�صهموا  بالهيئة  العمل 

والبيانات مبوثوقية عالية.
االجتماعية،  امل�صوؤولية  ي��وم  م��ع  وت��زام��ن 
االجتماعية  للم�صوؤولية  الثالث  اللقاء  اإقامة 
امللكي  ال�صمو  �صاحب  رعاية  حتت   ،2023
االأمري خالد الفي�صل م�صت�صار خادم احلرمني 
وركز  املكرمة،  مكة  منطقة  اأم��ري  ال�صريفني 
اململكة،  يف  امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  على 

وم����ا ي���ع���زز م���ن دوره������ا ويف م��ق��دم��ة ذل��ك 
ت�صاهم  التي  الهند�صية  االأ�صاليب  ا�صتخدام 
يف اال���ص��ت��دام��ة امل�����ص��اري��ع واع��ت��م��اده��ا على 
وحت�صني  التلوث  وتقليل  الطبيعة  م�صادر 
املظهر احل�صاري ورفع جودة احلياة انطاقًا 

من حتقيق م�صتهدفات روؤية اململكة 2030.
وناق�صت جل�صات اللقاء مب�صاركة 13 متحدثًا 
وغري  واخل��ا���ص��ة  احلكومية  القطاعات  م��ن 
واأهميتها  االجتماعية  امل�صوؤولية  الربحية، 
كبري  عدد  ح�صور  و�صط  وذل��ك  املجتمع،  يف 

من املخت�صني وامل�صوؤولني.
االجتماعية  امل�صوؤولية  "ملتقى  غطى  فيما 
ب��ال��ري��ا���س  م���وؤخ���رًا  ع��ق��د  ال����ذي   "2023
الب�صرية  امل��وارد  وزي��ر  معايل  رعاية  حتت 
بن  اأح��م��د  املهند�س  االجتماعية  والتنمية 
متحدثًا   22 مب�صاركة  الراجحي،  �صليمان 
وغري  واخلا�صة  احلكومية  القطاعات  من 
بربامج  العاقة  ذات  واجل��ه��ات  الربحية، 
االجتماعية  امل�صوؤولية  ومبادرات  واأه��داف 
التنمية  حتقيق  مو�صوعات  وعامليًا،  حمليًا 
امل�����ص��ت��دام��ة يف امل�����ص��وؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، 
واأبحاث  باإطار  املجتمعي  العمل  وتاأ�صيل 

ودرا����ص���ات ع��ل��م��ي��ة، ون�����ص��ر ال��وع��ي ال��ع��ام 
ور�صد  االجتماعية  امل�صوؤولية  ق�صايا  حول 
جتارب امل�صوؤولية االجتماعية لدى اجلهات 

ذات العاقة.
تنه�س  ما  اإب��راز  للملتقى دور مهم يف  وك��ان 
ب���ه امل��وؤ���ص�����ص��ات وال���ق���ط���اع���ات يف اأع���م���ال 
ال�صيا�صات  وعك�س  املجتمعية  امل�صوؤولية 
للم�صوؤولية  امل�صتقبلية  واالإ�صرتاتيجيات 
التجارب  ا�صتعرا�س  جانب  اإىل  املجتمعية، 
يف  منها  اال�صتفادة  وكيفية  املجال،  ه��ذا  يف 
تقدمي مبادرات مبتكرة تخدم حاجة املجتمع 
يف جمال امل�صوؤولية املجتمعية، عرب جل�صاته 
التي تتلخ�س يف الرقي مبفهوم وبناء ثقافة 
ومبادرات  وبرامج  االجتماعية،  امل�صوؤولية 
ال�صركات يف هذا املجال، واآفاق ال�صراكة بني 

القطاع اخلا�س وغري الربحي.
من جهته، قال نائب وزير ال�صناعة والرثوة 
العزيز  عبد  ب��ن  اأ���ص��ام��ة  املهند�س  املعدنية 
امل�صوؤولية  جمعية  اح��ت��ف��اء  خ��ال  ال��زام��ل، 
للم�صوؤولية  ال�صعودي  باليوم  االجتماعية 
االجتماعية، اإن امل�صوؤولية االجتماعية لي�صت 
مو�صوعًا طارئًا على �صاحتنا االجتماعية، بل 

لو نظرنا يف حميطنا  اإننا كمجتمع �صعودي 
وب�صكل  ي��وم��ي،  ب�صكل  تتكرر  اأن��ه��ا  لوجدنا 
معتاد فتجدها مع اجلار جلاره، وال�صديق مع 
املعنى  �صديقه والزميل مع زميله، وهذا هو 
ال�صامي لهذه امل�صوؤولية التي حتظى باهتمام 

خا�س وملحوظ من قبل القيادة الر�صيدة.
التي ركزت عليها  املحاور  اأحد  اأن  اإىل  ولفت 
اإىل  الو�صول  هي   2030 ال�صعودية  روؤي��ة 
جمتمع حيوي را�صخ اجلذور، متني البنيان، 
ي�صتند اإىل قيم االإ�صام املعتدل، واالنتماء اإىل 
الوطن واالعتزاز بالثقافة االإ�صامية والرتاث 
ال�صعودي، ويوفر يف الوقت ذاته منط حياة 
فعااًل  ونظامًا  اجتماعيًا،  وتكافًا  م�صتدامة، 
للرعاية ال�صحية واالجتماعية، وهذه املحاور 
جميعها هي ملخ�س للم�صوؤولية االجتماعية.

حتديد  ال����وزراء  جمل�س  اإع���ان  "اإن  وق���ال: 
مار�س  �صهر  م��ن  والع�صرين"  "الثالث  ي��وم 
االجتماعية  للم�صوؤولية  يومًا  ع��ام،  كل  من 
اأهمية  لتاأكيد  اإ�صافية  خطوة  هو  باململكة، 
ال��ي��وم  م��ا يجعلنا  وه���و  امل�����ص��وؤول��ي��ة،  ه���ذه 
كاأفراد وموؤ�ص�صات وجهات حكومية وخا�صة 
ي��راع��ي  مب��ا  م�����ص��وؤول��ي��ت��ن��ا  ح��ج��م  ن�صت�صعر 
ويحقق التنمية امل�صتدامة يف املجاالت كافة، 
�ُصبل  ويعزز  االجتماعي،  التكافل  من  ويزيد 
القّيم  واإحياء  غر�س  عرب  والرفاهية  الراحة 

الواعية وامل�صوؤولة اجتماعيًا".
امل�����ص��وؤول��ي��ة  اأن  ال���زام���ل  امل��ه��ن��د���س  واأك�����د 
واإن�صانية  ح�صارية  نظرة  هي  االجتماعية 
م�صوؤولني  واملوؤ�ص�صات  االأف���راد  فيها  يكون 
جمتمعاتهم،  جت���اه  ب��واج��ب��ه��م  ال���وف���اء  ع��ن 
واالإ�����ص����ه����ام يف جم��م��وع��ة م���ن امل�����ص��اري��ع 
اأن  اإىل  م�����ص��ريًا  االج��ت��م��اع��ي��ة،  وامل���ب���ادرات 
امل��م��ل��ك��ة خ��ط��ت خ���ط���وات ك���ب���رية يف ه��ذا 
اأ�صبح  حيث  املا�صية،  االأع��وام  خال  املجال 
القطاع  ومن�صاآت  احلكومية  املن�صاآت  معظم 
ُتعنى  اإدارات  تاأ�صي�س  على  حتر�س  اخلا�س 
واعتماد  للتخطيط  االجتماعية؛  بامل�صوؤولية 
خدمة  يف  االإ���ص��ه��ام  لكيفية  اإ�صرتاتيجيات 
وقيا�س  االإ�صهامات  هذه  ومتابعة  املجتمع، 

االأثر الذي يتحقق منها.
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البالد - تبوك
يف اإطار دعمها لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة واحلرفيني 

واملهنيني واملبتكرين، والأعمال التجارية املبتكرة، اأطلقت 

نيوم ممثلة يف اإدارة امل�سوؤولية الجتماعية م�سرعة نيوم 

وت�ستهدف  نوعها،  من  الأوىل  وهي  �سين�سز"،  "�سفن 
نيوم  منطقتي  يف  الأعمال  لريادة  متكاملة  منظومة  بناء 

املبتكرين  ا�ستقبال طلبات  امل�سرعة يف  وتبوك.  و�ستبداأ 

الراغبني  من  املبتكرة  الأفكار  واأ�سحاب  الأعمال  ورواد 

يف الن�سمام اإىل املع�سكر التدريبي املكثف الذي يوؤهلهم 

الأحد  اليوم  من  ابتداء  امل�سرعة  يف  مقعد  على  للمناف�سة 

املع�سكر  بعد  و�سيتم  م��اي��و.   14 اإىل  التقدمي  وي�ستمر 

التدريبي اختيار اأف�سل املتناف�سني للم�ساركة يف برنامج 

افرتا�سية،  اأ�سابيع   10 م��دار  على  ميتد  ال��ذي  امل�سرعة، 

الربنامج  �سيتم خالل فرتة  كما   ، اأغ�سط�س  اإىل  مايو  من 

تزويد امل�ساركني باأحدث التطبيقات واملمار�سات العاملية. 

وقال املدير التنفيذي لل�سوؤون احلكومية يف نيوم م�ساري 

املطريي: اإن فكرة برنامج م�سرعة نيوم "�سفن �سين�سز"، 

جاءت لدعم رواد الأعمال واأ�سحاب ال�سركات النا�سئة يف 

نيوم وتبوك، من خالل م�سارات علمية وعملية  منطقتي 

تقدمي اخلدمات  من  قدراتهم، ومتكنهم  تطوير  ت�سهم يف 

وفق معايري ومتطلبات امل�ساريع يف نيوم.

 نيوم تطلق مسرعة أعمال لدعم تنافسية المبتكرين
معسكر تدريبي وأحدث التطبيقات للمشاركين

صناعة السيارات
وال���روة  ال�سناعة  وزارة  ق��ال��ت 

املعدنية، اإن عدد م�سانع ال�سيارات 

م�سنعًا،   160 ب��ل��غ  امل��م��ل��ك��ة  يف 

لأج��زاء وتوابع  33 م�سنعًا  منها 

و21  امل����رك����ب����ات،  وحم�����رك�����ات 

اأعمال  وهياكل  للمركبات  م�سنعًا 

م�سانع  و106  العربات،  جتهيز 

وامل��رك��ب��ات  امل��ق��ط��ورة  للمركبات 

 3 اإىل  م�سرية  امل��ق��ط��ورة،  ن�سف 

م�ساريع لت�سنيع مركبات الركاب. 

رهن عقاري
عدد  اأن  ال��ع��دل  وزارة  اأو���س��ح��ت   

ال��ت��ي وثقتها  امل��ره��ون��ة  ال��ع��ق��ارات 

 35.3 نحو  بلغت  ال��ع��دل  كتابات 

األف عقار، خالل 8 �سهور منذ بداية 

ال��ع��ام ال��ه��ج��ري اجل����اري، مبعدل 

يقارب 147 عقارا مرهونًا يوميًا، 

ع��دد  ال��ري��ا���س  منطقة  وت�����س��درت 

بنحو  املرهونة  العقارات  عمليات 

ب�19786  الإجمايل  من   %  56
عقارًا، ثم منطقة مكة املكرمة، تليها 

ال�سرقية ب�3430 عقارًا.  

فوترة ضريبية
ح����ددت ه��ي��ئ��ة ال���زك���اة وال�����س��ري��ب��ة 

املن�ساآت  اختيار  معيار  واجل��م��ارك 

الثالثة  امل��ج��م��وع��ة  يف  امل�ستهدفة 

والتكامل«  »الربط  مرحلة  لتطبيق 

وت�سمل  الإلكرتونية،  الفوترة  من 

اإي��رادات��ه��ا  تتجاوز  ال��ت��ي  املن�ساآت 

امل�سافة  القيمة  ل�سريبة  اخلا�سعة 

)250 مليون ريال( وذلك خالل عام 

مبينة  2022م،  عام  اأو  2021م 
الإ���س��ع��ارات  ب��اإر���س��ال  �ستقوم  اأن��ه��ا 

مت���ه���ي���دًا ل���رب���ط وت���ك���ام���ل اأن��ظ��م��ة 

الفوترةالإلكرتونية بداية اأكتوبر.

بينها �سندوق ال�ستثمارات واأرامكو و�سابك

 فقد عدلت وكالة "موديز" للت�سنيف الئتماين نظرتها امل�ستقبلية 

موؤكدة  اإيجابية،  اإىل  م�ستقرة  من  العامة  ال�ستثمارات  ل�سندوق 

لل�سندوق،  الئتمانية  اجل���دارة  يعك�س  ما   ،A1 عند  الت�سنيف 

حيث اأخذت الوكالة عدة عوامل يف العتبار عند اإ�سدارها ت�سنيف 

امل�ستدام  بالنمو  املدعومة  الأ���س��ول  حجم  بينها  من  ال�سندوق، 

لعوائد ال�سندوق ال�ستثمارية، واجلودة العالية ملحفظة ال�سندوق 

التي ي�ستثمر فيها ال�سندوق على  القطاعات  ال�ستثمارية، وتنوع 

ال�سعيدين املحلي والدويل.

امل�ستقبلية  اأن رفعت نظرتها  بعد  الوكالة،  الإجراء من  وياأتي هذا 

للمملكة العربية ال�سعودية من م�ستقرة اإىل اإيجابية يف 17 مار�س 

 . A1 احلايل، مع تاأكيد ت�سنيف اململكة الئتماين عند

ياأتي  املذكورة،  ال�ست  املوؤ�س�سات  ب�ساأن  قرارها  اإن  موديز  وقالت 

لوجود  نظرًا  موؤخرًا،  للملكة  ال�سيادي  للت�سنيف  مبا�سرة  كنتيجة 

من  متفاوتة  ب��درج��ات  الكيانات  ه��ذه  ومت��ت��ع  ائتمانية،  رواب���ط 

الأ�سول الدولية والتدفقات النقدية.  

 تاأكيدا للجدارة الئتمانية وقوة اقت�ساد اململكة وكياناته الكربى، اأكدت وكالة "موديز" للت�سنيف 

واأرامكو   ، العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  هي:  �سعودية،  وكيانات  �سركات   6 ل�  ت�سنيفها  الئتماين 

ال�سعودية، و�سركة �سابك، و"اإ�س تي �سي"، وال�سركة ال�سعودية ل�سراء الطاقة، وال�سركة ال�سعودية 

للكهرباء ، مع تعديل نظرتها امل�ستقبلية لهذه الكيانات من م�ستقرة اإىل اإيجابية.  

البالد - الريا�س

م��ودي��ز ت�ؤك��د
قوة الكيانات االقتصادية السعودية

   

تأشيرة يابانية إلكترونية للسعوديين 

البالد - ينبع  
مدير  ال�سغديل،  اأحمد  ينبع  غرفة  رئي�س  التقى 

مطار الأمري عبد املح�سن بن عبد العزيز املهند�س 

رام����ي ال�����س��م��راين، وف��ري��ق ع��م��ل ���س��رك��ة جتمع 

مطارات الثاين.

ال�سركة  على  ال�سوء  اإل��ق��اء  اللقاء  خ��الل  وج��رى 

لتمكني  م�����س��ت��دام��ة  �سبكة  ت��ط��وي��ر  يف  ودوره�����ا 

جانب  اإىل  مرافقها،  داخ��ل  واخل��دم��ات  ال�سياحة 

امل�سغلني  م��ع  ���س��راك��ات  ب��اإق��ام��ة  ال�سركة  اهتمام 

املميزين، كما مت ا�ستعرا�س الفر�س ال�ستثمارية 

ال�ستثمار  ومميزات  وممكنات  باملطار  املتاحة 

يف املطار. واأكد رئي�س الغرفة اأن اجلميع �سركاء 

غرفة  ا�ستعداد  اإىل  م�سريًا  الوطن،  اقت�ساد  يف 

ال�ستثمارية  للفر�س  والرتويج  للت�سويق  ينبع 

املتاحة وامل�ستهدفة يف املطار، وتبادل املعلومات 

من  م��ا  لكل  وامل��ط��ار  ال�سركة  يف  امل�سوؤولني  م��ع 

ال�ستثمار  وتنمية  امل�ستثمرين  ا�ستقطاب  �ساأنه 

اأنه  اإىل  ال�سمراين  املهند�س  واأ���س��ار  باملحافظة. 

مت اعتماد اإن�ساء �سالة دولية يف املطار. واأو�سح 

ف��ري��ق ع��م��ل ���س��رك��ة جت��م��ع م���ط���ارات ال��ث��اين اأن 

لطرح  ينبع  غرفة  مع  ال�سراكة  ت�ستهدف  املبادرة 

وت�سويق الفر�س ال�ستثمارية املتاحة باملطار عن 

طريق ا�ستقطاب ال�سركات واملوؤ�س�سات من داخل 

ينبع للدخول فيها.

البالد - الرياض   
قطاع  اأن  اخل��ط��ي��ب،  اأح��م��د  ال�سياحة  وزي���ر  اأك���د 

ال�سياحة يف اململكة �سجل اأرقامًا تاريخية من حيث 

ن�سب الإ�سغال وعدد الزوار من اخلارج، حيث بلغ 

مليون   2.4 املا�سي  يناير  �سهر  ال��زوار خالل  عدد 

زائر، فيما زاد العدد خالل فرباير املا�سي الذي �سهد 

دخول 2.5 مليون زائر اأي ما يقارب 83 األف زائر 

يوميًا. و�سدد خالل اللقاء ال�سهري الفرتا�سي مع 

اأهمية  على  القطاع،  يف  واملواطنني  امل�ستثمرين 

التاأجيل  اأو  ال��ن��ق��ا���س  تقبل  ل  كق�سية  ال��ت��وط��ني 

األف   100 من  اأك��ر  درب��ت  ال���وزارة  اأن  ا  خ�سو�سً

�ساب و�سابة واأنفقت عليهم 400 مليون ريال.

باللوائح  الل��ت��زام  اأهمية  اأن  اخلطيب  واأو���س��ح 

لالرتقاء  اأداة  هي  ال���وزارة  اأقرتها  التي  اجل��دي��دة 

اإىل  ال�سياحة اجلديد، م�سرًيا  بالقطاع �سمن نظام 

انتهاء املهلة التي حددتها الوزارة للمواءمة بتاريخ 

الإ�سراع  25 مار�س اجلاري، وعلى اجلميع  اأم�س 

يف ت�سحيح اأو�ساعهم.

فرص استثمارية بمطار ينبع

البالد - جدة
اأعلنت �سفارة اليابان عن اإتاحة تاأ�سرية الدخول اإلكرتونيًا لل�سعوديني 

واملقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية. 

 27 من  اعتباًرا  بتويرت:  على ح�سابها  لها  تغريدة  ال�سفارة يف  وقالت 

من  واملواطنني  ال�سعوديني  املواطنني  جلميع  ميكن  2023م،  مار�س 

التقدم  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الإقامة  حاملي  الأخ��رى  ال��دول 

بطلب للح�سول على تاأ�سرية �سياحية عرب الإنرتنت. 

اخلطوة  هذه  تكون  قد  اململكة:  يف  الياباين  ال�سفري  قال  ذلك  وح��ول   

الجت��اه  ويف  ج���دًا  اإيجابية  لكنها  ال�سعوديني،  لل�سياح  متوا�سعة 

اخلا�سة  الت�سهيالت  ل��زي��ادة  اجلهود  من  م��زي��دًا  و�سنبذل   ، ال�سحيح 

بتاأ�سريات املواطنني ال�سعوديني. 

 زائر خالل 
شهرين
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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
فيما ت�ستمر العملية الع�سكرية الرو�سية يف اأوكرانيا، اأعلن املتحدث 

با�سم وزارة الدفاع الرو�سية، اإيغور كونا�سينكوف، اأم�س )ال�سبت(، اأن 

وال�سواريخ،  املدفعية  وقوات  الرو�سي،  اجلي�س  ومروحيات  مقاتالت 

والعتاد  الأف��راد  جتمع  ومراكز  الأوكرانية  املدفعية  مواقع  ا�ستهدفت 

الع�سكري الأوكراين يف 112 منطقة.

"قامت مقاتالت ومروحيات اجلي�س الرو�سي، وقوات  اإيغور:  وقال 

75 وحدة مدفعية  ال�سواريخ واملدفعية، خالل يوم واحد، با�ستهداف 

112 منطقة".  الع�سكري يف  اأوكرانية، ومراكز جتمع الأفراد والعتاد 

على  الرو�سي  الهجوم  اإن  الربيطانية،  الدفاع  وزارة  قالت  وتزامنًا، 

القوات  اأن  اإىل  م�سرية  كبري،  ب�سكل  توقف  اأوكرانيا  �سرقي  باخموت 

الأوكرانية تكبدت خ�سائر فادحة يف معركة الدفاع عن باخموت. ياأتي 

ذلك فيما ك�سفت وكالة "بلومربغ"، نقال عن م�سوؤولني غربيني، ا�ستعداد 

اإىل  �سين�سمون  400،000 جمند  ت�سمل  تعبئة جديدة  لعملية  رو�سيا 

يف  �ستعتمد  مو�سكو  اأن  "بلومربغ"  واأ�سافت  اأوك��ران��ي��ا.  يف  القتال 

كما  الرو�س،  من  واملتطوعني  املتقاعدين  على  اجلديدة  التعبئة  عملية 

بالتعاقد  �ستكون  رو�سيا  يف  الع�سكرية  التعبئة  اأن  ال�سحيفة  اأو�سحت 

الأوك���راين  اجلي�س  اأرك���ان  رئي�س  ق��ال  جهته،  م��ن  اإج��ب��اري��ة.  ولي�ست 

القوات  اإن  امل�ساة  قوات  قائد  قال  فيما  تهداأ  ب��داأت  باخموت  معركة  اإن 

قال  وت��زام��ن��ا،  باخموت.  م��ن  بالقرب  بالإرهاق"  "اأ�سيبت  الرو�سية 

الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي، ال�سبت، اإن كييف غري قادرة 

زيلين�سكي  وقال  الأ�سلحة.  نق�س  ب�سبب  م�ساد  هجوم  �سن  على  حالًيا 

"ل ميكننا حتى  "يوميوري �سيمبون اليابانية:  يف مقابلة مع �سحيفة 

وراجمات  ومدفعية  دبابات  بدون  ميكننا  ل  امل�ساد.  الهجوم  بدء  الآن 

ال�سواريخ الأمريكية هيمار�س، اإر�سال جنودنا ال�سجعان اإىل اخلطوط 

الأمامية". و�سدد زيلين�سكي كذلك، على وجود نق�س كبري يف الذخرية، 

ال�سركاء.  جانب  م��ن  توريدها  تنتظر  كييف  �سلطات  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ونوهت ال�سحيفة اليابانية، باأن املقابلة مع زيلين�سكي متت يف القطار 

لل�سيطرة  اخلا�سع  اجل��زء  زي��ارة  بعد  كييف  اإىل  طريقه  يف  كان  عندما 

الأوكرانية من مقاطعة خري�سون.

112منطقة أوكرانية تحت القصف الروسي 

البالد - وكاالت
واملحتجني  الفرن�سية  ال�سرطة  بني  املواجهات  ا�ستدت 

ق���ام بع�س  اإذ  اإق���ام���ة ���س��د ج��ن��وب غ���رب ف��رن�����س��ا،  ع��ل��ى 

�سرطة  �سيارتي  ب��ح��رق  )ال�����س��ب��ت(،  اأم�����س  املتظاهرين، 

مئات  اعتقلت  التي  الفرن�سية،  بال�سرطة  واإ�سابة عنا�سر 

اإىل  التقاعد  �سن  لرفع  املعار�سة  و�سول  مع  الأ�سخا�س، 

الفرن�سي  الرئي�س  مكتب  اأعلن  حيث  جديدة،  م�ستويات 

اأن��ه مت تاأجيل زي���ارة ملك  اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون يف ب��ي��ان، 

بريطانيا ت�سارلز الثالث اإىل فرن�سا، ب�سبب الحتجاجات 

اخلمي�س  فرن�سا  يف  احتجاجات  وان��دل��ع��ت  احل��ا���س��دة. 

املا�سي، حيث و�سل العرتا�س على رفع �سن التقاعد اإىل 

بوردو  يف  الحتجاجات  ا�ستعال  مع  جديدة،  م�ستويات 

ال�سرطة يف باري�س  ا�ستخدمت قوات  ونانت ورين، وقد 

اإليزابيث  ال��وزراء  رئي�سة  وقالت  للدموع.  امل�سيل  الغاز 

اأمر  باملباين  اأ���س��رار  واإح���داث  العنف  اأع��م��ال  اإن  ب��ورن، 

لقناة  دارمانان  غريالد  الداخلية  وزير  وقال  مقبول.  غري 

بينما  �سخ�سًا،   457 حوايل  اعتقال  مت  "�سي.نيوز" اإنه 
440 ف���ردًا م��ن ق���وات الأم����ن. ورف�س  اأ���س��ي��ب ح���وايل 

اإ�سالح  عن  التخلي  اإىل  املحتجني  من  دع��وات  دارم��ان��ان 

يف  املا�سي  الأ�سبوع  الربملان  اأق��ّره  ال��ذي  التقاعد  نظام 

وقت  يف  الداخلية  وزارة  وذك��رت  للجدل.  مثرية  ظروف 

يف  �ساركوا  �سخ�س  مليون   1.09 اأن  اخلمي�س  متاأخر 

"�سي  نقابة  ح��ددت  بينما  ال��ب��الد.  باأنحاء  الحتجاجات 

حوايل  ن�سر  ومت  �سخ�س.  مليون  ب�3.5  تي" الرقم  جي 

12 األف رجل �سرطة. كما اأغلق معار�سو خطط احلكومة 
حمطات ال�سكك احلديدية والطرق وجزءًا من مطار �سارل 

ديغول الدويل يف العا�سمة باري�س. ودعت نقابات عمالية 

يف  جديدة  واحتجاجات  اإ�سرابات  تنظيم  اإىل  فرن�سية 

اأنحاء البالد يوم الثالثاء املقبل، تزامنًا مع الزيارة املعلنة 

مللك بريطانيا ت�سارلز الثالث.

فرنسا.. مواجهات بين األمن والمحتجين

خ�سائر فادحة يف معركة الدفاع عن باخموت
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البالد ـ الريا�ض
�ضارك �ضمن حلقة اأم�ض من برنامج "عطر الكالم" 
فئة  للرتفيه- يف  العامة  الهيئة  مبادرات  -اإحدى 
كاتب  العاملية  والأذان  القراآن  مب�ضابقة  التالوة 
يف  والتلفزيونية  ال�ضينمائية  ال�ضيناريوهات 
هوليوود املت�ضابق الأمريكي من اأ�ضل فل�ضطيني 
برثاء  امل�ضاهدين  اأمتع  الــذي  �ضاهني  عمر  يا�ضر 
الأداء  من  خمتلفة  باألوان  اأ�ضماعهم  �ضد  �ضوتي 

املميز واملعاين القراآنية البديعة.
حفظ  بني  ما  امتزجت  "حياتي  �ضاهني:  ويقول 
القراآن وتالوته وبني كتابة ال�ضيناريو يف اأروقة 
هوليوود، حيث اأ�ضرفت على اإنتاج اأكرث من 130 
َبْرناَمًا، واإنتاج 14 فيلمًا َوثاِئِقّيًا، واأ�ضهمت يف 
للدول  تلفزيونية  قنوات  على  الربامج  من  عــدد 

العربية والإ�ضالمية".
تخ�ض�ضاتهم  يف  ال�ضينمائيني  يــا�ــضــر  وزاحــــم 
املف�ضلة، وح�ضر يف املجالت التي غاب عنها كثري 
فاكت�ضب  العربية،  الأ�ضول  ذوي  الأمريكيني  من 
جزءا  اأ�ضبحت  التي  العاملية،  اخلربات  من  عددا 
من حياته التي مالأ ُجْزءًا غري ي�ضري منها بتعليم 
اأبناء امل�ضلمني اآيات القراآن واأحكام التجويد يف 

م�ضاجد دال�ض بتك�ضا�ض.
وميثل "عطر الكالم" واحدًا من اأبرز الربامج 
التلفزيونية الرم�ضانية، ملا يتميز به من جمع 
األــفــاظ الــوحــي، وبـــالغ الــ�ــضــالة الـــذي يرفع 
باأندى الأ�ضوات واأكرثها جماًل على م�ضتوى 
ت�ضليط  اإىل  امل�ضابقة  تهدف  حني  يف  العامل، 
قــراءة  يف  املتميزة  ــوات  الأ�ــض على  ال�ضوء 
حت�ضني  يف  والإ�ضهام  الأذان،  ورفــع  الــقــراآن 

اأداء املت�ضابقني وامل�ضاهدين.

 أمريكي من 
 هوليوود يشارك

في عطر الكالم

تعزيز الثقافة ال�ضعودية املرتبطة بروحانية ال�ضوم

البالد � جدة
يف اأجواء روحانية تتوا�ضل هذه الأيام فعاليات مو�ضم رم�ضان 
هذه  وت�ضتقطب  الثقافة،  وزارة  اأطلقتها  التي  جــدة  مدينة  يف 
الربامج  امل�ضتوحاة من عبق الرتاث والأ�ضالة، الزوار وال�ضياح، 
يف  وتتمثل  ال�ضهر،  نهاية  حتى  الفعاليات  هذه  �ضت�ضتمر  حيث، 
باقٍة من الأن�ضطة الثقافية والجتماعية والريا�ضية التي �ضممت 
بطابٍع رم�ضاين فريد ومميز، لتحيي املوروث الثقايف التاريخي 

املرتبط ب�ضهر ال�ضيام.
ذات  ال�ضعودية  الثقافة  من  امل�ضتوحاة  جدة  فعاليات  َنت  وت�ضمَّ
من  منوعة،  فعالياٍت  ال�ضيام،  �ضهر  بروحانية  الوثيق  الرتباط 
تزينت  التي  التاريخية،  جدة  يف  البلد"  "باب  فعاليات  اأبرزها 

وامل�ضحراتي  رم�ضان،  ملدفع  مًا  �ضَّ ُمَ حمت�ضنًة  رم�ضانية  بزينٍة 
املتنوعة،  الأن�ضطة  عن  اًل  َف�ضْ لل�ضحور،  الأهـــايل  يوقظ  الــذي 
كم�ضابقة حفظ القراآن الكرمي، وركن القهوة ال�ضعودية، ودكاكني 
احلــرفــيــني، وعــربــات الأطــعــمــة واملــقــاهــي، ودكــاكــني وب�ضطات 

احللويات الرم�ضانية، وجداريات الر�ضم التفاعلية.
التي  وطني"  روؤيتي  "منطقة  على  اأَْي�ضًا  الفعاليات  وت�ضتمل 
وترميم  ال�ضريف،  امل�ضحف  يف  متخ�ض�ضًة  معار�َض  ُن  مَّ َتَت�ضَ
امل�ضاجد التاريخية، والطوابع والعمالت القدمية، وتاريخ جدة، 
�ضرادق  "منطقة  وفعالية  الــديــواين،  اخلــط  ور�ضة  اإىل  اإ�ضافًة 
التاريخية امل�ضتملة على اخليمة الرم�ضانية،  رم�ضان" يف جدة 
املتجولة،  وال�ضخ�ضيات  الأكـــل،  وجتــربــة  اأول،  اأهــل  و�ضينما 

وم�ضرح العرائ�ض.
ويقدم املو�ضم يف جدة التاريخية فعالية "مركاز البلد" املت�ضمنة 
عدة مواقع خم�ض�ضة لالألعاب ال�ضعبية، والر�ضامني، واحلرفيني، 
والذواقة، وال�ضوء، وفعالية "حكاوى رم�ضان"، وفعالية "ب�ضاط 
بطولة  تنظيم  اإىل  اإ�ضافًة  دوم،  �ضوبر  جــدة  مركز  يف  الريح" 
الريا�ضة  وزارة  مع  بالتعاون  الطائرة  للكرة  رم�ضان  مو�ضم 
والحتاد ال�ضعودي للكرة الطائرة، مع تقدمي فر�ضة ال�ضتمتاع 
الثقايف  التنوع  ل�ضتك�ضاف  الإ�ضالمية؛  الفنون  بينايل  بزيارة 
الفني للعامل الإ�ضالمي، وذلك يف �ضالة احلجاج الغربية مبطار 
يف  رم�ضان  مو�ضم  فعاليات  وتاأتي  جــدة.  يف  عبدالعزيز  امللك 
جدة �ضمن باقة فعاليات املو�ضم التي ت�ضهدها عدة مدن باململكة، 
وت�ضعى وزارة الثقافة من اأن�ضطته وفعالياته اإىل ت�ضليط ال�ضوء 
ال�ضعودي  املجتمع  وعــادات  الأ�ضيلة،  ال�ضعودية  الثقافة  على 
املــوروث  اإبــراز  بهدف  املبارك؛  رم�ضان  �ضهر  اأثناء  يف  املميزة 
الثقايف واإحيائه، والتعريف بالثقافات املحلية املتنوعة، وتعزيز 

العادات الرم�ضانية املرتبطة بذاكرة ال�ضعوديني ووجدانهم.

 رم�ضان بجدة التاريخية..
 مقاهي ودكاكني للحرفيني

1
 ترميم المساجد التاريخية2

والطوابع والعمالت

 ورشة الخط الديواني
وسرداق رمضان 3

 فع��������������اليات
ج���دة الت����������اريخية

البالد ــ الطائف
مبحافظة  التاريخي  البلد  �ضوق  حــارات  اأحيت 
كانت  التي  ال�ضعبية  الألــعــاب  ذكــريــات  الطائف، 
اأ�ضفل  حارتي  واأزقــة  ال�ضوق  جنبات  بها  تــزدان 
و�ضيلة  متثل  كانت  حيث  وال�ضليمانية،  وفــوق 
املتعة  ا�ضت�ضعار  مبــبــداأ  اأََخـــــذًا  الأوىل  الــرتفــيــه 
وق�ضاء اأوقات الفراغ بني اأفراد الأ�ضرة من الأهل 

والأ�ضدقاء واجلريان من اأبناء احلي الواحد.
ومع اإطاللة �ضهر رم�ضان جتد اأن لعبة "الفرفرة"، 
ت�ضتحوذ على اهتمام اأهل البلد، من �ضكان مدينة 
الطائف، وعلى مر ال�ضنني، وذلك من قبل ال�ضباب 
وكبار ال�ضن وال�ضغار على ال�ضواء، ويكرث الإقبال 
عليها، اإىل جانب احتفاظ ذاكرة �ضوق البلد بلعبة 
يف  وال�ضباب  ال�ضغار  يحبذها  التي  "الكريم" 
الريا�ضية  الألــعــاب  من  ب�ضفتها  رم�ضان،  ليايل 
واحلــمــا�ــض،  باملناف�ضة  حتــظــى  الــتــي  ال�ضعبية 
الب�ضطات  تنت�ضر  كما  للمتناف�ضني.  والت�ضجيع 
مالم�ضة  يف  ــقــدميــة،  ال احلـــــارات  يف  ال�ضعبية 
حقيقية لروحانيات �ضهر رم�ضان املبارك، ويف�ضل 
الكرمي  ال�ضهر  العي�ض يف هذا  الأهايل  الكثري من 
مع ذكريات املا�ضي بال�ضتمتاع بتناول املاأكولت 
ال�ضعبية املختلفة كالبليلة، والكبدة، وامل�ضروبات 

الرم�ضانية املختلفة.

 بسطات بالحارات
القديمة في الطائف

 معارض متخصصة
في المصحف الشريف

على أيدي أمهر الطهاة السعوديين

خيمة لتقديم تجارب اإلفطار والسحور
البالد � الرياض

َنت وزارة الثقافة يف مدينة الريا�ض اأم�ض، مموعة من الأن�ضطة  د�ضَّ
1444هـ،  رم�ضان  مو�ضم  �ضمن  والريا�ضية  والجتماعية  الثقافية 
بهذا  املرتبط  التاريخي  الثقايف  املــوروث  اإحياء  اإىل  ي�ضعى  الــذي 
املجتمع  توارثها  التي  والتقاليد  العادات  وعك�ض  الف�ضيل،  ال�ضهر 

ال�ضعودي جياًل بعد جيل خالل �ضهر رم�ضان املبارك.
فهد  امللك  طريق  على  -املقامة   " الرم�ضانية  "اخليمة  وت�ضتقبُل 
جتارب  لهم  لتقدم  زّواَرهــــا؛  املــايل-  الله  عبد  امللك  ملركز  مقابلة 
الإفطار، وال�ضحور على اأيدي اأمهر الطهاة ال�ضعوديني، اإ�ضافًة اإىل 
منطقة  مثل  الأ�ضرة،  اأفراد  جميع  تنا�ضب  التي  املتنوعة  الأن�ضطة 
تعك�ض  اأن�ضطة  من  وغريها  وال�ضوق،  اللعب  وطــاولت  الطفل، 
"قرقيعان" وما  فعالية  اإقامة  للمملكة، عالوًة على  الثقايف  الرثاء 
ي�ضاحبها من اأهازيج وعرو�ض حرفية، وذلك يف مواقع متعددة، 

منها اخليمة الرم�ضانية.
"حارة رم�ضان  الريا�ض  كما ت�ضمُل فعالياُت مو�ضم رم�ضان مبدينة 
اأن�ضطة  مت�ضمنًة  احلزام،  ومنتزه  الندى  حديقة  حتت�ضنها  " التي 
القدمية،  ال�ضعبية  احلــــواري  يف  الرم�ضانية  بــالــذاكــرة  حتتفي 
وفعاليات الحتفاء باليوم العاملي للرتاث يف مركز امللك عبد العزيز 
التاريخي مبنطقة الريا�ض، و"امل�ضتك�ضف ال�ضغري" التي ت�ضتهدف 

تعزيز اإ�ضهام الأطفال يف حماية و�ضون الرتاث.
"تليد"  فعالية  تاأتي   " وَتَعلَّْم  اكت�ضْف  مــوروث،  "فن  �ضعار  وحتت 
م�ضاحٍة  عرب  لت�ضت�ضيف  رم�ضان  مو�ضم  �ضمن  الريا�ض  واجهة  يف 
تفاعلية عدة جل�ضات حوارية، وور�ض عمل لكت�ضاف تاريخ الفنون 

التقليدية، وت�ضهد مدينة الريا�ض مموعة من املناف�ضات الريا�ضية، 
التي ياأتي من اأبرزها بطولة مو�ضم رم�ضان للكرة الطائرة، وبطولة 
مو�ضم رم�ضان الت�ضنيفية للبادل، وبطولة مو�ضم رم�ضان للريا�ضات 

.FIFA23 الإلكرتونية
اإىل تاأ�ضيل الثقافة  وتهدف وزارة الثقافة من خالل مو�ضم رم�ضان 

هذا  خالل  املميزة  ال�ضعودي  املجتمع  وعادات  الأ�ضيلة،  ال�ضعودية 
ال�ضهر الف�ضيل، وذلك يف اإطار م�ضاعي الوزارة اإىل اإبراز املوروث 
الثقايف واإحيائه، والتعريف عرب اأن�ضطة املو�ضم وفعالياته املتنوعة 
الرم�ضانية  العادات  تعزيز  جانب  اإىل  املتنوعة،  املحلية  بالثقافات 

املرتبطة بذاكرة ال�ضعوديني ووجدانهم.
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ضمن معسكره المقام في جدة..

منتخبنا الوطني يبدأ تحضيراته 
لودية بوليفيا Ghadeer02@

التهاين بخال�ص اأت��ق��دم ب��داي��ة..
مل����ق����ام����س���ي���ديخ�������ادماحل���رم���ن
ال�������س���ري���ف���نامل����ل����ك����س���ل���م���انب��ن
ع��ه��ده، ويل واإىل ع��ب��دال��ع��زي��ز،
ال�سمو ���س��اح��ب ال����روؤي����ة ع����راب
�سلمان، ب��ن حممد الأم���ر امللكي
الريا�سة الله،واإىلوزير حفظهما
وال���و����س���طال��ري��ا���س��يوال�����س��ع��ب
�سهر ح��ل��ول مبنا�سبة ال�����س��ع��ودي
رم�ساناملبارك،داعناللهالقبول

والغفران.
القلبجتتاح من دعوات حقيقة،
ملن اأف��واه��ن��ا وتنطقها ���س��دورن��ا
ي�����س��ت��ح��ق،وه��ن��ات��ق��فال��ع��ب��ارات
ن�ساهده ما اأم��ام حائرة والكلمات
م���ن���س��م��وواإن�����س��ان��ي��ة،مت��ي��زبها
عبدالعزيز الأم��ر الريا�سة وزي��ر
اللجنة رئي�ص الفي�سل تركي ب��ن
ال�سعودية، والباراملبية الأوملبية
للت�سامن ال��ري��ا���س��ي والحت������اد
لكرة العربي والحت���اد الإ�سالمي
ال��ق��دمواحت����ادال��ل��ج��انالأومل��ب��ي��ة
انتباهاجلميع لفت العربية؛حيث
م���اوج���ه���هم���نت��خ�����س��ي�����صدخ��ل
ملنتخبنا ال���ودي���ت���ن امل���ب���ارات���ن
وبوليفيا ف��ن��زوي��ال اأم���ام ال��وط��ن��ي
ال�سامل يو�سف الالعبن لعائلتي
و�ساملمروان،رحمهماالله،تقديًرا
م���ن���س��م��وهجل��ه��وده��م��اوال�����دور
الكبرالذيقدماهخاللم�سرتهما
الكرويةمعاملنتخبوالأندية.

لها ك��ان الإن�سانية ال��ب��ادرة ه��ذه
الأثرالكبرعلىالو�سطالريا�سي
ينبع ال���ذي ال��وف��اء متثل كونها ؛
م��نرج��الال��وف��اء،وهنااأح��باأن
األفتالنظرباأنهذهاملبادرةلي�ست
الر�سيدة، قيادتنا  على م�ستغربة
ف��دي��دن��ه��اال���دائ���م؛ال��وف��اءوال��دع��م

واخلروالعطاء.
قلتهاومازلُتاأقولها:لقدتعلمنا
منكالكثرياوزيرالريا�سة،فكاأنك
لو كما يوم كل ع�صحياتك تقول:
بن وان��ظ��ر ج��ب��اًل، �ست�سعد كنت
حتى القمة، اإىل والأخ���رى الفينة
اإ�ساعة دون ولكن هدفك، تن�ص ل
يف الرائعة املناظر لروؤية الفر�سة

كلمرحلة.
امل��واق��ف م��ن م��وق��ف ك��ل حقيقة
ال��ري��ا���س��ة ل��وزي��ر نعاي�سها ال��ت��ي
ي���زداداع��ت��زازن��اواإع��ج��اب��ن��ابهذه
ع��ن��وان بالفعل ف��ه��و ال�سخ�سية،
العز، وت��اج والطيبة،  للتوا�سع
ع��ن��وان، للتوا�سع ي��ك��ون فعندما
وع��ن��دم��ات�����س��ب��حل��ل��ف��خ��ام��ةرم���ز،
الريا�سة، عنوانهاوزير فبالتاأكيد
التعامل، يف اأناقة �سدق بكل فهو
امل���ه���ن���ي���ة،وم���ث���ال وم���در����س���ةيف
ف��ه��وبكل ال���رق���يوالأخ�������الق، يف
ل�سمات م�����س��رف من����وذج ب�����س��اط��ة
جمتمعنااملزدانبعقيدته،املت�سرب

باإن�سانيته.

  غدير عبداهلل الطيار 

ويبقى األثر يا 
وزير الرياضة 

نبض 

البالد- جدة
تدريباته ال��وط��ن��ي املنتخب ا���س��ت��اأن��ف
يف امل��ق��ام مع�سكره يف ال�����س��ب��ت، اأم�����ص
– 28 20 ال��ف��رة خ��الل ج��دة حمافظة

م��ن���س��ه��رم��ار���صاجل����اري،
مع متزامًنا املع�سكر وياأتي
مار�ص �سهر يف الفيفا اأي��ام

2023م.
خلو�ص الأخ�سر وي�ستعد
مع�سكر يف ال��ث��ان��ي��ة ودي��ت��ه
بوليفيا منتخب اأم���ام ج��دة
ا�ستاد على الثالثاء غد بعد

الأمرعبداللهالفي�سل.
خ�سر ق��د منتخبنا وك����ان
اجلمعة ي��وم الأوىل ودي��ت��ه
امل����ا�����س����ياأم����������امن���ظ���ره

وحيد، ه��دف مقابل بهدفن الفنزويلي
�سجله�ساملالدو�سري.

ح�ستهم الأخ�سر لعبو اأجرى ميدانًيا،
عبدالله الأم����ر ا���س��ت��اد ع��ل��ى ال��ت��دري��ب��ي��ة

ال��ف��ي�����س��لحت���تاإ�����س����رافامل���دي���رال��ف��ن��ي
ال��الع��ب��ون اإي��رڤ��يري���ن���ارد،ح��ي��ثخ�سع
لتدريبات فنزويال مباراة خا�سوا الذين
تدريبات البقية اأدى فيما ا�سرجاعية،

اع��ت��ي��ادي��ةب����داأتب��ت��م��اري��نالإح���م���اءثم
املدرب يجري اأن قبل ال�ستحواذ مترين
مناورةعلىكاملامللعب،لتختتماحل�سة

التدريبيةبتمارينالإطالة.
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بمشاركة 700 العب والعبة في عدة ألعاب..

البالد- الدمام
�ن���ط���ل���ق���ت �أم�������س 
�ل����������دم����������ام،  يف 
دوم  بطولة" 
للجميع"  �لريا�ضة 
�ل�����رم�����������ض�����ان�����ي�����ة 
تقام  �لتي  �لأوىل، 
دوم  م���اع���ب  ع��ل��ى 
للجميع  �ل��ري��ا���ض��ة 
ب��������در،  ح��������ي  يف 
وي�����������ض�����رف ع���ل���ى 
ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا �لحت����اد 

للريا�ضة  �ل�����ض��ع��ودي 
عدة  يف  فريًقا   26 مب�ضاركة  للجميع، 
�لقدم  ك��رة  بطولة  يف  وي��رز  �أل��ع��اب، 
فرق" �لتعاون و�ليويف وT8 و�لبلوز 
وفامنجو  �ل���زه���ور  وع��م��ي��د  وب��وم��ا 
و�لزقازيق ومنتخب �ليمامة و�لنجوم 

و�ملرحوم ريان �لع�ضريي و�ل�ضباب".
مناف�ضات  ع��ل��ى  �ل��ب��ط��ول��ة  وت�ضتمل 
و�لكرة  �ل�ضلة،  وك��رة  �ل��ق��دم،  ك��رة  يف 
�ل��ط��ائ��رة ل��ل��رج��ال، و�ل���ك���رة �ل��ط��ائ��رة 

م�ضبوق  غري  ريا�ضي  كحدث  للن�ضاء، 
عدد  وي�ضل  �لرم�ضانية،  �ل��دور�ت  يف 
 700 من  �أكرث  �لبطولة  يف  �مل�ضاركني 
تاريخ  يف  �لأك��ر  �لعدد  وه��و  م�ضارك 

�لبطولت �لرم�ضانية.
و�ضت�ضهد �لبطولة �لعديد من �لأن�ضطة 
و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ري��ا���ض��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
و�ل��رف��ي��ه��ي��ة �مل�����ض��اح��ب��ة ل��ل��ب��ط��ولت 
دوم  د�خ��ل وخ��ارج  �حلا�ضر  للجمهور 

�لريا�ضة للجميع.

26 فريقا يتنافسون على بطولة »دوم الرياضة للجميع« الرمضانية األولى

إدارة الهالل
تلبي طلب مشجع من ذوي الهمم 

   

البالد- الرياض
لفتة  يف  �ل���ه���ال-  ن���ادي  �إد�رة  ل��ب��ت   
�إن�ضانية- طلب �أحد �لأطفال من م�ضجعي 
�لت�ضوير  متنى  �لهمم،  ذوي  من  �لنادي 
مع لعبي �لهال، مو�ضًحا ع�ضقه للزعيم.

�لهال،  بنادي  �لإعامي  �ملركز  ون�ضر 
فيديو ك�ضف من خاله كو�لي�س ح�ضور 
�لفريق  م���ر�ن  �إىل  �ل�����ض��غ��ري،  �مل�ضجع 

مع  �ل�ضور  بع�س  بالتقاط  وقام  �لأول، 
جنوم �لفريق.

كما �أهدى بع�س لعبي �لهال �لهد�يا 
للم�ضجع، ومنها قفاز�ت حار�س مرمى 
رئي�س  له  �أهدى  كما  �ملعيوف،  عبد�لله 
�لفريق  قمي�س  ن��اف��ل  ب��ن  فهد  �ل��ن��ادي 
من  ك��ب��رية  ���ض��ع��ادة  و���ض��ط  �لأزرق، 

�مل�ضجع.

ً
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للمرة األولى في تاريخه..

البالد- الرياض
و�سل املنتخب ال�سعودي لنا�سئي رفع الأثقال اإىل األبانيا بعد اأن اختتم مع�سكره 
للنا�سئني  العامل  بطولة  يف  للم�ساركة  ا�ستعداًدا  كو�سوفو؛  بجمهورية  الإعدادي 

مبدينة دوري�س الألبانية التي ت�ستمر حتى 2 اأبريل املقبل.
فوزية  الأثقال  لرفع  ال�سعودي  الحت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�سو  البعثة  ويرتاأ�س 
احل��وار، وحممد  الالعبون" علي  الأخ�سر  امل��راأة، وميثل  رئي�سة جلنة  حوباين 
الأحمد، وحممد احلليو،  ، وعبدلله  الزوري، ومنتظر املح�سن  املرزوق، وحممد 
وموؤمل القديحي" وي�سرف على املنتخب فنيًا املدرب الأرميني اأرتاك نري�سيان، 

وي�سارك يف اإدارة البطولة، احلكم الوطني الدويل اأديب العقيل.

الترجي يصعد إلى »دوري يلو«

ناشئو أخضر األثقال يشاركون 

في بطولة العالم بألبانيا

البالد - القطيف
اإىل  ر�سمًيا  ال��ق��دم  لكرة  الأول  ال��رتج��ي  فريق  �سعد 
»دوري يلو« لأندية الدرجة الأوىل، لأول مرة يف تاريخه، 
رغم  الثانية،  الدرجة  دوري  من   28 اجلولة  نهاية  بعد 
جمعهما  ال��ذي  اللقاء  يف  البكريية  فريق  اأم��ام  خ�سارته 
على ملعب الأمري نايف بن عبدالعزيز بالقطيف، و�سط 
احلفاظ  من  الرتجي  ومتكن  غفري.  جماهريي  ح�سور 
على �سدارة املجموعة الأوىل بر�سيد 55 نقطة، فتاأهل 
قبل نهاية الدوري بجولتني، بعد اأن حقق 16 فوًزا، و7 
 46 5 مواجهات، و�سجل لعبوه  تعادلت، وخ�سر يف 

هدًفا، فيما دخل مرماه 29 هدًفا.

نبذة عن الترجي
1401ه� بعد دمج ناديي"  تاأ�س�س نادي الرتجي عام 
البدر وال�ساطئ"، ومتكن من ال�سعود اإىل دوري الدرجة 

الثانية لأول مرة عام 2011م، قبل اأن يهبط اإىل دوري 
الدرجة الثالثة يف عام 2017م، وعاد من جديد يف عام 
2019م، حتى متكن من اإعالن �سعوده اإىل دوري يلو 

هذا املو�سم.

 نداي.. الهداف الكبير
اأبرز  اأح��د  ن��داي،  عبدالعزيز  ال�سنغايل  الالعب  يعترب 
هدايف دوري الدرجة الثانية؛ حيث �سجل 17 هدًفا يف 
التي   25 اجلولة  يف  اجلندل  مباراة  وتعد  جولة،   28

�سجل فيها 3 اأهداف)هاتريك( اأبرز مبارياته هذا املو�سم.

حضور مميز لرابطة المشجعين..
وا�سعة  باإ�سادة  ال��ن��ادي  م�سجعي  رابطة  حتظى 
الثانية، ملا ت�سكله  من جميع متابعي دوري الدرجة 

م��ن ح�����س��ور ف��ع��ال وك��ث��ي��ف يف امل���درج���ات، ���س��واء 
الأم��ري  مدينة  ملعب  على  تقام  التي  املباريات  يف 
مناطق  جميع  يف  اأو  بالقطيف،  الريا�سية  نايف 
جماهري  ك��ل  م��ن  الأ����س���واء  خطفت  حيث  اململكة، 

الأن���دي���ة، وو���س��ح ت��اأث��ريه��ا الإي��ج��اب��ي ع��ل��ى اأداء 
اجلماهري  وت��ردد  النت�سارات،  وحتقيقه  الفريق 
يف كل مواجهة الأغنية ال�سهرية "من عاند البحارة، 

ن�سيده بال�سنارة".
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بعد تحطيمه رقم روني..

هاري كين.. الهداف التاريخي إلنجلترا

جدة – هالل سلمان
ل يتوقف النجمان الأف�ضل يف العامل حاليًا، ليونيل 
املثري  التناف�س  عن  رون��ال��دو،  وكري�ضتيانو  مي�ضي 
وحتطيم الأرقام القيا�ضية على الرغم من تقدمهما يف 
ال�ضن، فقد ا�ضتغل الأ�ضطورتان خو�ضهما للمباريات 
الأرجنتني والربتغال، ملوا�ضلة  الدولية مع منتخبي 

كتابة املجد الكروي.
م�ضريته  يف  اإجن����از  اأح����دث  اإىل  مي�ضي  و���ض��ل 

اجلمعة، بعدما �ضجل هدفه رقم 800 من ركلة حرة 
على  للفوز  الأرجنتيني  املنتخب  ليقود  مبا�ضرة، 
بنما بهدفني دون مقابل يف مباراة ودية، كما و�ضل 
اإىل هدفه رقم 99 مع "راق�ضي التانغو" وبات على 
هداف  كاأف�ضل  للمئوية،  الو�ضول  من  ه��دف  بعد 

لبالده عرب تاريخها.
املنتخب  ف���وز  يف  ه��دف��ني  ف�ضجل  رون���ال���دو  اأم���ا 
برباعية  لي�ضنتن�ضتاين  منتخب  على  ال��ربت��غ��ايل 

املنتخبات  ه��دايف  قمة  يف  ر�ضيده  ليعزز  نظيفة، 
وي�ضل اإىل 120 هدًفا، كما حطم رقم الكويتي بدر 
للمباريات  ا  خو�ضً الأك��ر  الالعب  لي�ضبح  املطوع 
من  ق��ري��ًب��ا  وب���ات  م��ب��اراة،   197 بر�ضيد  ال��دول��ي��ة 

املئوية الثانية.
بينهما  امل���ث���ري  وال��ت��ن��اف�����س  ورون����ال����دو  م��ي�����ض��ي 
املقبلة،  الدولية  اجلولة  يف  �ضك-  دون  �ضيتوا�ضل- 
يوم  ك��ورا���ض��او  م��ع  ودًي���ا  الأرج��ن��ت��ني  �ضتلعب  حيث 

الأربعاء املقبل، فيما تلعب الربتغال مع لوك�ضمبورغ 
�ضمن ت�ضفيات كاأ�س اأوروبا 2024. 

ومع تاألق رونالدو مع الن�ضر، تنتظر جماهري الكرة 
الذي  مي�ضي  وب��ني  بينه  التناف�س  ع��ودة  ال�ضعودية 
الحتاد  ياأمل  كما  معه،  للتعاقد  الهالل  ن��ادي  ي�ضعى 
ا اأن عقد "الربغوث" مع ناديه  ا، خ�ضو�ضً بخطفه اأي�ضً
باري�س �ضان جرمان �ضينتهي بنهاية املو�ضم اجلاري.
ل��ل��دوري  مي�ضي  ان��ت��ق��ال  �ضفقة  حتققت  م��ا  واإذا 

بطولت  اأك��ر  م��ن  �ضك  دون  ف�ضي�ضبح  ال�ضعودي، 
ال�ضعبية  بف�ضل  ال��ع��امل  ح��ول  جماهريية  ال����دوري 

الهائلة لبطل العامل.
اإن الدوري  وكان رونالدو قد قال يف وقت �ضابق: 
"خالل  واأ�ضاف:  للغاية،  ومثري  تناف�ضي  ال�ضعودي 
تطبيق  يف  ا�ضتمروا  اإذا  �ضنوات،   7 اأو   6 اأو   5
اخلطة احلالية، �ضيكون الدوري ال�ضعودي الرابع اأو 

اخلام�س على م�ضتوى العامل".

البالد  – جدة
اإجن��ل��را  ملنتخب  التاريخي  ال��ه��داف  ك��ني  ه���اري  اأ�ضبح 
بعدما رفع ر�ضيده اإىل 54 هدفا بت�ضجيله ركلة جزاء اأمام 
اإيطاليا يف ت�ضفيات بطولة اأوروبا 2024 اخلمي�س، لتفوز 

اإجنلرا 2-1 على حاملة اللقب يف املجموعة الثالثة.
وهز مهاجم توتنهام هوت�ضبري ال�ضباك قبل وقت ق�ضري من 
نهاية ال�ضوط الأول ليمنح فريقه التقدم 2 - �ضفر، ويتخطى 
كان  ال��ذي  يونايتد،  مان�ض�ضر  اأ���ض��ط��ورة  روين  وي��ن  رق��م 

يتقا�ضم معه الرقم القيا�ضي.

وقال قائد اإجنلرا: "يعني يل هذا الإجناز الكثري. ال�ضعادة 
ل ت�ضعني بارتداء قمي�س منتخب اإجنلرا ثانية. انتابتني 
اأتوجه  بنجاح.  اجل��زاء  ركلة  �ضددت  اأن  بعد  كثرية  م�ضاعر 

بخال�س ال�ضكر لزمالئي واجلهاز الفني واجلماهري".
م��ب��اراة، بينما �ضجل روين   81 اأه��داف كني يف  وج��اءت 
53 هدفا يف 120 مباراة. وكانت هذه حلظة خا�ضة لقائد 
الرقم  لتحطيم  فر�ضة  ل��ه  اأتيحت  ال���ذي  اإجن��ل��را  منتخب 
فرن�ضا  اأمام  العامل  لكاأ�س  الثمانية  مباراة دور  القيا�ضي يف 

لكنه اأ�ضاع ركلة جزاء يف الهزمية 2-1 يف قطر.

اأن  بعد  كني  لهاري  "تهانينا  توير:  على  روين  وق��ال 
اأن  اأعلم  اأ�ضبح الهداف التاريخي ملنتخب اإجنلرا. كنت 
الأمر لن ي�ضتغرق وقتا طويال، ولكن ذلك كان �ضريعا. اإنه 
رجل عظيم، هداف ل ي�ضق له غبار واأ�ضطورة اإجنلرا. 

تهانينا هاري!".
وهذا هو ثاين رقم قيا�ضي يحطمه كني هذا املو�ضم بعد 
اأن جتاوز جمموع اأهداف جيمي غريفز البالغ 266 هدفا 
مع  هدفا   271 الآن  وميلك  املا�ضي،  ال�ضهر  توتنهام  مع 

النادي اللندين.

ميسي ورونالدو يواصالن تحطيم األرقام

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ
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"الغذاء والدواء": اإلفراط في الكافيين مضر 
البالد ـ الريا�ض

ــلــغــذاء والـــــدواء  نــ�ــصــحــت الــهــيــئــة الــعــامــة ل
بعد  ال�صرب  كمية  تنظيم  اإىل  القهوة  م�صتهلكي 
الإفطار، لتجنب الأعرا�ض امل�صاحبة لال�صتهالك 

املفرط للكافيني.
كميات  تناول  والدواء" باأن  "الغذاء  واأكدت 
كبرية من القهوة خالل فرتة الإفطار من املحتمل 
ال�صائم،  �صحة  على  �صلبية  ــار  اآث له  تكون  اأن 
للبالغ  اليومي  ال�صتهالك  يزيد  ل  باأن  وين�صح 
قرابة  اأي  ملغم   400 عن  الكافيني  من  ال�صليم 
50 مل، فيما  15 فنجان قهوة �صعودي ب�صعة 
 300 من  اأقل  با�صتهالك  احلامل  املــراأة  تن�صح 

ملغم يوميًا.
ونوهت الهيئة على اأهمية جتنب ال�صتهالك 
يف  اأعــرا�ــض  مــن  ي�صاحبه  ملــا  للقهوة  املــفــرط 
القلب  نب�صات  وت�صارع  الأرق  منها  رم�صان 
ــبــول، مــا يــفــقــد اجلــ�ــصــم الــ�ــصــوائــل  ــت وكــــرة ال

الالزمة، وي�صبب ال�صداع اأحيانًا.
الكرمي  رم�صان  �صهر  بــاأن  الهيئة  واأ�صافت 
الزائد  ال�صتهالك  من  للتقليل  منا�صبة  فر�صة 
للكافيني من دون التعر�ض لالآثار اجلانبية غري 
لأن  تدريجيًا،  منها  التقليل  عرب  بها  املــرغــوب 
التوقف املفاجئ قد يوؤدي اإىل اأعرا�ض ان�صحاب 

الكافيني من �صداع وقلق وع�صبية.

 اقتران الزهرة والقمر طيلة شهر رمضان 

شاي الحلو المبرد
تت�صكل يف �صهر رم�صان املبارك اأجواء روحانية 
غّراء، حيث حتتفظ من خالل ذلك اجلاليات امل�صلمة 
الدينية  �صعائرهم  تاأدية  اأثناء  املختلفة،  بثقافاتها 
الف�صيل.  ال�صهر  يف  والقيام  بال�صيام  وقيامهم 
بع�صهم  اجلاليات  تلك  من  العائلة  اأفراد  وي�صارك 
اإفطار جماعي، وتقدمي جمموعة من  البع�ض يف 
الأطباق والوجبات الرم�صانية، كموروث يتجدد 

مع مطلع �صهر رم�صان املبارك.
وت�صتح�صر اجلالية الإندوني�صية مبكة املكرمة 
موروثها الثقايف يف �صهر رم�صان، حيث اأو�صح 
�صعراين،  فواز  حممد  مبارك  الإندوني�صي  املقيم 
الإندوني�صيني  موائد  اأن  اململكة  يف  ُيقيم  والــذي 
اأنواعًا  اأيام رم�صان، حيث يتناولون  تختلف يف 
معينة من امل�صروبات والأطعمة والفواكه، ويبداأ 
ال�صائمون اإفطارهم باأنواع خمتلفة من امل�صروبات 
مثل �صاي احللو املربد و�صراب )تيمون �صورى(، 

وهو نوع من اخليار اأو ال�صمام.

البالد ـ رفحاء
لعلوم  اآفـــاق  جمعية  ع�صو  اأو�ــصــح 
ـــامـــج الــنــجــوم  ـــرن الـــفـــلـــك ومــــقــــدم ب
كوكب  اأن  الفليح،  برج�ض  والكواكب 
ال�صماء،  يف  القمر  مع  اقــرتن  الــزهــرة 
�صهر  طــــوال  مــ�ــصــاهــدتــه  و�صت�صتمر 
رمــ�ــصــان املــبــارك يف اجتـــاه الــغــرب. 
هو  الزهرة  وكوكب  الفليح:  واأ�صاف 
-عز  الله  ذكــره  ــذي  ال الـــدري  الكوكب 
ميزات  ومن  النور،  �صورة  يف  وجل- 
كوكب الزهرة اأن يومه اأطول من �صنته 
 243 يعادل  فيه  الواحد  اليوم  حيث 
ّيًا و�صنته تعادل 224 َيْومًا  َيْومًا اأَْر�صِ
ــّيــًا، وهــو ي�صاهد يف هــذه الأيــام  اأَْر�ــصِ
يف الأفق باجتاه الغرب، ويف الأ�صهر 
القادمة ي�صاهد يف ال�صرق وقت الفجر، 

ول يرى يف و�صط ال�صماء.
توثيق  اأمــ�ــض  جــرى  اأنـــه  اإىل  ي�صار 
الكواكب  اأكــر  الــزهــرة  كوكب  اقـــرتان 
الــقــمــر، ومت روؤيــتــه بالعني  ملــعــانــًا مــع 
عليها  يطلق  فلكية  ظاهرة  يف  املجردة، 
القرتان الذي يحدث عندما يقع جرمان 
على  بع�صهما  مــن  بــالــقــرب  �ــصــمــاويــان 

نف�ض خط الطول ال�صماوي.

واتساب يطرح إصدارًا جديدًا على ويندوز
وا�صنطن ـ وكالت

على  يعمل  جديد  اإ�صدار  عن  "وات�صاب"،  تطبيق  ك�صف 
ات�صال  وميزات  الأداء  يف  حت�صينات  يقدم  ويندوز  نظام 
اأف�صل، من اأبرزها اإتاحة الرتباط باأجهزة متعددة يف الوقت 
ذاته، مما ي�صمح با�صتخدام التطبيق حتى عند اإيقاف ت�صغيل 
الإ�صدار  اإن  التطبيق  عن  م�صوؤولون  وقال  الذكي.  الهاتف 

اجلديد ي�صمح اأي�صًا مل�صتخدمي "وات�صاب" باإجراء مكاملات 
ومكاملات  اأ�صخا�ض  ثمانية  اإىل  ي�صل  ما  مع  جماعية  فيديو 

�صوتية مع ما ي�صل اإىل 32 �صخ�صًا.
زيادة  يف  �صي�صتمرون  اأنهم  اإىل  التطبيق  مطورو  واأ�صار 
واملكاملات  الفيديو  مكاملات  يف  امل�صاركني  الأ�صخا�ض  عدد 
"وات�صاب" طرح يف  ال�صوتية يف امل�صتقبل. وكانت تطبيق 

وقت �صابق حتديثًا لإ�صدار "اأندرويد" منذ ب�صعة اأيام ُيظهر 
جديدة،  بر�صالة  اإ�صعار  تلقي  مبجرد  عر�صه  يتم  جديدًا  زرًا 
معينة  كتم �صوت حمادثات  الزر اجلديد ميكنك  ومب�صاعدة 
با�صتخدام  �صوته  وكتم  التطبيق  فتح  اإىل  ال�صطرار  دون 
قائمة النقاط الثالث؛ ما يقلل من ا�صتقبال املكاملات املزعجة 

من الأرقام املجهولة.

15 2األخيرة 3 8 6 8 د  لع��د 9 ا 1 لس��نة  2م ا 0 2 3 س  ر 2 م��ا 6 ف��ق  ا لمو 1ه��� ا 4 4 4 ن  مض��ا ح��د 4 ر أل ا
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