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فجر الصحافة السعودية

»سالك«

السعودية

مليون طن سلع استراتيجية 

األولى عالميًا في نمو الطاقة المتجددة

البالد - الرياض
اأعلنت ال�سركة ال�سعودية لال�ستثمار الزراعي والإنتاج احليواين "�سالك" 
اململوكة بالكامل ل�سندوق ال�ستثمارات العامة، عن ا�ستكمالها توريد اأكرث 
من مليون ومئتي األف طن من ال�سلع الإ�سرتاتيجية يف عام 2022م حيث 
وّردت ب�سكل مبا�سر 720 األف طن من القمح متثل 20 % من م�سرتيات 
اململكة ال�سنوية بعد الفوز باملناق�سات التي طرحتها الهيئة العامة لالأمن 
الغذائي يف اإطار برنامج ت�سجيع ودعم امل�ستثمرين ال�سعوديني يف اخلارج 
كاأحد برامج تنويع م�سادر �سراء القمح لتعزيز الأمن الغذائي يف اململكة. 
واأو�سحت "�سالك" اأنها وّردت ب�سكل غري مبا�سر عرب �سركاتها التابعة يف 
خمتلف القارات كمية تبلغ اأكرث من 300 األف طن من القمح و120 األف 
طن من ال�سعري و 70 األف طن من فول ال�سويا و12 األف طن من اللحوم 

احلمراء و11 األف طن من الأرز.

البالد - الرياض
امل�ستقبل  موؤ�سر  يف  متقدمة  م��راك��ز  حققت  اململكة  اأن  الطاقة  وزارة  ك�سفت 
الطاقة، وذلك خالل  امل�ساريع اجلديدة يف جمالت  من  عددًا  واأطلقت  الأخ�سر، 
عامني من اإطالق �سمو ويل العهد ملبادرة ال�سعودية اخل�سراء، لت�سبح �ساحبة 
املركز الأول عامليًا يف منو اإنتاج الطاقة املتجددة، وتقدمها  10 مراكز عامليًا يف 
موؤ�سر امل�ستقبل الأخ�سر. واأ�سارت الوزارة اإىل اأن اململكة اأطلقت 17 م�سروعًا 
جديدًا للطاقة املتجددة بقدرة 13.76 جيجاوات لإزالة نحو 23.1 مليون طن 
مكافىء تقريبا من ثاين اأك�سد الكربون �سنويًا. كما لفتت اإىل اأن اململكة اأطلقت 
املرحلة الأوىل لأكرب مركز اإقليمي للتقاط ونقل وتخزين ثاين اأك�سيد الكربون 
يف مدينة اجلبيل ال�سناعية بطاقة ا�ستيعابية 9 ماليني طن �سنويًا بحلول عام 
2027م، وبطاقة ق�سوى ت�سل اإىل 44 مليون طن �سنويا بحلول عام 2035م، 

ومت اإطالق اأكرب جممع يف العامل لإنتاج الهيدروجني النظيف.
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الدرعية.. لياٍل رمضانية بعبق فريد 

يف اأجواء مفعمة بعبق التاريخ املجيد وبهاء احلا�سر 
من  متنوعة  جمموعة  الدرعية  بوابة  تنظم  ال��زاه��ر، 
املبادرات والأن�سطة الثقافية والتاريخية، والريا�سية، 

ب��رن��اجم��ه��ا ل�سهر  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، واخل���ريي���ة، ���س��م��ن 
رم�سان املبارك، حيث ي�سهد حي الطريف التاريخي، 
ومطل البجريي، وحدائق الدرعية، وم�ساجدها عددًا 
يركز  حيث  الف�سيل،  بال�سهر  احتفاًء  الفعاليات  من 
الأ�سيلة،  الدرعية  ثقافة  على  الرم�ساين  الربنامج 

وي�سلط ال�سوء على تراثها الفريد باأنواعه كافة.
التاريخي  ال��ط��ري��ف  ح��ي  ي�سهد  الفعاليات  و�سمن   
امل�سجل �سمن قائمة اليون�سكو للرتاث العاملي،  تفعيل 
�سوق املو�سم مبنتجاته املو�سمية الطازجة، وجولت 
الأف���الم  وا�ستعرا�ض  احل���ي،  ل�ستك�ساف  �سياحية 

الوثائقية الق�سرية عن اأحداث تاريخية داخل ُحجرات 
من  احل�سور  لي�سمع  الدرعية،  ممرات  وبني  الق�سور 

الأجداد بطولتهم.
 كما يتيح مطل البجريي العديد من الفعاليات واملطاعم 

الفاخرة ملوائد رم�سانية متنوعة.

البالد - الرياض

ولي العهد والرئيس الصيني 
يستعرضان العالقات االستراتيجية
3

بساط الريح.. تراث ثقافي وفني متنوع
170 عارضًا من مختلف الدول

ال�22  الن�سخة  اأم�����ض  انطلقت 
م���ن ف��ع��ال��ي��ة ب�����س��اط ال���ري���ح يف 
خريها  "جدة..  ب��ع��ن��وان  ج���دة، 
فعاليات  �سمن  وذل����ك   يدوم"، 
يف  1444ه�،  ل���ع���ام  رم�������س���ان 
وي�سارك  دوم،  �سوبر  جدة  مركز 
 170 م���ن  اأك����رث  ال��ف��ع��ال��ي��ة،  يف 
العامل،  اأن��ح��اء  �ستى  من  عاِر�سًا 
منها الكويت، وقطر، والإمارات، 
و���س��ل��ط��ن��ة ع���م���ان، وال��ب��ح��ري��ن، 
ولبنان، وتركيا، وم�سر، واململكة 
امل��ت��ح��دة ال��ربي��ط��ان��ي��ة، وال��ه��ن��د، 
الها�سمية،  الأردن���ي���ة  وامل��م��ل��ك��ة 
جمهورية  ت�سارك  الأوىل  وللمرة 
متنوعها  بعرو�ض  اأوزبك�ستان 
من تراثها الثقايف والفني، وهذه 
تعطي دللة كبرية لأهمية معر�ض 
ومدى  ال�سنوي"  الريح  "ب�ساط 
امل�ساركة  على  امل��ت��زاي��د  الإق��ب��ال 
اأو من  م��وؤ���س�����س��ات،  م��ن  ���س��واء 
جهات مرتبطة بالأعمال اخلريية 
الن�سوية. الفعالية انطلقت برعاية 
الأم���رية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة 

عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز 
رئ���ي�������ض امل���وؤ����س�������س���ة اخل���ريي���ة 
الوطنية للرعاية ال�سحية املنزلية 
رانيا  امللكة  وبح�سور  "نرعاك"، 
اململكة  م��ل��ك  ع��ق��ي��ل��ة  ال��ع��ب��دال��ل��ه 
وي�ستمر  ال��ه��ا���س��م��ي��ة،  الأردن���ي���ة 
اأي����ام، خ�س�ض   6 م��دة  امل��ع��ر���ض 
ويومان  لل�سيدات،  اأي��ام   4 منها 
ليرثي  والعائالت،  الأ�سرة  لكامل 
لالطالع  وينقلهم  زواره،  ذائ��ق��ة 
اأ�سواق  معرو�سات  اأف�سل  على 
و�سط  الفاخرة،  الأو�سط  ال�سرق 
م�����س��ارك��ات وا���س��ع��ة دال�����ة على 
به  يحظى  ال���ذي  الكبري  الإق��ب��ال 
لعر�ض  عام  كل  الريح"  "ب�ساط 
اأرقى املنتجات واأحدث الت�ساميم 
من�سة  على  الدولية  واملنتجات 
من�سات  اأه��م  م��ن  تعد  ت�سويقية 
ال��ت�����س��وي��ق اخل�����ريي ب��ال��ع��امل��ني 
بتنظيم  والإ����س���الم���ي،  ال��ع��رب��ي 
اخلريية  املوؤ�س�سة  من  اح��رتايف 
ل��ل��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة امل��ن��زل��ي��ة " 

نرعاك".

البالد ـ جدة
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ا�ستقبل احلميدان واآل مذهب والنعيم

أمير المدينة يدشن مشاريع صحية

نائب أمير مكة يطلع على اإلنجازات الجامعية

البالد - المدينة المنورة
�سهد الأمري في�سل بن �سلمان بن عبد العزيز 
جمل�س  رئي�س  امل��ن��ورة،  املدينة  منطقة  اأم��ري 
�سعود  الأم��ري  بح�سور  املنطقة،  تطوير  هيئة 
ووزير  املنطقة،  اأم��ري  نائب  الفي�سل  خالد  بن 
عقد  توقيع  مرا�سم  اجل��اج��ل،  فهد  ال�سحة  
باملدينة  الأن�سار  م�ست�سفى  اإن�ساء  م�سروع 
ال��وزارة  تنفذه  نوعه  من  الأول  وهو  املنورة، 
معايري  وف��ق  اخل��ا���س  القطاع  م��ع  بال�سراكة 

املركز الوطني للتخ�سي�س.
اإن�ساء  م�سروع  عقد  توقيع  �سموه  �سهد  كما   
امل�سروع  وي�ستهدف  الوقفي،  ال�سام  م�ست�سفى 
تقدمي اخلدمات الطبية الطارئة ورعاية احلالت 
املدينة  زوار  الرحمن  ل�سيوف  خدمًة  احلرجة 

املنورة. من جهة اأخرى، د�ّسن الأمري في�سل بن 
�سلمان بن عبد العزيز، خدمات م�ست�سفى احلرم، 
د�سن  كما  املنطقة،  تطوير  هيئة  ب��دع��م  وذل���ك 
مركزي طيبة وال�سام للرعاية ال�سحية الأولية، 
الت�سغيلي  ال��ن��م��وذج  ب��ن��اوؤه وف��ق  ال���ذي ج��رى 
الأولية.  ال�سحية  الرعاية  مراكز  لهوية  اجلديد 
وامتنانه  �سكره  ال�سحة  وزي��ر  ق��ّدم  جهته،  من 
املنورة، على رعايته  املدينة  اأمري منطقة  ل�سمو 
يف  اجلديدة  ال�سحية  امل�سروعات  تد�سني  حفل 
تطوير  اإىل  جمملها  يف  ت��ه��دف  ال��ت��ي  املنطقة، 
منظومة اخلدمات ال�سحية والتو�سع يف تقدمي 
يتواكب  مبا  وال��زوار  لل�سكان  الطبية  اخلدمات 
الر�سيدة  القيادة  توليه  ال��ذي  الدعم  حجم  مع 

-اأيدهم الله- للقطاع ال�سحي يف اململكة.

تيسير حركة المصلين في المسجد النبوي
البالد - الرياض

تنظيمية  ج��ه��ودًا  النبوي  امل�سجد  ي�سهد 
ب��ال��غ��ة ال���دق���ة، ل��ت�����س��ه��ي��ل دخ�����ول امل�����س��ل��ني 
والزائرين اإىل اأرجاء امل�سجد عرب 60 ممرًا 
ومنع  ب�سامتهم،  للعناية  وفرعيًا،  رئي�سيًا 
التكّد�س والتدافع، ومراقبة توزيع احل�سود 

يف ق�سمي الرجال والن�ساء.
���س��وؤون  ب��وك��ال��ة  احل�����س��ود  اإدارة  وتعمل 
امل�����س��ج��د ال��ن��ب��وي ع��ل��ى ت��وج��ي��ه امل�����س��ل��ني 
امل�سجد  ���س��اح��ات  يف  للم�سليات  وال����زوار 
خال  م��ن  لها  الو�سول  وت�سهيل  النبوي، 
تنظيم املمرات الداخلية واخلارجية و�سطح 
امل�سجد النبوي لأكرث من 38 ممرًا رئي�سيًا، 
و 14 مم��رًا ف��رع��ي��ًا، و 8 مم��رات ط��وارئ، 
ل�سمان التفويج للم�سليات الداخلية ب�سهولة 
وي�����س��ر ث��م ف��ت��ح امل�����س��ل��ي��ات اخل��ارج��ي��ة يف 

ال�ساحات بعد اكتمال الطاقة ال�ستيعابية.
ال��زي��ارة  اأع��م��ال  تنظيم  امل��ه��ام  وت�سمل 
عليه  ال��ل��ه  �سلى   - ال��ر���س��ول  على  لل�سام 
و�سلم - و�ساحبيه -ر�سوان الله عليهما-، 

ال�سريفة،  ال��رو���س��ة  يف  ال�ساة  وتنظيم 
بالتعاون مع اجلهات ذات العاقة، وي�سمل 
ومراقبة  ال��دخ��ول،  م�����س��ارات  تنظيم  ذل��ك 
للزيارة  الدخول  عملية  لتفويج  امل��م��رات، 
حلاملي  ال�سريفة  الرو�سة  يف  وال�ساة 

الزمنية  اجل�����داول  وو���س��ع  ال��ت�����س��اري��ح، 
ل��اأع��م��ال واخل���دم���ات اخل��ا���س��ة ب��ال��زي��ارة 
مع  والتن�سيق  ال��رو���س��ة،  يف  وال�����س��اة 
اجل���ه���ات امل��خ��ت�����س��ة يف ت��ن��ظ��ي��م اأع���م���ال 

حجوزات دخول الرو�سة ال�سريفة.

اأطلقت فعالياتها املتنوعة
بوابة الدرعية.. ليالي رمضانية بعبق األصالة والتراث الفريد 

البالد - الرياض
ت��ن��ظ��م ب��واب��ة ال��درع��ي��ة جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن امل���ب���ادرات 
واملجتمعية،  والريا�سية،  والتاريخية،  الثقافية  والفعاليات 
واخلريية، �سمن برناجمها ل�سهر رم�سان املبارك، حيث ي�سهد 
الدرعية،  وحدائق  البجريي،  ومطل  التاريخي،  الطريف  حي 

وم�ساجدها عددًا من الفعاليات احتفاًء بال�سهر الف�سيل.
الأ�سيلة،  الدرعية  ثقافة  على  الرم�ساين  الربنامج  ويركز 

وي�سلط ال�سوء على تراثها الفريد باأنواعه كافة.
امل�سجل  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ط��ري��ف  ح��ي  م��ن  الفعاليات  تنطلق   
�سوق  تفعيل  وت�سمل  العاملي،  للرتاث  اليون�سكو  قائمة  �سمن 
ور�س  وعقد  الطازجة،  املو�سمية  املنتجات  يوفر  الذي  املو�سم 
اأهل  القهوة  عمل  ور�سة  اأبرزها  ومن  املتنوعة  الثقافية  العمل 
التحمي�س  من  القهوة  �سنع  خطوات  تت�سمن  التي  الدرعية، 
وحتى التذوق، مع ا�ستعرا�س عادات تقدمي القهوة ال�سعودية، 

كرم  واإب��راز  التقليدي  الرم�ساين  الإفطار  دورها يف  وحماكاة 
اأهايل الدرعية. وت�ستمل الفعاليات على جولت �سياحية مدتها 
التاريخي ب�سحبة املر�سد  30 دقيقًة ل�ستك�ساف حي الطريف 
�سيتعرف  عائلتك"  �سجرة  "اأن�سئ  فعالية  ويف  ال�سياحي، 
تكونت  التي  وال�سلة  القرابة  ورواب��ط  الق�س�س  على  ال��زّوار 
املا�سية.   الزمنية  احلقبة  خ��ال  التاريخية  املنطقة  ه��ذه  يف 
من  جمموعة  ا�ستعرا�س  يتم  التاريخي  الطريف  ح��ي  ويف 
داخل ُحجرات  اأحداثها  دارت  التي  الق�سرية  الوثائقية  الأفام 
الق�سور وبني ممرات الدرعية، لن�سمع من الأجداد بطولتهم، 
م�ساري  الأمري  ق�سر  يف  وذلك  حياتهم،  وتفا�سيل  وق�س�سهم، 
بن �سعود.  ويعك�س البجريي الأجواء الرم�سانية ويتيح لزوار 
مطل البجريي ح�سور عدد من الفعاليات مثل رواية الق�س�س 
توفر  كما  العربية.  والق�سائد  وال�سعر  التاريخي،  الطابع  ذات 

مطاعم البجريي الفاخرة قوائم ملوائد رم�سانية متنوعة.

إطالق منتجع "روزوود أماال"

البالد - جدة
نائب  عبدالعزيز،  بن  �سلطان  بن  بدر  الأم��ري  ا�ستقبل 
الإمارة بجدة، رئي�سة  اأمري منطقة مكة املكرمة، يف مقر 
بنت  ه��ن��اء  ال��دك��ت��ورة  املكلفة  عبدالعزيز  امل��ل��ك  جامعة 

عبدالله النعيم.
ومن  اجلامعة،  ط��اب  اإجن���ازات  على  �سموه  واط��ل��ع 
م�ساركة  خ��ال  متنوعة،  ميداليات   7 ب���  ال��ف��وز  اأب��رزه��ا 
الدويل  "وار�سو"  ملعر�س   16 ال�  الن�سخة  يف  اجلامعة 
امليدالية  على  اجلامعة  وح�سول    ،2022 لاخرتاعات 
الذهبية مع مرتبة ال�سرف وحتقيقها اجلائزة الكربى يف 
املعر�س الدويل ال� 13 لاخرتاعات يف ال�سرق الأو�سط 
يف  �سلطان،  بن  ب��در  الأم��ري  وا�ستقبل  الكويت.  بدولة 

عدنان  الدكتور  جدة  جامعة  رئي�س  بجدة،  الإم��ارة  مقر 
احلميدان، وا�ستمع �سموه اإىل اإيجاز عن اأعمال اجلامعة 
واخلطط  الإن�سائية  وامل�سروعات  التطوير  وم�ستجدات 
اجلامعة،  حققتها  ال��ت��ي  امل��ن��ج��زات  واأب����رز  امل�ستقبلية 
اأول  تخريج  وكذلك   ، اجلوائز  من  عدد  على  وح�سولها 

دفعة من طالبات اللغة ال�سينية.
اأِمّ القرى الدكتور   كما ا�ستقبل �سموه، رئي�س جامعة 
معدي بن حممد اآل مذهب، وا�ستمع اإىل �سرح عن اإجنازات 
واملجتمعية،  والإداري����ة  والبحثية  التعليمية  اجلامعة 
اجلامعة  وت�سكيل  للتقنية،  مكة  وادي  �سركة  ومنجزات 
اأ�سي�سي للنظارة على اأوقاف اجلامعة، واأبرز  للمجل�س الَتّ

الإجنازات التي حققها طلبة اجلامعة.

البالد - تبوك 
لوجهتي  امل��ط��ّورة  ال�سركة  الدولية،  الأحمر  البحر  �سركة  عقدت 
"البحر الأحمر" و"اأمال" – �سراكة مع فنادق ومنتجعات "روزوود" 

الرائدة عامليًا لإطاق منتجع "روزوود اأمال".
"جون  الدولية  الأحمر  البحر  ل��سركة  التنفيذي  الرئي�س  واأع��رب 
ومنتجعات  ف��ن��ادق  م��ع  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  بعقد  ف��خ��ره  ع��ن  باغانو"، 
"روزوود" ، مبينًا اأن منتجع "روزوود اأمال" يحظى مبوقع جغرايف 
فريد، عند نقطة التقاء البحر بالياب�سة، حيث يحيط به رابع اأكرب حيد 
مرجاين يف العامل من جهة، وجبال منطقة تبوك اخلّابة من اجلهة 
متناهية  بدقة  اأمال" امل�سمم  وود  "روز  منتجع  اأن  واأف��اد  الأخ��رى. 
الطبيعية  املناظر  م��ع  املعمارية  الهند�سة  تفا�سيل  دم��ج  خ��ال  م��ن 
110 غرف  ، يحتوى على  الأحمر  البحر  �ساحل  اخل�سراء، وروعة 
اأن  مفيدًا  ال�سكنية،  الوحدات  من  و25  بالكامل،  جمهزة  واأجنحة 
ذلك  يف  مبا  املميزة،  الطهي  جت��ارب  من  جمموعة  �سيقدم  املنتجع 

املطاعم الفاخرة واملطاعم املخت�سة.
يذكر اأن " اأمال" تقع �سمن نطاق حممية الأمري حممد بن �سلمان 
م�ساحة  على  ومتتد  للمملكة  الغربي  ال�سمايل  ال�ساحل  على  امللكية، 
ونظم  خابة  طبيعية  مبناظر  وتتميز  مربعًا،  كيلومرتًا   4،155
بيئية طبيعية متنوعة على مدار العام، ومن املقرر اأن ت�ستقبل اأوىل 

�سيوفها يف عام 2024م



3 2محليات 3 8 7 1 د  لع��د 9 ا 1 لس��نة  2م ا 0 2 3 س  ر 2 م��ا 9 ف��ق  ا لمو 1ه��� ا 4 4 4 ن  مض��ا ء 7 ر بع��ا ر أل ا

 ولي العهد والرئيس الصيني يؤكدان أهمية العالقات

على مدى عقود طويلة ظلت اململكة 
الرقم ال�صعب والأهم يف اأمن الطاقة 
ل�صتقرار  امليزان  ورمانة  العاملية، 
املكانة  ذات  لها  و�صتظل  اأ�صواقها، 
املعادلة  ه��ذه  يف  الرئي�س  وال���دور 
الأ���ص��ا���ص��ي��ة ل���ص��ت��ق��رار الق��ت�����ص��اد 
ومتغرياته  تطوراته  بكل  العاملي، 
ا���ص��ت��م��رار  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  ال�صناعية 
ال�صرتاتيجية  ال�صلعة  هذه  اأهمية 
لعقود قادمة بتقنيات حديثة ل�صالح 
مع  جنب  اإىل  جنبا  واملناخ،  البيئة 
�صي�صتغرق  التي  املتجددة  الطاقة 
العتماد عليها �صنوات طويلة لتلبية 

الحتياجات العاملية بن�صبة كبرية.
جمال  يف  اململكة  دور  اأه��م��ي��ة  اإن   
بالن�صبة  يعني  التقليدية،  الطاقة 
يف  م�صتحقًا  ب��ارزًا  دورًا  اأي�صا  لها 
الرائد  والإ���ص��ه��ام  املتجددة  الطاقة 
يف ه���ذا الجت������اه، خ��ا���ص��ة واأن��ه��ا 
ومناخي  ج��غ��رايف  مب��وق��ع  تتمتع 
ال�صتفادة من م�صادر  متميز يجعل 
اقت�صاديًا  ه��دف��ًا  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
ل�صرتاتيجيتها  وداع���م���ًا  جم��دي��ًا 
الطاقة  م�صادر  تنويع  يف   القوية 
ب���اإجن���از م�����ص��روع��ات ���ص��خ��م��ة، من 
خ����ال ال���رن���ام���ج ال���وط���ن���ي حتت 
ال�صريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  م��ب��ادرة 
اململكة  وروؤي����ة  امل��ت��ج��ددة  للطاقة 
زمن  يف  حتقق  هي  وه��ا   ،2030
منو  يف  عامليًا  الأول  املركز  قيا�صي 
وتقدمها  امل��ت��ج��ددة،  الطاقة  اإن��ت��اج 
كما  الأخ�صر،  امل�صتقبل  موؤ�صر  يف 
احتلت املركز الأول عربيًا يف موؤ�صر 
على  وحر�صها  النبعاثات،  خف�س 
بذل دعمها اجلاد للجهود العاملية يف 

ق�صايا املناخ. 

سموه بحث مع رئيس الوزراء العراقي تعزيز الشراكة

توقيع اتفاقيات وتأكيد على التنسيق 

جدة -واس
اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأجرى 
بفخامة  اأم�س  هاتفيًا  ات�صاًل  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �صعود 
خال  جرى  ال�صعبية.  ال�صني  جمهورية  رئي�س  بينغ  جني  �صي  الرئي�س 
بني  جتمع  التي  ال�صرتاتيجية  العاقات  اأهمية  على  التاأكيد  الت�صال 

اململكة وجمهورية ال�صني ال�صعبية.
للمبادرة  اململكة  تقدير  عن  الله-  حفظه   - العهد  ويل  �صمو  اأع��رب  وق��د 
ال�صينية لدعم جهود تطوير عاقات ح�صن اجلوار بني اململكة واجلمهورية 

الإ�صامية الإيرانية.
اململكة يف تعزيز  ال�صيني بدور  الرئي�س  اأ�صاد فخامة  من جانبه 
التعاون ودول منطقة  تطوير عاقات باده مع دول جمل�س 

ال�صرق الأو�صط.
بني  ال�صراكة  اأوج��ه  ا�صتعرا�س  الت�صال  خال  مت  كما 
اململكة وال�صني، واجلهود التن�صيقية امل�صرتكة لتعزيز 

التعاون بني البلدين يف خمتلف املجالت.
بن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  واأج���رى 
رئي�س  العهد  ويل  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان 
الأ�صتاذ  بدولة  هاتفيًا،  ات�صاًل  ال��وزراء،  جمل�س 
حممد �صياع ال�صوداين رئي�س جمل�س الوزراء 

يف جمهورية العراق.
وجرى خال الت�صال ا�صتعرا�س العاقات الأخوية بني البلدين، و�صبل 
ال�صراكة  لتعزيز  التعاون  �صبل  بحث  جانب  اإىل  وتطويرها،  تعزيزها 

ال�صرتاتيجية يف اإطار جمل�س التن�صيق ال�صعودي العراقي.
كما جرى بحث عدد من الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك.

استراتيجية الطاقة
كلمة

وزير الداخلية يبحث تطوير التعاون األمني مع بريطانيا

تفطير الصائمين في األردن والمالديف

لندن - واس
نايف بن  الأمري عبدالعزيز بن �صعود بن  عقد 
عبدالعزيز وزير الداخلية، مع وزيرة الداخلية 
الريطانية �صويا برافرمان، جل�صة مباحثات 

ر�صمية، وذلك يف العا�صمة الريطانية لندن.
واأع�����رب ���ص��م��وه ع��ن ���ص��ك��ره مل��ع��ايل ال��وزي��رة 
الرغبة  يعك�س  الذي  الجتماع  ا�صت�صافة  على 
ال�صرتاتيجية  ال��ع��اق��ات  لتعزيز  امل�����ص��رتك��ة 
والتاريخية التي تربط بني البلدين ال�صديقني.
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ح��ك��وم��ة  اأن  ���ص��م��وه  واأك����د 
ال�����ص��ع��ودي��ة ت��ث��م��ن وت��ق��در ال��ت��ع��اون الأم��ن��ي 
القائم، منوهًا بالتن�صيق الأمني املتوا�صل بني 

وزارتي الداخلية يف البلدين.
وج����رى خ���ال اجل��ل�����ص��ة ب��ح��ث ���ص��ب��ل تعزيز 
امل�صرتك،  الأمني  التعاون  م�صارات  وتطوير 

واأ������ص�����اد اجل���ان���ب���ان مب�����ص��ت��وى ال�����ص��راك��ة 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ب���ني ال����وزارت����ني وال��ن��ت��ائ��ج 

الإيجابية التي حتققت خال الفرتة املا�صية.
يف  ات��ف��اق��ي��ات  ع��دة  توقيع  اجلل�صة  و���ص��ه��دت 
والتدريبية  والتطويرية  الأم��ن��ي��ة  امل��ج��الت 
العربية  اململكة  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارت����ي  ب��ني 

ال�صعودية واململكة املتحدة.
بندر  بن  خالد  الأم��ري  املباحثات  جل�صة  ح�صر 
بن �صلطان بن عبدالعزيز �صفري خادم احلرمني 
ال�صريفني لدى اململكة املتحدة، ووكيل وزارة 
عبدالرحمن  ب��ن  ه�����ص��ام  ال��دك��ت��ور  ال��داخ��ل��ي��ة 
الفالح، وعدد من امل�صوؤولني بوزارة الداخلية.

من  ع��دد  الريطاين  اجلانب  من  ح�صره  فيما 
و�صفري  الداخلية،  وزارة  من  امل�صوؤولني  كبار 

اململكة املتحدة لدى اململكة نيل كرمبتون.

 البالد - الرياض
العا�صمة  يف  والإر���ص��اد  وال��دع��وة  الإ�صامية  ال�����ص��وؤون  وزارة  د�صنت 
ال�صائمني.  لتفطري  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  برنامج  عّمان  الأردن��ي��ة 
واأو�صح �صفري اململكة لدى الأردن نايف بن بندر ال�صديري، اأن الرنامج 
احلرمني  خ��ادم  من  العطاء  من  طويلة  مل�صرية  ام��ت��دادًا  ياأتي  العام  لهذا 
ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود -حفظه الله-، يف تلم�س 

احتياجات امل�صلمني حول العامل.
وقد اأ�صاد احل�صور بجهود اململكة يف خدمة الإ�صام وامل�صلمني يف كل مكان، 
م�صاعر  عن  وع��روا   ، اجلميع  نفو�س  يف  للرنامج  الطيب  الأث��ر  موؤكدين 

احلب وال�صكر والمتنان حلكومة اململكة العربية ال�صعودية.
مما يذكر اأن برنامج التفطري ي�صتهدف توزيع 12500 وجبة، يف خمتلف 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  وال�����ص��وري��ة،  الفل�صطينية  واملخيمات  الأردن��ي��ة  املحافظات 

اجلمعيات اخلريية ودور الأيتام.
بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  برنامج  ال���وزارة  د�صنت  كما 
عر  وقد  املالديف،  جمهورية  يف  ال�صائمني  لتفطري  �صعود  اآل  عبدالعزيز 
خل��ادم  ال�صكر  املالديفية  الإ�صامية  واجلمعيات  امل��راك��ز  على  القائمون 
وعلى  الرنامج  بتفيذ  توجيهانه  على   �� الله  حفظه   �� ال�صريفني  احلرمني 

خدمته لاإ�صام و امل�صلمني يف خمتلف اأنحاء العامل.
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البالد ــ جدة

ب�ضرورة  ال�ضائمني،  اأغذية  وخمت�ضو  اأطباء  ن�ضح 

الع�ضري، حتى واإن كان  باأي نوع من  الإفطار  جتنب 

اإىل  ي��ع��ود،  ذل��ك  يف  ال�ضبب  اأن  اإىل  لف��ت��ني  ط��ازج��ًا، 

الأن�ضولني  فيفرز  البنكريا�س،  يفاجئ  الع�ضري  اأن 

مب��رور  البنكريا�س  تعطل  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  ب��غ��زارة، 

التمر  م�ضغ  اأن  اإىل  ذات��ه  الوقت  يف  لفتني  ال��وق��ت، 

مرات عديدة بالفم، يعطي اإ�ضارة للبنكريا�س بالتهيء، 

ح�ضب  ومنظم  طبيعي  ب�ضكل  الأن�ضولني  بفرز  فيبداأ 

اأخ�ضائية  ن�ضحت  ال�ضياق  هذا  ويف  اجل�ضم.  حاجة 

اأف��راد  كلكتاوي،  حنان  الدكتورة  العالجية  التغذية 

املجتمع بعدم الإكثار من تناول احللويات التي تتزين 

الوزن  لزيادة  تفاديًا  وذل��ك   ، الرم�ضانية  املوائد  بها 

احلرارية.  وال�ضعرات  الدهون  من  املزيد  واكت�ضاب 

الغذائية  ال�ضلوكيات  اأب��رز  من  اإن  ل�"البالد"،  وقالت 

اخلاطئة هو الإفراط يف تناول احللويات نتيجة عدم 

ال�ضكريات  تعوي�س  اإىل  اجل�ضم  وحلاجة  املقاومة، 

ولكن  الطويلة،  ال�ضيام  �ضاعات  خ��الل  فقدها  التي 

توؤثر  ل  حتى  ال�����ض��واب��ط  بع�س  اإىل  يحتاج  الأم���ر 

 : واأ�ضافت  وال�ضحة.  ال�ضيام  على  �ضلبًا  احللويات 

 3 اأن يتناول  اأنه ي�ضمح لل�ضخ�س ال�ضحي الريا�ضي 

قطع من احللويات بحجم 3 اأ�ضابع مثاًل قطعة كنافة 

وب�ضبو�ضة اأو قطعة كيكة على مدار اليوم ، وينخف�س 

اليوم  يف  واح��دة  قطعة  اأو  قطعتني  اإىل  القطع  ع��دد 

بالن�ضبة ملر�ضى  اأما   ، ريا�ضي  ال�ضخ�س غري  كان  اإذا 

ال�ضكري فيف�ضل قطعة واحدة على اأن تكون خالية من 

ال�ضكر وذلك تفاديًا لرتفاع ن�ضبة �ضكر الدم.

احللويات  تناول  جتنب  �ضحيًا  الأف�ضل  اأن  وبينت 

املعدة،  حجم  ي���زداد  ل  حتى  الإف��ط��ار،  بعد  مبا�ضرة 

الإف��ط��ار  بعد  ه��و  احل��ل��وي��ات  ل��ت��ن��اول  وق��ت  فاأف�ضل 

ج��زءًا  ه�ضمت  قد  املعدة  لتكون  ث��الث،  اأو  ب�ضاعتني 

تناول  قبل  املاء  من  كوب  تناول  ويجب  الإفطار،  من 

احللوى للتحفيز على ال�ضبع ب�ضكل اأ�ضرع.

بقطعة  والك��ت��ف��اء  �ضغرية  قطع  اإىل  احل��ل��وى  ق��ّط��ع 

العك�س من قطع احللوى  الأك��ر، على  اثنني على  اأو 

اأكرب  اإرادي��ًا على تناول كميات  الكبرية التي حتفز ل 

منها. ون�ضحت د. حنان ب�ضرورة العتدال يف تناول 

ال��وزن،  ل��زي��ادة  متهد  لأن��ه��ا  الرم�ضانية،  احللويات 

والأف�ضل �ضحيًا ا�ضتبدالها بتناول الفواكه، و�ضرورة 

عدم اإهمال ممار�ضة الريا�ضة خالل �ضهر ال�ضيام، لأنها 

وت�ضاعد  والوهن،  الك�ضل  من  التخل�س  على  ت�ضاعد 

واأف�ضل  املرتاكمة باجل�ضم،  الدهون  اأي�ضا على حرق 

وقت ملمار�ضة الريا�ضة بعد �ضالة الرتاويح.

تجنبوا تناول
الحلويات بعد اإلفطار

 أخصائية تغذية:

 جدة �� عبدالهادي المالكي
ال�ضنوية  الظاهرة  انت�ضار  اأم�س،  "البالد"  عد�ضة  ر�ضدت 

بع�س  يف  الع�ضوائية  الب�ضطات  يف  املتمثلة  امل��ت��ك��ررة، 

"عرو�س البحر الأحمر"،  جدة، ورغم خمالفة هذه  اأحياء 

الب�ضطات ل�ضرتاطات ال�ضالمة، وعر�س ال�ضلع يف الهواء 

الطلق ما يعر�ضها للتلوث بالغبار، وتاأثري حرارة ال�ضم�س 

هذه  خلف  تقف  خمالفة  واف��دة  عمالة  ثمة  اأن  غري  عليها، 

الب�ضطات والتي، غالبًا ما يبداأ ن�ضاطها بعد �ضالة الع�ضر 

يف كل يوم. 

الع�ضوائية  ال��ب�����ض��ط��ات  فيها  ت��ك��ر  ال��ت��ي  الأح���ي���اء  وم���ن 

الغفاري  ذر  اأبي  مدر�ضة  املنتزهات، بجوار  املخالفة، حي 

اأي  دون  احلرمني  طريق  جوانب  اأح��د  وعلى  املتو�ضطة، 

تقيد با�ضرتاطات ال�ضالمة ال�ضحية، ويف ظل غياب الرقابة 

من قبل اجلهات املخت�ضة.

ال�ضمبو�ضك  بني  الب�ضطات  تلك  اأ�ضناف  تنوعت  وقد  هذا 

والع�ضائر  وال��ف��واك��ه  وال�ضوبيا  واجلري�س  وال�ضوربة 

من  وغريها  واللحوح  امليفا  وخبز  واللقيمات  امل�ضنعة 

غري  ال��وج��ب��ات  تلك  اأن  امل�ضتغرب  وال�����ض��يء  الأ���ض��ن��اف، 

ال�ضحية جتد من يقبل على �ضرائها من بع�س الوافدين.

وقد لوحظ خالل جولة "البالد" اأن من يدير تلك الب�ضطات 

هم من  جن�ضيات وافدة بع�ضهم من املقيمني واآخرين من 

املخالفني حيث تعر�س تلك الوجبات بطريقة غري �ضحية.

على  و�ضًا  وُخ�ضُ ال�ضراء،  حركة  يف  ازدح���ام  لوحظ  كما 

ب�ضطات الباعة لأ�ضناف من املاأكولت وامل�ضروبات، بالرغم 

من اأنها مك�ضوفة ومعر�ضة للتلوث، كما اأن ب�ضطات الفواكه 

واخل�ضروات املتنقلة ت�ضكل مظهرًا، غري ح�ضاري.

ويف هذا ال�ضياق  ا�ضتهجن كثري من �ضالكي طريق احلرمني، 

الب�ضطات، يف  تلك  الطريق على  ل�ضالكي  امللحوظ  الزحام 

الب�ضطات الع�ضوائية  الرقابية عن هذه  ظل غياب اجلهات 

وما تقدمه من اأغذية قد تلحق ال�ضرر بامل�ضتهلكني.

ال�ضاأن  بهذا  بالهتمام  املعنية  اجل��ه��ات  الأه���ايل  ونا�ضد 

الع�ضوائية  الب�ضطات  لهذه  حد  و�ضع  ب�ضرورة  مطالبني 

ال�ضحية  ال�ضرتاطات  وتطبيق  امل��اأك��ولت  هذه  ومراقبة 

عليها اأو منعها ِنهاِئّيًا.

ب�ضطات ع�ضوائية

على قارعة الطريق

البالد �� املدينة املنورة 

خالل  النبوي  امل�ضجد  اإىل  امل�ضلني  من  الآلف  مئات  يفد 

الدقة،  بالغة  تنظيمية  جهوٌد  تواكبهم  معدودة،  �ضاعات 

لت�ضهيل دخولهم اإىل اأرجاء امل�ضجد عرب 60 ممرًا رئي�ضيًا 

والتدافع،  التكّد�س  ومنع  ب�ضالمتهم،  للعناية  وفرعيًا، 

الة  لل�ضّ املخ�ض�ضة  الأماكن  ومراقبة توزيع احل�ضود يف 

ق�ضمي  يف  وال�ضاحات  والتو�ضعات  القدمي،  امل�ضجد  يف 

الرجال والن�ضاء.

وتوىل وكالة الرئا�ضة العامة ل�ضوؤون امل�ضجد النبوي اهتمامًا 

بالغًا بت�ضهيل حركة احل�ضود بالتن�ضيق والتكامل مع اجلهات 

الأمنية ل�ضمان �ضال�ضة الدخول واخلروج من واإىل امل�ضجد 

النبوي، وفق خطة تنفيذية تعنى باإدارة احل�ضود الب�ضرية، 

والتعامل معها مبهنية عالية ل�ضمان �ضالمة الزوار وامل�ضلني، 

وف��ادة  ح�ضن  على  تدريبهم  مت  م��وؤه��ل��ني  ك���وادر  خ��الل  م��ن 

عبادتهم  ليوؤدوا  لهم  اخلدمات  تقدمي  ومتابعة  القا�ضدين، 

�ضوؤون  بوكالة  احل�ضود  اإدارة  وتعمل  و�ضهولة.  ي�ضر  بكل 

امل�ضجد النبوي على توجيه امل�ضلني والزوار للم�ضليات يف 

خالل  من  لها  الو�ضول  وت�ضهيل  النبوي،  امل�ضجد  �ضاحات 

تنظيم املمرات الداخلية واخلارجية و�ضطح امل�ضجد النبوي 

لأكر من 38 ممرًا رئي�ضيًا، و 14 ممرًا فرعيًا، و 8 ممرات 

�ضل�س  ب�ضكل  الداخلية  للم�ضليات  التفويج  ل�ضمان  طوارئ، 

ثم فتح امل�ضليات اخلارجية يف ال�ضاحات بعد اكتمال الطاقة 

ال�ضتيعابية داخل امل�ضجد النبوي.

 ممرات لتنظيم عبور
المشي بعد التراويح مفيد لمرضى األورامالمصلين للمسجد النبوي

 يخفف من متاعب العالج استشاري ل�          : 

البالد � جدة  
م�ضطفى  هدير  ال��دك��ت��ور  بالأ�ضعة  الأورام  ع��الج  ا�ضت�ضاري  ق��ال 

ملر�ضى  الريا�ضات  اأف�ضل  تعترب  امل�ضي  ريا�ضة  اإن  ل�"البالد"،  مري 

ال�ضرطان الذين �ضمح لهم ب�ضيام ال�ضهر، ويتابعون مراحل عالجهم، 

ول يختلف احلال كذلك عند املتعافني من املر�س، اإذ باإمكانهم ممار�ضة 

احلر�س  م��ع  يوميًا  ال��رتاوي��ح  �ضالة  بعد  اخلفيفة  الريا�ضة  ه��ذه 

ي�ضاعدهم  فذلك  اجل�ضم،  يفقده  ما  لتعوي�س  ال�ضوائل  تناول  على 

الرم�ضانية،  ب��الأج��واء  املجتمع  وم�ضاركة  بالراحة  ال�ضعور  على 

والتخفيف من متاعب العالجات والأدوية، كما تعزز ريا�ضة امل�ضي 

خالل  من  نف�ضية  اأعرا�س  اأي  مقاومة  يف  املر�ضى  عند  اجل�ضم  اآلية 

عاملية  درا�ضة  ثمة  اأن   مري  الدكتور  وتابع  املناعي.  اجلهاز  حتفيز 

اجلانبية  الآث���ار  ملعاجلة  و�ضيلتان  واحل��رك��ة  الريا�ضة  اأن  وج��دت 

اجل�ضيمات  معدل  انخفا�س  الدرا�ضة  لحظت  اإذ  ال�ضرطان،  ملر�س 

عند  ال�ضرطانية  اخلاليا  وحتفيز  اخلاليا  �ضيخوخة  عن  امل�ضوؤولة 

امل�ضابني الذين ميار�ضون الريا�ضة، كما اأثبتت الأبحاث اأن الريا�ضة 

ت�ضاعد على التغلب على العديد من الآثار اجلانبية لعالج ال�ضرطان، 

الكتئاب  الأنيميا،  ال�ضهية،  وفقدان  الغثيان  الإعياء،  ذلك:  يف  مبا 

بينما  والدهون"،  "الع�ضالت  وتكوينه  اجل�ضم  وزن  وتغري  والقلق 

وجد اأن اأهم الفوائد الإيجابية التي انعك�ضت على مر�ضى ال�ضرطان 

هي زيادة قوة الع�ضالت والتحمل، زيادة الطاقة وانخفا�س التعب 

املفا�ضل،  حركة  ونطاق  العظام  كثافة  حت�ضني  بال�ضرطان،  املرتبطة 

زيادة وظائف القلب والأوعية الدموية واجلهاز التنف�ضي، انخفا�س 

اأثناء العالج الكيميائي، حت�ضني  الغثيان والقيء لبع�س النا�س يف 

ال�ضهية، حت�ضني النوم، زيادة م�ضاعر ال�ضيطرة على حياة املري�س، 

التوتر  م�ضتويات  انخفا�س  الإم�ضاك،  وانخفا�س  اله�ضم  حت�ضني 

ا حت�ضن املزاج. والقلق، واأي�ضً

اإن  ال��ق��ول:  اإىل  مري  الدكتور  خل�س  ��ِدي��دًا  ْ حتحَ امل�ضي  فوائد  وح��ول 

امل�ضي مفيد للجميع �ضواء الأ�ضحاء اأو املر�ضى، فالأ�ضخا�س الذين 

دقيقة   150 مبعدل  بانتظام  امل�ضي  ريا�ضة  ممار�ضة  على  يواظبون 

امل�ضي  اأن  كما  بالأمرا�س،  لالإ�ضابة  عر�ضة  اأقل  يكونون  اأُ�ْضُبوِعّيًا 

ال��وزن  فقدان  على  ت�ضاعد  التي  الريا�ضات  اأن��واع  اأك��ر  من  يعترب 

الزائد، ويف رم�ضان تزداد اأهمية امل�ضي لظروف وطبيعة الوجبات 

اإىل  املعدودة  الأي��ام  مرور  مع  قد متهد  والتي  الفرد،  يتناولها  التي 

اكت�ضاب بع�س الكيلوغرامات الزائدة.

وجبات ملوثة تعدها عمالة وافدة

1
 زيادة الطاقة2

وانخفاض التعب

 تحسين الشهية
والنوم 3

 أهمية المشي 
لمرضى السرطان

 التغلب على
اإلعياء والغثيان
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مستقبل السياحة في المملكة المقومات والتسهيالت

العالقات السعودية اإليرلندية
خييال الأ�ييسييبييوع الييفييائييت، جييرى لييقيياء بيين �سفري 
اإيرلندا  جمهورية  اىل  ال�سريفن  احلرمن  خادم 
مطار  ل�سركة  التنفيذي  واملدير  دبلن(  )عا�سمتها 
ال�سفارة  مقر  يف  كييول  نيكول�س  ال�سيد  دبييليين 
مت  اللقاء،  هييذا  يف  دبييليين.  مدينة  يف  ال�سعودية 
مطار  �سركة  تييتييولهييا  الييتييي  امليي�ييسيياريييع  مناق�سة 
من  والتي  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  دبلن 
امللك  مطار  الييدويل،  الأحمر  البحر  مطار  اأبرزها 
1( ومطار  رقم  )مبنى  بجده  الدويل  العزيز  عبد 
امللك خالد بالريا�س )مبنى رقم 5(. مدلول اخلرب 
احلكومتن  تربط  التي  العاقات  اىل  اإ�سارة  فيه 
امل�ستوى  على  فقط  لي�س  والإيرلندية  ال�سعودية 
العاقات  م�ستوى  على  اأي�سا،  لكن  ال�سيا�سي، 
من  العديد  هناك  احلكومتن.  بن  ال�ستثمارية 
وعلى  البلدين  بيين  اخليييربات  وتييبييادل  امل�ساريع 
قمة تلك العاقات، برنامج ابتعاث خادم احلرمن 
من  كبري  عييدد  ابتعاث  فيه  يتم  الييذي  ال�سريفن، 
يف  للدرا�سة  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأبيينيياء 

اجلامعات الإيرلندية.
الإمرباطورية  �سماح  خرب  ن�سر  مت  اأي�سا،  قريبا 
اليابانية بدخول املواطن ال�سعودي اىل اأرا�سيها 
عن طريق تطبيق الفيز اللكرتونية التي ت�سمح 
اىل  الييدخييول  اليي�ييسييعييودي  ال�سفر  جيييواز  حلييامييل 
لل�سياحة  زيارته  كانت  �سواء  الياباين  الأرا�سي 
نييعييم، احييتييل اجليييواز  الييتييجييارة او غييريهييا.  او 
ح�سول  يف  متقدمة  مييراكييز  لل�سفر  اليي�ييسييعييودي 
حاملها على ت�سهيات عديدة للدخول اىل العديد 
من دول العامل دون ا�سرتاطات مثل التي �سمعتها 
جدة،  مبدينة   )VFS( الييدويل  الفيز  مركز  يف 
ايرلندا  جمهورية  دخييول  فيز  طلبي  خال  وذلييك 
من  ابني  تخرج  حفل  حل�سور  دبلن(  )عا�سمتها 

اجلامعة الإيرلندية.
حلكومة  الإليييكيييرتوين  املييوقييع  اىل  تييدخييل  عندما 
الييتييي ميكن  ايييرليينييدا، ل جتييد تلك ال�ييسييرتاطييات 
خ�سو�سيات  يف  تتعمق  طييلييبييات  انييهييا  و�سفها 
من  التقدير  كل  ياقي  الييذي  ال�سعودي  املييواطيين 
انها تتعدى  العامل، طلبات اعتقد  العديد من دول 
الييتييي لبيييد ان ييياقيييييهييا حامل  حييييدود الحيييييرتام 
جييدًا،  ب�سيط  �ييسييوؤال  لل�سفر،  ال�سعودي  اجلييواز 
ملاذا كل هذه الطلبات؟ هل هذه الطلبات مو�سوعة 
من قبل مركز الفيز الدويل )vfs(؟ ال�سوؤال الذي 
املعلومات  تلك  تذهب  اييين  وبقوة،  نف�سه  يطرح 
كيف  ال�سعودي؟  املواطن  خ�سو�سية  مت�س  التي 
يتم الحتفاظ بها واتافها؟ من هو امل�سوؤول عن 
مركز  ام  ايرلندا  جمهورية  �سفارة  هي  هل  ذلييك؟ 

.)VFS( الفيز الدويل
املواطن  يتعر�س  مييعييروف،  هو  كما  باخت�سار، 
ال�سعودي للعديد من الهجمات اللكرتونية �سواء 
ميين خييال الييربيييد اللييكييرتوين او ميين خييال رقم 
املت�سل  فيها  يكون  كذلك؟  األي�س  الهاتف اجلوال، 
على علم كبري مبعلومات كثرية عن خ�سو�سيات 
برقم  يتعلق  ذلك  كان  �سواًء  ال�سعودي،  الن�سان 
واعداد  اجلوال  رقم  البنك،  ا�سم  البنكي،  ح�سابة 
افراد ا�سرته، وغري ذلك من املعلومات التي اعتقد 
جازم ان مثل تلك املعلومات التي تخ�سني كان من 
ال�سهل الو�سول اليها من طرف ا�ستطاع احل�سول 

على معلوماتي ال�سخ�سية، لكن كيف؟.

د. اإ�سماعيل حممد الرتك�ستاين

يف جتربته ال�سعرية وعن ال�سيام يف �سهر رم�سان، 
ا�سة، يرويها  خارج الوطن الكثري من العواطف اجلَيّ
هذه  الييدعييجيياين،  �سعيد  بيين  اإبييراهيييييم  ال�ساعر  لنا 
القراء  واأمييام  اأمامه  ملتزمًا  الغربة،  بباد  التجربة 
بالأمانة ال�سحفية، دون تدخل اأو تعديل يف الَنّ�س، 
املبارك،  رم�سان  �سهر  بقدوم  ئُه  ُمَهِنّ هاتفته  اأن  بعد 
وال�سيام  رم�سان  �سهر  يف  ذكرياته  عن  و�ساألته: 
خارج الوطن، يف مدينة ال�سباب لندن، اإبان تواجده 
بغر�س الدرا�سة، وهو يف مقتبل الُعمر، حيث �سارع 
اإجابته  لتاأتي  العملية،  ارتباطاته  من  بالرغم  د  بالَرّ
ما  اأ�سبه  الأدبي اجلميل،  الق�س�سي  رد  ال�َسّ هذا  يف 

يكون بالرواية يف قالبها ال�سعري. 
حروفها  ترتاق�س  ال�ساعرية،  الأدبية  القامة  فهذه 
مكنونة،  ولاآلئي  جييواهيير  وكاأنها  و�ييسييعييرًا،  نييرًا 
املاتعة  وجتربتها  ريايل،  ّ ال�سِ َها  ّ ِبَن�سِ بريقها  زان 
املييمييتييزجيية بييالييكييثييري مييين الأحيييييييزان، ل تييغيييييب عن 
باإحدى  الدرا�سية  وظييروفييه  املييغييرتب،  اأحا�سي�س 
لل�سديق  ال�سكر  وافر  ومع  الأوروبييييية،  اجلامعات 
تلك  فعن  الييكييام،  واأدب  عييذب  من  به  اأمييطييرين  مبا 
حقائبي  حزمت  حينما  فيها:  يقول  التي  التجربة 
عام  مطلع  يف  الييبييعيييييدة،  الييغييرب  بيياد  اإىل  لل�سفر 
فكري  كان  اجلامعية،  درا�ستي  لإمتييام  1979م، 
وقتي  وجييييّل  الييعييلييمييي،  التح�سيل  عييلييى  من�سب 
الدرا�سية،   املييواد  ت�سجيل  املتابعة،  يف  من�سرف 
الغربة،  باد  يف  العي�س  �سرورات  على  والتعرف 

املن�سغلة باحلياة املادية.
مل مييي�ييس زمييين طييويييل، حييتييى وجييدتيينييي يف ليلة 
رم�سانية لندنية ماطرة، اأمَلِْلُم اأحزاين حن اأخربين 
جييياري امليي�ييسييلييم، ثييبييوت روؤييييية هيييال رميي�ييسييان يف 
اإل  له  اأعرف �سببًا  اأ�سبت بحزن �سديد! مل  اململكة، 
عندما �ساألته يف ارتعاد!  كيف ن�سوم؟ متى؟ واأين؟ 
رَبّت على كتفي، وراح يطمئنني باأن الأمور ت�سري 
متاح،  غري  بالهاتف  اآنييذاك  الت�سال  وكييان  بخري! 
هاتف  غرفة  اأمييام  طويا  وقًتا  الوقوف  ويقت�سي 
الباهظة،  التكلفة  جلبته  عما  اأحدثكم  ولن  العملة، 
وهو الطالب ال�سغري امل�سدوه من كل �سيء حويل! 
حيث بداأ �سدى �سوت والده املتهدج! ي�ساأل: كيف 

حالك يا ابني؟ تعر الكام يف فمي.
 وانهمرت دمعة �ساخنة حاول اإخفاءها ب�سرعة، مّر 
ومهموم،  موجوع  وهو  رم�سان،  من  الأول  اليوم 
تغمرنا  كانت  التي  والب�سائر،  الهالت  لتلك  مفتقٌد 
الأوىل،  ال�سعودية  القناة  على  املذيع  م�ساهدة  عند 
يب�سرنا بثبوت روؤية هال رم�سان، ومفتقٌد ب�سكل 
الوالدين،  راأ�ييس  على  والُقَبل  الأح�سان  تلك  اأ�سد 
ودعييوات  مباركات  ميين  يتبعها  ومييا  الأقييربيين،  ثييم 
الليل  منت�سف  يجن  اأن  وقبل  اخلري،  �سهر  بحلول 
بهالة  نف�سي  حممل  غرفتي  اإىل  انطلقت  ب�ساعتن، 
النوم،  عيياركييت  خمييدتييي،  تو�سدت  الييذكييريييات،  ميين 

حتى رَنّ املنبه ُمعلنا قرب وقت اأذان الفجر.
ونويت  غرفتي،  من  القريبة  امليياء  حلنفية  هرولت 
اإجنلرتا  نهار  �سيف  يف  رم�سان،  اأيييام  اأول  �سيام 
�سيام،  18�ساعة  الييي  يتجاوز  الييذي  جييًدا،  الطويل 
والعط�س  اجلييوع  من  ب�سيء  اليوم  ذلك  واأم�سيت 
الإفييطييار رك�ست م�سرعًا  وقييت  حييان  اأن  ومييا  مييعييًا، 
النعم يف  ا�سرتجعت زحمة  الب�سيطة،  �سفرتي  اإىل 
الوالدة  تعدها  كانت  التي  ال�سفرة  وتلك  الوطن، 
رحمها الله، �سفرة ممتدة، و"ملغمة"، بكافة اأنواع 
والييفييول  وال�سمبو�سك  احليييب،  �ييسييربيية  الأطييعييميية، 
الأكيييات  ميين  وغييريهييا  دانة"،  و"ال�َسَقّ واملهلبية 
الإن�سانية،  التجربة  فهذه  املييعييروفيية،  احلييجييازييية 
ت على العديد، من الطاب والطالبات  اأنها مَرّ لبد 

املبتعثن للدرا�سة خارج اململكة.

ت�سهد بادنا تطورًا ملحوظًا يغبطنا عليه الكثري، 
حمط  تكن  مل  جوانب  يف  �سريعًا  ايجابيًا  ومنييوًا 

الهتمام يف خطط التنمية اىل عهد قريب 
املهمة  القت�سادية  الروافد  من  ال�سياحة  وتعترب 
هذا  يف  واجلديدة  اجلييادة  باخلطط  حظيت  التي 
التطور والنمو ل�سيما ان بادنا الوا�سعة تختزن 

الرث التاريخي القدمي  قبل ال�سام وبعده.
واذكر ان �سيفًا مهمًا زار اململكة موخرًا يف زيارة 
الينا  العا حتدث  بزيارة منطقة  ق�سرية  وحظي 
الدنيا  قارات  كل  زار  انه  موؤكدًا  راآه  مما  منده�سًا 
انه  مييوؤكييدًا  قوله  ح�سب  الييربازيييل  اىل  ال�سن  من 
يف  واآثييارًا  ب�سريًا  وتراثًا  ان�سانيًا  ارثًا  ي�ساهد  مل 
العا والتي  �ساهده يف منطقة  ما  جمال  واهمية 
الييتييي يتوق  الييعييديييدة  امليينيياطييق  تعترب ميين احيييدى 
الييعييامل. وهيييذه �سهادة  اقييا�ييسييي  ميين  اليي�ييسييواح  لها 
ال�سياحة  م�ستقبل  ان  توكد  عديدة  �سهادات  من 
ان  �سيكون  الخ�سر(  )بالذهب  عنها  والتييعرب 

�ساء الله م�ستقبًا زاهرًا. 
العاملي  اليييرتاث  مييواقييع  ميين  العديد  الن  وتتوفر 

التابعة لليون�سكو تبلغ خم�سة مواقع، اولها: 

قائمة  اىل  ين�سم  موقع  اول  وهي  �سالح:  مدائن 
الرتاث العاملي وكان ذلك عام ٢٠٠٨م. 

الوىل  ال�سعودية  الدولة  عا�سمة  وهي  الدرعية: 
قائمة  �سمن  بييهييا  طييريييف  حييي  اخييتيييييار  مت  حيييييث 

الرتاث العاملي التابعة لليون�سكو عام ٢٠١٠م 
ت�سم  التي  القدمية  املدينة  وهي  التاريخية:  جدة 
اليي�ييسييور اليييقيييدمي  وبييوابيياتييه املييتييعييددة والحييييياء 
التاريخيةداخله حيث امل�ساجد القدمية وال�سواق 
والبيوت التاريخية للعائات اجلداوية  امل�سهورة 
من مئات ال�سنن والتي مت ت�سجيلها �سمن قائمة 

الرتاث الن�ساين من قبل اليون�سكو عام ٢٠١٤م.
الر�سوم ال�سخرية يف منطقة حائل: وت�سمل هذه 
جبل  يف  والنقو�س  ال�سخرية  الييفيينييون  املنطقة 
يف  واملنجور  راط  ومنطقة  جبة  يف  �سنمان  ام 
ال�سومي�س منذ ع�سرة اآلف عام فيها اآلف النقو�س 
الثمودية والعربية التي مت ت�سجيلها �سمن مواقع 

الرتاث العاملي عام ٢٠١٥م. 
واحة  اكييرب  الح�ساء  واحيية  تعترب  الح�ساء:  واحيية 
للنخيل حماطة بالرمال يف العامل وتتوفر بها العيون 
الييعييذبيية والييكييثييري ميين املييعييامل الييرتاثييييية الييقييدمييية مثل 

م�سجد جواثي وق�سر ابراهيم وق�سر �ساهود وق�سر 
بال�سافة  العقري  وميناء  جال  ابو  وق�سر  حمري�س 
ت�سجيلها  مت  ولقد  القي�سرية  و�سوق  قييارة  جبل  اىل 

�سمن قائمة مواقع الرتاث الن�ساين عام ٢٠١٨م.
الهييمييييية  ذات  امليييواقيييع  هييييذة  اىل  وبيييال�يييسيييافييية 
احلكومة  قامت  العاملي  الييرتاث  قائمة  يف  العاملية 
منها   الييكييربى  الرتفيهية  امليي�ييسيياريييع  با�ستحداث 
مثل  والعاجية  والثقافية  والريا�سية  ال�سياحية 
م�سروع نيوم الذي يعد مدينة امل�ستقبل ملا ي�سمله 
املدن  يف  تتوفر  قلما  متطورة  عالية  تقنيات  من 
احلديثة، وكذلك م�سروع البحر الحمر ال�سياحي 
للنقاهة  واملييخيي�ييسيي�ييس  امييييال  وميي�ييسييروع  الييفيياخيير 
والعاج كما ان م�سروع القدية امل�سروع الرتفيهي 
الييريييا�ييسييي اليييذي تييتييوفيير بييه الييكييثييري ميين امليياعييب 

والنوادي املنا�سبة لكل العمار.
وقييييد حيير�ييسييت اليييدولييية عييلييى و�ييسييع الييكييثييري من 
الت�سهيات للو�سول اىل هذه املناطق لل�سواح من 
الداخل او القادمن من خارج اململكة وبا�ستحداث 
العديد من النظمة التي ت�سمن للقادمن العابرين 
او املعتمرين بزيارة هذه املناطق ال�سياحية التي 

تتوفر بها الفنادق بكافة م�ستوياتها وخدماتها.
ن�ستقبل  جدًا  املخت�سرة  العجالة  هذه  يف  ونحن 
العمل  فر�س  ايييجيياد  يف  ي�سهم  اقت�ساديًا  رافيييدًا 
وال�ستثمار لل�سركات املحلية والجنبية، وي�سهم 
�سواًء  واجلييديييدة  القدمية  املناطق  تطوير  كذلك 
اجلزر البحرية وخا�سة املج والوجه وال�سواحل 

والواحات والثار. 
الله  بها  اخت�س  التي  الزلييييية  امليييييزة  عيين  ناهيك 
ال�سريفن  احلرمن  وجييود  وهي  بادنا  �سبحانه 

والتي تهوي اليها النفو�س منذ فجر ال�سام.

�سالح عبداهلل بوقري 
 @Sal1h

العزوف عن الزواج وآثاره السلبية

من �سمن املو�سوعات الجتماعية الهادفة التي تتطرق اإليها الكاتبة 
الييقييديييرة واملييربييييية الييفييا�ييسييليية/ فيياتيين حمييمييد ح�سن يف الييعييديييد من 
املدينة  جريدة  من   21784 العدد  يف  كتبته  ما  املحلية،  ال�سحف 
العزوف  "خطورة  بعنوان  1444/8/27هي  الأحييد  ليوم  املنورة 
عن الزواج وال�سعادة املفقودة" اأجتزئ منه ال�سطور التالية، والتي 
تدل على الآثار ال�سلبية يف العزوف عن الزواج وفق �سواهد الن�سب 
الإح�سائية املثبتة لذلك تقول الكاتب يف مقالها: )لوحظ موؤخرًا من 
عزوف بع�س ال�سباب عن الزواج، ويف املقابل عنو�سة للفتيات حيث 
لاإح�ساء،  العامة  الهيئة  ح�سب   %  10 اإىل  العنو�سة  ن�سبة  و�سلت 

وعدد ال�سعوديات امل�سنفات بالعوان�س بلغ )227.860( وهن من 
املطلقات  عن  ناهيك  يتزوجن،  ومل  �سنة   )32( اأعمارهن  جتيياوزت 

الاتي بقن عازبات لرمبا لبقية احلياة(.
)كما اأن هناك تقريرًا من الهيئة العامة لاإح�ساء ي�سري اإىل اأنه 66 % 
من ال�سباب ال�سعودي اإناث وذكور مل ي�سبق لهم الزواج وهم من الفئة 
)15-34 �سنة( وميثلون )36.7 %( من اإجمايل ال�سكان ال�سعودين 

واأن ن�سبة )75.6( من الذكور مل ي�سبق لهم الزواج.
وقد اأوردت الكاتبة بع�سًا من الأ�سباب الداعية لهذا العزوف تتمثل يف:

عدم حتمل بع�س ال�سباب للم�سوؤولية الأ�سرية.

حياتهم  م�سوؤولية  حتمل  يف  اآبييائييهييم  على  منهم  البع�س  اتكالية 
الزوجية.

معاناة البع�س منهم يف عدم وجود الوظائف التي تعينهم على حتمل 
امل�سوؤولية الأ�سرية.

املغالة يف املهور وموؤونتها.
اإىل غري ذلك من العوامل الداعمة لهذا العزوف واأ�سبابه.

خامتة: واأذكر اأنه قبل عدة �سنوات قامت مناق�سات حول تف�سي العنو�سة 
يف اململكة ودول اخلليج ب�سكل دعا بع�س اجلهات املعنية واملخت�سن 
تعدد  ت�سجيع  منها  الظاهرة  من هذه  للحد  الناجعة  تقدمي احللول  اإىل 

املغالة  وعييدم  املهور  وحتديد  ذلييك،  �سرعية  فيهم  تتوفر  ملن  الزوجات 
فيها، اإ�سافة اإىل قيام العديد من اجلمعيات اخلريية يف م�ساعدة ال�سباب 

وال�سابات على الزواج وت�سجيع الدولة وم�ساندتها لذلك.
والييييييزواج نييعييميية ميين نييعييم الييلييه عييلييى خييلييقييه، تييتييوطييد ميين خاله 
والألفة  وال�سعادة  الأر�ييس  وعمارة  والتنا�سل  والرحمة  املييودة 

وال�ستقرار احلياتي.
اإيّل من  نب�س اخلتام: قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: )حبب 

دنياكم الن�ساء، والطيب، وجعلت قرة عيني يف ال�ساة(.    

وباهلل التوفيق ،، 

علي خ�سران القرين

في ليلة رمضانية لندنية ماطرة

وهييمنيية  اجتماعية  او  كييانييت  بدنية  قييوة  ميلك  ميين  هييو  ُم�ستبد 
ب�سلوك  جماعة(  ام  كان  )فييردًا  نف�سية  ليفر�س  ُمت�سلًط،  )بالبلطجة( 
به  الإ�سرار  بهدف  اقرانه  من  ُهو  من  على  وُمتعمد  ُمتكرر  عييدواين 
ب�سكل ُمبا�سر كان ام غري ذلك عن طريق التخويف والتهديد. وغالبيًا 

ما يكون ذلك من هم يف موقع ال�سلطة باختال توازن القوى.
العدوان الداخلي نتاج خلل ُا�سري بيبيئييٍة ت�سيطر عليها تلك التن�سئة 
الجتماعية )فيكون كنوع من الإ�سقاط النف�سي( كان او من الألعاب 
املُتدين  بيالتقدير  والقلق  اخلجل  من  خفية  وكييياأداة  الإلكرتونية، 
مع  م�سكات  من حل  وُمعاناة  والغرية  بدافع احل�سد  ولرمبا  للذات 
الخرين ومعتقدات �سلبية نف�سية عن الآخرين؛ وقد يكون ب�سمياتُة 
ام معادية  كانت  الذات(  واإظهار  )بالفتونه  تلك نرج�سيٍة  ال�سخ�سية 
�سخ�سيتة  على  لُيخيم  )والأ�سد(  املُظليم  الثالوث  بييذلك  ام  للُمجتمع 

ظام النف�س العدوانية.
فيقوم ب�سكل من ا�سكال الإ�ساءة واملُ�سايقة.. ليكون ذلك التنُمر.

�سخ�س  وتهديد  اأحييد  على  وال�ستائم  املُهينة  )الألقاب  لفظيًا  ُمبا�سر 
من  كنوع  اجل�سد  لغة  وا�ستخدام  ال�سحك  حتى  او  وال�سراخ  ما 
كال�سرب  اجل�سدي  )بالتعدي  فعلييًا  ام  كان  واملعايرة(  ال�ستهزاء 

والركل والتهويب لي�سل حد للتحُر�س(.
 ويف العاقات )العدوان الجتماعي( العزل او الإق�ساء الجتماعي 
بل ويكونون �سده وهو  اقرانه وجعلهم يرتكونه  ُي�ستبعد عن  كاأن 

الأكر �سيوعًا بن ال�سباب كنوع من ال�سغط والقهر النف�سي. 
اأم غري ُمبا�سر كالتنمر الإلكرتوين )يف و�سائل التوا�سل( مب�سايقته 
واإطاق ال�سائعات عليه وتهديده اأو اإحراجه ل�ستهدافه. عن طربق 

الر�سائل الن�سية او مقاطع فيديو.
والأكر تواجدًا يف املدر�سة يف اأروقة املدر�سة واحلمامات.

لُت�سبح ظاهرة بل اآفة اجتماعية جتتاح املُجتمع .. تظهر للعيان.
فيكون ذلك التاأثري ال�سلبي على ال�سحية )املُتنمر عليه( ج�سدييًا كان 
الذهاب  ن حوله واخلوف من  ال�سهية والعزلة عمَّ كال�سداع وفقدان 

اىل املدر�سة.
او نف�سيييًا ب�سعور عام باحُلزن والقلق ليكون ذلك الكتئاب والذي قد يوؤدي 

اىل النتحار. وتدٍن ملحوظ يف الدرا�سة او يف عاقاته الجتماعية.
اخل�سائ�س  لتلك  او  عليه(  )املُتنمر  فيه  عقلي  او  بييدين  ل�سعف 
ت�سوه  او  اليييوزن  يف  زييييادة  للُمتنمر)من  �سلعًة  لتكون  اجل�سدية 
ج�سدي و بروز ج�سديه ُملفتة( بانخفا�س تقدير ذاتي واجتماعي او 
لرمبا حم�سول ُمتدٍن عرب مواقع التوا�سل او من ذوي الحتياجات 

اخلا�سة )وهم الأكر تعر�سًا للتنمر والتحُر�س(.
ولرمبا يكون املُتنمر هو نف�سه ال�سحية يف يومًا ما في�سقط ما يف 

النف�س على غريه انتقامًا لذاته.
الوعي  ذلييك  يييكييون  ان  واملعلمن  الأ�ييسييرة  على  لزامييًا  كييان  ولييذلييك 
املُتنمر(  ام  ال�سحية  كييان  )�ييسييواء  ابنائها  لت�سرفات  والإدراك 
من  عليهم  يطراأ  وما  ومعتقداتُهم  وفعًا  قوًل  �سلوكُهم  وياحظون 
الألييعيياب  على  م�ساهداتهم  وماهية  ُمييعييتييادة.  غييري  �سلبية  تييغييرُيات 
باملثل  النف�س  عن  بالدفاع  يكون  الرد  كيفية  وتعليمُهم  الألكرتونية. 
فاإن كان لفظيًا يكون لفظيًا.. فاإن كان فعلياُ يكون فعليًا ويكون الرد 

هجوميًا اإيجابيًا.
التعليمية  التثقيفيية والأفام  الربامج  تلك  ولاعام دوره يف طرح 
والأخاقية واحلد من ن�سر ثقافة الُعنف والإجرام. يف زمن ُحجمت 

فيه القيم والأخاق.
كاتبة واأخ�سائيـة نف�سيـة وم�ست�سارة اأُ�سرية دوليـًا واأطفال

كرمية الداعور

صرخة أنين .. تنمر حممد حامد اجلحديل 
@abumotazz

كياأخطبوط  ال�سارع  يف  مي�سي  روبييوتييًا  اأن  تخّيل 
بييقييوائييمييه احلييديييدييية وعييييينيييييه اجليياحييظييتيين وهييو 
يراقب النا�س كاملجنون بطريقة اآلية رقمية جافة ل 
على  التعّرف  تقنية  ي�ستخدم  كان  لو  كما  فيها  حياة 
الوجه التي متت برجمتها م�سبقًا من قبل اأ�سخا�س 
�سا�سة  تتخيل  اأن  اأي�سًا  وميكنك  الهوية،  جمهويل 
�سطحها  على  ينعك�س  مييا  حتييّلييل  عينيه  يف  رقمية 
لأفام  م�ساهد  اأي  يييراه  كما  تقريرًا  وتقدم  املعدين 
وهو  الأمريكية  ال�سينما  يف  املرعبة  الييروبييوتييات 

متجه لرتجمة هذا التقرير اإىل واقع مادي مرير.
هذا ال�سيناريو يتكرر كثريًا يف معظم ق�س�س الأفام 
قدميًا  �سوارزنيجر  اأرنييولييد  ميين  بيييدءًا  ال�سينمائية 
ال�سناعي  الذكاء  األي�سون ويليامز يف ع�سر  وحتى 
الذي نعي�سه اليوم، حيث تبداأ الق�سة عادة بروبوت 
اأطفال على �سبيل املثال ل  يعي�س مع الب�سر، كدمية 
احل�سر، ثم يفقد الإن�سان ال�سيطرة عليه وينتهي به 

الأمر اإىل ما ل ُيحمد عقباه.
احلبكة  هييذه  اأن  لييلييروبييوتييات  املتحّم�سون  يعتقد 
الهوليودية ل اأ�سا�س لها من ال�سحة يف عامل الواقع 
�سيطرة  حتت  الأميير  نهاية  يف  ال�سناعي  الذكاء  لأن 
فيها  مبا  املخاوف،  واأن  فيه  يتحّكم  الييذي  الإن�سان 
واأن  ُمييرّبرة  غري  للب�سر،  الوظائف  من  الكثري  اإلغاء 

الفائدة كبرية على الإن�سان.

جاء  ال�سناعي  الذكاء  اأن  حقيقة  يف  ي�سكك  اأحييد  ل 
الوقت  مييرور  مع  �ستزداد  اإليه  احلاجة  واأن  ليبقى 
ال�سركات  لنقل  اأو  الييعييامل،  يف  اليييدول  واأن  خا�سة 
تتناف�س  واليي�ييسيين،  اأمييريييكييا  يف  وخييا�ييسيية  التقنية 
وبييرامييج  اأجيييهيييزة  اإىل  الييو�ييسييول  اإىل  وتييتيي�ييسييابييق 
م�سبوقة.  غري  وفعالية  عالية  بييقييدرات  وتطبيقات 
لكن، على اجلانب الآخر، هناك حاجة اإىل ال�ستجابة 
التقدم  هييذا  اآثيييار  مييع  والتعامل  والنييتييبيياه واحليييذر 
املفرط نحو املزيد من التقدم الذي يغيب فيه اجلانب 
الأخاقي، وهو ما تتمّيز به العلوم الإن�سانية التي 

�ستربز احلاجة اإليها مع مرور الوقت. 

بي  جي  "ت�سات  تقنية  اأحييدثييت  املييثييال،  �سبيل  على 
تي" التي اأ�سدرتها �سركة اأوبن اآي والتي �سارك يف 
تاأ�سي�سها اإيلون ما�سك الكثري من الأ�سئلة والق�سايا 
القيمة  ولييعييّل  الإنيي�ييسييان،  على  تييوؤثيير  اأن  ميكن  التي 
هنا  ولنتجاهل  هنا،  الأكييرب  اخلا�سر  هي  الأخاقية 
فقط  ولننظر  له  الأخيييرى  اخلطرية  ال�ستخدامات 
اللغة  عييامل  و�سف  اإذ  التعليم؛  يف  ا�ستخدامه  اإىل 
ال�سهري نعوم ت�سوم�سكي ا�ستخدام هذه التقنية على 
�سرقة  جمرد  واأنها  التعليمية  العملية  تقّو�س  اأنها 

يحاربها الرتبويون.
لكن �ساحب مايكرو�سوفت بيل غيت�س، يف الطرف 
"ت�سات جي بي تي" اأكرب  اأن تقنية  املقابل، يعتقد 
جنب  اإىل  جنبًا  حياته  يف  �ساهدها  تقنية  ثييورة 
والنييرتنييت  ال�سخ�سي  الكومبيوتر  اخيييرتاع  مييع 

والهاتف املتحّرك.
امل�سكلة احلقيقية هنا هي ال�سوت املدّوي لتاجرين 
يتحدثان  وهييمييا  وغيت�س  ما�سك  مثل  التقنية  يف 
ل  اأنييك  حن  يف  والتعليم  الرتبية  يف  امل�سكات  عن 
حياتهم  اأم�سوا  لعمالقة  �سوت  اأي  ت�سمع  اأن  تكاد 
نعوم  مثل  اجلامعات  داخييل  والتدري�س  البحث  يف 
اخلطاأ  اأن  يييرى  الييذي  برونر  وجييريوم  ت�سوم�سكي 
الكبري الذي وقعت فيه الرتبية الأمريكية هو اإهمال 

العلوم الإن�سانية والتخّلي عنها.

@Da3our_7k

المستقبل للعلوم اإلنسانية »4«

خالد عبد الرحمن العو�ض
@khaledalawadh
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ثمرة مبادرات ويل العهد للم�ضتقبل الأخ�ضر

للطاقة  جديدا  م�ضروعا   17 اأطلقت  اململكة  اأن  اإىل  الطاقة  وزارة  اأ���ض��ارت   

مكافىء  طن  مليون   23.1 نحو  لإزال��ة  جيجاوات   13.76 بقدرة  املتجددة 

تقريبا من ثاين اأك�ضد الكربون �ضنويا.

كما لفتت اإىل اأن اململكة اأطلقت املرحلة الأوىل لأكرب مركز اإقليمي للتقاط ونقل 

اأك�ضيد الكربون يف مدينة اجلبيل ال�ضناعية بطاقة ا�ضتيعابية  وتخزين ثاين 

 44 اإىل  ت�ضل  ق�ضوى  وبطاقة  2027م،  عام  بحلول  �ضنويا  طن  مليون   9
العامل  يف  جممع  اأك��رب  اإط��اق  ومت  2035م،  ع��ام  بحلول  �ضنويا  طن  مليون 

األف طن �ضنويا   250 اإىل  اإنتاجية ت�ضل  النظيف، بقدرة  الهيدروجني  لإنتاج 

عام 2026م.  وموؤخرا حققت اململكة املرتبة الأوىل عاملّيًا يف املوؤ�ضر الفرعي 

لعام  الأخ�ضر  امل�ضتقبل  موؤ�ضر  �ضمن  املتجددة  الطاقة  اإنتاج  بنمو  اخلا�ص 

2022م، حيث اأجنزت املراكز املتقدمة يف جميع حماوره الرئي�ضية والفرعية 

، وقد جاء هذا التقدم ال�ضريع يف املوؤ�ضر ال�ضادر عن جملة اإم اآي تي تكنولوجي 

العامل،  يف  املعاهد  اأف�ضل  اأح��د  للتقنية،  ما�ضا�ضو�ضت�ص  ملعهد  التابعة  ريفيو 

تتويجًا للجهود والربامج واملبادرات التي قادها �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 

حممد بن �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود، ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء، 

ومن اأبرزها اإعان �ضموه خال عام 2021م ، مبادرَتي "ال�ضعودية اخل�ضراء" 

تهدف  التي  امللكية  املحميات  اإن�ضاء  واإعانه  الأخ�ضر"،  الأو�ضط  و"ال�ضرق 

“اململكة  روؤية  م�ضتهدفات  من  لعدد  حتقيقًا  اململكة  يف  النباتي  الغطاء  لزيادة 

للكربون"،  الدائري  "القت�ضاد  نهج  اإىل  اإ�ضافة   ، املبادرتان  تعد  اإذ  2030؛ 
ركائز رئي�ضية لر�ضم خارطة الطريق،  للو�ضول اإىل م�ضتهدفات اململكة الطموحة 

يف مواجهة حتدي التغريرُّ املناخي.  كما اأ�ضهم يف تقدم ترتيب اململكة اإعانها 

طموحها للو�ضول اإىل احلياد ال�ضفري يف عام 2060م من خال تطبيق نهج 

وجهودها  التنموية،  خططها  مع  يتوافق  مبا  للكربون"،  الدائري  "القت�ضاد 
الذي  املتحرك"،  الأ�ضا�ص  "خط  لتمكني تنوعها القت�ضادي، ومبا يتما�ضى مع 

دور  ويعزز  يحفظ  مبا  وكذلك  للمملكة،  املحددة  الوطنية  الإ�ضهامات  يف  ورد 

اململكة الريادي يف اأمن وا�ضتقرار اأ�ضواق الطاقة العاملية، وذلك يف ظل ن�ضج 

وتواُفر التقنيات الازمة لإدارة وخف�ص النبعاثات. وقد اأطلقت اململكة يف هذا 

الإطار الربنامج الوطني لاقت�ضاد الدائري للكربون بعد اأن تبّنت قمة جمموعة 

عام  يف  القمة  الريا�ص  ا�ضت�ضافة  خال  ال�ضامل  النهج  هذا  العاملية  الع�ضرين 

2020م. واأ�ضهمت ثاثة برامج جديدة، هي جمال البتكار يف قطاع الطاقة، 
للكربون،  الدائري  لاقت�ضاد  الوطني  الربنامج  يف  البتكارية  وامل�ضروعات 

وامل�ضي ُقدمًا يف ا�ضتخدامات تطبيقات الهيدروجني حملّيًا، يف مناف�ضة اململكة 

بقية دول العامل يف املجال.

ك�ضفت وزارة الطاقة اأن اململكة حققت مراكز متقدمة يف موؤ�ضر 

يف  اجل��دي��دة  امل�ضاريع  م��ن  ع���ددًا  واأطلقت  الأخ�����ض��ر،  امل�ضتقبل 

العهد  ويل  �ضمو  اإط��اق  من  عامني  خال  وذلك  الطاقة،  جمالت 

ملبادرة ال�ضعودية اخل�ضراء، لت�ضبح �ضاحبة املركز الأول عامليًا 

يف  عامليًا  مراكز   10 وتقدمها   املتجددة،  الطاقة  اإنتاج  منو  يف 

و20  عربيا  الأول  املركز  احتلت  كما  الأخ�ضر،  امل�ضتقبل  موؤ�ضر 

عامليًا يف موؤ�ضر خف�ص النبعاثات. 

الباد - الريا�ص

السعودية األولى عالميًا
 في نمو الطاقة المتجددة

تمويل إسالمي
واملوؤ�ض�ضات  للبنوك  العام  املجل�ص  ناق�ص 

امل��ال��ي��ة الإ���ض��ام��ي��ة امل��ع��اي��ري وال��ل��وائ��ح 

منظور  من  الإ�ضامي  بالتمويل  اخلا�ضة 

عرو�ضًا  العمل  ور�ضة  وت�ضمنت  قانوين. 

ت���ق���دمي���ي���ة، ودرا������ض�����ة ح������الت ع��م��ل��ي��ة، 

الق�ضايا  حول  معمقة  تفاعلية  ومناق�ضات 

القانونية يف التمويل الإ�ضامي بالإ�ضافة 

ت��ط��وي��ر  ت��ت�����ض��م��ن  م��وا���ض��ي��ع  ���ض��رح  اإىل 

واأ�ض�ص  امل�ضتقبلية،  والآف����اق  ال�ضناعة 

وجمالت التمويل الإ�ضامي.

مؤشر السوق 
اأن��ه��ى م��وؤ���ض��ر ال�����ض��وق ال�����ض��ع��ودي جل�ضة  

نقاط  ب�4  طفيف  ارت��ف��اع  على  ال��ث��اث��اء، 

وب��ت��داولت  نقطة،   10468 عند  ليغلق 

مليار   5.7 نحو  الإجمالية  قيمتها  بلغت 

 %  1 بن�ضبة  اأرامكو،  �ضهم  وارتفع  ريال. 

عند 32.30 ريال ، كما اأنهت اأ�ضهم تكوين، 

على  تداولتها  و�ضدق،  وم�ضك،  معدنية، 

ارتفاع بن�ضبة 10 %.

أصول مالية
  بلغ حجم الأ�ضول املدارة لدى موؤ�ض�ضات 

الإدارة  ن�ضاط  ممار�ضة  يف  املالية  ال�ضوق 

بنهاية الربع الرابع 2022م نحو 743.3 

ما   %  2 ن�ضبته  بانخفا�ص  ري���ال،  مليار 

بالربع  مقارنة  ري��ال،  مليار   17.5 يعادل 

الثالث 2022 ن وذلك وفقا لبيانات هيئة 

ال�ضوق املالية عن تلك الفرتة.

 أسعار الذهب
ارتفعت اأ�ضعار الذهب مع تراجع الدولر، 

لتهدئة  تنظيمية  ج��ه��ات  م��ن  ج��ه��ود  ل��ك��ن 

العاملي  امل�ضريف  النظام  ب�ضاأن  املخاوف 

اأثرت على اإقبال امل�ضتثمرين على الذهب. 

وارت��ف��ع ال��ذه��ب يف امل��ع��ام��ات ال��ف��وري��ة 

اإىل  �ضعره  لي�ضل  املئة،  يف   0.2 بن�ضبة 

1959.63 دولًرا لاأوقية، فيما �ضعدت 
بن�ضبة  للذهب  الآج��ل��ة  الأمريكية  العقود 

 1960.30 م�����ض��ج��ل��ًة  امل��ئ��ة،  يف   0.3
دولًرا لاأوقية.

   

 تعاون بين وزارة االستثمار والتأمينات
البالد - الرياض  

وقعت وزارة ال�ضتثمار مذكرة تفاهم مع املوؤ�ض�ضة العامة 

التن�ضيق  م�ضتوى  رف��ع  ب��ه��دف  الجتماعية،  للتاأمينات 

تطوير  ويعزز  يدعم  ما  كل  يف  الفّعال  امل�ضرتك  والعمل 

اخلدمات املقدمة وال�ضتفادة املتبادلة من قواعد البيانات.

وتعمل املذكرة على التعاون بني اجلهتني يف عدة جمالت 

ملعاجلة  م�ضرتك  عمل  فريق  لتكوين  التعاون  اأهمها  م��ن 

ال�ضتثمار،  وزارة  من  املرخ�ضني  امل�ضتثمرين  حتديات 

الإج����راءات  �ضهولة  ي�ضمن  مب��ا  الت�ضعيد  اآل��ي��ة  وو���ض��ع 

اإج���راءات  لتي�ضري  ال���ازم  ال��دع��م  وت��ق��دمي  وا�ضتدامتها، 

مراجعة  يف  والتعاون  واملحتملني،  احلاليني  امل�ضتثمرين 

ال�ضركات  عمل  بت�ضهيل  تتعلق  التي  واللوائح  الأنظمة 

والق��رتاح  بالتعديل  الرفع  جهود  وتن�ضيق  ال�ضتثمارية 

مبا يخ�ص ذلك، بالإ�ضافة اإىل درا�ضة مدى اإمكانية مواءمة 

ال��ف��رق ال��رق��اب��ي��ة ب��ني ال��ط��رف��ني وت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات فيما 

يتعلق  فيما  الإلكرتوين  والربط  الرقابي،  اجلانب  يخ�ص 

باخلدمات املقدمة وم�ضاركة البيانات بني الطرفني.

اخل��دم��ات  وك��ف��اءة  ج���ودة  تعزيز  يف  امل��ذك��رة  ت�ضهم  كما 

خال  من  وذلك  للم�ضتثمر،  املقدمة  واملنتجات  احلكومية 

ي��دع��م وي��ع��زز تطوير  م��ا  ك��ل  ال��ف��ع��ال يف  امل�����ض��رتك  العمل 

وفق  البيانات  قواعد  من  املتبادلة  وال�ضتفادة  اخلدمات 

�ضوابط واآليات حمددة، مما ينعك�ص اإيجابًيا على حت�ضني 

ودقتها،  البيانات  وج��ودة  الأداء  ومراقبة  العمل  اإنتاجية 

وتقدمي خدمات عالية اجلودة، خال فرتة زمنية قيا�ضية.

البالد - الرياض   
ال��زراع��ي  لا�ضتثمار  ال�����ض��ع��ودي��ة  ال�����ض��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 

بالكامل  امل��م��ل��وك��ة  "�ضالك"  احل��ي��واين  والإن���ت���اج 

ا�ضتكمالها  ع��ن  ال��ع��ام��ة،  ال���ض��ت��ث��م��ارات  ل�����ض��ن��دوق 

ال�ضلع  من  طن  األ��ف  ومئتي  مليون  من  اأك��ر  توريد 

ب�ضكل  وّردت  2022م حيث  عام  الإ�ضرتاتيجية يف 

من   %  20 متثل  القمح  من  طن  األ��ف   720 مبا�ضر 

باملناق�ضات  الفوز  بعد  ال�ضنوية  اململكة  م�ضرتيات 

اإطار  الغذائي يف  لاأمن  العامة  الهيئة  التي طرحتها 

يف  ال�ضعوديني  امل�ضتثمرين  ودع��م  ت�ضجيع  برنامج 

القمح  �ضراء  م�ضادر  تنويع  برامج  كاأحد  اخل��ارج 

لتعزيز الأمن الغذائي يف اململكة.

مبا�ضر  غري  ب�ضكل  وّردت  "�ضالك" اأنها  واأو�ضحت 

عرب �ضركاتها التابعة يف خمتلف القارات كمية تبلغ 

اأكر من 300 األف طن من القمح و120 األف طن من ال�ضعري و 70 األف طن 

من فول ال�ضويا و12 األف طن من اللحوم احلمراء و11 األف طن من الأرز. 

عبدالرحمن  بن  �ضليمان  املهند�ص  "�ضالك"  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ص  وق��ال 

للقمح من خال  اململكة  % من احتياج   30 "اإننا فخورون بتوريد  الرميح: 

العقود املبا�ضرة وغري املبا�ضرة بالإ�ضافة اإىل عدد من ال�ضلع الغذائية الأكر 

اأهمية، حيث تاأتي هذه اجلهود �ضمن اإ�ضهامات ال�ضركة لتحقيق امل�ضتهدفات 

الوطنية لاأمن الغذائي بتوفري ال�ضلع الإ�ضرتاتيجية من ا�ضتثمارات "�ضالك" 

التوريد  تعاقدات  اأحد  اأن  وبني  العامل".  حول  الن�ضبية  امليز  ذات  ال��دول  يف 

الغذائي  ال�ضعري تعد �ضابقة يف جمال الأمن  األف طن من   60 البالغة كميتها 

حمليًا بعد اأن تكاملت اجلهود بني قطاعات حكومية وخا�ضة عرب جميع مراحل 

2030؛  اململكة  روؤي��ة  م�ضتهدفات  مع  يتما�ضى  توجه  يف  الإم���داد  �ضا�ضل 

ل�ضمان حتقيق الأمن الغذائي حيث تعاقدت "�ضالك" على توريد �ضلعة ال�ضعري 

التنمية  بتمويل من �ضندوق  التي حظيت  امل�ضاعد  من�ضور  ل�ضالح جمموعة 

�ضركة  ناقات  اإحدى  عرب  اأ�ضرتاليا  من  ال�ضحنة  توريد  عملية  لتتم  الزراعية 

البحري ال�ضعودية.

لاإ�ضهام  الإ�ضرتاتيجية  اأهدافها  حتقيق  نحو  قدمًا  "�ضالك"  �ضركة  ومت�ضي 

اإ�ضرتاتيجية الأمن الغذائي باململكة من خال زيادة ا�ضتثماراتها  يف حتقيق 

ا�ضتثماراتها  وتنويع  تو�ضيع  رحلة  وا�ضلت  حيث  وعامليًا،  حمليًا  النوعية 

على  ال�ضتحواذ  �ضفقة  ا�ضتكمال  ومنها  2022م  ال��ع��ام  خ��ال  اخلارجية 

القاب�ضة، وكذلك ا�ضتحواذها بالكامل  الزراعية  اأولم  % من �ضركة   35.43
�ضي"،  اإل  "اأي  الأ�ضرتالية  ال�ضاأن  حلوم  �ضركة  على  فودز  منريفا  �ضركة  مع 

يف  املتخ�ض�ضة  الهندية  ف��ودز  تي  اإل  �ضركة  من   %  9.2 على  وا�ضتحواذها 

جمال اأرز الب�ضمتي.

مليون طن سلع استراتيجية وردتها سالك

 البالد - الرياض   
ح�ضل برنامج �ضمان التمويل للمن�ضاآت ال�ضغرية 

واملتو�ضطة "كفالة"، على ثاث جوائز من �ضتيفي 

2023م  لعام  اأفريقيا  و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق 

و  الأع���م���ال  منتجات  الب��ت��ك��ار يف  ج��ائ��زة  وه���ي 

اجلهات  من  للجائحة  القيمة  ال�ضتجابات  جائزة 

احلكومية وجائزة املنتج الأكر قيمة.

ال�����ض��رق الأو���ض��ط واح��دة  وت��ع��ّد ج��ائ��زة �ضتيفي 

يف  ال��رائ��دة  لاأعمال  املرموقة  اجل��وائ��ز  اأك��ر  من 

اإجنازات  لتقدير  2002م،  عام  وتاأ�ض�ضت  العامل، 

ال�ضركات من جميع اجلوانب القت�ضادية واأثرها 

يف جميع اأنحاء العامل وبذلك اأ�ضبحت اإحدى اأكر 

اجلوائز العاملية املرغوبة.

التمويل  �ضمان  ل��ربن��ام��ج  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأع����رب 

"كفالة"  بح�ضول  فخره  عن  ها�ضم  "كفالة" همام 
ع��ل��ى ع����دد م���ن اجل���وائ���ز ال���دول���ي���ة خ����ال ع��ام��ي 

لياأتي  يكن  مل  اأن��ه  م��وؤك��دًا  2023م،  2022م- 
التي  التمويل  القطاع املايل يف �ضمانات  لول ثقة 

حققه  ال��ذي  الكبري  والنجاح  ال��ربن��ام��ج،  يوفرها 

ال�ضعودية  يف  التمويل  جهات  مع  ال�ضراكة  عرب 

وال�ضغرية  ال�ضغر  متناهية  املن�ضاآت  قطاع  لدعم 

واملتو�ضطة.

 كفالة يعزز استدامة
 تمويل ريادة األعمال

1
مشروعًا217

للطاقة المتجددة

3
4

مك������������تسبات
س��������������������عودية

 تقدم في
المستقبل األخضر

 مركز إقليمي
اللتقاط االنبعاثات

 أكبر مجمع
للهيدروجين النظيف
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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
بينما ت�ستمر املواجهات بني رو�سيا واأوكرانيا، اأّكدت وزارة الدفاع 

الرو�صية، اأم�س )الثالثاء(، اأنها اأ�صقطت �صاروخًا اأمريكيًا بعيد املدى 

اإىل  الأ�صلحة  هذه  ت�صليم  على  تاأكيد  اأول  يف   ،GLSDB طراز  من 

اأوكرانيا، التي تعتربها �صرورية ل�صن هجوم م�صاد ت�صتعد له.

ال��وزارة يف بيان حول هذه ال�صواريخ، التي ي�صل مداها  وقالت 

اإىل 150 كيلومرتًا، ووعدت الوليات املتحدة بت�صليمها لكييف بداية 

هاميار�س،  �صاروخ   18 للطائرات..  امل�صاد  الدفاع  "اأ�صقط  فرباير: 

و�ساروخا موجها من طراز GLSDB". وذكر املتحدث با�صم وزارة 

اجلوي  الدفاع  و�صائط  اإن  كونا�صينكوف،  اإيغور  الرو�صية،  الدفاع 

الرو�صي اعرت�صت، لأول مرة منذ بدء العملية الع�صكرية يف اأوكرانيا، 

قذيفة موجهة من نوع GLSDB تابعة للقوات امل�صلحة الأوكرانية. 

والقنبلة من نوع GLSDB تعني القنبلة ذات القطر ال�صغري التي 

واأر�صلتها  الذكية"،  "القنبلة  ا�صم  عليها  وُيطلق  الأر���س،  من  تطلق 

ال��ع��ام.  اأوك��ران��ي��ا يف وق��ت �صابق م��ن ه��ذا  اإىل  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 

اأوكرانية  12 م�صرية  واأ�صار املتحدث الع�صكري الرو�صي اإىل تدمري 

ومقاطعة  ال�صعبية  دونيت�صك  وجمهورية  زاب��اروج��ي��ا  مقاطعة  يف 

خاركوف، فيما قالت القوات امل�صلحة الأوكرانية اإن رو�صيا اأطلقت ما 

جمموعه 15 م�صرية اإيرانية ال�صنع، فجر اأم�س، مت تدمري 14 منها. 

و�صاروخية  جوية  �صربات  وقوع  خطر  يزال  "ل  اجلي�س:  واأ�صاف 

عاليا يف اأرجاء اأوكرانيا".

القوات  اأن  لالأنباء  الرو�صية  "تا�س"  وك��ال��ة  اأف���ادت  جهتها،  م��ن 

كما  بالكامل،  ال�صناعية  املنطقة  �صيطرت على  باخموت  الرو�صية يف 

اأكدت �صلطات دونيت�صك املوالية لرو�صيا، اأن القوات الرو�صية تتقدم 

اأن  الربيطانية،  الدفاع  وزارة  رجحت  وقت  يف  اأفدييفكا.  حمور  يف 

اأفدييفكا  ح�صار  حماولة  اأثناء  دباباتها  من  الكثري  خ�صرت  رو�صيا 

بدونيت�صك، م�صرية اإىل اأن رو�صيا مل حتقق �صوى تقدم هام�صي هناك.

أوكرانيا تنشر صواريخ بعيدة المدى

البالد - وكاالت
معايري  و�صعت  املدنية  القوى  اأن  بريت�س،  فولكر  لل�صودان  الأمم��ي  املبعوث  اأك��د 

اإىل  املقاطعة  الكتل  بعودة  متفائل  اأن��ه  مو�صحًا  ال��وزراء،  رئي�س  لختيار  مو�صوعية 

العملية ال�صيا�صية.

رئي�س  اختيار  يف  تتدخل  لن  الثالثية  الآلية  اإن  ل�"العربية"،  وفقًا  بريت�س،  وق��ال 

الوزراء، م�صريًا اإىل اأن املواجهة بني اجلي�س والدعم ال�صريع واردة لكن غري مرجحة، 

مبينًا اأن اإ�صالح املوؤ�ص�صة الع�صكرية يحتاج لأكرث من 6 �صنوات، ودمج الدعم ال�صريع 

داخل اجلي�س يحتاج اأكرث من 5 �سنوات.

لدعم  الدولية  املنظمة  بعثة  يراأ�س  الذي  ال�صودان،  اإىل  املتحدة  الأمم  مبعوث  وكان 

فر�س  حيال  تفاوؤله  عن  املا�صي  الأ�صبوع  عرب  قد  )يونيتام�س(،  النتقالية  املرحلة 

اأي  "اأقرب من  اأ�صبح  ال�صودان  اأن  موؤكدًا  ال�صيا�صية،  العملية  م�صار  تقدم على  حتقيق 

وقت م�صى" للتو�صل اإىل حل رغم ا�صتمرار التحديات. وقال بريت�س يف اإحاطته اأمام 

جمل�س الأمن، اإن الأطراف ال�صودانية اأقرب ما تكون الآن للتو�صل اإىل ت�صوية �صيا�صية 

والعودة اإىل احلكم املدين، م�صريًا اإىل التفاق الذي وّقعه اجلي�س ال�صوداين و�صريحة 

وا�صعة من الأطراف املدنية فيما ُعرف ب�"التفاق الإطاري" يف دي�صمرب املا�صي. وراأى 

بريت�س اأن تلك كانت حلظة مهمة اأذنت مبرحلة جديدة للعملية ال�صيا�صية التي تهدف اإىل 

التحّول نحو احلكم املدين الدميقراطي وفرتة انتقالية جديدة.

وقوات  الربهان،  الفتاح  عبد  الفريق  بقيادة  –اجلي�س  الع�صكرية  الأط��راف  ووّقعت 

مع  الإطاري  التفاق  )حميدتي(،  دقلو  حمدان  حممد  الفريق  ال�صريع" بقيادة  "الدعم 
التحالف الرئي�صي للمعار�صة "احلرية والتغيري"، بالإ�صافة اإىل قوى �صيا�صية ومهنية 

اأخرى، لبدء مرحلة انتقالية ت�صتمر ملدة عامني وُتختتم باإجراء انتخابات، فيما يتخلى 

الع�صكريون عن العمل ال�صيا�صي ويعودون اإىل ثكناتهم.

السودان.. اتفاق على معايير اختيار رئيس الوزراء

رو�صيا توؤّكد اعرتا�س اأحدها



البالد ــ جازان
املبارك  يتجدد يف كل عام ومع حلول �ضهر رم�ضان 
الطلب  يزداد  الذي  ال�ضواك  اقتناء عود  الإقبال على 
ر�ضول  ب�ضنة  اقتداًء  الف�ضيل  ال�ضهر  هذا  عليه خالل 
الله حممد �ضلى الله عليه و�ضلم، الذي رّغب فيه يف 
فيه  قال  ال��ذي  وال�ضالم  ال�ضالة  اأف�ضل  عليه  حديثه 

للرب". مر�ضاة  للفم  مطهرة  "ال�ضواك 
توجد  التي  املناطق  اأك��ر  من  تعد  ج��ازان،  ومنطقة 
" و"الب�ضام" املنتجة لل�ضواك،  "الأراك  اأ�ضجار  فيها 
احلا�ضر  ال��وق��ت  يف  ال�ضجرتان  ه��ات��ان  واأ�ضبحت 
نظرًا  تكثريها،  على  الدول  تعمل  التي  الأ�ضجار  من 
من  ب��ه  تتمتع  ومل��ا  والق��ت�����ض��ادي��ة،  الطبية  لقيمتها 
مكونات عديدة وخ�ضائ�ص فاعلة اأجمع عليها الكثري 
من العاملني يف جمال ال�ضناعات الطبية والدوائية.

"�ضالفادورا  با�ضم  علميًا  ُت�ضمى  الأراك  و�ضجرة 
باأنها معمرة  الأ�ضنان، وتتميز  بري�ضيكا" اأو �ضجرة 
وتتحمل  للملوحة،  وم��ق��اوم��ة  اخل�����ض��رة  ودائ��م��ة 

جذورها  من  وي�ضتخرج  اجل��وي��ة،  ال��ظ��روف  جميع 
األياف كثيفة وناعمة  "ال�ضواك" الذي هو عبارة عن 
ت�ضبه الفر�ضاة يتم ا�ضتخدامها عن طريق قطع راأ�ص 

امل��راد  للجزء  اخل��ارج��ّي��ة  الق�ضرة  واإزال���ة  امل�ضواك 
ا�ضتخدامه منه با�ضتخدام املق�ّص اأو ال�ّضّكني وترطيبه 

قلياًل ل�ضتخدامه يف تنظيف الفم والأ�ضنان.
فيما تتميز �ضجرة الب�ضام اأو ما ي�ضمى ب�"البل�ضان" 
اأو" البيل�ضان"، برائحتها الفواحة العطرة عند فرك 
الب�ضام  �ضجر  وينت�ضر  منها،  غ�ضن  اأخذ  اأو  اأوراقها 
اأربعة  اإىل  ارتفاعها  وي�ضل  اجلبلية،  املناطق  يف 
متبادلة  مركبة  اأوراق  لها  امل�ضكن،  ثنائية  اأم��ت��ار، 
واأزه��اره��ا  وري��ق��ات،   5  -  3 بني  ما  ال�ضكل  ري�ضية 
قطعها  عند  والأغ�ضان  ال�ضاق  ويفرز  اللون،  حمراء 

�ضائاًل راتنجيًا ذا رائحة منع�ضة.
من  ويعد  كم�ضواك،  الب�ضام  اأغ�ضان  وت�ضتخدم 
اأف�ضل امل�ضاويك بعد الآراك، بل اإن البع�ص يف�ضلها 
الق�ضور  اأن  كما  العطرية،  لرائحتها  الأراك  على 
م��ادة  على  حتتوي  ال�ضجرية  حل��اء  م��ن  امل��اأخ��وذة 
عطرية راتنجية ت�ضتخدم كع�ضارة مطهرة للجروح 

ومبيدة للبكترييا.

البالد ــ الرياض
"معر�ص  بالريا�ص  الأدب���ي  ال��ن��ادي  اأطلق 
ن�ضخته  يف  ال�ضنوي"  اخل���ريي  ال��ك��ت��اب 
ال16، والذي يقام مبقر النادي، وي�ضتمر 
وتاأتي  رم�ضان.  من  ع�ضر  اخلام�ص  حتى 
ال��ن��ادي على  م��ن  ك��م��ب��ادرة  املعر�ص  ف��ك��رة 
واملوؤ�ض�ضات  الأف����راد  ت��رع��ات  ا�ضتقبال 
واجل���ه���ات م���ن ال��ك��ت��ب ب��ج��م��ي��ع اأن��واع��ه��ا 
اأن  على  للبيع  عر�ضها  ثم  وتخ�ض�ضاتها، 

يكون ريعها للجمعيات اخلريية الوطنية.
الأدب��ي  ال��ن��ادي  رئي�ص  اأو���ض��ح  م��ن جانبه 
بهذه  املحمود  �ضالح  الدكتور  بالريا�ص 
ال��ك��ت��اب اخل��ريي  اأن م��ع��ر���ص  امل��ن��ا���ض��ب��ة، 
وطنية  مبادرة  ميثل  النادي  ينظمه  ال��ذي 
وثقافية م�ضتمرة، تاأتي ا�ضت�ضعارًا من هذه 
الجتماعية  بامل�ضوؤولية  العريقة  املوؤ�ض�ضة 
بو�ضفه  ع��ات��ق��ه  ع��ل��ى  امل��ل��ق��اة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
املعر�ص  ي��ه��دف  حيث  وط��ن��ي��ة،  موؤ�ض�ضة 
وامل�ضتمرة خالل  املمتدة  دوراته  �ضائر  يف 
�ضتة ع�ضر عامًا اإىل تر�ضيخ قيمتني نبيلتني 

ون�ضر  مبتكرة،  بطريقة  اخل��ري  عمل  هما 
اأن  اإىل  م�ضريًا  ال��ق��راءة،  وحتفيز  الكتاب 
املعر�ص ي�ضتقبل الترع بالكتب من الأفراد 
الترع  وي��ت��م  بيعها،  ي��ع��اد  ث��م  واجل��ه��ات، 
الر�ضمية  اخل��ريي��ة  للجهات  ريعها  بكامل 
ال�ضاد�ص  ه��و  ال��ع��ام  ل��ه��ا، وه���ذا  امل�����ض��رح 

اخلريي  املعر�ص  هذا  دورة  عمر  من  ع�ضر 
ي�ضتقبل  اأنه  املعر�ص  ويحر�ص  ال�ضنوي. 
الكتب من كل فئات املجتمع الراغبة، �ضواًء 
يتيح  اأن��ه  كما  اأف���راد،  اأو  موؤ�ض�ضات  كانت 
اقتناء  يف  رغبة  له  من  لكل  ال�ضراء  فر�ضة 
للجميع،  ومنا�ضبة  رمزية  باأ�ضعار  الكتاب 

جمالتها  يف  تتنوع  الكتب  اأن  اإىل  اإ�ضافة 
كتب  وثمة  وتخ�ض�ضاتها،  ومو�ضوعاتها 
ن�����ادرة وم��و���ض��وع��ات ع��ل��م��ي��ة ودرا����ض���ات 
ال���دورات  يف  املعر�ص  اأن  يذكر  خمتلفة. 
وت�ضجيعه  مب��ح��اف��ظ��ت��ه  يتميز  امل��ا���ض��ي��ة 
و�ضيلة  يكون  اأن  على  وم��رت��ادي��ه  ل���زواره 
القراءة  نهم  واإ�ضباع  اخل��ري،  لفعل  مثالية 
فعالياته  يبداأ  حيث  واملهتمني،  واملطلعني 
اإىل  م�ضاًء  والن�ضف  التا�ضعة  ال�ضاعة  من 

ال�ضاعة ال�12 والن�ضف �ضباحًا.
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عروض استثنائية 
في اليوم العالمي للمسرح

مساويك األراك.. سلع رائجة في رمضان

البالد ــ جدة
للم�ضرح  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم  ي��ع��ت��ر   
�ضنويًا،  العامل  بها  يحتفي  منا�ضبة، 
كاإطاللة على �ضناعة الفن واإ�ضراكه 
يف حياة املجتمع، باإقامة جملة من 
اخلا�ضة  والح��ت��ف��الت  الأن�����ض��ط��ة 
ب��ه��ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة، وي���ه���دف ال��ي��وم 
ل��ل��روي��ج لهذا  ل��ل��م�����ض��رح،  ال��ع��امل��ي 
ال��ف��ن يف خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال��ع��امل، 
ون�����ض��ر امل��ع��رف��ة ب��ني ال��ن��ا���ص ح��ول 
واإدراك  ال��ف��ن��ي،  ال��ن��م��وذج  ق��ي��م��ة 
ودعمها،  امل�ضرحية  الأع��م��ال  قيمة 
والفنون  امل�ضرح  هيئة  تنه�ص  كما 
الأدائية، بدورها يف التعريف بالفن 
على  ال�ضوء  وت�ضليط  امل�ضرحي، 
هذا الفن، ودوره يف �ضناعة الثقافة 
املوالفة  يف  وق��درت��ه  التاريخ،  عر 
ب���ني ع��ن��ا���ض��ر ف��ن��ي��ة م��ت��ع��ددة، اإىل 
منذ  ال�ضعودي  امل�ضرح  اإبراز  جانب 
احلركة  تعزيز  يف  ودوره  بداياته، 

الفنية خالل ال�ضنوات املا�ضية.
ل�ضتعادة  ج��ه��ودًا  الهيئة  وت��ب��ذل 
بناء  على  واحلر�ص  امل�ضرح،  روح 
القدرات الوطنية يف جميع قطاعات 
امل�ضرح والفنون الأدائية، وذلك يف 
باملجال  النهو�ص  على  عملها  اإط��ار 
ودعم  الأدائ��ي��ة  والفنون  امل�ضرحي 
وال���ض��ت��ث��م��ار  ال��ت��م��وي��ل  وت�ضجيع 
ف���ي���ه، واع���ت���م���اد ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة 
وتنه�ص  املجال  بهذا  ترتقي  مهنية 
امل�ضارح،  بتفعيل  وال�ضطالع  ب��ه، 
و���ض��م��ان ج����ودة امل��ح��ت��وى امل��ق��دم 
الإن��ت��اج،  غ����زارة  وت�ضجيع  ع��ل��ي��ه، 

ون�����ض��ر ث��ق��اف��ة ال��ع��رو���ص الأدائ���ي���ة 
الثقافة  يف  اأ�ضا�ضيًا  مكونًا  لت�ضبح 

الوطنية.
عرو�ص  يف  الهيئة  روؤي���ة  وت��رك��ز 
كل  على  ا�ضتثنائية  مبواهب  ملهمة 
يف  املتمثلة  ر�ضالتها  �ضمن  م�ضرح؛ 
حتفيز تطور قطاع امل�ضرح والفنون 
الأدائية وتنميتهما من خالل متكني 
م�ضريات  لبناء  ال�ضعودية  املواهب 
مهنية ناجحة واإن�ضاء حمتوى يلهم 
يف  اأهدافها  ت�ضب  حيث  اجلمهور، 
كميته  وت��ع��زي��ز  امل��ح��ت��وى  �ضناعة 
اأعلى  حتقيق  �ضمان  مع  وتنوعه، 
معايري اجلودة، وزيادة عدد اأعمال 
والعمل  وتنوعها،  املحلي  الإن��ت��اج 
اإي�ضال قطاع امل�ضرح والفنون  على 
الأدائ���ي���ة ل��ك��اف��ة امل��ن��اط��ق وال��ف��ئ��ات 
وللجمهور  املختلفة،  الجتماعية 

واملمار�ضني على حد �ضواء.
الثقافة  جمعية  اأق��ام��ت  جانبها  م��ن 
الحتفاء  فعاليات  بجدة،  والفنون 
بح�ضور  للم�ضرح،  العاملي  باليوم 
الثقافة  يف  املتخ�ض�ضني  من  نخبة 
ا�ضتملت  والتي  وامل�ضرح،  وال��ف��ن، 
على تقدمي م�ضرحية "�ضالة رقم.."، 
من تاأليف جون مارتينيز، واإخراج 
اأحمد ال�ضمان، مب�ضاركة �ضارك فيها 
بالبيد،  وحم��م��د  ال�ضليمي،  حممد 
ويا�ضر احلربي، والتي يدور ن�ضها 
احلركة  مع  امل�ضرحية،  والتحولت 
ال�ضوتية،  وامل��وؤث��رات  والإ���ض��اءة 
للم�ضاهد املعرة عن  املمثلني  واأداء 

تاريخ امل�ضرح.

البالد ـ جدة

صرف ريعها في األعمال الخيرية

رفع مساهمة القطاع غير الربحي

انطلقت اأم�ص الن�ضخة ال�22 من فعالية ب�ضاط الريح يف جدة، بعنوان "جدة.. خريها 
دوم،  �ضوبر  ج��دة  مركز  يف  1444ه�،  لعام  رم�ضان  فعاليات  �ضمن  وذل��ك   يدوم"، 
الكويت،  منها  العامل،  اأنحاء  �ضتى  من  عاِر�ضًا   170 من  اأكر  الفعالية،  يف  وي�ضارك 
واململكة  وم�ضر،  وتركيا،  ولبنان،  والبحرين،  عمان،  و�ضلطنة  والإم���ارات،  وقطر، 
ت�ضارك  الأوىل  وللمرة  الها�ضمية،  الأردن��ي��ة  واململكة  والهند،  الريطانية،  املتحدة 
جمهورية اأوزبك�ضتان بعرو�ص متنوعها من تراثها الثقايف والفني، وهذه تعطي دللة 
امل�ضاركة  املتزايد على  الإقبال  ال�ضنوي" ومدى  الريح  "ب�ضاط  كبرية لأهمية معر�ص 

�ضواء من موؤ�ض�ضات، اأو من جهات مرتبطة بالأعمال اخلريية الن�ضوية.

الفعالية انطلقت برعاية �ضاحبة ال�ضمو 
بن  عبدالله  بنت  عادلة  الأم��رية  امللكي 
اخلريية  املوؤ�ض�ضة  رئي�ص  عبدالعزيز 
املنزلية  ال�ضحية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ران��ي��ا  امل��ل��ك��ة  وب��ح�����ض��ور  "نرعاك"، 
الأردن��ي��ة  اململكة  ملك  عقيلة  العبدالله 
الها�ضمية، وي�ضتمر املعر�ص مدة 6 اأيام، 
خ�ض�ص منها 4 اأيام لل�ضيدات، ويومان 
ذائقة  ليري  والعائالت،  الأ�ضرة  لكامل 
اأف�ضل  على  ل��الط��الع  وينقلهم  زواره، 
الأو���ض��ط  ال�ضرق  اأ���ض��واق  معرو�ضات 
دالة  وا�ضعة  م�ضاركات  و�ضط  الفاخرة، 
ال���ذي يحظى به  ال��ك��ب��ري  ع��ل��ى الإق���ب���ال 
اأرقى  لعر�ص  عام  كل  الريح"  "ب�ضاط 

املنتجات واأحدث الت�ضاميم واملنتجات 
تعد  ت�ضويقية  من�ضة  ع��ل��ى  ال��دول��ي��ة 
اخل��ريي  الت�ضويق  من�ضات  اأه���م  م��ن 
بتنظيم  والإ�ضالمي،  العربي  بالعاملني 
احرايف من املوؤ�ض�ضة اخلريية للرعاية 

ال�ضحية املنزلية " نرعاك".
اخلريية  املوؤ�ض�ضة  رئي�ص  �ضمو  واأكدت 
املنزلية  ال�ضحية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ران��ي��ا  امل��ل��ك��ة  ح�����ض��ور  اأن  "نرعاك"، 
هذا  الريح"  "ب�ضاط  ملعر�ص  العبدالله 
لالأعمال  دعمها  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  ال��ع��ام، 
اأن  اإىل  م�����ض��رية  ال��ن�����ض��ائ��ي��ة،  اخل��ريي��ة 
العام  ه��ذا  ياأتي  الريح  ب�ضاط  معر�ص 
يف اإطار العمل على حتقيق م�ضتهدفات 

روؤية 2030، يف رفع م�ضاهمة القطاع 
غري الربحي يف الناجت املحلي.

نعمل  خريية  موؤ�ض�ضة  "نحن  وق��ال��ت: 
الب�ضرية  امل����وارد  وزارة  مظلة  حت��ت 
الوطني  واملركز  الجتماعية،  والتنمية 
ب��روح  ون��ع��م��ل  الج��ت��م��اع��ي��ة،  للتنمية 
اإليه  ت�ضبو  ما  لتحقيق  الواحد  الفريق 

قيادتنا الر�ضيدة".
من جهتها بينت رئي�ضة معر�ص "ب�ضاط 
عبري  "نرعاك"  رئي�ص  نائبة  الريح"، 
"ب�ضاط  معر�ص  ريع  جميع  اأن  قباين، 
واأن�ضطة  ب��رام��ج  ل��دع��م  ي��ع��ود  الريح" 
للرعاية  اخل��ريي��ة  الوطنية  املوؤ�ض�ضة 

ال�ضحية املنزلية.

أدبي الرياض يطلق مبادرة التبرع بالكتب

170 عارضًا في فعالية »بساط الريح«
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@Mohmed_aljlaihe

امل��ت��اأم��ل جل���دول���ة م��ب��اري��ات ال���ه���ال يف 
وتقدمي  عليه،  الرهيب  وال�ضغط  الدوري 
وت���اأخ���ر ب��ع�����ض م��ب��اري��ات��ه اأم����ر ي��دع��و 
والق�ضوة  العمل  ه��ذا  كل  مل��اذا  للت�ضاوؤل. 

جتاه الفريق؟ 
ال��وق��ت  حم���ددة  ال��روزن��ام��ة  اأن  فم�ضاألة 
والتاريخ، وال ميكن تغيرها اأو متديدها 
قبولها،  ميكن  وال  �ضحيحة،  غر  م�ضاألة 
وما حدث العام املا�ضي من وجود اإمكانية 
لنهاية  ال��ق��ل��ي��ل��ة  االأي�����ام  ب��ع�����ض  الإ���ض��اف��ة 
للوطن  منجز  حتقيق  �ضبيل  يف  ال��دوري 

يثبت هذا التوجه وهذه الفكرة.
الهال تكرر عليه هذا االأمر كثًرا، فخال 
يتم  خارجية  م�ضاركة  اأي  وقبل  تاريخه 
�ضغطه �ضواء با�ضتدعاء العبيه للمنتخبات 
الوطنية اأو �ضغط مبارياته يف خال مدة 
وجيزة، ما يوؤثر على عدالة املناف�ضة، فمن 
الفريق" الوحيد"  الهال  اأن  املنطقي  غر 
 6 الذي يلعب خال �ضهر رم�ضان املبارك 
مباريات قوية يف الدوري خال 17 يوًما 
تتجاوز  ال  املناف�ضني  م��ن  وغ���ره  ف��ق��ط، 
م��ب��اري��ات��ه ال��ث��اث م��ب��اري��ات ف��ق��ط! كيف 
بني  ال��ف��ر���ض  وت�����ض��اوي  التناف�ض  ي��ك��ون 
االأندية، وهناك تفاوت يف عدد املباريات؟ 
على  مناف�ض  فريق  اأي  اأن  الطبيعي  فمن 
البطوالت �ضيفقد جنومه �ضواء باإ�ضابات 
بالن�ضبة  مٌر  فكلهم  اإره��اق  اأو  اإيقافات  اإو 

للقائمني على الفريق الهايل.
الهال االآن ميثل الوطن اأمام فريق اأوراوا 
الياباين القوي، والقادم لياأخذ ثاأر الفرق 
من  دعمه  ومت  اآ�ضيا،  زعيم  من  اليابانية 
وتاأجيل  مهامه  بت�ضهيل  باده  احتاد  قبل 
ال��دع��م يف �ضبيل  م��ب��اري��ات��ه وت��ق��دمي ك��ل 
احل�ضول على البطولة االآ�ضيوية القوية، 
عك�ض الهال الذي �ضيواجه اأبطال اليابان 

والعبوه ما بني ك�ضر اأو مرهق!
التعامل احلا�ضل مع الهال جًدا مرهق له، 
و�ضعوبته بعدم تغير مواعيد مواجهاته 

املحلية. 
الهال ناد �ضعودي وواجهة م�ضرفة للكرة 
ال��ع��ادة  ف���وق  ال�ضفر  وه���و  ال�����ض��ع��ودي��ة، 
من  حققه  ما  اأن  فيكفيه  الوطن،  لريا�ضة 
العربية  اململكة  با�ضم  ت�ضمى  اإجن����ازات 
ودعمه  العامل  و�ضيف  وه��و  ال�ضعودية، 
اأمر واجب على اجلميع  وتذليل ال�ضعاب 
قدر  ال  فخ�ضارته-  واإال  ا�ضتثناء،  ب��دون 
الله- يف نهائي دوري اأبطال اآ�ضيا م�ضاألة 
البكاء  يفيد  لن  وبعدها  اإال-  لي�ض  وق��ت- 

على اللنب امل�ضكوب.

إضاءات
اآ�ضيا اأمتنى  لدعم ممثل الوطن يف نهائي 
حل�ضور  مبكًرا  ا�ضتعداًدا  هناك  يكون  اأن 
الهال  وم����وؤازرة  ال�ضعودية  اجل��م��اه��ر 
ليت�ضنى  مهامهم  وت�ضهيل  ال��ي��اب��ان،  يف 
تعوق  التي  امل�ضاكل  م��ن  الكثر  معاجلة 
االإياب  مباراة  يف  ال�ضعودي  الفريق  دعم 
يف ملعب ال�ضايتاما الياباين، وهو امللعب 
عندما  اآ�ضيا  زعيم  جمهور  عند  املعروف 
حقق الهال عليه كاأ�ض دوري اأبطال اآ�ضيا 

عام 2019م. 
م�ضاركة  يجعل  الأن  كاٍف  ال�ضعودية  فا�ضم 
ووجود  ال��دول  باقي  عن  خمتلفة  اأنديتها 
جماهرها مطلب �ضروري يف كل حمفل. 
لي�ضيف  اآ���ض��ي��ا  اأزرق  ب��ف��وز  االأم����اين  ك��ل 
لاإجنازات ال�ضعودية جنمة ذهبية ت�ضاف 
لباقي اأخواتها من االإجنازات، على دروب 

اخلر نلتقي.

حممد اجلليحي 

خسارة الهالل 
آسيويًا

بختام اليوم الثالث من بطولة صاالت السيدات..منصة الكلمة 

األهلي واالتحاد يتصدران مجموعتي جدة

جدة – هالل سلمان
اليوم  مباريات  نتائج  اأ�ضفرت 
ال��ث��ال��ث م��ن ب��ط��ول��ة ال�����ض��االت 
االأه��ل��ي  ت�ضدر  ع��ن  لل�ضيدات، 
واالحتاد جمموعتي جدة، فيما 
ت�����ض��در جم��م��وع��ت��ي ال��ري��ا���ض 
اأم��ا  وال��ي��م��ام��ة،  الن�ضر  ف��ري��ق��ا 
فت�ضدرها  ال�ضرقية  جمموعة 

فريق املتحد.
يف جدة، ت�ضدر االأهلي ترتيب 
 6 ب��ر���ض��ي��د  االأوىل  امل��ج��م��وع��ة 
مباراتني،  يف  ف��وزه  بعد  نقاط 
على  االأه����داف  ب��ف��ارق  متقدًما 
فخر  ج��م��ع  فيما  االأم����ل،  ف��ري��ق 
3 نقاط  ال��غ��رب��ي��ة  ج���دة وجم���د 

وال��راب��ع،  الثالث  املركزين  يف 
وياأتي الليث االأبي�ض يف املركز 

االأخر من دون نقاط.
ال��ث��ان��ي��ة،  امل���ج���م���وع���ة  ويف 
 6 ب���  االحت���اد  الرتتيب  يت�ضدر 
نقاط، بفارق االأهداف عن جنمة 
جدة، فيما جمع �ضهم والنور�ض 
الثالث  امل��رك��زي��ن  يف  نقاط   3
وال���راب���ع، ويف امل��رك��ز االأخ��ر 

العنقاء من دون نقاط.
الن�ضر  ت�ضدر  الريا�ض،  ويف 
 6 ب���  االأوىل  املجموعة  ترتيب 
 3 ب�  والهمة  �ضما  وخلفه  نقاط، 
املركز  ويف  منهما،  لكل  ن��ق��اط 
الرابع واالأخر الن�ضور الذهبية 

من دون نقاط.
ويف املجموعة الثانية، ت�ضدر 
ال��ي��م��ام��ة ال��رتت��ي��ب ب��� 3 ن��ق��اط، 
على  االأه�����داف  ب��ف��ارق  متفوقا 
ويف  االإقليمي،  التدريب  مركز 
الريا�ض  الثالث واالأخر  املركز 

من دون نقاط.
ف��ري��ق  ت�����ض��در  ال���دم���ام،  ويف 
املتحد الرتتيب بر�ضيد 6 نقاط، 
ب�  ال�ضرقية  �ضعلة  ثانًيا  وياأتي 
واحت��اد  ال��رتج��ي  ث��م  ن��ق��اط،   3
الثالث  امل��رك��زي��ن  يف  الن�ضور 
والرابع بنقطة وحيدة لكليهما، 
من  فليح  االأخ����ر  امل��رك��ز  ويف 

دون نقاط.



11 2الرياضية 3 8 7 1 د  لع��د 9 ا 1 لس��نة  2م ا 0 2 3 س  ر 2 م��ا 9 ف��ق  ا لمو 1ه��� ا 4 4 4 ن  مض��ا ء 7 ر بع��ا ر أل ا

روندون قائد فنزويال: 

 مارتينيز يغادر النصر

فوز مهم على المنتخب الذي قهر األرجنتين

البالد- جدة
ا�ستقرت اإدارة نادي الن�سر بالتن�سيق مع الفرن�سي رودي جار�سيا املدير الفني للفريق، على  عدم 

ا�ستمرار املحرتف الأرجنتيني بيتي مارتينيز، يف �سفوف فار�س جند يف املو�سم املقبل.
الأرجنتيني  املحرتف  اإ�سابات  كرثة  اإىل  القرار  هذا  ويرجع  جديد.  اأجنبي  حمرتف  مع  والتعاقد   
وغيابه املتكرر عن الفريق يف اأوقات حا�سمة، واملردود الفني املتوا�سع الذي قدمه مارتينيز مع اأ�سفر 

العا�سمة.
يذكر اأن مارتينيز يغيب حالًيا عن �سفوف الن�سر بعد تعر�سه للإ�سابة بقطع يف الرباط ال�سليبي 
للركبة. كما يعد املحرتف الأوزبكي م�ساريبوف اأحد اللعبني الأجانب املتوقع مغادرتهم اأ�سوار الن�سر 

نهاية املو�سم احلايل ب�سكل كبري.

جدة – هالل سلمان

اأك�����د امل���ه���اج���م امل��خ�����س��رم ���س��ال��وم��ون 
روندون، قائد منتخب فنزويل، اأن الفوز 
ال�سعودي  املنتخب  اأم����ام  حت��ق��ق  ال���ذي 
بنتيجة )2-1( يف املباراة الودية الدولية 
اجلمعة املا�سي، يعد انت�ساًرا مهًما؛ لأنه 
الذي  الوحيد  املنتخب  ح�ساب  على  جاء 
جنح يف هزمية اأبطال العامل، الأرجنتني 

يف مونديال قطر 2022.

الكبرية  �سعادته  رون����دون  يخف  ومل 
مب�ساهمته يف الفوز؛ حيث �سجل الهدف 
م�سرًيا  فينوتينتو(،  )ل  ملنتخب  الثاين 
اأمر مهم، ول  الفوز على الأخ�سر  اأن  اإىل 

يجب التقليل منه.
م��وؤمت��ر  اإىل  ي��ت��ح��دث  وك����ان رون�����دون 
لكرة  الفنزويلي  الحت���اد  ن�سر  �سحفي 
القدم تفا�سيله، قبل املواجهة الودية التي 

جمعت فنزويل مبنتخب اأوزبك�ستان.
ويبلغ روندون من العمر 33 عاًما، وهو 

بر�سيد  بلده  ملنتخب  التاريخي  الهداف 
الدوري  يف  التاألق  له  و�سبق  هدًفا،   39
بروميت�س  و�ست  اأن��دي��ة  مع  الإجنليزي 
ون��ي��وك��ا���س��ل واإي���ف���رت���ون، وه���و ي��رت��دي 

قمي�س ريفر بليت الأرجنتيني حالًيا.
وحت�����دث اأي�����س��ا ج���وزي���ف م��ارت��ي��ن��ي��ز 
�ساحب الهدف الأول يف مرمى الأخ�سر، 
الذي  الأداء  واأن  مهم،  الفوز  اأن  م��وؤك��ًدا 
ا  قدمه منتخب بلده كان رائًعا، خ�سو�سً

يف ال�سوط الأول.
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حقق العدالة وجدله ال ينتهي...

اع��ت��م��د احل��ك��ام يف ذل���ك ال��وق��ت على 
ل�سنوات  التحكيمي، والحقتهم  حد�سهم 
م�سجعي  من  وال�ستائم  اللعنات  طويلة 
كانت  ل��و  ف��م��اذا  املت�سررة.  املنتخبات 
تقنية VAR مطبقة يف تلك املباريات؟ 
وكيف �سيغري هذا جمرى التاريخ؟ وال 
احلكم  يد  املحلي  امل�ستوى  على  نن�سى 
التي  االحت���اد،  اأم��ام  ال�سهرية  النزهان 

ح�سمت اللقب للهالل. 
ه��ن��اك ع����دد ال ي��ح�����س��ى م���ن االأم��ث��ل��ة 
امل�سكوك  االأه����داف  ه��ذه  ملثل  االأخ���رى 
اأث����ارت ج���داًل وا���س��ًع��ا ومت  ال��ت��ي  فيها، 
والتي  ال�سنني،  مر  على  للفرق  منحها 
كان من املمكن اإلغاء بع�سها اإذا كان حكم 

الفيديو امل�ساعد قيد اال�ستخدام اآنذاك.

البداية
امل�ساعد  الفيديو  حكم  اإدخ����ال  اأدى   
من  كثري  اإىل  القدم  كرة  اإىل   )VAR(
اجلدل بني موؤيد ومعار�ض، ما اأدى اإىل 
موؤيد  مابني  االآراء  م��ن  العديد  وج��ود 

ومعار�ض لهذه التقنية اجلديدة.
التقنية  هذه  جعلت  "هل  مثل  اأ�سئلة   
كانت  اأكرث؟" و" ه��ل  مملة  ال��ق��دم  ك��رة 

مفيدة؟" 
 * ال�سبق ملالعب اأمريكا..

 ط��ب��ق��ت ه����ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة يف امل��الع��ب 
وبالذات  طويلة،  ف��رة  منذ  االأمريكية 
كرة  ولعبة  االأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��دم  ك��رة  يف 
القارئ  عزيزي  ت�ستغرب  ال  قد  ال�سلة. 
دقيقة   15 م��ن  اأك���رث  ي�ستغرق  ق��د  اأن���ه 
الإكمال دقيقتني من املباراة، وذلك ب�سبب 
كرثة الرجوع اإىل تقنية الفيديو حل�سم 
ن�سبة  تكون  حتى  التحكيمية؛  الق�سايا 

اخلطاأ 0%.
ب�����س��اط��ة؛  ب���ك���ل   ،VAR ت��ق��ن��ي��ة   
مبراجعة  للحكام  ت�سمح  تقنية  ه��ي 
ال���ت���ي ميكن  امل���ي���دان���ي���ة  ال�����ق�����رارات 

اعتبارها م�سكوًكا فيها. 
قرارات  ال�سيناريوهات   وت�سمل هذه 
البطاقات  وق��رارات  وعقوبات  الت�سلل 
احل���م���راء، وح��ت��ى ح����االت اخل��ط��اأ يف 
اللغط،  الالعبني، كل هذا  حتديد هوية 
القرارات  اتخاذ   VAR نظام  ي�سمن 
والنتيجة  ودقيق،  عادل  ب�سكل  حيالها 
نتيجة  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ���س��ت��ك��ون  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

حمايدة.
اأنه  يف   VAR تقنية  فائدة  وتكمن   
ميكن ا�ستخدامها كثرًيا اأو قلياًل ح�سب 
يف  فقط  ا�ستخدامه  ويتم  احلكم،  راأي 
التي  للجدل  امل��ث��رية  ال��ق��رارات  ح��االت 
مي��ك��ن اأن ي��ك��ون ل��ه��ا ت��اأث��ري ك��ب��ري على 

نتيجة املباراة.
 منذ اعتماد هذه التقنية، �سهدت لعبة 
كرة القدم حتواًل كبرًيا. �سحيح اأنه كان 
هناك العديد من اجلدل واحلجج حول 
اأدت  التي  امل�ساعد،  الفيديو  حكم  تقنية 
اإىل اأن ت�سبح كرة القدم اأكرث ملاًل لكرثة 
الرجوع اىل هذه التقنية حل�سم االأمور 
من  املزيد  اإ�ساعة  يعني  ما  التحكيمية، 
ا اأن تقنية  الوقت، ولكن بكل تاأكيد اأي�سً
اأكرث  القدم  امل�ساعد جعلت كرة  الفيديو 

عداًل يف اإ�سدار القرارات. 
 يعني تطبيق حكم الفيديو امل�ساعد اأن 
م�ستنرية  ق��رارات  اتخاذ  ميكنه  احلكم 

و�سحيحة، واحلد من احتمالية حدوث 
والعدالة  االإن�����س��اف  وحتقيق  اأخ��ط��اء، 

املطلوبة يف املالعب الريا�سية. 
 اأحد االختالفات اجلوهرية املوجودة 
قبل  احل��ال  عليه  كان  مبا  املقارنة  االآن 
الالعبني  اأن  ه��و   VAR ال����  تطبيق 
العقاب  م��ن  االإف���الت  باإمكانهم  يعد  مل 
خ��داع  حم��اول��ة  اأو  التمثيل  ح���ال  يف 
بطريقة  باليد  ال��ك��رة  مل�ض  اأو  احل��ك��م، 
خفية على غرار يد مارادونا ال�سهرية،  
االأم��ور تنطلي  املا�سي كانت هذه  ففي 
الالعبني  اإت��ق��ان  ب�سبب  احل��ك��ام؛  على 
ما  ال�سقوط،  اأو  االإ�سابة  يف  التمثيل 
املناف�سة،  للفرق  كبري  �سرر  اإىل  اأدى 
 var ال���  ف���اإن تقنية  ل��الإن�����س��اف  ول��ك��ن 
ح��دت ج���ًدا م��ن حم���اوالت اخل���داع اأو 
باتت  حيث  الالعبني،  قبل  من  التمثيل 
ال  متر مرور الكرام، ويواجه الالعبون 
كعقاب  واحل��م��راء  ال�سفراء،  ال��ك��روت 

على �سلوكهم غري الريا�سي.

جدل ال ينتهي
 لقد حظيت تقنية حكم الفيديو امل�ساعد 
ت��زال  اجل���دل، وال  م��ن  ال��ع��ادل  بن�سيبها 
اإج��راء  مت  اأن��ه  رغ��م  التنفيذ.   قيد  عماًل 
على  والتحديثات  التغيريات  من  العديد 
النظام منذ تقدميه الأول مرة، مع مراقبة 
النظام، ومع  لفعالية  FIFA با�ستمرار 
اأن  اال�ستنتاج  ميكن  ع��ام-  ب�سكل  ذل��ك- 
اإيجابي  ت��اأث��ري  لها  ك��ان   var�ال تقنية 
كرة  ع��امل  يف  العدالة  مبداأ  حتقيق  على 
القدم، وتقليل احتمالية وقوع االأخطاء، 

و�سمان نتائج عادلة.
اإذا  م��ا  ح���ول  اجل���دل  ي�ستمر  و���س��وف 
اأم  مملة  اللعبة  جعلت  قد  التقنية  كانت 
وهو  وا�سح  واح��د  اأم��ر  هناك  ولكن  ال؟ 
اأن حكم الفيديو امل�ساعد جعل كرة القدم 
عدالة  النظام  ي�سمن  حيث  ع��داًل،  اأك��رث 
املناف�سة، فتقنية ال� VAR كانت خطوة 
مهمة نحو �سمان لعب كرة القدم باأجمل 

طريقة ممكنة.

تقنية حكم الفيديو المساعد ال�)var( نعمة أم نقمة؟
جدة- محمود العوضي

تظل اللحظات املثرية التي نعاي�سها عند متابعتنا ملباريات ال�ساحرة امل�ستديرة؛ خا�سة اللحظات املثرية للجدل، التي �ساهدناها تتك�سف على �سا�ساتنا عالقة يف 
اأذهاننا.

 فكلنا يذكر حتى هذه اللحظة مباراة كرة القدم بني االأرجنتني واإجنلرا يف كاأ�ض العامل عام 1986م يف املك�سيك، ويد مارادونا ال�سهرية التي اأهلت منتخب 
االأرجنتني اإىل نهائي كاأ�ض العامل اأمام اأملانيا الغربية اآنذاك. وكلنا يذكر الهدف الثالث للمنتخب االإجنليزي جليف هري�ست امل�سكوك يف �سحته اآنذاك اأمام اأملانيا 

الغربية يف نهائي كاأ�ض العامل 1966، الذي غري جمرى املباراة لتنت�سر اإجنلرا بنتيجة 2-4 وتتوج باللقب الوحيد للمونديال يف تاريخها. 
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جدة – البالد
مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  وجه 
اإىل م�سوؤويل احتاد  ال�سكر من باراغواي 
اأمريكا اجلنوبية لكرة القدم "كومنيبول" 
منتخب  وت��ك��رمي  ال�ستقبال،  ح�سن  على 
بالده لتتويجه بلقب مونديال كاأ�س العامل 
2022 يف قطر، معترًبا اأنهم "ل ي�سدقون 

حًقا ما يعني كونهم اأبطال العامل".
"الكومنيبول"  مقر  من  مي�سي  و�سرح 
يف مدينة لوكي الباراغوانية اأثناء تكرمي 
القادم ولي�س فيما  "نفكر يف  العامل  اأبطال 
اأن هذا ينبغي تطبيقه يف  فعلناه، واأعتقد 

كل نواحي احلياة".
"الكومنيبول"،  رئ���ي�������س  وو�����س����ف 
التكرمي  خ���الل  دوم��ي��ن��غ��ي��ز،  األ��ي��خ��ان��درو 
القدم  ك��رة  يف  للقيادة  "رمز  ب��اأن��ه  مي�سي 

العاملية".
واأقر مي�سي ممتًنا بعد ح�سوله يف احلفل 
العامل  كاأ�س  من  الأ�سل  طبق  ن�سخة  على 
"لقد توجت  الطبيعي:  له باحلجم  ومتثال 

بكل �سيء يف كرة القدم".
ال���س��ت��م��ت��اع  يل  ي��ت��ب��ق��ى  "الآن  وت���اب���ع: 

كم  اأعلم  ل  واأن��ا  املالعب،  يف  �ساأقدمه  مبا 
اأحببته  مبا  والقيام  الفرتة،  تلك  �ستطول 

دائًما، كما كنت اأفعل طوال م�سريتي".
وخ����الل ال��ت��ك��رمي وج����ه الأ���س��ط��ورت��ان 
ال��راح��ل��ت��ان ب��ي��ل��ي��ه ودي��ي��غ��و م����ارادون����ا، 
ك��ل��م��ات تقدير  ال��ه��ول��وغ��رام،  ب��ا���س��ت��خ��دام 

املج�سمة  ال�����س��ورة  ق��ال��ت  ح��ي��ث  مل��ي�����س��ي، 
ملارادونا مرتدًيا قمي�س "الألبي�سيلي�ستي" 
اأنك  يتحدثون  الآخ��ري��ن  "دع  بيليه  برفقة 
اليوم  كله.  التاريخ  يف  الأف�سل  �ستكون 

ا�ستمتع، اأحبك كثرًيا يا ليو".
"الكومنيبول"  ب�  املوؤمترات  مركز  وكان 

الذي  الأرجنتني  منتخب  لتكرمي  م�سرًحا 
دي�سمرب  قطر يف  الثالثة يف  بنجمته  توج 
كاأ�س  ليعيد  فرن�سا،  ح�ساب  على  املا�سي 
فازت  اأن  بعد  اأمريكا اجلنوبية  اإىل  العامل 
يف  بها  واإيطاليا  واإ�سبانيا  واأملانيا  فرن�سا 

الن�سخ ال�سابقة.

" بيليه ومارادونا" يهنئان ميسي بالمونديال!!

355 مليون دوالر من "فيفا" لألندية
جدة – البالد

"فيفا"،  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال����دويل  ق���ال الحت����اد 
التعوي�سات  اإن  الأوروب��ي��ة:  الأن��دي��ة  ورابطة 
التي مينحها "فيفا" لالأندية التي تر�سل لعبيها 
 ،70% بنحو  زادت  ل��ل��رج��ال،  ال��ع��امل  ل��ك��اأ���س 
بطولتي  يف  دولر  مليون   355 اإىل  لت�سل 

و2030.  2026
وي��وف��ر ب��رن��ام��ج م��زاي��ا الأن���دي���ة ح�����س��ة من 
ع��ائ��دات ال��ب��ط��ولت ال��دول��ي��ة ل��الأن��دي��ة مقابل 

يف  العالج  تكاليف  يوفر  كما  لعبيها،  اإر�سال 
حالة اإ�سابة اأي لعب اأثناء اللعب على امل�ستوى 
بطولتي  يف  املخ�س�س  املبلغ  وك��ان  ال���دويل. 
 209 اإىل  و�سل  و2022،   2018 مونديال 
يف  التفاهم  مذكرة  جتديد  ومت  دولر،  ماليني 
الأوروبية  الأندية  لرابطة  العمومية  اجلمعية 

املنعقدة بالعا�سمة املجرية بوداب�ست.
وق����ال رئ��ي�����س ال���راب���ط���ة ن��ا���س��ر اخل��ل��ي��ف��ي: 
تقر  التاريخية.  التفاقية  "ي�سعدنا توقيع هذه 

مذكرة التفاهم بالدور املركزي لالأندية يف كرة 
متثيلها  وت�سمن  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  القدم 
بال�سكل ال�سحيح يف عملية �سنع القرار حول 

الق�سايا التي توؤثر عليها".
الأندية  وراب��ط��ة  فيفا  "�سيتعاون  واأ���س��اف: 
العامل  كاأ�س  لإجن��اح  اأوث��ق  ب�سكل  الأوروب��ي��ة 
لو�سع  م��ع��ًا  وال��ع��م��ل  امل�ستقبل،  يف  ل��الأن��دي��ة 
التجارية  احل��ق��وق  لإدارة  املحتملة  الهياكل 

ب�سكل �سحيح".
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طفل يرفع أوزانًا تتجاوز مئة كيلوغرام
لندن ـ وكاالت

يلقب  �سنوات  ع�سر  العمر  من  يبلغ  طفل  اأ�سبح 
بـ»اأقوى تلميذ بريطاين«، بعدما متكن من رفع االأثقال 
بتحطيم  النف�س  ميني  فيما  وزنــه،  �سعف  من  باأكرث 

االأرقام القيا�سية العاملية يف هذا املجال.
روان  اإن  الربيطانية  ميل«  »ديلي  �سحيفة  وقالت 
اأومايل بات ي�سنف �سمن اأقوى تالميذ املدار�س يف 
كيلوغرامًا.   54 يتجاوز  ال  وزنه  اأن  رغم  بريطانيا، 
كيلوغرامًا   115 ــع  رف يف  جنــح  روان  اأن  واأكــــدت 
مترين  يف  كيلوغرامات  و110  القوى،  مترين  يف 
»Squat lift«، وهو ما ميثل اأكرث من �سعف وزنه. 
ح�سب  االجتماعية،  املــواقــع  يف  �ــســورة  ــروج  ت كما 
يرفع  وهو  الربيطاين،  الطفل  تظهر  نيوز«  »�سكاي 
اأريكة جتل�س عليها اأخته بكل �سهولة. وذكرت »ديلي 
كوفنرتي،  مدينة  يف  يقطن  الــذي  اأومــايل،  اأن  ميل« 

يتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالربوتني.
وتن�سح هيئة ال�سحة الوطنية الربيطانية االأطفال 
فقط  حــراريــة  �سعرة   2000 نحو  بتناول  �سنه  يف 
يــتــنــاول روان ثــالث  الـــعـــادي،  الــيــوم  يــومــيــًا. ويف 
و�سرائح  ال�سباح  يف  املخفوق  البي�س  من  ح�س�س 
اللحم اأو ال�سمك يف وجبة الع�ساء. ورغم اأنه ال يزال 
االأثــقــال،  رفــع  م�سابقات  يف  امل�ساركة  على  �سغريًا 
اأن يحطم، يف يوم من االأيــام، االأرقام  لكنه ياأمل يف 

القيا�سية العاملية.

صنع أول طائرة كهربائية عائمة في العالم

الكبدة تجذب السياح
من  كبري  باإقبال  ال�سعبية  االأكـــالت  حتظى 
اأهايل وزوار املنطقة التاريخية بجدة، خا�سة 
يف ليايل رم�سان املبارك والتي ت�سهد حركة 
ن�سطة من املت�سوقني والزوار، يحر�س الكثري 
اأ�سهر  من  تعد  التي  الكبدة،  تناول  على  منهم 
الب�سطات  يف  رواجـــًا  تلقى  التي  املــاأكــوالت 

املنت�سرة يف �ساحات جدة التاريخية.
ويـــقـــف عــــدد مـــن الـــطـــهـــاة مـــن الــ�ــســبــاب 
�ساجات  اأمـــام  الــرتاثــي  بزيهم  ال�سعودي 
ملذاقها،  املت�سّوقني  طلبات  لتجهيز  الكبدة، 
اأيديهم بخربتهم ومهارتهم التي  الذي تعّده 
جيل،  بــعــد  جــيــاًل  وتــوارثــوهــا  اكت�سبوها 
ت�سدح  التي  باأ�سواتهم  زبائنهم  يجذبون 
من الب�سطات املخ�س�سة لهم التي مت تزينها 
واملزخرفة  امللونة  الرم�سانية  بالفواني�س 
اإقــبــال  و�ــســط  املختلفة،  االأقــمــ�ــســة  بــاأنــواع 
جدة  واأهـــايل  ال�سياح  مــن  النظري  منقطع 

وزوارها على منطقة البلد.

بكني ـ وكاالت
اأنـــتـــج مــعــهــد لــيــاونــيــنــغ الأبـــحـــاث 
�سنيانغ  بــجــامــعــة  الـــعـــام  ـــطـــريان  ال
عائمة  كهربائية  طائرة  اأول  ال�سينية 

من نوعها يف العامل.
وت�ستخدم طائرة "اأر اأك�س 2 اإي- 
اأ�س" ذات املقعدين بطاريات الليثيوم 
كطاقة دفع، وهي خالية من االنبعاثات 
الدفع  نظام  يتميز  فيما  الكربونية. 
الكهربائي فيها باال�ستقرار وانخفا�س 
بتكلفة  الــطــائــرة  وتتميز  ال�سجيج. 
ن�سبيا،  منخف�سة  و�سيانة  ت�سغيل 
كما ال حتتاج اإىل متطلبات عالية على 

م�ستوى البنية التحتية.
املهند�سني  كــبــري  نــائــب  واأو�ـــســـح 
الطائرة  اأن  جيجيا،  �سيو  باملعهد، 
ــة مـــن تــكــامــل  ــي ـــدرجـــة عــال تــتــمــتــع ب
والتعلم،  الت�سغيل  و�سهلة  االأنظمة 

وتتمتع باآفاق تطبيق وا�سعة.
ا�ستخدامها  ميكن  اأنــه  اإىل  واأ�ــســار 
يف تدريب الطيارين والنقل اخلا�س 
ــتــ�ــســويــر اجلــــوي،  ــيــاحــة وال ــ�ــس وال
اجلــوي ور�سم  امل�سح  مثل  وجمــاالت 

اخلرائط.

األقمار الصناعية تفاقم سحابة النفايات
 وا�سنطن ـ وكاالت

حذر علماء الفلك من اأن التلوث ال�سوئي الناجم 
تدور  التي  ال�سناعية  االأقمار  عدد  ارتفاع  عن 
م�سبوق  غري  عامليًا  تهديدًا  ي�سكل  االأر�س  حول 

للطبيعة، وفق "�ساين�س األرت."

يف  ال�سناعية  االأقمار  عدد  ت�ساعف  وقد 
منذ  ال�سعف  من  اأكرث  املنخف�س  االأر�سي  املدار 
من  اأ�سطول  اإطالق  املقرر  ومن  2019م.  عام 
ويزيد  قريبًا.  اجلديدة  االإنرتنت  جمموعات 
اآخر  بج�سم  ا�سطدامه  خطر  من  جديد  قمر  كل 

يخلق  اأن  وميكن  احلطام.  من  املزيد  يخلق  ما 
اال�سطدامات  تخلق  حيث  مت�سل�ساًل  تفاعاًل  هذا 
ي�سيف  ما  احلطام،  من  اأ�سغر  �سظايا  املتتالية 
تعك�س  التي  الف�سائية"  "النفايات  �سحابة  اإىل 

ال�سوء اإىل االأر�س.
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