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2.2 مليارهيئة األفالم بدء تشييد
مبيعات األطعمة خالل أسبوع تدشن ملتقى النقد السينمائي مصفاة ومجمع »أرامكو هواجين«

البالد ـ جدة
ي�أتي  ال��ذي  ال�سينم�ئي  النقد  ملتقى  فع�لي�ت  اأم�����س،  الأف���ام  هيئة  د�ّسنت 
حيث  يومني،  م��دى  على  وي�ستمر   ،" ال�سينم�  يف  "الروح�نية  �سع�ر  حتت 
ب�ململكة  مدن  عدة  يف  ُتق�م  متخ�س�سة  ملتقي�ت  خم�سة  �سمن  امللتقى  ي�أتي 
" موؤمتر النقد ال�سينم�ئي" يف �سهر نوفمرب  قبل تنظيم الن�سخة الأوىل من 
ي�أتي  ال�سينم�ئي،  النقد  ملتقى  اأن  الأفام  واأو�سحت هيئة  ب�لري��س.  املُقبل 
متكني  وكذلك  ال�سينم�ئي،  النقد  اأدوات  من  الوطنية  املواهب  متكني  بهدف 
اأن الن�قد ال�سينم�ئي  ال�سغوفني بع�مل النقد و�سنع الفر�س لهم، م�سرية اإىل 
يتج�وز حتليل وتقييم الأفام اإىل تذوق جم�لي�ته� املختلفة من الإخراج اإىل 
املو�سيقى الت�سويرية حتى الإ�س�ءة والأداء. اجلدير ب�لذكر اأن ملتقى النقد 
ال�سينم�ئي نظم فع�لي�ت يومه الأول مبعر�س بين�يل الفنون الإ�سامية املق�م 
بجدة، وبرحة ن�سيف مبنطقة جدة الت�ريخية، ويت�سمن عرو�سً� �سينم�ئية 
وجل�س�ت حوارية، حيث ت�سعى الهيئة من خاله لت�أ�سي�س من�سة دولية لإثراء 

جتربة ال�سينم� ومنتدى لتب�دل املعرفة النقدية يف املنطقة والع�مل.

البالد ـ جدة
نحو  اململكة،  اأنح�ء  يف  البيع  نق�ط  عرب  املبيع�ت  قيمة  بلغت 
م�ر�س   25 يف   املنتهي  الأ�سبوع  خال  ري�ل  ملي�ر   11.04
احل�يل، مق�رنة بنحو 12 ملي�ر ري�ل خال الأ�سبوع ال�س�بق 
له، ووفقً� للتقرير الأ�سبوعي لعملي�ت نق�ط البيع، ال�س�در عن 
البنك املركزي ال�سعودي - �س�م�، فقد بلغ عدد العملي�ت املنفذة 

نحو 146.31 مليون عملية.
و�سهدت جميع القط�ع�ت انخف��سً� من حيث قيمة املبيع�ت خال 
املرتفع  وامل�سروب�ت  الأطعمة  قط�ع  عدا  م�  امل��سي،  الأ�سبوع 
املنخف�سة  القط�ع�ت  التعليم  قط�ع  وت�سدر   ،% 10 بن�سبة 
بن�سبة 35 %، تاه قط�ع املط�عم واملق�هي ب�25 %، ثم قط�ع� 

الفن�دق والرتفيه والثق�فة بن�سبة 16 %.
 وتركز اإنف�ق امل�ستهلكني خال تلك الفرتة، على قط�ع الأطعمة 
2.2 ملي�ر ري�ل، تاه املط�عم واملق�هي بنحو  وامل�سروب�ت ب 

ري�ل. ملي�ر   1.24

البالد - الظهران
�سخمة  متك�ملة  م�سف�ة  بن�ء  يف  للبرتوكيمي�ئي�ت  هواجني  اأرامكو  �سركة  تبداأ 
م�سروعً�  ال�سركة  هذه  وُتعد  ال�سني.  �سرق  �سم�ل  يف  برتوكيمي�ئي�ت  وجممع 
% وجمموعة   51 % وجمموعة نورينكو   30 ال�سعودية  اأرامكو  م�سرتكً� بني 
ب�جنني  مدينة  يف  املجمع  تطوير  على  وتعمل   ،%  19 ال�سن�عية  ب���جن��ني 
اأن يعمل  ُيتوقع  اأن املجمع  26 م�ر�س،  ال�سينية. واأُعلن يف  لي�ونينغ  مبق�طعة 
اإىل  ي�سل  م�  ال�سعودية  اأرامكو  ت��وّرد  واأن  2026م،  ع�م  بحلول  ط�قته  بك�مل 
210 اآلف برميل يوميً� من لقيم النفط اخل�م اإىل املجمع. وق�ل الن�ئب التنفيذي 
يحيى  حممد  ال�سعودية،  اأرامكو  يف  والت�سويق  والكيمي�ئي�ت  للتكرير  للرئي�س 
التكرير  قط�ع  لدعم  جهودن�  يف  ف�رقة  عامة  ميثل  املجمع  ه��ذا  اإن  القحط�ين 
والكيمي�ئي�ت والت�سويق على م�ستوى ع�ملي ومتك�مل يف ال�سني، حيث �ستوؤدي 
هذا  من  النته�ء  ومبجرد  امل�سرتك،  جن�حن�  يف  حيويً�  دورًا  البرتوكيمي�ئي�ت 
امل�سروع، نعتقد اأن )اأرامكو هواجني( �ستكون منوذجً� مي�سي بخطى ث�بتة يف 
تقدمي  على  القدرة  ولديه�  ال�سني،  يف  احلديثة  البرتوكيمي�ئي�ت  �سن�عة  قط�ع 

6املنتج�ت منخف�سة الكربون، واملواد الكيمي�ئية، واملواد املتقدمة". 6

3فجر الصحافة السعودية

مجلس الوزراء يقر تطبيق التنظيم اإلداري لجدة والطائف واألحساء على 7 محافظات 

»سينما أهل أول«
استدعاء لتفاصيل رمضان قديمًا

لي�يل  يف  ج��دة،  يف  الت�ريخية  املنطقة  زوار  يقف 
عري�سة  �س��سة  اأم����م  مبهورين  الف�سيل،  ال�سهر 
م�سل�سات  بث  خاله�،  من  يتم  الطلق،  الهواء  يف 
برامج  امل��سي،  اأر�سيف  من  رم�س�نية،  وب��رام��ج 
كبري  لعدد  اجلمعية  ال��ذاك��رة  يف  تختزن  زال��ت  م� 

اأن  بعد  ال�سين�ريو،  هذا  ي�أتي  املجتمع،  اأف��راد  من 
اأول"  اأه��ل  "�سينم�  فع�لية  الثق�فة  وزارة  د�سنت 
البلد  منطقة  يف  احل����يل  رم�����س���ن  م��و���س��م  �سمن 
رم�س�ن  اأج��واء  ا�ستدع�ء  بهدف  الت�ريخية،  بجدة 

وتف��سيل احلي�ة يف ال�سهر الف�سيل قدميً�.
وقدمت الفع�لية عرو�سً� ب�سرية على �س��سة ت�ستقر 
م�ستلهمة  الت�ريخية"،  "جدة  ج���دران  اأح���د  على 

خال  م��ن  �س�بقة،  زمنية  مل��راح��ل  املرئية  ال��ذاك��رة 
عر�س مق�طع واأجزاء من م�سل�سات �سهرية مثل: 
"ط��س م� ط��س" و"ب�ب� فرح�ن"، وبرامج الفوازير 
وامل�س�بق�ت، وجمموعة من الأفام القدمية، لت�أخذ 

الزائر يف رحلة الذاكرة واحلنني اإىل امل��سي.

البالد ـ جدة



بع���د �أن تخ���رج نا�س���ر 25 عام���ًا يف ق�س���م �للغ���ة �لإجنليزي���ة م���ن �إحدى 
�جلامع���ات، مل يك���ن طموح���ه �جللو����س، على مكت���ب، وث���ر و�لعتماد على 

وظيفة منطية، تكفل له ولأ�سرته �سبل �حلياة، ولكن كان يتملكه �ل�سغف، للعمل 
يف قطاع �لإر�س���اد �ل�س���ياحي، خ�سو�س���ًا �أن طموحاته كانت تعانق �لأفق يف هذ� 
�ملجال، وميتلك �أحالمًا وطموحات، ر�سم خارطة طريق حمكمة من �أجل حتقيقها.

»كو�در �ل�سياحة« ..
البالد ـ جدة 
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   يعرفون �لعامل برت�ث �ململكة

�سفر�ء لإبر�ز �حل�سارة 

ولأن������ه ع��ا���س��ق ل��ل�����س��ي��اح��ة، ورح����الت 
�ل�سفاري فقد �سافر �إىل �لعديد من �لبلد�ن 
فاإنه  لذ�  �جلامعية،  �لدر��سة  مرحلة  خالل 
�سيناريو  �ل��ب��ح��ث،  "طاولة"  على  و���س��ع 
وما  �ل�سياحي،  �لإر���س��اد  قطاع  يف  �لعمل 
�ل��ذي��ن  �أ���س��دق��ائ��ه  �أح����د  ذل���ك  ع��ل��ى  �سجعه 
�ل�سياحي،  �لإر���س��اد  جم��ال  يف  �ن��خ��رط��و� 
وحقق ما كان ي�سبو �إليه، ويعد �أحمد �أحد 
بقوة  دخلو�  �ل��ذي��ن،  �ل�سعوديني  �ل�سباب 
�ل�سياحي، و�أ�سبح هو  �لإر�ساد  �إىل جمال 
للملكة  �سفر�ء  و�لفتيات  �ل�سباب،  ومئات 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��رت�ث��ه��ا وت��اري��خ��ه��ا �ل��ع��ري��ق، 
�ململكة  �لأثرية يف  �ملو�قع  خ�سو�سًا، و�أن 

كثرة، وتعلن عن ح�سورها.
َوِ�ْنِطالقًا من �أهمية �ل�سياحية و�لإر�ساد 
�أطلقت،  �أن  �سبق  �ململكة  ف��اإن  �ل�سياحي، 
ّيًا للتدريب يف قطاع �ل�سياحة  وَذجًا عامَلِ مَنُ
�لو�عدة  �إ�سرت�تيجيتها  تطبيق  خالل  من 
لل�سياحة �لوطنية، �لتي تهدف �إىل تدريب 
كما  �ل�سياحة،  م�ستقبل  ليو�كبو�  �ل�سباب 
روؤي��ة  م�ستهدفات  �سمن  �ململكة  تخطط 
�ل�سياحة،  بقطاع  �ملتعلقة   2030 �ململكة 
جديدة  عمل  فر�سة  مليون  ��ستحد�ث  �إىل 
مليون   100 وج��ذب  �ل�سياحة،  قطاع  يف 

زيارة للمملكة بحلول عام 2030م.
حمرتفو  يخو�س  �ل�سياق  ه��ذ�  ويف   
�لكو�در  من  �ل�سياحيني  �ملر�سدين  مهنة 
�لتي  �ملجالت  خمتلف  �ملوؤهلة،  �لوطنية 
م��ن ���س��اأن��ه��ا مت��ث��ي��ل �ل��ه��وي��ة �حل�����س��اري��ة 
�ل��وط��ن��ي��ة ل��ب��الد �حل���رم���ني �ل�����س��ري��ف��ني، 
و�لتعريف باأهم معامل �ململكة عامة، وعلى 
ومتاحفها  ج��دة  مدينة  �خل�سو�س  وج��ه 

ومعاملها �لتاريخية و�حل�سارية.
وطنه،  �سفر  �ل�سياحي  �ملر�سد  وُي��ع��د 
جمتمعه  عن  �لأول  �لنطباع  يعطي  حيث 
وحلقة �لو�سل بني وطنه وقا�سدي �ململكة 
ب�سكل ع���ام و�ل��ب��ق��اع �مل��ق��د���س��ة ع��ل��ى وج��ه 
�لزيارة  �أه��د�ف  �ختلفت  مهما  �خل�سو�س 
�سو�ء لأد�ء �ملنا�سك �أو لل�سياحة �أو لالإقامة.
وعرب عدٍد من �ملر�سدين �ل�سياحني بجدة، 

بالنخر�ط  �سعادتهم  عن 
�لقطاع  هذ�  يف 

1
2
2

برامج زيارة 
السياح لجدة
طريق 
الملك

الواجهة 
البحرية

جدة 
التاريخية

�حليوي، �لو�عد، حيث �أكدت يف �لبد�ية، �أماين 
�سمارن، �أن �حلر�ك �ل�سياحي يف �ململكة ب�سكٍل 
�ل�سياحي،  �لإر���س��اد  مبهنة  تعلقها  من  ز�د  ع��ام 
جديدة  �سياحية  �أم��اك��ن  ظهور  خ��الل  من  وذل��ك 
و�سغفها  �مل��ا���س��ي��ة،  �لقليلة  �ل�����س��ن��و�ت  خ���الل 
للعامل  �ململكة  وم��ع��امل  و�أ���س��ال��ة  ت��ر�ث  ب��اإب��ر�ز 
�حل�سار�ت  من  بالعديد  تتمتع  �أنها  وبخا�سة 
وتنوع �لت�ساري�س �جلغر�فية، وكذلك �لتعريف 

بالعاد�ت و�لتقاليد �ل�سعودية للعامل.
�ملهنة  ��ستك�ساف  رحلة  خ��الل  �أنها  و�أف���ادت 
د�أب����ت ع��ل��ى �ل��ت��زود ب��امل��ع��ارف ع��رب �ل����دور�ت 
�إىل  لف��ت��ًة  �ل�سياحي،  �لإر���س��اد  يف  �لتدريبية 
�ملهنة  على  �ل�سيد�ت  من  كبرً�  �إقباًل  هناك  �أن 
وب��اأن��ه��ا �أ���س��رف��ت ع��ل��ى م��ر�ف��ق��ة �أك���ر م��ن 15 
جمموعة �سياحية من خمتلف �أنحاء �لعامل، و�أن 
هناك �ختالفًا يف نظرة �ل�سياح بعد م�ساهد�تهم 
لدرجة  �ململكة  به  تتمتع  �ل��ذي  �لكبر  �لتطور 

ت�سل �إىل �لنبهار.

�ل�سياحي  و�ملر�سد  �مل��درب  �أب��ان  جانبه  من 
�ملنظمة  من  معتمدة  مهنته  �أن  معافى،  ط��ارق 
ووز�رة  �ل�سياحي  �لإر�ساد  جلمعيات  �لعاملية 
�ل�سياحة، مفيدً� �أن خطو�ت �لتقدمي للر�غبني 
يف مز�ولة �ملهنة يتم عن طريق موقع وز�رة 
�ل�����س��ي��اح��ة، وك��ذل��ك ل��الب��ت��ع��اث �ل��د�خ��ل��ي عرب 
برنامج �لإر�ساد �ل�سياحي، �إىل جانب �جتياز 
تعلم  خاللها  يتم  �أيام   6 مدتها  تدريبية  دورة 
مهار�ت �لإلقاء و�لبحث عن �ملعلومة بالطريقة 
�ل�سياحي  �لإر����س���اد  وم���ه���ار�ت  �ل�سحيحة، 
دورة  �أخ��ذ  يتم  ذل��ك  بعد  جو�نبها،  مبختلف 
�إحدى  حمتوى، و�لتي تعنى بالتخ�س�س يف 
مدن �ململكة �أو ن�ساط معني �أو �أي جمال �آخر 

يف �لإر�ساد �ل�سياحي.
�ململكة،  مناطق  ملختلف  �ل��زو�ر  �أن  وبني 
و�لأمريكيني  �لأورب��ي��ني  من  �لغالبية  ياأتي 
و�ل�����س��ي��ن��ني، ح��ي��ث ي������زورون م��ن��اط��ق يف 
حم���اف���ظ���ة ج�����دة ع��ن 

ط��ري��ق ���س��ف��ن �ل���ك���روز، وذل����ك يف �جل��ول��ة 
ك��ورن��ي�����س  �ل��ب��ح��ري��ة،  �ل���و�ج���ه���ة  �لأوىل: 
�حل���م���ر�ء، ج���دة �ل��ت��اري��خ��ي��ة ويف �جل��ول��ة 
طريق  منها:  ج��دة  مبعامل  �لتعرف  �لثانية 
�لتاريخية  ج��دة  �لبحرية،  �لو�جهة  �مل��ل��ك، 

وباإجمايل ملدة �جلولة 4 �ساعات تقريبًا.
�أي���ام،  ل��ع��دة  �ل�����س��ي��اح  زي����ارة  ت�سمل  فيما 
بحرية،  ج���ولت  مثل  �لأم���اك���ن،  م��ن  �ل��ع��دي��د 
و�إم�����ك�����ان ب����ري����ة، وخم���ي���م���ات يف 

�أط��ر�ف مدينة جدة، وحمبي ممار�سة بع�س 
�لبحرية،  و�ملنتجعات  �لهايكنج،  ريا�سات 
وجدة  و�ملتاحف،  �لفنون،  معار�س  وزي��ارة 
�لله-  -�أيدها  �لدولة  �أن  �إىل  �لتاريخية، لفتًا 
جمال  يف  �سخ�س   1500 ب��ت��دري��ب  تتكفل 
جمزيًا  يعّد  �لدخل  و�أن  �ل�سياحي،  �لإر���س��اد 
ت��اأث��ر يف  ل��ه  ذل��ك  و�أن  ���س��ه��ري��ًا،  للفرد  ج���دً� 

�ل�سياح من خالل عدد �لزيار�ت.
ويف ج��ان��ب ن��ق��ل �ل�����س��ورة �مل�����س��رف��ة عن 
�أكد �ملر�سد �ل�سياحي عي�سى حد�دي،  �ململكة، 
�لعبء  عليه  يقع  �ل�سياحي  �ملر�سد  مهنة  �أن 
�ل�سحيحة و�مل�سّرفة  �ل�سورة  نقل  �لكبر يف 
جو�نب  خمتلف  ع��ن  و�لإي��ج��اب��ي��ة  و�حل�سنة 
ب�سورة  �ململكة  ع��ن  وح��دي��ث��ًا  ق��دمي��ًا  �حل��ي��اة 
ب�سفة  بها  يتخ�س�س  �لتي  و�مل��دي��ن��ة  ع��ام��ة، 
خا�سة، م�سرً� �إىل �أن �أعد�د �ل�سّياح �لأجانب 
�لأ�سبوع  يف  �سائح   3000 �أك��ر  �إىل  ي�سل 
�لو�حد و�لغالبية عن طريق �سفن "�لكروز".
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يف �شهر اخلري ويف وطن اخلري والعطاء، 
الإ�شكان  ج��ود  اكتتاب  "حملة  جت���اوزت 
ن�شف  واح����د  اأ���ش��ب��وع  خ���ال  اخلريي" 
د�شنها خادم احلرمني  اأن  منذ  مليار ريال 
عبدالعزيز،  ب��ن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
و���ش��م��و الأم�����ري حم��م��د ب���ن ���ش��ل��م��ان بن 
جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ويل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال��ل��ه،  حفظهما  ب��ت��ق��دمي��ه��م��ا،  ال�������وزراء، 
تربعني �شخيني مببلغ 150 مليون ريال، 
الر�شيدة  القيادة  حر�س  اإط��ار  يف  وذل��ك 
التي  واملُ��ب��ادرات  اجلهود  كافة  دع��م  على 
الأ���ش��د  ل��اأ���ش��ر  م�شاكن  ت��وف��ري  ت�شتهدف 
للمبادرات  دعمها  على  وتاأكيدًا  احتياجًا، 
فيها  تتكامل  التي  املُبتكرة،  الإن�شانية 
اأدوار اجلهات احلكومية واخلا�شة وغري 

الربحية واملواطنني.
العميقة  ال�����ش��خ��ي مب��ع��ان��ي��ه  ال��ب��ذل  ه���ذا   
جت�شيد  هو  احلميدة،  اخلرية  ومقا�شده 
نا�شع لروح التكاتف والرتاحم، وتع�شيد 
ل���ش��ت��ق��رار وق����وة امل��ج��ت��م��ع، والب��ت��ك��ار 
متقدم  موؤ�ش�شي  عمل  خ��ال  م��ن  ذل��ك  يف 
الطموحة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ومنه  وحموكم، 
ال��ت��ي ت��ع��د الأ����ش���خ���م يف ت���اري���خ ق��ط��اع 
امل�شاركة  خ��ال  م��ن  اخل���ريي،  الإ���ش��ك��ان 
طيلة  ري���ال  مليار  ت��وف��ري  يف  املجتمعية 
امل�شتهدف  الف�شيل، فتحقق ن�شف  ال�شهر 
يف اأيام معدودات، تاأكيدًا على جتذر القيم 
النبيلة يف هذا البلد الطيب بامل�شارعة يف 
البي�شاء  واأي��ادي��ه  اأبنائه،  بني  اخل��ريات 

املمتدة اإىل اأنحاء العامل.

وطن الخير

اكتتاب جود اإلسكان 
يتجاوز نصف مليار ريال

كلمة

تطبيق التنظيم اإلداري لجدة والطائف واألحساء على 7 محافظات
تعديل عدد من مواد تنظيم هيئة حقوق اإلنسان.. مجلس الوزراء:

الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية البن الدولية

البالد - جدة
اأقر جمل�س الوزراء برئا�شة خادم احلرمني ال�شريفني 
 � الله  حفظه   � �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك 
ق�شر  يف  الأول  اأم�����س  عقدها  التي  اجلل�شة  خ��ال 
ملحافظات  الإداري  التنظيم  تطبيق  بجدة،  ال�شام 
بالبند  ال�شادر  والأح�����ش��اء(-  وال��ط��ائ��ف،  )ج���دة، 
 )187( رق��م  ال����وزراء  جمل�س  ق���رار  م��ن  )اأوًل( 
حمافظات  على   - 1435ه�   /  5  /  9 وت��اري��خ 
)القطيف، وخمي�س م�شيط، واخلرب، واجلبيل، 
وح��ف��ر ال��ب��اط��ن، واخل���رج، وي��ن��ب��ع(، وتعديل 
للجنة  املنظمة  الأح��ك��ام  م��ن  )راب���ع���ًا(  البند 
الوطنية ملكافحة التبغ ليكون بالن�س الآتي: 
"يكون للجنة اأمانة مقرها يف هيئة ال�شحة 
من  عدد  تعديل  وكذلك  بالريا�س"،  العامة 
مواد تنظيم هيئة حقوق الإن�شان، ال�شادر 
 )  207  ( رق���م  ال�����وزراء  جمل�س  ب��ق��رار 
وافق  كما  1426ه�،   /  8  /  8 وتاريخ 
العربية  اململكة  ان�شمام  على  املجل�س 

ال�شعودية اإىل اتفاقية النب الدولية.

على  ال����وزراء  جمل�س  اّط��ل��ع  اجلل�شة،  ب��داي��ة  ويف 
�شاحب  بني  جرت  التي  الهاتفية  الت�شالت  فحوى 
ال���وزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو 
وفخامة رئي�س اجلمهورية الفرن�شية، ودولة رئي�س 
بني  وكذلك  العراق،  جمهورية  يف  ال��وزراء  جمل�س 
�شموه - حفظه الله � وفخامة رئي�س جمهورية ال�شني 
العاقات  ا�شتعرا�س  م��ن  ت�شمنته  وم��ا  ال�شعبية، 

واأوجه ال�شراكة وتعزيز التعاون مع اململكة.
واأو�شح وزير الإعام �شلمان بن يو�شف الدو�شري، 
يف بيانه لوكالة الأنباء ال�شعودية عقب اجلل�شة، اأن 
الجتماع  ذلك خمرجات  اإثر  تناول  ال��وزراء  جمل�س 
العربية  اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون  ملجل�س  ال����وزاري 
وما  امل��ائ��ة(  بعد  واخلم�شني  )اخلام�شة  دورت���ه  يف 
العمل  م�شتجدات  حول  م�شامني  من  عليه  ا�شتملت 

ال�شيا�شية  الق�شايا  وتطورات  امل�شرتك،  اخلليجي 
على امل�شتويني الإقليمي والدويل.

على  الأح����داث  م�شتجدات  املجل�س،  وا�شتعر�س 
ال�����ش��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة، جم����ددًا اإدان����ة حم����اولت ح��رق 
تر�شيخ  �شرورة  على  والتاأكيد  ال�شريف،  امل�شحف 
قيم احلوار والت�شامح والحرتام ورف�س كل ما من 

�شاأنه ن�شر الكراهية والتطرف.
املدرجة  املو�شوعات  على  ال��وزراء،  جمل�س  واّطلع 
ا�شرتك  مو�شوعات  بينها  من  اأعماله،  ج��دول  على 
ما  على  اطلع  كما  درا�شتها،  يف  ال�����ش��ورى  جمل�س 
القت�شادية  ال�����ش��وؤون  جمل�س  م��ن  ك��ل  اإل��ي��ه  ان�تهى 
والأمنية،  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  وجمل�س  والتنمية، 
اخل��رباء  وهيئة  ال���وزراء،  ملجل�س  العامة  واللجنة 

مبجل�س الوزراء يف �شاأنها.

فّو�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي وزير الطاقة رئي�س جمل�س 
 - ينيبه  من  اأو   - واملتجددة  ال��ذري��ة  للطاقة  عبدالله  امللك  مدينة  اإدارة 
اتفاقية  م�شروع  �شاأن  يف  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  بالتباحث 
العربية  اململكة  يف  واملتجددة  ال��ذري��ة  للطاقة  عبدالله  امللك  مدينة  بني 
املوظفني  برنامج  �شاأن  يف  الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة  ال�شعودية 
املهنيني املبتدئني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع الن�شخة النهائية املوقعة، 
الثقافة  ال�شمو وزير  فّو�س �شاحب  كما  النظامية.  الإج��راءات  ل�شتكمال 
- اأو من ينيبه - بالتباحث مع اجلانبني ال�شنغايل والأرجنتيني يف �شاأن 
الثقافة  وزارة  بني  الثقايف  املجال  يف  للتعاون  تفاهم  مذكرتي  م�شروعي 
يف  التاريخي  وال��رتاث  الثقافة  ووزارة  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف 
والتوقيع  الأرجنتني،  جمهورية  يف  الثقافة  ووزارة  ال�شنغال  جمهورية 
عليهما، ومن ثم رفع الن�شختني النهائيتني املوقعتني، ل�شتكمال الإجراءات 
والدعوة  الإ�شامية  ال�شوؤون  وزي��ر  املجل�س  فّو�س  وكذلك  النظامية. 
والإر�شاد - اأو من ينيبه - بالتباحث مع اجلانب الرتكي يف �شاأن م�شروع 
يف  والإر���ش��اد  وال��دع��وة  الإ�شامية  ال�����ش��وؤون  وزارة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة 
تركيا  جمهورية  يف  الدينية  ال�شوؤون  ورئا�شة  ال�شعودية  العربية  اململكة 
الن�شخة  رف��ع  ثم  وم��ن  عليه،  والتوقيع  الإ�شامية،  ال�شوؤون  جم��ال  يف 
النقل  فّو�س وزير  النظامية. كما  الإج��راءات  املوقعة، ل�شتكمال  النهائية 
واخلدمات اللوج�شتية رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للطريان املدين 
- اأو من ينيبه - بالتوقيع على م�شروع اتفاقية بني حكومة اململكة العربية 
ال�شعودية وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�شمالية 
املوقعة،  النهائية  الن�شخة  رفع  ثم  ومن  اجل��وي،  النقل  خدمات  جمال  يف 

ل�شتكمال الإجراءات النظامية.
العامة  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  التعليم  وزي��ر  املجل�س  وف��ّو���س 
للتدريب التقني واملهني - اأو من ينيبه - بالتباحث مع اجلانب ال�شيني يف 
�شاأن م�شروع مذكرة تفاهم يف جمال التدريب التقني واملهني بني املوؤ�ش�شة 
ووزارة  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  واملهني  التقني  للتدريب  العامة 
رفع  ثم  وم��ن  عليه،  والتوقيع  ال�شعبية،  ال�شني  جمهورية  يف  التجارة 
الن�شخة النهائية املوقعة، ل�شتكمال الإجراءات النظامية. كما فّو�س رئي�س 
الديوان العام للمحا�شبة - اأو من ينيبه - بالتباحث مع اجلانب ال�شيني يف 
�شاأن م�شروع مذكرة تفاهم بني الديوان العام للمحا�شبة يف اململكة العربية 
ال�شعودية ومكتب املراجعة الوطني يف جمهورية ال�شني ال�شعبية للتعاون 
يف جمال العمل املحا�شبي والرقابي واملهني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع 

الن�شخة النهائية املوقعة، ل�شتكمال الإجراءات النظامية.
ال�شعودية  العربية  اململكة  حكومة  ب��ني  مقر  اتفاقية  على  ال���وزراء  جمل�س  وواف���ق 
�شفة  ال�شعودية  العربية  اململكة  منح  حول  مذكرة  وعلى  للتمور،  ال��دويل  واملجل�س 
جمال  يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة  وعلى  للتعاون،  �شنغهاي  منظمة  يف  احل��وار  �شريك 
ال�شياحة بني وزارة ال�شياحة يف اململكة العربية ال�شعودية ووزارة ال�شناعة والتجارة 
وال�شياحة يف مملكة اإ�شبانيا، وعلى اتفاقية تعاون بني رئا�شة اأمن الدولة يف اململكة 
العربية ال�شعودية وجناح البحث والتحليل )R&AW( يف جمهورية الهند يف جمال 

مكافحة جرائم الإرهاب ومتويله.

وافق جمل�س الوزراء على ترقيتني للمرتبة )الرابعة ع�شرة( وذلك على النحو 
التايل: ترقية املهند�س فوزان بن عبدالعزيز بن فوزان الفوزان اإىل وظيفة 
والقروية  البلدية  ال�شوؤون  ب��وزارة  ع�شرة(  )الرابعة  باملرتبة  ع��ام(  )مدير 
وظيفة  اإىل  املالكي  نا�شر  ب��ن  ح�شني  ب��ن  عبدالعزيز  وترقية  والإ���ش��ك��ان، 

)م�شت�شار مايل( باملرتبة )الرابعة ع�شرة( بالأمانة العامة ملجل�س الوزراء.
كما اّطلع جمل�س الوزراء، على عدد من املو�شوعات العامة املدرجة على جدول 
اأعماله، من بينها تقارير �شنوية لوزارة الثقافة، والهيئة امللكية ملحافظة العا، 
وجمل�س املخاطر الوطنية، وهيئة الفرو�شية، ومركز الأمري �شلطان للدرا�شات 

والبحوث الدفاعية، وقد اتخذ املجل�س ما يلزم حيال تلك املو�شوعات.

مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون

في سابع ليالي الشهر الفضيل

ترقيتان للمرتبة ال�14

 تطبيق التنظيم اإلداري لجدة 
والطائف واألحساء على 7 محافظات

تعديل عدد من مواد تنظيم 
هيئة حقوق اإلنسان

تعديل البند )رابعًا( من األحكام المنظمة 
للجنة الوطنية لمكافحة التبغ

أبرز قرارات المجلس

البالد - الرياض
تخطت حملة اكتتاب جود الإ�شكان اخلريي التابعة 
ري��ال،  مليون   500 حاجز  الإ���ش��ك��ان،  ج��ود  ملن�شة 
للحملة،  امل�شتهدفة  القيمة  ن�شف  بذلك  متجاوزًة 
والبالغة مليار ريال يف �شابع ليايل ال�شهر الف�شيل.

ج���اءت ه���ذه ال��ع��ط��اءات ال��ك��رمي��ة م��ن��ذ حل��ظ��ة ق��رع 
اجلر�س يف اأول اأيام ال�شهر الكرمي، امتدادًا لتد�شني 
ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  من  �شخّي  بدعم  احلملة 
ويل  و�شمو  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك 
مليون   150 بقيمة   - الله  حفظهما   - الأم��ني  عهده 
من  والعطاء  ال��دع��م  اأ�شكال  بعدها  لتتواىل  ري���ال، 
�شركاء احلملة يف القطاعني العام واخلا�س، وكبار 

املانحني، واأهايل اجلود من عموم اأفراد املجتمع.
و�شراكاٍت  نوعية  برعاياٍت  اأعمالها  احلملة  ود�شنت 

فاعلة من القطاعني العام واخلا�س،
ال��ذي  املبتكر  ل��ل��ن��م��وذج  ام���ت���دادًا  وج����اءت احل��م��ل��ة 
تنتهجه من�شة جود الإ�شكان لتوفري امل�شاكن لاأ�شر 
�شديدة احلاجة، ورفع م�شاهمة القطاع غري الربحي 
يف حتقيق امل�شتهدفات الوطنية، عرب ابتكار احللول 
العطاء  على  املجتمع  حل��ث  النوعية  وامل���ب���ادرات 
وتقدمي يد العون لاأ�شر الأ�شد حاجة للدعم ال�شكني، 
تاريخ  يف  الأ�شخم  هي  ج��اءت  طموحة  مبادرٍة  يف 
قطاع الإ�شكان اخلريي. ُيذكر اأن حملة اكتتاب جود 
الأ�شهم  يف  الكتتاب  اأ�شلوبها  يف  لتحاكي  ممت  �شُ
 100 احلملة  اإط��ار  يف  طرحت  حيث  ال�شتثمارية، 
حتت  ري��ال،  مليار  تبلغ  مالية  بقيمة  �شهم،  مليون 
خريية  بعوائد  احلياة،  م��دى  اأخ�شر  �شهمك  �شعار 
والرتاحم،  التكافل  قيم  حتقيق  ت�شمن  واجتماعية 

وتدعم الفئات الأ�شد احتياجًا يف املجتمع.
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وكان الر�صول امل�صطفى - �صلى الله عليه و�صلم - يق�صد 
ويختار  فيه،  لُي�صلي  والآخ���ر  احل��ن  ب��ن  قباء  م�صجد 
يف  ووردت  زي��ارت��ه،  على  ويح�ض  غاِلبًا،  ال�صبت  اأي��ام 
ف�صل امل�صجد وال�صالة فيه العديد من الأحاديث النبوية 
ال�صريفة، ومنها: "من تطّهر يف بيته، واأتى م�صجد قباء، 

ف�صلى فيه �صالة فله اأجر عمرة".
بالرعاية  تاأ�صي�صه  منذ  قباء  م�صجد  امل�صلمون  وتعاهد 
املدينة  م�صاجد  اأك��ر  من  فهو  ملكانته،  نظرًا  والهتمام 
جميع  فيه  وُتقام  ال�صريف،  النبوي  احلرم  بعد  املنورة 
دًا  َمْق�صِ وُيعد  والعيدين،  اجلمعة  و�صالة  ال�صلوات، 

لزوار و�صكان املدينة املنورة، لف�صل ال�صالة فيه.
 - عفان  ب��ن  عثمان  اخلليفة  عهد  يف  امل�صجد  ُج��دد  وق��د 
له  جعل  ال��ذي  عبدالعزيز  بن  عمر  ثم   - عنه  الله  ر�صي 
ُتقام فيه، ويف  اأول مئذنة  رحبة واأروقة ومئذنة، وهي 
�صنة  ويف  احل�صيني،  يعلى  اأب���و  ج���دده  435ه�  �صنة 
اأَْي�صًا  وجدده  الأ�صفهاين،  الدين  جمال  جدده  555ه� 
و   733 و   671  / �صنة  يف  واملح�صنن  الأعيان  بع�ض 
ُجدد عدة  العثمانية  الدولة  ه�، ويف عهد   881 و   840

مرات اآخرها يف زمن ال�صلطان عبداملجيد.
عناية  قباء  م�صجد  لقي  الزاهر،  ال�صعودي  العهد  ويف 
فيه من  وُج��ددت جدرانه اخلارجية وزيد  فُرمم  كبرية، 
اجلهة ال�صمالية �صنة 1388ه�، ويف عام 1405ه� اأمر 
اآل  العزيز  عبد  بن  فهد  امللك  ال�صريفن  احلرمن  خ��ادم 
بنائه وم�صاعفة م�صاحته  باإعادة   - الله  - رحمه  �صعود 
بدقة،  الرتاثية  معامله  على  املحافظة  مع  اأ�صعاف  عدة 
مت قطع من الأرا�صي املجاورة  فُهدم املبنى القدمي، و�صُ
من جهاته الأربع اإىل املبنى اجلديد، وامتدت التو�صعة 
اأربع  له  وجعل  نف�صه،  القدمي  بالت�صميم  بناوؤه  واأعيد 
ماآذن عو�صًا عن مئذنته الوحيدة القدمية، كل مئذنة يف 

جهة وبارتفاع 47 مرتًا، وُبني امل�صجد على �صكل رواق 
مك�صوفة،  �صاحة  بينهما  تف�صل  �صمايل  واآخ��ر  جنوبي 
طويلن،  ب��رواق��ن  وغ��رب��ًا  ���ص��رق��ًا  ال���رواق���ان  ويت�صل 
ويتاألف �صطحه من جمموعة من القباب املت�صلة منها 6 
قباب كبرية، قطر كل منها 12 مرتًا، و 56 قبة �صغرية 
قطر كل منها 6 اأمتار، وت�صتند القباب اإىل اأقوا�ض تقف 
اأر���ض  وُك�صّيت  رواق،  ك��ل  داخ��ل  �صخمة  اأع��م��دة  على 
وُظللت  للحرارة،  العاك�ض  بالرخام  و�صاحته  امل�صجد 
ال�صاحة مبظلة اآلية �صنع قما�صها من الألياف الزجاجية 
امل�صلى  م�صاحة  وبلغت  وُتن�صر ح�صب احلاجة.  ُتطوى 
وحده 5035 مرتًا مربعًا، وبلغت امل�صاحة التي ي�صغلها 
مبنى امل�صجد مع مرافق اخلدمة التابعة له 13500 مرت 
مربع، يف حن كانت م�صاحته قبل هذه التو�صعة 1600 
ومنطقة  مكتبة  بامل�صجد  اأحل���ق  كما  ف��ق��ط،  م��رب��ع  م��رت 
احلرمن  خ���ادم  عهد  ويف  ال��زائ��ري��ن.  خل��دم��ة  ت�صويق 
ال�صريفن امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود -يحفظه 
بن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأع��ل��ن  ال��ل��ه-، 
�صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود ويل العهد رئي�ض جمل�ض 
والتنمية  القت�صادية  ال�صوؤون  جمل�ض  رئي�ض  ال��وزراء 
تاريخ م�صجد  تو�صعة يف  اأكر  اإط��الق   ،- الله  - حفظه 
قباء، وتطوير املنطقة املُحيطة به، ووّجه - حفظه الله 
- بت�صمية امل�صروع با�صم خادم احلرمن ال�صريفن امللك 
م�صروع  -. ويهدف  الله  اأّي��ده   - العزيز  عبد  بن  �صلمان 
املنطقة  وتطوير  ق��ب��اء  م�صجد  لتو�صعة  �صلمان  امل��ل��ك 
امل�صاحة  رف��ع  اإىل  ب��ه،  العمل  ب���داأ  ال���ذي  ب��ه،  املُحيطة 
 10 بواقع  ُمربع  مرت  األ��ف   50 ل�  للم�صجد  الإجمالية 
اأ�صعاف م�صاحته احلالية، وبطاقة ا�صتيعابية ت�صل اإىل 
، اإذ ُيعد امل�صروع اأكر تو�صعة يف تاريخ  66 األف ُم�صٍلّ

م�صجد قباء ُمنذ اإن�صائه يف ال�صنة الأوىل من الهجرة.

قباء.. اأول م�صجد يف الإ�صالم
مق�صد لزوار و�صكان املدينة املنورة

|     Iqraa TV
www.iqraa.com

 البالد � المدينة المنورة
ُيعد م�صجد قباء باملدينة املنورة 
اأول م�صجد يف الإ�صالم، اأ�ص�صه 
الر�صول - �صلى الله عليه و�صلم 
و�صل  عندما  بيده  واختطه   -
ُم��ه��اج��رًا  امل��ن��ورة  امل��دي��ن��ة  اإىل 
و�صارك  املكرمة،  مكة  من  اإليها 
ثم  الأوىل،  اأحجاره  و�صع  يف 
اأكمله ال�صحابة - ر�صوان الله 

عليهم -.
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تميز معماري أصيل ألفضل القرى السياحية
البالد - العال

البلدة القديمة في العال تطمح للعالمية 

 اأعلنت الهيئة امللكية ملحافظة العال، بدء اأعمال درا�سة ومراجعة الأعمال الفّنية يف البلدة القدمية، 
التي مت اختيارها �سمن اأف�سل القرى ال�سياحية يف العامل للعام 2022م، وذلك من خالل اإجراء 

اأعمال الدرا�سة والرتميم مع فريق اخلرباء، بهدف الك�سف عن تفا�سيل ومعمار البلدة.
جمموعة  تربز  اأخ��رى  و�سورًا  هند�سية،  بزخارف  جداريات  اكت�ساف  الدرا�سات  وت�سمنت    
العنا�سر  من  والعديد  والأ�سواق،  واملنازل،  كامل�ساجد،  اليومية،  احلياة  عنا�سر  من  متنوعة 

املادية التي تعرب عن القيمة الثقافية التي تختزلها تلك ال�سور والر�سومات.
  وحتوي البلدة القدمية، على النقو�ش املختلفة والت�ساميم التي حوتها جدران املنازل، اإ�سافًة 
امللكية  الهيئة  اأجرتها  التي  الأبحاث  ك�سفته  وما  املتنوعة،  ال��دللت  خمتلف  من  الأل��وان  اإىل 

ملحافظة العال حول عنا�سر وتفا�سيل الفلكلور يف جمتمع العال.
  يذكر اأن نتائج الدرا�سات تبني اأن املنازل كانت تتميز بزخارف متطورة، مبا يف ذلك منازل واحة 
العال الثقافية التي بناها الأهايل، واأ�سبحت اليوم �سمن نطاق التميز؛ لتكون البلدة القدمية 

�سمن اأف�سل القرى ال�سياحية يف العامل.

وطوال اأكرث من �سبعة قرون، ل تزال تلك البلدة التي كانت تعد نبتة ح�سارية يف 
ذلك الزمن وما تاله، وحتى اليوم �ساخ�سة جاذبة، هي البلدة التي اأ�سبحت تاأخذ 

ا�سم "القدمية" مرادفًا ل�سمها، تختزل تاريخًا، وترتبط ب�سواهد ل يزال من 
عاي�سها ير�سدون م�سار ح�سارتها، حني �ساغت ق�ستها وجوهرها، على 

درب قوافل احلج من ال�سام وما جاورها، لتكّون اليوم اللوحة الثقافية 
امللكية  الهيئة  عليها  عملت  امل�ستدامة  للتنمية  �ساملة  جهود  بعد 

ملحافظة العال.
وياأتي اهتمام الهيئة امللكية ب�"البلدة القدمية" يف العال، نظرًا ملا 

تزخر به من تراث وثقافة وفن معماري فريد، وملا تختزله من 
تاريخ عريق، بعد اأن اأّدى اندثار بع�ش عمرانها عند بدايات 
معظم  يف  مهجورة  جعلها  اإىل  امليالدي  ع�سر  التا�سع  القرن 
اأجزائها، لكن الأهداف املر�سومة اأعادتها لتكون وجهة ثقافية 

و�سياحية لأهايل وزوار العال.
وتّوجت الهيئة امللكية ملحافظة العال، جهودها يف اإعادة وهج 
"البلدة القدمية"، باختيارها من قبل منظمة ال�سياحة العاملية 

2022م،  العام  لهذا  ال�سياحية  القرى  اأف�سل  قائمة  �سمن 
الختيار  معايري  مع  يتوافق  ما  القدمية" مع  "البلدة  وجاءت 

كمحرك  ال�سياحة  تتبنى  التي  ال�سياحية  بالقرى  تعرتف  التي 
بالبتكار  وتلتزم  للوظائف،  جديدة  فر�ش  خلق  وتدعم  للتنمية، 
وال�ستدامة بجميع عنا�سرها القت�سادية والجتماعية والبيئية.

به  تتميز  الذي  الجتماعي  للرتابط  منوذجًا  القدمية"  "البلدة  وُتعد 
الطوب  من  مبنية  منزل   900 من  اأك��رث  تكونت  حيث  القدم،  منذ  العال 

احلماية  بدور  تقوم  كانت  التي  القالع  من  عدد  وجود  اإىل  اإ�سافًة  الطيني، 
كذلك،  وعمرانيًا  احلجاج،  وقوافل  لالأهايل  والأم��ن  الدفاع  لأغرا�ش  والرقابة 

كانت تتميز "البلدة القدمية" بوجود 14 بوابة تعمل وفق اإجراءات معينة للفتح 
والإغالق ل�ستقبال العابرين وقوافل احلجاج.

وكانت منظمة ال�سياحة العاملية، اختارت 32 قرية من 18 دولة عرب العامل حتت 
ا�ست�ساري  جمل�ش  قبل  من  القرى  تقييم  ومت  2022م"،  ال�سياحة  قرى  "اأف�سل 
م�ستقل بناًء على جمموعة من املعايري التي تغطي ت�سع جمالت: املوارد الثقافية 
ال�ستدامة  القت�سادية،  ال�ستدامة  وحفظها،  الثقافية  املوارد  تعزيز  والطبيعية، 
اإدارة  القيمة،  �سل�سلة  وتكامل  ال�سياحة  تنمية  البيئية،  ال�ستدامة  الجتماعية، 

ال�سياحة وحتديد اأولوياتها، البنية التحتية، الت�سالية وال�سحة والأمان.
وتتلقى القرى املختارة، الدعم من منظمة ال�سياحة العاملية و�سركائها يف حت�سني 
عنا�سر املجالت التي حددت، و�ستوفر حيزًا لتبادل اخلربات واملمار�سات اجليدة 
والتعلم والفر�ش، و�ستحتفي منظمة ال�سياحة العاملية بتكرمي القرى ال� 32 يف 

حفل ت�ست�سيفه العال �سيقام يف 27 و 28 فرباير عام 2023م.
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ال�ضخم م�ضروعها  هواجني" اأطلقت  "اأرامكو 

واأُعلن يف 26 مار�س، اأن املجمع ُيتوقع اأن يعمل بكامل طاقته بحلول عام 

برميل  اآالف   210 اإىل  ي�ضل  ما  ال�ضعودية  اأرامكو  توّرد  واأن  2026م، 
يوميًا من لقيم النفط اخلام اإىل املجمع.

يف  والت�ضويق  والكيميائيات  للتكرير  للرئي�س  التنفيذي  النائب  وق��ال 

عالمة  ميثل  املجمع  هذا  اإن  القحطاين  يحيى  حممد  ال�ضعودية،  اأرامكو 

على  والت�ضويق  والكيميائيات  التكرير  قطاع  لدعم  جهودنا  يف  فارقة 

م�ضتوى عاملي ومتكامل يف ال�ضني، حيث �ضتوؤدي البرتوكيميائيات دورًا 

حيويًا يف جناحنا امل�ضرتك، ومبجرد االنتهاء من هذا امل�ضروع، نعتقد اأن 

)اأرامكو هواجني( �ضتكون منوذجًا مي�ضي بخطى ثابتة يف قطاع �ضناعة 

البرتوكيميائيات احلديثة يف ال�ضني، ولديها القدرة على تقدمي املنتجات 

منخف�ضة الكربون، واملواد الكيميائية، واملواد املتقدمة".

توقيعها  ع��ن  اأي�����ض��ًا  م��ار���س   27 يف  اأعلنت  ال�ضعودية  اأرام��ك��و  وك��ان��ت 

اتفاقيات نهائية لال�ضتحواذ على ح�ضة بن�ضبة 10 % يف �ضركة رونغ�ضنغ 

)"رونغ�ضنغ"(  �ضنجن  بور�ضة  يف  واملدرجة  املحدودة  للبرتوكيميائيات 

باأ�ضعار  اأمريكي  دوالر  مليارات   3.6( �ضيني  يوان  مليار   24.6 مقابل 

ال�ضرف احلالية(.

هواجني"  "اأرامكو  وم�����ض��روع  "رونغ�ضنغ"  م��ع  ال�����ض��راك��ة  خ��الل  وم��ن 

يوميًا من  برميل  األف   690 اإجمايل  ال�ضعودية  اأرامكو  �ضتوّرد  امل�ضرتك، 

النفط اخلام اإىل مرافق التحويل العايل للكيميائيات يف ال�ضني، متا�ضيًا 

مع اإ�ضرتاتيجيتها لتحويل اأربعة ماليني برميل يوميًا من النفط اخلام اإىل 

كيميائيات بحلول عام 2030م.

 ج������رت اأم�����������س م����را�����ض����م و�����ض����ع ح��ج��ر 

وجممع  �ضخمة  متكاملة  مل�ضفاة  االأ���ض��ا���س 

برتوكيميائيات يف �ضمال �ضرق ال�ضني، حيث 

تبداأ �ضركة اأرامكو هواجني للبرتوكيميائيات 

م�ضروعًا  ال�ضركة  ه��ذه  وُت��ع��د  بنائهما.  يف 

م�����ض��رتك��ًا ب��ني اأرام���ك���و ال�����ض��ع��ودي��ة 30 % 

وجم��م��وع��ة   %  51 ن��وري��ن��ك��و  وجم��م��وع��ة 

على  وت��ع��م��ل   ،%  19 ال�����ض��ن��اع��ي��ة  ب��اجن��ني 

مبقاطعة  باجنني  مدينة  يف  املجمع  تطوير 

لياونينغ ال�ضينية.

البالد - الظهران

بدء تشييد المصفاة
ومجمع البتروكيميائيات في الصين

2.2

صكوك الراجحي
���ض��ك��وك  اأول  ط����رح  ط��ل��ب��ات  جت������اوزت 

م�����ض��ت��دام��ة م��ق��وم��ة ب����ال����دوالر مل�����ض��رف 

3.5 مليار دوالر للطرح  الراجحي، مبلغ 

الذي ي�ضتمر اليوم اخلمي�س.

وخ��ف�����س امل�����ض��رف ال�����ض��ع��ر اال���ض��رت���ض��ادي 

اإىل  اأ���ض��ا���س  نقطة  ث��الث��ني  ب��واق��ع  لل�ضكوك 

اأ���ض��ا���س ف��وق  ح���وايل م��ئ��ة وع�����ض��ري��ن نقطة 

اأ�ضعار اأذونات اخلزانة االأمريكية.

كفاءة الطاقة
اأط��ل��ق��ت ال�����ض��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة خل��دم��ات ك��ف��اءة 

مكة  يف  القرى  اأم  وجامعة  »تر�ضيد«،  الطاقة 

اأعمال م�ضروع رفع كفاءة الطاقة يف  املكرمة 

كفاءة  رف��ع  بهدف  اجلامعة،  ومرافق  مباين 

املباين  جميع  يف  ا�ضتهالكها  وخف�س  الطاقة 

 62 عددها  البالغ  للجامعة  التابعة  واملرافق 

مبنى، وذلك وفق اأف�ضل املعايري العاملية.

موانئ خضراء
اأع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وان��ئ »م��وان��ئ« 

لكل  ال��راف��ع��ات  ح��رك��ات  متو�ضط  تقليل  ع��ن 

ال��ي��دوي،  للفح�س  مطلوبة  واردة  ح��اوي��ة 

ميناء  داخل  ال�ضاحنات  دوران  وتقليل معدل 

انخفا�س  اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي  االإ�ضالمي؛  ج��دة 

ان��ب��ع��اث��ات ث���اين اأك�����ض��ي��د ال��ك��رب��ون مب��ق��دار 

1،046 طًنا يف نهاية العام احلايل، وُيواكب 
مبادرات اململكة للحفاظ على البيئة، وير�ضخ 

لقطاع بحري مزدهر وم�ضتدام.

ارتفاع المؤشر
ام�س  الرئي�س  ال�ضعودية  االأ�ضهم  موؤ�ضر  اأغلق 

مرتفًعا 35.10 نقطة، وبتداوالت بلغت قيمتها 

مليون   250 يف  تتمثل  ريال،  مليارات   5.6
ارتفاًعا  �ضركة   148 اأ�ضهم  فيها  �ضجلت  �ضهم، 

على  �ضركة   61 اأ�ضهم  اأغلقت  فيما  قيمتها  يف 

ال�ضعودية  االأ�ضهم  موؤ�ضر  اأغلق  كما  ت��راج��ع. 

نقطة   68.96 م��رت��ف��ًع��ا  )من������و(   امل����وازي����ة 

وبتداوالت بلغت قيمتها 17.3 مليون ريال.

   

استثمارات في الواجهة البحرية بالخبر
البالد - الدمام   

ك�ضفت اأمانة املنطقة ال�ضرقية عن تفا�ضيل امل�ضروع اال�ضتثماري 

االأول املقام على الواجهة البحرية يف حمافظة اخلرب مب�ضاحة 

ترفيهية  مرافق  مت�ضمنا  مربع،  مرت  األ��ف   70 تبلغ  اإجمالية 

اأهداف جودة احلياة يف املنطقة.  ُت�ضهم يف حتقيق  و�ضياحية 

امل�ضروع  هذا  اأن  اجلبري،  فهد  املهند�س  املنطقة  اأمني  واأو�ضح 

الوطني  امل��رك��ز  م��ع  بالتعاون  ي��اأت��ي  النموذجي  اال�ضتثماري 

لالأرا�ضي،  امل�ضرتك  اال�ضتثمار  م��ب��ادرة  �ضمن  للتخ�ضي�س، 

والذي يهدف اإىل تطوير الواجهة البحرية مبحافظة اخلرب.

واأكد اأن عقود امل�ضروع ت�ضمل بناء وت�ضغيل و�ضيانة العقارات 

التجارية متعددة اال�ضتخدامات يف قطع اأرا�ضي منف�ضلة على 

�ضنة،   30 اإىل  ت�ضل  العقود  م��دة  اأن  ُمبينًا  اخل��رب،  كورني�س 

وباإيجار ثابت مع ن�ضبة من امل�ضاركة بالدخل الأول مرة باإجمايل 

اإيراد اأكرث من 250 مليون ريااًل، م�ضريًا اإىل اأن امل�ضروع ياأتي 

ترجمة الأهداف روؤية ال�ضعودية 2030 التي ترتكز على تطوير 

منظومة اال�ضتثمارات وتنمية االإيرادات.

البالد - الرياض   
النموذجية  العقود  وتفا�ضيل  حجم  عن  للمقاولني  ال�ضعودية  الهيئة  اأعلنت 

االإلكرتونية للبناء والّت�ضييد املربمة يف من�ضة مقاول؛ والتي جتاوزت 1000 

عقد منوذجي اإلكرتوين ُقّدرت قيمتها باأكرث من 308 ماليني ريال �ضعودي منذ 

اإطالق اخلدمة يف 2021.

وتنوعت العقود النموذجية االإلكرتونية املربمة يف طبيعتها ومواقع تنفيذها، 

اإذ بلغ عدد عقود تنفيذ الهيكل االإن�ضائي بدون مواد 600 عقد، فيما بلغت عقود 

تنفيذ الهيكل االإن�ضائي باملواد 300 عقد.

وجتاوزت قيمة اأعلى عقد مربم يف من�ضة مقاول مبلغ ال�50 مليون ريال، فيما 

�ضجلت املن�ضة 10 اآالف ريال كاأقل قيمٍة لعقد منوذجي مربم.

املنطقة  ويف  عقدًا،   425 من  اأكرث  الو�ضطى  املنطقة  يف  العقود  جمموع  وبلغ 

اجلنوبية اأكرث من 185 عقدًا، ويف املنطقة الغربية اأكرث من 110 عقود، بينما 

�ضجلت املنطقة ال�ضرقية اأكرث من 90 عقدًا، ويف املنطقة ال�ضمالية 20 عقدًا ما 

بني عقود هيكل اإن�ضائي، وعقود ليا�ضة، وعقود �ضباكة، وعقود اأعمال كهربائية، 

وعقود تكييف. وكانت الهيئة قد اأطلقت مبادرة العقود النموذجية االإلكرتونية 

لتح�ّضن من جودة البناء والّت�ضييد، وحتفظ احلقوق جلميع االأطراف التعاقدية 

من خالل 36 عقدًا منوذجيًا اإلكرتونيًا تغطي جميع اجلوانب الفنية والقانونية 

ومقاويل  واملقاولني  امل��الك  بني  و�ضوحًا  اأك��رث  التعاقدية  العالقة  جتعل  التي 

الباطن، اإىل جانب رفع م�ضتوى االأداء، واحلد من االإخفاقات والّنزاعات التي قد 

ت�ضبب تعرث امل�ضاريع وتاأخر ت�ضليمها.

البالد - الرياض   
التي  ال�ضنوية  املبيعات  من  االأدنى  احلد  متطلب  للمناف�ضة  العامة  الهيئة  رفعت 

يكون الرتكز االقت�ضادي بناء عليها "موجبًا لالإبالغ" من 100 مليون ريال اإىل 

200 مليون ريال، وذلك بناًء على املراجعة ال�ضنوية التي جتريها الهيئة وتاأخذ 
مبتغريات  املتعلقة  واجلوانب  الدولية،  املمار�ضات  اأف�ضل  االعتبار  بعني  فيها 

االإجراءات  تي�ضري  اإىل  اإ�ضافة  االأ�ضواق،  تناف�ضية  وم�ضتوى  الوطني  االقت�ضاد 

وتخفيف االأعباء املالية خ�ضو�ضًا على ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة. 

الهيئة حيث وافق على تعديل  اإدارة  الثمانني ملجل�س   جاء ذلك خالل االجتماع 

الراغبة يف  املن�ضاآت  اأن  لتن�س على  املناف�ضة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  فقرة من 

يجب   ، نظامية-  ب�ضفة  ميثلها  من  -اأو  االقت�ضادي  الرتكز  عملية  يف  امل�ضاركة 

من  االأقل  على  يومًا   90 قبل  لها  الالزمة  املعلومات  وتقدمي  الهيئة  اإبالغ  عليها 

اإمتام عملية الرتكز االقت�ضادي، يف حال جتاوز اإجمايل قيمة املبيعات ال�ضنوية 

جلميع املن�ضاآت الراغبة يف امل�ضاركة يف الرتكز االقت�ضادي 200 مليون ريال. 

اإدارة الهيئة على اإعفاء من�ضاأتني تعمالن يف قطاع ال�ضيارات  كما وافق جمل�س 

الكهربائية للتعاقد املوحد واحل�ضري.  

  يذكر اأن الرتكز االقت�ضادي مق�ضود به: كل عمل ين�ضاأ منه نقل كلي اأو جزئي 

مللكية اأ�ضول اأو حقوق اأو اأ�ضهم اأو ح�ض�س اأو اإلتزامات من�ضاأة اإىل من�ضاأة اأخرى 

عن طريق االندماج اأو اال�ضتحواذ اأو التملك، اأو اجلمع بني اإدارتني اأو اأكرث يف 

اإدارة م�ضرتكة، اأو اأي �ضورة اأخرى توؤدي اإىل التحكم يف من�ضاأة اأو اأكرث، مبا 

يف ذلك التاأثري يف قرارتها اأو ت�ضكيل جهازها االإداري اأو اآلية الت�ضويت فيها.

عقد إلكتروني عبر منصة مقاول 

المنافسة ترفع الحد األدنى للتركز االقتصادي

 البالد - جدة   
اأنحاء  يف  البيع  نقاط  عرب  املبيعات  قيمة  بلغت 

االأ�ضبوع  خالل  ريال  مليار   11.04 نحو  اململكة، 

بنحو  م��ق��ارن��ة  احل���ايل،  م��ار���س   25 يف   املنتهي 

12 مليار ريال خالل االأ�ضبوع ال�ضابق له، ووفقًا 
ال�ضادر  البيع،  نقاط  لعمليات  االأ�ضبوعي  للتقرير 

عن البنك املركزي ال�ضعودي - �ضاما، فقد بلغ عدد 

العمليات املنفذة نحو 146.31 مليون عملية.

و�ضهدت جميع القطاعات انخفا�ضًا من حيث قيمة 

قطاع  ع��دا  م��ا  املا�ضي،  االأ���ض��ب��وع  خ��الل  املبيعات 

 ،%  10 بن�ضبة  املرتفع  وامل�����ض��روب��ات  االأط��ع��م��ة 

وت�ضدر قطاع التعليم القطاعات املنخف�ضة بن�ضبة 

35 %، تاله قطاع املطاعم واملقاهي ب�25 %، ثم 
قطاعا الفنادق والرتفيه والثقافة بن�ضبة 16 %.

على  الفرتة،  تلك  خالل  امل�ضتهلكني  اإنفاق  وتركز 

ري��ال،  مليار   2.2 ب  وامل�ضروبات  االأطعمة  قطاع 

تاله املطاعم واملقاهي بنحو 1.24 مليار ريال.

وبالن�ضبة لتوزيع قيمة االإنفاق ح�ضب نقاط البيع 

مار�س   25 يف  املنتهي  االأ�ضبوع  خ��الل  امل��دن  يف 

 3.66 بنحو  الريا�س  ت�ضدرت  فقد  2023م، 
قيمة  اإج��م��ايل  م��ن   %  33 ميثل  م��ا  ري���ال،  مليار 

املبيعات، تلتها مدينة جدة ب1.62 مليار ريال.

 مليار مبيعات 
األطعمة خالل أسبوع

1000
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البالد - وكاالت
ال  لبنان،  ثالث" لرئا�سة  "مر�سح  عن  تبحث  الدولية  القوى  ب��داأت 

ي�شكل حتديًا لأي فريق �شيا�شي، ويعمل على انت�شال البلد العربي من 

اأزمته، واإنهاء اجلمود ال�شيا�شي وال�شغور الرئا�شي املمتد منذ اأ�شهر.

الذي ف�شلت  التحركات جاءت بعد قرابة �شهر من اجتماع باري�س 

حزب  اإلقاء  وبعد  خمرجاته،  يك�شف  بيان  اإ�شدار  يف  الدولية  القوى 

الله ورقة رئي�س تيار املردة النائب ال�شابق �شليمان فرجنية، يف مياه 

القوى  دفع  بهدف  التحركات  هذه  وتاأتي  الراكدة.  الرئا�شي  ال�شغور 

ال�شيا�شية اإىل طريق الوئام بدًل من الفرقة وال�شقاق التي دبت بينها 

موؤخرًا، مع ا�شتمرار ال�شغور الرئا�شي.

ال�شيا�شية  ال��ق��وى  م��ن  رف�شًا  الله  ح��زب  مر�شح  واج��ه  اأن  وبعد 

الت�شوية، وح�شم  م�شار  زمام  لقيادة  الدول  بع�س  اللبنانية، حتركت 

املت�شارع  القت�شادي  التدهور  من  خوفًا  الرئي�س،  انتخاب  �شرورة 

يف لبنان، وما قد يتبعه من نتائج على ال�شارع الفرن�شي. ذلك الرف�س 

برئا�شة  املا�شيني  اليومني  باري�س  زار  الذي  ال�شرتاكي  الوفد  اأبلغه 

تقارير  بح�شب  جنبالط،  وليد  ال�شرتاكي  التقدمي  احل��زب  رئي�س 

حملية، اأكدت اأن عملية البحث عن اخليار الثالث بداأت، فيما طرحت 

اأ�شماء م�شهود لها بح�شن ال�شرية والكفاءة، على الطاولة.

فرن�شا،  اإىل  زيارته  خالل  �شرح  جنبالط  ف��اإن  التقارير،  وبح�شب 

مي�شال  النائب  يعترب  فيما   ، حت���دٍّ مر�شح  يعترب  فرجنية  اأن  كيف 

الو�شع القت�شادي  لهم خطورة  ا�شتفزازيًا، �شارحًا  معو�س مر�شحًا 

يف  رئي�س  ُينتخب  مل  اإن  وخيمة  بعواقب  ينذر  ال��ذي  والجتماعي 

مع  واقت�شادي  �شيا�شي  ا�شتقرار  حالة  ي�شكل  باعتباره  قريب  وقت 

اإ�شالحات بنيوية. واأ�شارت اإىل اأن زيارة جنبالط اإىل باري�س كانت 

ما  �شورة  يف  الفرن�شيني  امل�شوؤولني  و�شع  اأنه  موؤكدة  "اإيجابية"، 
يجري من ا�شطفافات �شيا�شية، وكذلك النهيار غري امل�شبوق على كل 

امل�شارات القت�شادية واملالية وال�شحية والرتبوية.

مرشح ثالث إلنقاذ لبنان

البالد - وكاالت
اعرتفت جمموعة فاغرن الع�شكرية الرو�شية اخلا�شة، باأن املعركة من 

اأجل ال�شيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية اأحلقت �شررًا بالغًا بقواته 

وكذلك باجلانب الأوكراين.

وقال رئي�س املجموعة يفغيني بريغوجن اأم�س )الأربعاء(: "املعركة من 

اأحلقت  ولالأ�شف  الأوك��راين،  اجلي�س  عمليًا  بالفعل  دمرت  باخموت  اأجل 

اأي�شًا �شررًا بالغًا ب�شركة فاغرن الع�شكرية اخلا�شة".  ويقول م�شوؤولون 

�شوارع  يف  الدائرة  املعارك  يف  اأر�شًا  تكت�شب  تزال  ل  قواتهم  اإن  رو�س 

مدينة باخموت لكن القوات اأخفقت حتى الآن يف تطويق املدينة بالكامل 

واإجبار الأوكرانيني على الن�شحاب كما بدا مرجحًا قبل اأ�شابيع. وقالت 

�شد  من  متكنوا  الأوكرانيني  اإن  اأم�س  الربيطانية  الع�شكرية  املخابرات 

الرو�س عن اأحد طرق الإمدادات الرئي�شية للمدينة.

من جهته، حذر الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�شكي، من اأنه ما مل 

حتقق بالده الن�شر يف باخموت، ف�شوف تبداأ رو�شيا يف ح�شد دعم دويل 

لتوقيع اتفاق يجرب اأوكرانيا على تقدمي تنازلت غري مقبولة. واأو�شح يف 

مقابلة مع وكالة "اأ�شو�شيتد بر�س" اأن �شقوط باخموت يف اأيدي القوات 

اأمام  الن�شر  الرئي�س فالدميري بوتني من الرتويج لهذا  الرو�شية �شيمكن 

الغرب والداخل الرو�شي.

اإىل ذلك، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غرو�شي، اإن 

يتح�شن  مل  اأوكرانيا  يف  النووية  للطاقة  زابوريجيا  حمطة  يف  الو�شع 

بعد، واإن القتال بالقرب من املحطة احتدم. وكان غرو�شي قد و�شل اأم�س 

اإىل زابوريجيا، وهي اأكرب حمطة نووية يف اأوروبا ملعاينة الو�شع هناك 

وذلك يف اإطار جهوده لتجنب خطر وقوع حادثة نووية. وتقع هذه املحطة 

اإنه  عليه رو�شيا. وقال غرو�شي  ت�شيطر  الذي  اأوكرانيا  �شرق  يف جنوب 

حمطة  يف  كارثة  لتجنب  وكييف  مو�شكو  بني  و�شط  حل  اإيجاد  يحاول 

زابوريجيا للطاقة النووية التي ي�شيطر عليها الرو�س.

فاغنر تعترف بالخسائر في باخموت

م�شاع دولية لإنهاء الأزمة
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»المشاريق« تظهر في الشهر الفضيل

جدة - عبد الهادي المالكي - تصوير خالد مرضاح

ذكريات  عام،  كل  من  رم�ضان  مو�ضم  يف  جدة،  يف  البخارية  حارة  �ضكان  ي�ضتعيد 
رم�ضانية،  �ضفرة  �َضَنِوّيًا  جتمهم  حيث  احلارة،  اأزقة  يف  رم�ضان  وليايل  املا�ضي، 
فيما  االجتماعية،  ال�ضالت  وجتديد  املا�ضي،  تفا�ضيل  ال�ضتعادة  خاللها  يلتقون 

بينهم، و�ضط حفاوة كبار ال�ضن وال�ضباب من اأهايل هذه احلارة العريقة.
واإذا نظرنا اإىل عادة االإفطار الرم�ضاين، جند اأنه تقليد  تقوم به  الكثري من اجلهات 
واجلمعيات يف خمتلف اأنحاء جدة، غري اأن اإفطار �ضباب حارة البخارية، له نكهة 

خا�ضة فهو، تقليد الأهل احلارة من املواطنني واملقيمني، منذ 45 عامًا.

وقال كل من حممد اأمني عبدالقادر ترك�ضتاين، وعبدالرحيم 
وحممود  بخاري،  حممود  وطللالل  ترك�ضتاين،  عبدالقادر 
 45 من  اأكرث  لنا  "اليوم  املجموعة:  هذه  موؤ�ض�ضي   ، جان 
عامًا، ونحن جنتمع �َضَنِوّيًا يف رم�ضان من كل عام  الإعداد 
اإفطار  جماعي ونحن م�ضتمرون على هذا االإفطار ال�ضنوي  
وا�ضتمر عليها، اأوالدنا، و�ضوف يوا�ضل اأحفادنا يف اإقامة 
�ضكان  تعاىل".وينتظر  الللللله  مب�ضيئمحمة  االإفللطللار  هللذا 
املا�ضي  عبق  لي�ضتعيدوا  �َضَنِوّيًا،  العادة  هللذه  البخارية 

والذكريات، وجتديد ال�ضالت فيما بينهم.
"هناك  بقولهم:  ال�ضنوية  العادة  هذه  موؤ�ض�ضو  وا�ضتطرد 
حارات، ت�ضارك يف االإفطار الرم�ضاين، مثل حارة ال�ضبيل 
ياأتي  التجمع  هذا  وكل  والنزلة،  والوا�ضطة  والهنداوية 
اليوم  هللذا  نعترب  ونحن  وم�ضاعدتهم   ال�ضباب  بتكاتف 
اجلللريان  مللن  كللانللوا  باأ�ضخا�ص  جنتمع  الأنللنللا  علليللد،  يللوم 
حللارة  مللواللليللد  مللن  "نحن  احلارة."واأ�ضافوا:  و�للضللكللان 
البخارية، وقد قمنا مع جمموعة �ضغرية من �ضكان احلي 

بهذا التجمع، حيث كان عدد املجموعة يف ذلك الوقت 20 
�َضْخ�ضًا، وكان اأول بداية جتمع لنا يف كورني�ص احلمراء، 
ثم بداأنا نتنقل يف مكان اإىل اآخر،  وبداأ العدد يتزايد، وقد 
400 �ضخ�ص ما بني  بلغ عددهم يف اإفطار اأول من اأم�ص  
"كانت  كبار يف ال�ضن و�ضباب واأطفال". وتابعوا بقولهم: 
اأ�ضبحت منظمة  الفكرة اجتهادات فردية، وبعد ذلك  بداية 
والتن�ضيق  التجمع  بتنظيم  يقومون  عنها  م�ضوؤولون  ولها 
مع الراغبني يف التجمع، ومن ثم يتم تق�ضيم املهام ما بني 

عدة اأ�ضخا�ص، وبالرغم من اأننا نقوم بتمويل هذه ال�ضفرة 
هناك  اأن  اإال  للفطور،  االأ�ضا�ضية  بالوجبات  الرم�ضانية 
بوجبات  ي�ضاركوا  اأن  اإال  ياأبون  لالإفطار  يح�ضرون  ممن 
املحالت  من  �ضرائها  اأو  املنزل  من  كان  �ضواء  عندهم،  من 
اأنا�ص  ماديًا.هناك  امل�ضاركة  اأو  اأنواعها  بكافة  التجارية 
قابلناهم يف العام املا�ضي، ومل نقابلهم يف هذا العام حيث 
هذه  يقطعوا  مل  اأبناءهم  اأن  اإال  الله،  رحمة  اإىل  انتقلوا 

العادة، و�ضاركونا يف هذه ال�ضفرة والتجمع الرم�ضاين.

البالد � الباحة
ح�ضورها  الباحة  مبنطقة  ال�ضعبية  املاأكوالت  �ضجلت 
يف �ضهر رم�ضان املبارك، ال�ضيما اأنها عادات وموروث 
وال�ضحور  االإفلللطلللار  مللائللدتللا  بهما  تللتللزيللن  اجللتللمللاعللي 
كبار  ذاكللللرة  تللر�للضللخللت يف  الللتللي  اللل�للضللهللر،  هلللذا  طيلة 
وال�ضوربة  ال�ضمبو�ضة  ومنها  االأبناء،  وتناقلها  ال�ضن 

واللقيمات وكيكة الدخن.
الرم�ضانية  �ضفرته  تللزيللني  على  البع�ص  ويللحللر�للص 
وامل�ضاريق  واملخاوي�ص  والقر�ضان  واملللرق  باخلبزة 
والق�ضر  والللقللهللوة  واللل�للضللمللن  اللللللن  ي�ضحبها  الللتللي 
مثل  الفواكه  من  ال�ضفرة  تخلوا  ال  حني  يف  وغريها، 
بنوعية  والتني  والعنب  والبخاري  واخلوخ  امل�ضم�ص 

والعديد  والكمرثى  البلدي  واملللوز  وال�ضوكي  الللربي 
التي تنتجها مزارع  الفواكه  االأخللرى من  االأنللواع  من 
املنطقة. وتربز �ضربة البو�ضن )العد�ص( التي تعد من 
حبوب البو�ضن املنت�ضر زراعتها باملنطقة، حيث يجفف 
ت�ضتخرج  حتى  يفرك  ثم  احل�ضاد،  بعد  ال�ضم�ص  يف 
ما يجري طحنه ال�ضتخدامه مع  منه، وعادة  احلبوب 

بع�ص اأنواع اخلبزة اأو الع�ضيدة اأو العي�ص.
اأن االأكالت ال�ضعبية يف منطقة الباحة  اجلدير بالذكر 
كللون  الللزراعلليللة  املحا�ضيل  علللللى  الللغللالللب  يف  تعتمد 
املنطقة من املناطق الزراعية اخل�ضبة، وذلك عن طريق 
تعد  التي  اخل�ضراء  وم�ضاطبها  الزراعية  مدرجاتها 
مبثابة �ضلة الغذاء وامل�ضدر االأ�ضا�ضي الأهايل املنطقة.

»سفرة تاريخية« تجمع أهالي البخارية
تقام في شهر رمضان من كل عام 
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اخلام�سة  ال�����دورة  ان��ت��خ��اب��ات  ب����داأت 
لكرة  ال�سعودي  االحت��اد  اإدارة  ملجل�س 
القدم وانتهت، دون اأن يكون هناك اأي 
بل  الريا�سي،  الو�سط  يف  لها  �سدى 
لها  يكرتث  ورمب��ا  يعلم  اأن  دون  حتى 
الغالبية من املنتمني للو�سط الريا�سي 
االأهمية  بهذه  حلدث  فكيف  ال��ك��روي!! 
اأن مير هكذا مرور الكرام؟! اأين االإعالم 
من متابعة �سري العملية االنتخابية منذ 
اإغالقه!  حتى  الرت�سح  باب  فتح  اإع��الن 
بل اأين اختفى املرت�سحون عن امل�ساركة 
يف هذه االنتخابات، حيث مت من خالل 
قائمة  �سوى  التوجد  اأنه  اإعالن  اللجنة 
لهذه االنتخابات، وذلك  واحدة تقدمت 
ت��ردد يف وق��ت �سابق  ال��رغ��م مم��ا  على 
عن رغبة اأكرث من مرت�سح التقدم مبلفه 
االنتخابي، ولكنهم تبخروا جميعًا مع 

اإعالن فتح باب الرت�سح ر�سميًا!
ق��ائ��م��ة واح���دة  اإىل  االأم������ور  ل��ت��ن��ت��ه��ي 
ت��ق��دم ب��ه��ا ال��رئ��ي�����س احل����ايل ل��الحت��اد 
بالتايل  يعني  ما  وهو  امل�سحل،  يا�سر 
يف  م�سريته  ليوا�سل  تزكيته  حتمية 
اختفى  اأي��ن  ال�سوؤال..  االحت��اد.  قيادة 
ال��راغ��ب��ون ب��ال��رت���س��ح مم��ن ت�����س��درت 
الفعلي  البدء  قبيل  امل�سهد  اأ�سماوؤهم 

لالنتخابات؟
وال�سوؤال االأهم.. ملاذا اختفت التغطية 
ال�سخم  مل��ث��ل ه���ذا احل���دث  االإع��الم��ي��ة 
مت���ام���ًا ك��اخ��ت��ف��اء امل��رت���س��ح��ني!! مل���اذا 
الريا�سي يف  االإعالم والو�سط  ان�سغل 
اأقل  اأو على االأقل هي  ق�سايا هام�سية، 
جمل�س  انتخابات  م��ن  واأهمية  مكانة 
القدم  ك��رة  ق��ي��ادة  دف��ة  �سيتوىل  اإدارة 

لدينا.
واإدارت����ه  امل�سحل  حقق  ه��ل  خ��ت��ام��ًا.. 
يتم  حتى  االأوىل،  ال��ف��رتة  يف  النجاح 
لالحتاد؟  ثانية  رئا�سية  لفرتة  تزكيته 
مغٍر،  غري  الرئي�س  من�سب  ب��ات  وه��ل 
جتنبه  ليتم  خم��ي��ف؛  اأدق  ب�سكل  اأو 
الفوز  م��ع��رتك  يف  ال��دخ��ول  وحتا�سي 
انتخابات  �سهدته  الذي  ال�سكل  بهذا  به 

واحد من اأكرب احتادات القارة.
اأ�سئلة حائرة اأ�سعها اأمامكم، وعلى كل 

منكم البحث عن االأجوبة.
تخيل! ب�س  تخيل  • مفارقة.. 

 االأمري في�سل بن تركي بن نا�سر..
وماج�ستري  اأعمال  اإدارة  بكالريو�س   -

�سيا�سة دولية.
 9 جت���اوزت  مل��دة  �سابق  ن��اد  رئي�س   -

�سنوات.
- خربة عملية كبرية جدًا يف جمال كرة 

القدم.
- وفق املادة )33( الفقرة )د( ال تنطبق 
االحتاد  لرئا�سة  الرت�سح  �سروط  عليه 

ال�سعودي لكرة القدم!
تركي  بن  في�سل  عبارة  �سماع  ف��اإن  لذا 
رئي�سًا لالحتاد ال�سعودي هو خيال غري 

قابل للرتجمة على اأر�س الواقع.
مثال  جم��رد  ت��رك��ي  ب��ن  في�سل  االأم���ري 
الأ�سماء كثرية جدًا ت�ستحق اأن تقود دفة 
احتاد كرة القدم لدينا؛ نظري ما قدمته 
ج��ب��ارة  ج��ه��ود  م��ن  ال�سخ�سيات  ت��ل��ك 
وامل�ساهمة يف تطور كرة القدم بوطننا 

احلبيب طوال العقود املا�سية.

تركي احلربي

فيصل بن تركي رئيسًا 
لالتحاد السعودي

من بينهم" زيدان وإنريكي وخيسوس".. 

 5 مرشحين لقيادة منتخبنا الوطني

زين الدين زيدان
ا�سمه  ارت��ب��اط  االأخ���رية  االأ�سهر  �سهدت  ال��ذي   
وذلك  واملنتخبات،  االأن��دي��ة  من  العديد  بتدريب 
املدرب  ريال مدريد يف2021م.  بعد رحيله عن 
الفرن�سي الذي قاد ريال مدريد ل�3 األقاب متتالية 
يتوىل  اأن  املمكن  من  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  من 
ا  عر�سً تلقيه  ح��ال  ال�سعودي،  املنتخب  تدريب 

مغرًيا خالل االأيام القادمة.
وال��دوري  اململكة،  اأ�سبحت  بعدما  ذل��ك  ياأتي 
ال��ق��دم،  ك���رة  ل��ن��ج��وم  مثالية  ال�����س��ع��ودي وج��ه��ة 
وحت���دي���ًدا ب��ع��د ت��ع��اق��د ال��ن�����س��ر م��ع االأ���س��ط��ورة 
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو يف يناير املا�سي.

 جورجي خيسوس
على  غريًبا  لي�س  الربتغايل  امل��درب 
ال�������س���ع���ودي���ة، ح��ي��ث حقق  امل���الع���ب 
ال��ه��الل، ويعترب  م��ع  كبرية  جن��اح��ات 
املنتخب  لقيادة  املُر�سحني  اأب���رز  م��ن 
ال�������س���ع���ودي- ح�����س��ب��م��ا اأك������دت ق��ن��اة 

االإخبارية.
ي���ق���ود خ��ي�����س��و���س ح���ال���ًي���ا ف��ري��ق 
فرنبخ�سه الرتكي و�سط تقارير ت�سري 
يفتح  قد  ما  وهو  رحيله،  اإمكانية  اإىل 
الباب اأمام املنتخب ال�سعودي الإجراء 

املفاو�سات معه.

 لويس إنريكي
منتخب  م��درب  اإنريكي،  لوي�س  االإ�سباين 
اإ�سبانيا ال�سابق، ال يعمل يف الوقت احلايل 
بعد  "الروخا"  ت���دري���ب  ع���ن  رح��ي��ل��ه  م��ن��ذ 
مونديال قطر. و�سيكون اإنريكي خياًرا جيًدا 
لتدريب االأخ�سر ال�سعودي يف ظل اخلربات 
القوية التي يتمتع بها خالل قيادته للمنخب 

االإ�سباين اأو قبلها مع بر�سلونة.

 رامون دياز
دياز،  رام��ون  االأرجنتيني  ا�سم  ارتبط 
بتدريب  �سابق  وق��ت  يف  ال��ه��الل  م���درب 

لديه  اأن  خ��ا���س��ة  ال�����س��ع��ودي،  امل��ن��ت��خ��ب 
خ����ربات ق��وي��ة ب��امل��الع��ب ال�����س��ع��ودي��ة، 
ويتمتع بعالقة قوية مع جميع الالعبني، 
الالعب  اأداء  تطوير  على  ال��ق��درة  ولديه 
ال�سعودي، وهو ما قد يفتح الباب اأمامه 

لقيادة "االأخ�سر".

 الوطني سعد الشهري
ال�سهري  �سعد  الوطني  هو  االأخري  اخليار 
مدرب املنتخب االأوملبي، وهو اأقل املر�سحني 
املهمة، يف ظل اجت��اه احتاد  حًظا يف تويل 

الكرة نحو تعيني مدير فني اأجنبي.

البالد- جدة
انتهت رحلة املدرب الفرن�سي هرييف رينارد، مع االأخ�سر ال�سعودي، بعد اأن اأعلن االحتاد ال�سعودي لكرة القدم يف بيان ر�سمي، 

رحيل رينارد، بعدما طلب االنف�سال عن تدريب االأخ�سر.
 م�سوؤولو االحتاد ال�سعودي لكرة القدم، الذين كانوا على علم بنية رينارد يف الرحيل بداأوا ات�ساالتهم مع عدد من املدربني املر�سحني 

لقيادة املنتخب الوطني يف الفرتة املقبلة.
ومن املدربني الذين ترددت اأ�سماوؤهم يربز 5 مر�سحني خلالفة رينارد هم: 
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بعد رحيله رسميا لتدريب سيدات فرنسا..

هيرفي رينارد.. محطات بارزة مع األخضر

البالد- جدة
اأعلن احتاد كرة القدم الثالثاء، قبوله ا�ستقالة 
الفرن�سي هرييف رينارد من من�سبه كمدير فني 
ق�ساها  يوًما   1338 بعد  ال�سعودي،  لالأخ�سر 
بداية  منذ  وحت��دي��ًدا  ال��وط��ن��ي،  منتخبنا  رفقة 
رحيله  حتى  2019م  يوليو  يف  الفنية  قيادته 

اأول اأم�س.
وقد �سهدت م�سرية رينارد مع املنتخب الوطني 

العديد من اللحظات التاريخية التي ال تن�سى.
ال�سعودي  املنتخب  مع  رحلته  رينارد  بداأ  فقد 
العربي  ك��اأ���س اخل��ل��ي��ج  ب��ط��ول��ة  ب��امل�����س��ارك��ة يف 
ب��داأ  حيث  ال��و���س��اف��ة؛  خاللها  ون���ال   ،2019
اأن  اإال  الكويت3-1،  اأم��ام  باخل�سارة  البطولة 

االأخ�سر  وق��اد  �سريًعا  ت��وازن��ه  ا�ستعاد  ري��ن��ارد 
دور  يف  وعمان  البحرين  منتخبات  على  للفوز 
وقدم  النهائي،  ن�سف  يف   وقطر  املجموعات، 
لكنه  البحرين،  اأم��ام  النهائي  يف  جيدة  مباراة 

خ�سر اللقب يف النهاية 1-0.

تصفيات مونديال مثالية
كتب هرييف رينارد التاريخ مع منتخبنا الوطني 
اأ�سبح  عندما  قطر2022،  مونديال  ت�سفيات  يف 
اأكرث مدرب جتنًبا للهزمية ب�سل�سلة تاريخية دامت 

مباراة.  11
الثنائي  با�سم  امل�سجل  ال��رق��م  جت���اوز  ري��ن��ارد 
واأجنو�سو  )1982م(  زاجالو  ماريو  الربازيلي 
)2007م( بعدم اخل�سارة يف 9 مباريات متتالية 

بالت�سفيات املوؤهلة لكاأ�س العامل.

لدغة األرجنتين األبرز
قاد هرييف رينارد االأخ�سر ال�سعودي النت�ساره 
عالًقا  و�سيظل  الكروي،  تاريخه  ط��وال  االأ�سهر 
لفرتة  امل�ستديرة  ال�����س��اح��رة  ع�ساق  ذاك���رة  يف 
طويلة؛ كونه كان على منتخب االأرجنتني بقيادة 
بعد  فيما  توج  الذي  مي�سي،  ليونيل  االأ�سطورة 

بلقب مونديال قطر.
عربي  منتخب  ثاين  ال�سعودي  االأخ�سر  وبات 
على  اجلنوبية  اأمريكا  م��ن  منتخب  على  يفوز 
اجلزائر  منتخب  بعد  العامل،  كاأ�س  تاريخ  م��دار 
الذي فاز على منتخب ت�سيلي 3/2 يف مونديال 

اإ�سبانيا 1982.
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يستضيفه في مؤجلة من الجولة ال� 16..

واصل تحطيم األرقام القياسية بهاتريك جديد..

اإلصابات تقلق الهالل في مواجهة الخليج

جدة – هالل سلمان
اخلليج  نظريه  الهالل  فريق  ي�ضت�ضيف 
من  م���ؤج��ل��ة  م��ب��اراة  يف  ال�ضبت،  م�ضاء 
اجل�لة ال� 16 لدوري رو�ضن للمحرتفني 
ب�ضبب م�ضاركة "الزعيم" يف كاأ�س العامل 

لالأندية.
ويحتل الهالل املركز الرابع بر�ضيد 39 

اأقل مبباراتني  اأي  مباراة،   19 من  نقطة 
ال�ضبت  الأخرى، وبعد م�ؤجلة  الفرق  من 
اأخ��رى  م�ؤجلة  ل��ه  تتبقى  اخلليج،  اأم���ام 
ي�م  الفيحاء  اأمام  اأر�ضه  خارج  �ضيلعبها 

الثالثاء املقبل.
ي�ضعى الهالل لتحقيق ف�زه الثالث على 
الت�ايل والقرتاب اأكرث من ال�ضباب ثالث 

اخلليج  على  الف�ز  ح��ال  ويف  الرتتيب، 
املركز  �ضينتزع  امل�ؤجلتني  يف  والفيحاء 
م�اجهتهما  قبل  "اللي�ث"،  م��ن  الثالث 
من   22 ال���  املقبلة  اجل���ل��ة  يف  املرتقبة 

الدوري، ي�م 7 اأبريل املقبل.
اأما اخلليج فيحتل املركز ال� 14 بر�ضيد 
17 نقطة، ومل يحقق اأي ف�ز يف اآخر 4 

 ،2-2 الطائي  مع  تعادل  حيث  ج���لت، 
وخ�ضر قبلها 3 مرات متتالية اأمام كل من 
عليه  الباطن والحتاد والعدالة، ويتعني 
يف  اآماله  من  يعزز  لكي  اخل�ضارة  جتنب 

البقاء بدوري الأ�ض�اء.
اإ����ض���اب���ة بع�س  ال���ه���الل م���ن  وي���ع���اين 
القائد  مقدمتهم  ويف  امل���ؤث��ري��ن،  لعبيه 

و�ضع�د  الدو�ضري  و�ضامل  الفرج  �ضلمان 
عبداحلميد، الذين ان�ضم�ا لقائمة ط�يلة 
وعبدالإله  ال�ضهراين  يا�ضر  ا  اأي�ضً ت�ضم 
املالكي ومتعب املفرج، لكن املايل م��ضى 
من  �ضفائه  بعد  حا�ضًرا  �ضيك�ن  ماريغا 
ل��ه��ا يف دوري  الإ���ض��اب��ة ال��ت��ي ت��ع��ر���س 

اأبطال اآ�ضيا.

جدة – هالل سلمان
لي�نيل  الأرجنتيني  النجم  وا�ضل 
مع  القيا�ضية  الأرق���ام  حتطيم  مي�ضي 
لكت�ضاح  ق��اده  بعدما  ب��الده،  منتخب 
مباراة  يف   )0-7( بنتيجة  ك�را�ضاو 
"الربغ�ث"  فيها  تكفل  دول��ي��ة،  ودي��ة 
ليعزز  )ه��ات��ري��ك(  ث��الث��ي��ة  بت�ضجيل 
منتخب  ه�����دايف  ق��م��ة  يف  ر����ض���ي���ده 
للهدف  ب��ض�له  تاريخه  عرب  التانغ� 

الدويل رقم 102.
الأرجنتني يف  اأه��داف  افتتح مي�ضي 
املباراة بعد مرور 20 دقيقة، لي�ضجل 
الأرجنتني،  بقمي�س   100 رقم  هدفه 
غ�نزالي�س  نيك�ل�س  ي�ضيف  اأن  قبل 

الهدف الثاين بعدها بدقيقتني.
وع���اد جن��م ب��اري�����س ���ض��ان ج��ريم��ان 
الدقيقة  يف  ال��ث��ال��ث  ال��ه��دف  لإ���ض��اف��ة 
عززت  بدقيقتني  اأي�ضًا  وبعدها   ،32
الأرجنتني من تقدمها بهدف رابع من 
قائد  اأ�ضاف  ثم  فرنانديز،  اإنزو  خالل 
له  الثالث  هدفه  "الألبي�ضيلي�ضتي" 

واخلام�س للمنتخب يف الدقيقة 37.
ماريا  دي  عزز  الثاين  ال�ض�ط  ويف 
ت���ف����ق الأرج���ن���ت���ني ب���ه���دف ���ض��اد���س 
غ�نزال�  اختتم  ث��م  ج���زاء،  ركلة  م��ن 
اآخر ركلة ترجيحية  م�نتييل �ضاحب 
امل���ن��دي��ال،  ن��ه��ائ��ي  يف  فرن�ضا  اأم����ام 
التي منحت بالده اللقب للمرة الثالثة 

ال�ضباعية.
وبهذا النت�ضار �ضت�ضعد الأرجنتني 
على  ال���ع���امل  ع��ل��ى  الأوىل  ل��ل��م��رت��ب��ة 
ح�ضاب الربازيل يف الت�ضنيف اجلديد 

ل�"فيفا" بدًءا من اأول اأبريل املقبل.
وق������ال امل����دي����ر ال���ف���ن���ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
"لن  �ضكال�ين:  لي�نيل  الأرجنتيني 
واأعتقد  مطلقًا،  الحتفال  عن  نت�قف 
اأمتنى  ج���دارة.  ه��ذا طبيعي وع��ن  اأن 
اأن ت��ك���ن ه��ن��اك امل��زي��د م��ن الأه���داف 
ملي�ضي، فه� ي�ضتحق كل املديح، ومن 
الأه���داف ج��اءت على  ه��ذه  اأن  الرائع 
يجعلها  فهذا  الأرجنتينية،  الأرا�ضي 

ا�ضتثنائية".

ميسي يصل للهدف 102 مع األرجنتين
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قصته هزت الوسط الرياضي قبل عقد من الزمان..

البالد  – جدة
يجد بطل الألعاب الباراملبية مبتور ال�ساقني 
بي�ستوريو�س"  اأو�سكار  اأفريقي"  اجلنوب 
هذا  ال�سجن  من  اخل��روج  فر�سة  اأم��ام  نف�سه 
الأ���س��ب��وع، ب��ع��د ع��ق��د م��ن ال���زم���ان ع��ل��ى قتل 
الريا�سة  ع���امل  ه���ّزت  ج��رمي��ة  يف  �سديقته 

واألعاب القوى.
كان  اإذا  ما  امل�سروط  الإف��راج  جلنة  �ستقّرر 
ي��ج��ب ال�����س��م��اح ل��ب��ي�����س��ت��وري��و���س ب��اخل��روج 
بريتوريا  يف  ا�ستماع  جل�سة  بعد  م��ب��ك��ًرا، 

مقّررة غًدا اجلمعة.
اخل��دم��ات  اإدارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
"يجب  اإنك�سومالو:  �سينغاباخو  الإ�سالحية 
من  الغر�س  ك��ان  اإذا  م��ا  حتديد  اللجنة  على 

ال�سجن قد مت حتقيقه".
قتل  ق��د  ع��اًم��ا(   36( بي�ستوريو�س  وك���ان 
�ستينكامب  ريفا  الأزي��اء  عار�سة  بالر�سا�س 

ع��ام  احل���ب  ي���وم  م��ن  الأوىل  ال�����س��اع��ات  يف 
عرب  م��رات   4 النار  اأطلق  عندما  2013م، 
اأمن  بو�سائل  املجهز  منزله  يف  احلمام  ب��اب 

متطورة يف مدينة بريتوريا.
واأك����د م����راًرا اأن���ه غ��ر م��ذن��ب، م��ن��ك��ًرا قتل 
�ستينكامب وهو يف حالة غ�سب، م�سًرا اىل 

اأنه اعتقد اأنه يطلق النار على ل�س.
وقد ُحكم على بي�ستوريو�س امللقب ب� "باليد 
امل�سنوعة  ال�سطناعية  اأطرافه  رانر" ب�سبب 
عاًما خلف   13 بال�سجن  الكربون،  األياف  من 

الق�سبان.
تلقائًيا  اأفريقيا  جنوب  يف  للجناة  وُي�سمح 
بالنظر يف الإفراج امل�سروط بعد ق�ساء ن�سف 
مدة عقوبتهم، وهو قد جتاوز اأكرث من ن�سفها 

بعد اأن ُزج يف ال�سجن عام 2014م.
وك����ج����زء م����ن اإع��������ادة ال���ت���اأه���ي���ل، ال��ت��ق��ى 
ج��ون  �ستينكامب  ب���وال���َدي  بي�ستوريو�س 

وب�����اري ال���ع���ام امل��ا���س��ي، يف خ��ط��وة ق��ال��ت 
اأن  ���س��م��ان  اإىل  ت���ه���دف  اإن���ه���ا  ال�����س��ل��ط��ات: 
"يعرتف ال�سجناء بال�سرر الذي ت�سّببوا فيه 

ل�سحاياهم واملجتمع ككل".
متثل  ال��ت��ي  املحامية  ك��وي��ن،  تانيا  وق��ال��ت 
�ستح�سر  ريفا  وال��دة  اإن  �ستينكامب:  عائلة 
للجنة  م��ذك��رات  "لتقدمي  ال���س��ت��م��اع  جل�سة 
الإف���ادة  �ست�سمل  ال��ت��ي  امل�سروط"  الإف����راج 

املوؤثرة لكل من الوالدين.
واأ���س��اف��ت ك��وي��ن، اأن ب��اري غ��ر ق��ادر على 
اأنها ل  ال�سفر ب�سبب م�ساكل �سحية، م�سيفة 
متلك ال�سالحيات يف مناق�سة موقف الوالدين 
من الإفراج املحتمل عن قاتل ابنتهما "�سوف 
القانون  يقدمان طلباتهما. وبعد ذلك �سياأخذ 

جمراه".
يف  القانون  اأ�ستاذة  فيلب�س،  كيلي  وقالت 
" اإن اللجنة املوؤلفة عادة  جامعة كيب تاون: 
من اأفراد من اخلدمات الإ�سالحية واملجتمع، 
�ستنظر فيما اإذا كان اأعيد تاأهيل ال�سجني اأو 

ل يزال ي�سكل خطًرا على املجتمع".
العتبار خطورة اجلرمية  ذلك يف  �سياأخذ 
وكذلك �سلوك بي�ستوريو�س يف ال�سجن، مبا 
تعليمية  برامج  قد ح�سر  كان  اإذا  ما  ذلك  يف 

ومهارات حياتية.
ي��اأت��ي ع���ادًة الإف����راج امل�����س��روط م��ع بع�س 
ال�سلطات  قبل  م��ن  امل��راق��ب��ة  مثل  ال�����س��روط، 

وواجب اإبالغ مركز الإ�سالح املجتمعي.
اأ�سياء  وجود  ال�سائع  "من  فيلب�س:  وقالت 
وعلى  الكحول  على  املفرو�سة  القيود  مثل 

القدرة على امتالك الأ�سلحة".
من جهته، ك�سف اإنك�سومالو اأن الإفراج 
امل�������س���روط خ����الل ال���ن���ه���ار، ح��ي��ث ي��ع��ود 
ال�سجني اإىل ال�سجن لياًل، وخدمة املجتمع 

ا. مطروحة اأي�سً

 شهرة عالمية في أولمبياد لندن
ق��ب��ل ع����ام م���ن ق��ت��ل ���س��ت��ي��ن��ك��ام��ب، اأ���س��ب��ح 
بلوغه  بعد  �ساقاه  ُبرتت  الذي  بي�ستوريو�س 
ي�سارك  ال�ساقني  مبتور  عداء  اأول  �سهًرا،   11

يف الألعاب الأوملبية يف لندن 2012.
وب��ع��د اأ���س��ب��وع��ني، ح�����س��د ذه��ب��ي��ت��ي 400 
ال����دورة  يف  م   100 م����رات   4 وال��ت��ت��اب��ع  م 
الباراملبية، وحل ثانًيا يف 200 م، كما اأحرز 
م  و200  م   100 ذهبيات   2008 بكني  يف 

و400 م يف املناف�سات الباراملبية.
 2012 لندن  بعد  بي�ستوريو�س  واأ�سبح 
يلهث  العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  ريا�سًيا  رم��ًزا 

نحوه الرعاة.
القتل،  ح��ادث��ة  بعد  ان��ه��ارت  اإجن��ازات��ه  لكن 
بعدما ت�سدرت حماكمته عناوين ال�سحف يف 

جميع اأنحاء العامل.
�سنوات،   6 بال�سجن  البداية  يف  عليه  ُحكم 
لكن مت متديد العقوبة لحًقا اإىل 13 عامًا، بعد 
اأن ا�ستاأنفت النيابة العامة يف جنوب اأفريقيا 

القرار معتربة اأنه "مت�سامح ب�سكل خمز".
امل�سروط  الإف���راج  ق���رارات  ع��ادة  وت�سُدر 
يوم  بعد  اأو  ال�ستماع  جل�سة  ي��وم  ذات  يف 
واحد، لكن اإنك�سومالو اأملح اإىل اأنه يف حالة 
يف  ال��ق��رار  اتخاذ  يجوز  "ل  بي�ستوريو�س 

ذات اليوم".

البالد – جدة
ت���وي���رت اخل���ا����س بنجم  اخ������رُتق ح�����س��اب 
منتخب الربازيل وفريق باري�س �سان جرمان 
الفرن�سي لكرة القدم، نيمار، وا�ستخدم لبعث 
ر�سائل غر �سحيحة، ح�سبما قالت امل�سوؤولة 
"فران�س  لوكالة  لالعب  الربازيلية  ال�سحافية 

بر�س". 
وقالت امل�سوؤولة ال�سحافية لالعب البالغ من 
العمر 31 عامًا- الذي يتعافى حاليًا من عملية 
جراحية يف الكاحل الأمين: "لقد مت اخرتاقه! 
تويرت يتوىل حل امل�سكلة. يف الوقت احلايل 

لي�س لدي معلومات اأخرى". 
اأر�سلها  ومت حذف العديد من الر�سائل التي 
املخرتقون من احل�ساب، الذي يتابعه اأكرث من 
وكالة  متكنت  ذلك،  ومع  �سخ�س.  مليون   60
تختف،  مل  ر�سالة  روؤية  من  بر�س"  "فران�س 
بعبارات  برازيلية  اإعالمية  و�سيلة  ت�ستهدف 
رافاييال،  ح�ساب  اخ��رتاق  مت  كما  هجومية، 

�سقيقة نيمار، على "تويرت". 
من�سة  يف  فيديو  مقطع  ال�سابة  ون�����س��رت 
م�سدر  لي�ست  اأنها  ت�سرح  كي  "اإن�ستغرام" 

الر�سائل على ح�سابها يف تويرت.

اختراق حساب نيمار على تويتر

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

اإلفراج عن بطل ألعاب القوى القاتل يثير الجدل!



قشر الموز وأكياس الشاي.. أسمدة طبيعيةشارع يتحدث سكانه 70 لغة

 خير
المدينة

ضبط دواجن منتهية الصالحية

 أطعمة تمد الجسم بالطاقة خالل الصوم

مختص: ال تهملوا أدوية الضغط في رمضان

برلني - وكاالت
هناك جمموعة وا�سعة من الأ�سمدة الزراعية التجارية 
يف ال�سوق، ولكن هناك بدائل اأخرى جاهزة بالفعل التي 

يتخل�س منها اأغلب النا�س بكل ب�ساطة.
امل�ستخدم  ال�ساي  واأكيا�س  املقطع  امل��وز  ق�سر  ويعد 
وحتى البقايا من برايات الأقالم الر�سا�س م�سادر تغذية 
الزهور  جمل�س  من  اخل��راء  وين�سح  للنباتات.  جيدة 
�سندوق  من  َب��َدًل  الزهور  اأ�سي�س  يف  بو�سعها  الأمل��اين 
الع�سوي.  امل��وز  ق�سر  ا�ستخدام  الأف�سل  ومن  القمامة. 
اأو �سربه يف  بال�سكني  قطع �سغرية  اإىل  تقطيعه  ويجب 

اخلالط، ثم جتفيفه على �سبكة.
ويقول  ال��ن��ب��ات.  ت��رب��ة  اإىل  الق�سر  اإ���س��اف��ة  ميكن  ث��م 
األ يتم نرثه بب�ساطة على ال�سطح،  اإنه من املهم  اخلراء 
لأن هذا يجعل من ال�سعب للغاية على النبات اأن يح�سل 

على املغذيات.
وي��ج��ب ت��ذك��ر ع����دم ح��ف��ظ ق�����س��ر امل����وز ب��ع��د ت��ن��اول��ه 
البال�ستيك  اأو  الق�سدير  يف  بو�سعه  لحقا  ل�ستخدامه 
اأو و�سعه يف حاوية مغلقة حتى وقت  الال�سق  ال�سفاف 
ا�ستخدامه يف الرتبة. فالق�سر املحفوظ بالطرق ال�سابقة 

يتعفن �َسِريعًا، وهو ما يجب جتنبه اإذا اأمكن.
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42 مائدة �إفطار على مد�ر �أيام �ضهر رم�ضان �ملبارك يف خمتلف �أحياء  "جمتمعي"،  تنّظم جمعية مر�كز �الأحياء باملدينة �ملنورة 
�ملدينة �ملنورة، ت�ضّكل فر�ضة الجتماع �أهايل و�أبناء �حلي �لو�حد من خمتلف �الأعمار، يت�ضارك خاللها �ملو�طنون و�ملقيمون يف �إعد�د 

�ضفرة �إفطار رم�ضانية ت�ضمو فيها روح �الأخوة و�الألفة و�لرت�حم و�الإخاء.
وتقام مو�ئد �الإفطار �جلماعي يف �أحياء �ملدينة �ملنورة �ضمن مبادرة "خري �ملدينة" �لتي �أطلقها �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري في�ضل 
بن �ضلمان بن عبد�لعزيز �أمري منطقة �ملدينة رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية مر�كز �الأحياء "جمتمعي" و�لتي ت�ضّم حزمة من �ملبادر�ت 

و�الأن�ضطة و�لفعاليات �الجتماعية �الإن�ضانية خالل �ضهر رم�ضان �ملبارك حتت مظلة وقف "خري �ملدينة".

�لبالد - �لريا�س
�سبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع 
مرخ�س  غري  ُم�ْسَتْوَدعًا  احلكومية،  اجلهات  من  عدد 
يف الريا�س يقوم بتخزين منتجات غذائية "دواجن" 
كميتها  تقدر  امل�سدر  وجمهولة  ال�سالحية  منتهية 
بحوايل 5 اأطنان. واأو�سحت "الغذاء والدواء" اأنها 
امل�ستودع  الدواجن يف  تعبئة  اإعادة  �سبطت خمالفة 
بتواريخ جديدة، اإ�سافًة اإىل عدٍد من املخالفات الفنية 
وال�سحية، ووجود عمالة غري حا�سلة على �سهادات 
املخالفة،  املن�ساأة  اأغلقت  اأنها  اإىل  واأ�سارت،  �سحية. 
واأتلفت جميع املنتجات امل�سبوطة، وت�ستكمل جميع 

الإجراءات النظامية حيال املن�ساأة.

�لبالد - وكاالت
ن�����س��ح خ����راء ت��غ��ذي��ة ب��ت��ن��اول جم��م��وع��ة من 
الأطعمة، خالل �سهر رم�سان كونها غنية باملغذيات، 
وحتافظ على الطاقة، ومتنح القدرة على موا�سلة 
ال��ع��م��ل ط���وال ال��ي��وم ب��ق��وة وح��ي��وي��ة. واأو���س��ح 
ب��ال��ك��رب��وه��ي��درات  الغنية  الأط��ع��م��ة  اأن  اخل����راء 
اأف�����س��ل اخل��ي��ارات  امل��ع��ق��دة وال��روت��ي��ن��ات تعتر 
ل��ل��ط��اق��ة ط���وال ال���ي���وم، لأن ال��ه��دف ه��و احل��ف��اظ 
تلك  وجتنب  ال��دم  يف  ال�سكر  ن�سبة  ا�ستقرار  على 
جتعل  التي  ال�سديدة  والنخفا�سات  الرتفاعات 
ه��ذه  م��ن  والإن����ه����اك.  ب��اجل��وع  ي�سعر  ال�سخ�س 
الأطعمة الأفوكادو، وجرى التو�سية بتناوله، لأنه 
مليء بالألياف والدهون ال�سحية، كما اأن ال�سبانخ  
غنية باحلديد، و�سرورية اإذا كان ال�سخ�س يتوق 
املجففة   والفا�سوليا  الفول  اأما  الطاقة،  زيادة  اإىل 
والعد�س، فقد اأو�سى اخلراء بتناولها، لحتوائها 
�ساأنها  من  والتي  الأل��ي��اف،  من  عالية  ن�سبة  على 
ا�ستقرار ن�سبة ال�سكر يف الدم، وهذه الألياف تزيد 
وبالتايل  اله�سمية،  القناة  يف  العابر  الوقت  من 
اإىل  وت��وؤدي  والمت�سا�س،  اله�سم  وقت  من  تقلل 

ال�سعور بال�سبع لفرتة اأطول.

�لبالد - �لريا�س
القلب  اأمرا�س  اأ�ستاذ  النمر،  خالد  الدكتور  حذر 
يف  ال�سغط  ع��الج  منع  م��ن  ال�����س��راي��ني،  وق�سطرة 
رم�سان. وقال النمر عر ح�سابه يف تويرت: »هناك 
رم�سان  يف  ال�سغط  ع��الج  ت��ن��اول  ع��ن  يتوقف  م��ن 
وه��ذا  ال�سغط،  لإن���زال  يكفي  ال�سوم  اأن  منه  ظنًا 
�سعود  امللك  مدينة  اأو�سحت  ذلك  اإىل  خطاأ.  مفهوم 
على  ال��دم  دف��ع  بقوة  يعرف  ال��دم  �سغط  اأن  الطبية 
جدران الأوعية الدموية، لفتة  اإىل اأن احلفاظ على 
م�ستوى ال�سغط يتمثل يف اتباع نظام غذائي غني 
الكاملة  واحلبوب  الطازجة  واخل�سروات  بالفواكه 
واملك�سرات والبذور وم�سادر "الروتني اللني" مثل 
الأطعمة  جتنب  من  والتاأكد  والفا�سوليا،  ال�سمك 
ال�سكر  كمية  وخف�س  احل��م��راء  واللحوم  املجهزة 

والدهون امل�سبعة اأَْي�سًا. 

لندن - وكاالت
يف  ثقافيًا  تنوعًا  الأك���رث  ال�سارع  ه��و  ب��ارت��ون  ���س��ارع 
ع�سرات  م��ن  لغة   70 �سكانه  يتحدث  حيث  بريطانيا، 
يقع  الذي  ال�سارع  ويعتر  املختلفة.  العرقية  املجموعات 
يف مدينة غلو�سرت الهادئة، موطنًا ل�سكان من مناطق عدة 
من خمتلف اأنحاء العامل ي�سفون جمتمعهم متعدد الثقافات 

باأنه "مذهل"، وفق �سحيفة "ديلي ميل" الريطانية.
و�سهد هذا ال�سارع على مر القرون توافد عدد كبري من 
البقالة  مبحالت  مليء  وهو  بعيدة،  مناطق  من  العائالت 

وم�سففي ال�سعر واملطاعم التي تخدم العديد من املجتمعات 
املختلفة التي تعي�س هناك. وميكن العثور يف ال�سارع على 
بجانب  الأو�سط،  ال�سرق  من  منتجات  يبيع  �سغري  �سوق 
مقهى  ذل��ك  عن  بعيدًا  ولي�س  �سعر،  منتجات  يبيع  متجر 
وغ��ريه.  للطعام  اأفريقي  ومتجر  هندي  وخياط  بولندي 
وقد اأقام العديد من الوافدين اجلدد اأعماًل لهم، مما اأ�سفى 
من  النا�س  ياأتيه  حيث  احليوية،  من  مزيدًا  ال�سارع  على 
بري�ستول ولندن ل�سراء "كل ما يحتاجونه من اأي مكان يف 

العامل، وحتى من اأفريقيا وال�سني والفلبني اأي�سًا.

�سباح ي�سبه كثريًا 
وجهك، ب�سيط جدًا، عميق 

جدًا، ورغم اأنه بريء 
جدًا، يحريين كثريًا جدًا، 
كاأنه النور، كثريًا وا�سح 
ويخفي اأعمق اأ�سراره، 

تفي�س اجلنة من �سحره، 
وما يعرف اأحد ناره، 
�سباح اخلري، �سباح 
ال�سم�س حريانه، مثل 

واحد من اأحبابك، يق�سي 
الليل ي�ستني ، يح�س الليل 

ما خل�س ول اأذن اأذان 
الفجر، وكل الباقي من 
عمره بقايا �سر، يلملم 
باقي اأوراقه، وي�ستند 
طلوع ال�سم�س، وكل ما 

متلكه يده، حديث الأم�س.

صباح الخير

قراءة: �صالح عبدالله بوقري
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