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اكتشاف كائنات وجزر جديدة
البحر األحمر

�لريا�س- و��س
بعث خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد �لعزيز �آل �سعود، برقية تهنئة، لفخامة 
�لتون�سية، مبنا�سبة ذكرى �جلالء لبالده. و�أعرب  �لرئي�س قي�س �سعيد، رئي�س �جلمهورية 
لفخامته، وحلكومة  و�ل�سعادة  بال�سحة  �لتمنيات  و�أطيب  �لتهاين  �أ�سدق  �ملفدى، عن  �مللك 

و�سعب �جلمهورية �لتون�سية �ل�سقيق �طر�د �لتقدم و�الزدهار.
�سعود، ويل  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  �الأمري حممد  �مللكي  �ل�سمو  بعث �ساحب  كما 
�لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع، برقية تهنئة، لفخامة �لرئي�س قي�س �سعيد، 
رئي�س �جلمهورية �لتون�سية، مبنا�سبة ذكرى �جلالء لبالده. وعرب �سمو ويل �لعهد، 
عن �أطيب �لتهاين، و�أ�سدق �لتمنيات مبوفور �ل�سحة و�ل�سعادة لفخامته، ر�جيًا 

حلكومة و�سعب �جلمهورية �لتون�سية �ل�سقيق �ملزيد من �لتقدم و�الزدهار.

القيادة تهنئ الرئيس التونسي بذكرى الجالء

تذمر حيال تأخر موافقات شركات التأمين الصحي والمبررات تتواصل

أحكام قضائية بحق مدانين بالفساد وإيقاف مرتشين بينهم مدير شؤون صحية وضباط وموظفون



والفال�سفة  والأط��ب��اء  احلكماء  عنها   حت��دث  كما 
يف  عنوانا  ال��ع��رب  وع��ده��ا  ال�سعراء  بها  وتغنى 
ال�سيفان  يكون   ان  غرابة  ول  وال�سخاء،  الكرم 
والنخلة �سعار اململكة منذ عام 1950. حيث ن�ص 
النظام الأ�سا�سي للحكم ال�سادر بالأمر امللكي رقم 
اأ/90 يف 27 /8/ 1412ه )1993م( يف مادته 
الرابعة اأن يكون �سعار الدولة: �سيفني متقاطعني 
اأي  الأع��ل��ى،  فراغهما  و���س��ط  تو�سع  نخلة،  م��ع 

بينهما من اأعلى
اأما  والت�سحية،  واملنعة  للقوة  ال�سيفان  ويرمز 

النخلة فرتمز للحيوية والنماء والرخاء.
واليوم  حتتل اململكة املرتبة الثانية على م�ستوى 
العامل يف اإنتاج التمور بكمية اإنتاج  ت�سل لأكرث 
من 1.5 )مليون  ون�سف مليون طن( من التمور 
اإنتاج  % من   17 �سنويا ما يجعل اململكة تنتج 
الوطني  املركز  لتقرير  وفقا   العامل  يف  التمور 
كما  لالإح�ساء.  العامة  والهيئة  والتمور  للنخيل 
واأك��رث  نخلة  مليون   31 عن  يزيد  ما  حتت�سن 
 157 123 األف حيازة زراعية، اىل جانب  من 
عالمة  على  منها   42 ح�سل  للتمور،  م�سنعًا 

التمور ال�سعودية.

 منصة عاملية 
اتبعت اململكة يف روؤيتها الطموحة نهجا جديدا 
ت�سجيع  ع��ر  التمور  مبنتجات  الرت��ق��اء  يف 
�سادرات التمور  وفتح اأ�سواق جديدة و�سول 
للعاملية كما ركزت اململكة جهودها يف احلفاظ 

على اجلودةز وابتكرت اململكة )املوؤمتر الدويل للتمور( والذي 
املركز  من  بتنظيم  الثانية  ن�سخته  يف  العام  هذا  موؤخرا  انعقد 
�سارك  .كما  بريدة  النخلة  مركز  يف  والتمور  للنخيل  الوطني 
امل�ساحب  املعر�ص  يف  بجناح  ال�سعودية"  يف  نع  "�سُ برنامج 
للموؤمتر الدويل للتمور كاأول م�ساركة مبعر�ص دويل، وذلك �سمن 
اجلهودهالرامية اإىل تعزيز التعاون وال�سراكات الإ�سرتاتيجية 
مع اجلهات املحلية والتعريف بالرنامج وروؤيته وم�ستهدفاته. 
النخيل  قطاع  لتطوير  عاملية  من�سة  اإيجاد  اإىل  املوؤمتر  ويهدف 
الإقليمي  ال�سعيد  على  للتمور  جديدة  فر�ص  واإيجاد  والتمور، 

وال�����������������دويل، 
بني  والتجارية  املعرفية  اخل���رات  ت��ب��ادل  دع��م  اإىل  بالإ�سافة 
م�سدري وم�ستوردي التمور، وت�سجيع ت�سويق التمور، وتعزيز 
اإنتاجها،  وتعمل وزارة  النخيل، وجتويد  كل ما يتعلق بزراعة 
البيئة واملياه والزراعة، واملركز الوطني للنخيل والتمور، على 
خارج  ت�سويقية  بيع  منافذ  وفتح  الت�سدير  اإج���راءات  ت�سهيل 
وتعود  العامل  دول  جميع  اإىل  ال�سعودية  التمور  لت�سل  اململكة 
بزيادة   ،"2030 "روؤية  اململكة وت�سهم يف حتقيق  على  بالنفع 
دول   107 اإىل  و�سلت  والتي  النفطية،  غري  اململكة  ���س��ادرات 
خالل عام 2020م، كما منت قيمة ال�سادرات من التمور بن�سبة 

ريال مليون   927 بقيمة   7.1%

تدشني عالمة " 
التمور السعودية " 

الوطني  امل��رك��ز  ��ن  د���سّ العام2020  ب��داي��ات  يف 
للنخيل والتمور البوابة اللكرتونية لعالمة التمور 
اإج��راءات احل�سول على  ال�سعودية، بهدف ت�سهيل 
اخل��دم��ة  وت��ق��دمي  ال�سعودية"،  ال��ت��م��ور  "عالمة 
اإل��ك��رتوين. ب�سكل  عليها  احل�سول  يف  للراغبني 
واملعايري  ال�سرتاطات  بع�ص  حدد  قد  املركز  وكان 
الفنية التي ت�سمن �سالمة وجودة التمور ال�سعودية 
للح�سول على العالمة وذلك مبا يتوافق مع املعايري 
والهيئات  املنظمات  قبل  م��ن  وامل��ع��ت��م��دة  ال��دول��ي��ة 
يف  ال�سعودية"  التمور  "عالمة  وت��ه��دف  العاملية. 
���س��م��ان ت��ق��دمي م�����س��ت��وى ع���ايل م��ن ج���ودة التمور 
لها  ال�سوقية  القيمة  ورف��ع  التحويلية،  ومنتجاتها 
�سادرات  ن�سبة  زي��ادة  اإىل  اإ�سافة  وخارجيًا،  حمليًا 

اململكة من التمور ذات اجلودة العالية.

 سنة دولية للتمور
جمل�ص  واف��ق  للمملكة  ي�سجل  �سعودي  اإجن���از  يف 
"الفاو"،  املتحدة  ل��الأمم  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  منظمة 
الزراعة  جلنة  تو�سية  على  2020م،  دي�سمر  يف 
�سنة  باإقامة  اململكة  طلب  ت�سمنت  التي   COAG
لرفع  مت��ه��ي��دًا  وذل���ك  2027م،  يف  للتمور  دول��ي��ة 
دورتها  يف  املتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية  التو�سية 
املقبلة لالعتماد النهائي. واأقرت الفاو اأن تخ�سي�ص �سنة دولية 
الزراعة  مالءمة  مبدى  الوعي  م�ستوى  رفع  يف  ي�سهم  للتمور، 
ملا  متنوعة،  مناخية  ظ��روف  ظل  يف  التمور  لنخيل  امل�ستدامة 
تتميز به من تنوع وراثي وا�سع وقدرة على التكيف مع جمموعة 
وا�سعة من بيئات الإنتاج وطلبات ال�سوق، اإذ يعد م�سدرًا مهمًا 
للدخل لكثري من املجتمعات، و�سرورة متكني ال�سباب والن�ساء 
الذي ي�سمل  التجارية والزراعية  الأعمال  اأجل تطوير نظام  من 

م�ستقات هذا املح�سول.
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التي  الت�سكيلية  املدر�سة  �سوؤال عن  ويف 
مدر�سة  اىل  انتمي  ل  قالت:  لها  تنتمي 
حم������ددة ف���ق���د م������ررت خ�����الل جت���ارب���ي 
وم�سريتي الفنية مبعظم املدار�ص الفنية 
والتجريدية  وال�سريالية  كالواقعية 
بي.  اخلا�ص  طابعي  اىل  و�سلت  حتى 
ال��داخ��ل��ي وق��د  ا���س��ت��خ��دم ح�سي  ف��ع��ادة 
يقودين  ال��ذي  الالوعي  مرحلة  ا�سميها 
مرحلة  م��ن  اعي�سه  م��ا  ر���س��م  اىل  غالبا 
معرة  املجتمع  حول  يدور  وما  ح�سية 
بطرق مبتكرة تالم�ص غالبا مزيج  من 

املدار�ص املختلفة.
وفيما يتعلق  بالفرق يف تكنيك اللوحة 
ق��ال��ت: نعم غالبا  امل���راأة وال��رج��ل  ب��ني 
م��ا ي��ك��ون ه��ن��اك ف��رق تظهر م��ن خالل 
اختيار ومزج وطرح اللوان .. كالفرق 
بني اختيار امللب�ص والديكور الداخلي 
ق��زح يل بني  ب��ال��وان قو�ص  مم��زوج��ة 
ان�سيابية  وك���ذل���ك  وامل������راأة  ال���رج���ل 
تظهر  العنا�سر  وت�سكيل  اخل��ط��وط 
بدقة  ويالحظها  ملمو�ص..  وب�سكل 

ال�سخ�ص املمار�ص للفن.
الت�سكليني  عن  لوحاتها  مييز  وعما 
الخ����ري����ن ق���ال���ت: اب�����رز م���ا مييز 
املتلقي  على  تعتمد  ه��ذه  ل��وح��ات��ي 
وال���ذائ���ق���ة ال��ف��ن��ي��ة وه���ي م��رتوك��ه 
ل��ل��ج��م��ه��ور ه���م م���ن ي��ق��ي��م ومي��ي��ز 
ل��وح��ات��ي ف��ان��ا اط����رح م��و���س��وع��ا 
واجلمهور  فكريا  ثقافيا  اجتماعيا 

هو من يجيب عن هذا ال�سوؤال.    
معاجلة  ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي يف  ال��ف��ن  م�����س��اه��م��ة  وح����ول 
ق�سايا  يعالج  بالطبع  قالت:  الجتماعية  الق�سايا 
عن  تتحدث  ر���س��ائ��ل  ار���س��ال  خ��الل  م��ن  اجتماعية 
او  املجتمع  يف  املرغوبة  غ��ري  ال�سلوكيات  بع�ص 
حتى لتنمية فكرة ايجابية معينة وطرحها من قبل 
اكرث من فنان  بطريقة مثرية لالهتمام و�سوف تاأتي 

بنتيجة ل ي�ستهان بها.
اأنا  قالت:  الت�سكيل  غري  الخ��رى  اهتماماتها  وعن 
فى  وع�سو  وال��ق��ان��ون  ال�سريعة  يف  متخ�س�سة 
النادى الأدبى الثقافى بجدة، وحا�سلة على دبلوم 
ع�سبية،مدربة  لغوية  برجمة  جرافيك�ص،ودبلوم 
للنحت على معدن الإيتان،وحمررة وكاتبة مقالت 

وموؤلفة ق�س�ص اأطفال فى عدة جمالت. 
وحول اجتاهات الفنانات يف احتواء العمل الفني 
ال�سعودية  الت�سكيلية  الفنانة  زاول���ت  لقد  ق��ال��ت: 
خ�سو�سًا  م��ده�����س��ة  بلم�سات  ال��ت��ج��ارب  خمتلف 
الدرا�سة  طريق  عن  الفن  يتعلمن  مل  اللواتي  عند 
ومع  عالقة  ذات  معاهد  من  تخرجن  اأو  الأكادميية 
هذا فقد اأثمرت جتاربهن الكثري من النجاح والتميز 
و�سل فيه الكثري من الفنانات اإىل حتديد ال�سخ�سية 
ال�سبل  خمتلف  على  الت�سكيلية  اخل�سو�سية  اأو 
والأ�ساليب ملختلف املدار�ص الفنية العاملية مع حفظ 
النتماء اإىل الواقع واملوروث املحلي بكل معطياته 

الب�سرية والفكرية الثابت منه واملتحرك.
قامت  قالت:  الت�سميم  جمال  يف  اجنازاتها  وحول 
بت�سميم زاوية ملجلة  خا�سة بالفتيات وتنفيذ جملة 
�سخ�سيات  وبناء  وت�سميم  اأعداد،  باأربعة  لالأطفال 

بولي�سية للن�صء وتاأليف الق�س�ص واملغامرات.

عليها  ح�سلت  التي  باجلوائز  يتعلق  وفيما 
التكرميية  اجلوائز  من  العديد  نلت  قالت: 
تقديًرا لأعمايل من بني تلك اجلوائز،املركز 
التابع  للقلب  نب�سة  م��ع��ر���ص  ف��ى  الأول 
وباإ�سراف  بجدة  العزيز  عبد  امللك  جلامعة 
لق�سم  العمل  اقتناء  ال�سحة؛ومت  وزارة 
بجدة.  العزيز  عبد  امللك  جامعة  فى  القلب 
لأف�سل  اخلام�ص  املركز  على  ح�سلت  كما 
عربية  روؤى  معر�ص  ف��ى  الفنية  الأع��م��ال 
تعبري  لأف�سل  الأول  القاهرة،واملركز  فى 
تقديرية  الأخ����الق، وج��ائ��زة  م��ك��ارم  ع��ن 
ال�سعودى  باملركز  الواعدات  معر�ص  من 
ف��ن��ي��ة لها  اأع���م���ال  اق��ت��ن��اء  ل��ل��ف��ن��ون. ومت 
الطفل  بجدة،مهرجان  املاليزية  للقن�سلية 
اجلماعى  الت�سكيلى،املعر�ص  الفن  مبركز 
باملركز ال�سعودى للفنون،م�سابقة الفنون 
روؤى  ج��دة،م��ع��ر���ص  لأتيليه  الت�سكيلية 

عربية بالقاهرة.

تشكيل جلنة وزارة قبل 58 عاما لتنميتها وتسويقها 

منصة عالمية للتمور السعودية وسنة دولية في 2027 
مركز املعلومات - عبداهلل �صقر  

يف �سهر اأكتوبر من عام 1963م ن�سرت البالد تقريرا خمت�سرا حتت عنوان تنمية منتجات التمور وت�سويقها حتدثت فيه ال�سحيفة عن قرب ت�سكيل جلنة من وزارتي الزراعة وال�سناعة 
للبحث يف كيفية تنمية منتوجات التمور وت�سويقها والتعويل على هذا الجتماع يف الرفع من كفاءة اإنتاج البالد من التمور وت�سويقها كنخيل الإح�ساء واخلرج والق�سيم. 

وينطلق هذا الهتمام املبكر بالتمور من ارتباط النخلة بالإن�سان ارتباطا متجذرا  يف عمق التاريخ اأ�سالة وقدما وخا�سة اإن�سان �سبه اجلزيرة العربية وبالد الرافدين وحو�ص النيل و�سمال 
افريقيا، وارتبطت النخلة بالتاريخ  العربي  والإ�سالمي ارتباطا وثيقا. 

جدة ـ جنود النهدي 
اأ�سبح الفن الت�سكيلي ل يقت�سر على الرجال فقط ، فهناك اأ�سماء  ن�سائية  �سعودية اأثبتت جدارتها  يف 

جمال تكنيك اللوحة الت�سكيلية وقد انت�سر هذا الفن بني الن�ساء يف  اململكة ب�سكل وا�سع وا�سبحت 
الفنانات الت�سكيليات ال�سعوديات من اأ�سد املناف�سني للفنانني الت�سكيليني يف اململكة والعامل العربي 
بل و�سلت اأعمالهن الفنية اإىل اأنحاء العامل ، ومن الفنانات الالتي لديهن ب�سمة يف م�سمار الفنون 
الت�سكيلية الفنانة  غادة زيتون ، حيث ح�سلت على عدة جوائز  تكرميية ولوحاتها ممزوجة بالوان 

قو�ص قزح حيث انها ل تنتمي ملدر�سة فنية معينة. 

لوحات بلون قوس قزح
أعمالها ال تنتمي ملدرسة فنية معينة .. غادة زيتون:



تعزيز العالقات بين الرياض والدوحة 
ا�ضت�ضافت  قليلة  ���ض��ن��وات  ق��ب��ل 
من  الأوىل  ال��ن�����ض��خ��ة  ال��ري��ا���ض 
موؤمتر مبادرة م�ضتقبل ال�ضتثمار 
كبرية  جمموعة  ا�ضتقطبت  التي 
م���ن رج�����ال الأع����م����ال وروؤ�����ض����اء 
ال�����ض��رك��ات يف ح���دث ع��امل��ي اأك��د 
يف  الر�ضيدة  القيادة  م�ضي  على 
تعزيز القت�ضاد الوطني وتنويع 
م�ضادر الدخل وجذب امل�ضتثمرين 
يف  م��زده��ر  اقت�ضاد  اإىل  و���ض��وًل 

اإطار روؤية 2030 ال�ضاملة.
م�ضتقبل  م��ب��ادرة  اإع���ان  وي��اأت��ي 
فعاليات  انطاق  عن  ال�ضتثمار 
ال�����دورة اخل��ام�����ض��ة م��ن امل��ب��ادرة 
يف الأ����ض���ب���وع الأخ�����ري م���ن ه��ذا 
ال�����ض��ه��ر، وت��وق��ع م�����ض��ارك��ة اأك��ر 
رئي�ضيًا  دول��ي��ًا  متحدثًا   250 من 
للجهود  ام��ت��دادًا  فعالياتها،  يف 
على  اململكة  بذلتها  التي  الدوؤوبة 
امل�ضتويني الإقليمي والدويل مبا 
وتبادل  ال�ضعوب  تطلعات  يخدم 
ال���ع���ل���وم وامل�����ع�����ارف وحت��ق��ي��ق 
وا�ضتعدادها  الذكية  ال�ضراكات 
ال���ك���ام���ل ل��ت��ن��ظ��ي��م م����وؤمت����رات 
ق��م��ة، يف اإط����ار امل���ب���ادرة، ح��ول 
ال��ع��دي��د م��ن امل��و���ض��وع��ات وعقد 
التفاقيات  من  جديدة  جمموعة 
اإىل  ت�����ض��اف  وال����ض���ت���ث���م���ارات 
قيمتها  بلغت  �ضابقة  ات��ف��اق��ي��ات 
دولر  م��ل��ي��ار   125 الإج��م��ال��ي��ة 
م��ن��ذ ان��ط��اق امل���ب���ادرة يف ال��ع��ام 

2017م.
ال��دورات  ما حتقق من جن��اح يف  اإن 
ال�ضعي  اإىل  بو�ضوح  ي�ضري  ال�ضابقة 
املتوا�ضل لتحقيق م�ضتهدفات الروؤية 
اململكة  به  تتمتع  ما  واإىل  الطموحة 
وم��وارد طبيعية �ضخمة  مقومات  من 
ذلك  يعزز  جاذبة  ا�ضتثمارية  وفر�ض 
اأق��وى  �ضمن  ومكانتها  ال��دويل  ثقلها 
اق��ت�����ض��ادات ال���ع���امل ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
على  وقدرتها  ال�ضرتاتيجي  موقعها 
تنظيم الفعاليات واملوؤمترات الدولية 

بكوادرها املوؤهلة.

مستقبل االستثمار
كلمة
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الريا�س- وا�س
ومكافحة  الرقابة  هيئة  يف  م�ضوؤول  م�ضدر  �ضرح 
الق�ضايا  من  عددًا  با�ضرت  الهيئة  باأن  الف�ضاد)نزاهة( 
ا�ضتكمال  وج���اٍر  امل��ا���ض��ي��ة،  ال��ف��رتة  خ��ال  اجلنائية 
الق�ضايا  اأب��رز  وكانت  بحقهم،  النظامية  الإج���راءات 

على النحو الآتي :
ال��ك��ي��ان��ات  اإح����دى  م��دي��ر  اإي���ق���اف  الأوىل:  ال��ق�����ض��ي��ة 
التجارية وموظفني اثنني يعمان باأحد البنوك لقيام 
مدير الكيان التجاري بتقدمي عقد مع اإحدى ال�ضركات 
الكربى "مزور" للبنك وح�ضول الكيان التجاري على 
مائة واثنني مليون  متويل مببلغ )102.000.000( 
 )700.000( مببلغ  نقدية  اإي��داع��ات  ووج��ود  ري��ال، 
موظفي  لأح��د  البنكي  باحل�ضاب  ري��ال  األ��ف  �ضبعمئة 

البنك مل يربر م�ضدرها.
ال�ضحية  ال�����ض��وؤون  م��دي��ر  اإي��ق��اف  الثانية:  الق�ضية 
وم�ضرف احلجر ال�ضحي باإحدى املناطق ومقيم يعمل 
ال�ضحية  ال�����ض��وؤون  م��ع  املتعاقدة  ال�ضركات  ب��اإح��دى 
تنازلها  مقابل  مواطنة  على  وظيفة  بعر�ض  لقيامهم 
املقيم،  �ضد  بها  تقدمت  اأن  �ضبق  ابتزاز  �ضكوى  عن 
ال�ضوؤون  مدير  قيام  التحقيقات  خ��ال  من  ظهر  كما 
م�ضرف  لوالد  مملوك  جت��اري  كيان  بتعميد  ال�ضحية 
تنفيذها"  يتم  "مل  م�ضاريع  لتنفيذ  ال�ضحي  احلجر 
و�ضرف م�ضتحقاتها وح�ضوله على مبلغ )500.000( 

خم�ضمئة األف ريال مقابل ذلك.
و�ضابط  عقيد  برتبة  �ضابط  اإيقاف  الثالثة:  الق�ضية 
�ضف يعمان باللجنة الإ�ضرافية على تر�ضيم احلدود، 
ومواقع  مب�ضاحات  التاعب  على  لتفاقهم  ومواطن 
من  واحل�ضول  احلدودية،  املناطق  على  تقع  عقارات 
خالها على تعوي�ضات مالية يتم �ضرفها ملاك العقار 

مقابل ح�ضولهم على )50%( من قيمة التعوي�ض.
على  امل�����ض��ه��ود  ب��اجل��رم  القب�ض  ال��راب��ع��ة:  الق�ضية 
املناطق  اإح���دى  يف  الوطنية  امل��ي��اه  ب�ضركة  م��وظ��ف 
ريال  األف  ثاثمئة   )300.000( مبلغ  ا�ضتامه  اأثناء 
اإحدى  من  ري��ال  األ��ف  �ضتمئة   )600.000( اأ�ضل  من 
اإي�ضال  اإج����راءات  اإن��ه��اء  مقابل  العقارية  ال�ضركات 
املياه مل�ضروع اإن�ضاء فلل �ضكنية تابع لوزارة ال�ضوؤون 

البلدية والقروية والإ�ضكان ومنفذ من ال�ضركة.
ال��ق�����ض��ي��ة اخل��ام�����ض��ة: اإي���ق���اف ���ض��اب��ط ���ض��ف يعمل 
مبلغ  على  حل�ضوله  املناطق  اإح��دى  �ضجون  ب���اإدارة 
على  املوقوفني  اأحد  من  ريال  مليون   )1.000.000(
بطريقة  �ضراحه  اإط��اق  مقابل  خم��درات،  ق�ضية  ذمة 

غري نظامية.
املناطق  باإحدى  مواطنتني  اإيقاف  ال�ضاد�ضة:  الق�ضية 
وجمع  خ��ريي��ة  جمعية  واإدارة  بتاأ�ضي�ض  لقيامهما 
ال��ت��ربع��ات م��ن خ��ال��ه��ا وحت��وي��ل م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة بلغ 
اإجماليها )748.404( �ضبعمئة وثمانية واأربعني األفًا 
ال�ضخ�ضية،  حل�ضاباتهما  ري��الت  واأربعة  واأربعمئة 
ت�ضبيب �ضرف  الإ�ضرافية من خال  وتظليل اجلهات 

تلك املبالغ على دورات تدريبية وم�ضروفات للجمعية 
وتقدمي فواتري غري �ضحيحة.

الق�ضية ال�ضابعة: القب�ض باجلرم امل�ضهود على مقيم 
اأثناء ت�ضليمه مبلغ )100.000( مئة األف ريال وهاتف 
اإلغاء  مقابل  التجارة  وزارة  من�ضوبي  لأحد  حممول 
ال��وزارة  قبل  من  اإغاقه  مت  م�ضتودع  وفتح  خمالفة 
يف  ال��ت��ج��اري  بالغ�ض  املقيمني  م��ن  جمموعة  لقيام 

اأحجار الرخام.
الوطني  ب��امل��رك��ز  م��وظ��ف  اإي��ق��اف  الثامنة:  الق�ضية 
البيئة  ل���وزارة  التابع  البيئي  الل��ت��زام  على  للرقابة 
 )54،700( مبلغ  على  حل�ضوله  وال��زراع��ة  وامل��ي��اه 
دفعات،  على  ري��ال  و�ضبعمئة  األ��ف  وخم�ضني  اأرب��ع��ة 
التابع  البيئي  الدعم  مبكتب  معامات  اإن��ه��اء  مقابل 
باإحدى  البيئي  اللتزام  على  للرقابة  الوطني  للمركز 
البنكية  بح�ضاباته  نقدية  اإيداعات  ووجود  املناطق، 
مببلغ )714.000( �ضبعمئة واأربعة ع�ضر األف ريال، 

مل يقدم ما يثبت �ضامة م�ضدرها.
جن�ضية  من  وطبيبة  طبيب  اإيقاف  التا�ضعة:  الق�ضية 
ل��وزارة  التابعة  امل�ضت�ضفيات  ب��اأح��د  يعمان  عربية 
ال�ضحة لقيامهما باإ�ضدار و�ضفات طبية غري �ضحيحة 
من  للبيع  خم�ض�ض  غري  اأطفال  حليب  �ضرف  بهدف 
وهدايا  مالية  مبالغ  وا�ضتام  امل�ضت�ضفى  �ضيدلية 
اإيقافهم"،  "مت  مقيمني  ثاثة  م��ن  ذل��ك  مقابل  عينية 
بهدف  للحليب  امل�ضنعة  بال�ضركة  م�ضوقني  يعملون 
مرة  قبلهم  من  بيعها  واإع��ادة  ال�ضركة  مبيعات  زي��ادة 

اأخرى.
الق�ضية العا�ضرة: القب�ض على موظف يعمل بوزارة 
ال�ضوؤون البلدية والقروية والإ�ضكان باإحدى املناطق 
حل�ضوله على مبلغ )20.000( ع�ضرين األف ريال من 
األف  وع�ضرين  وخم�ضة  مئة   )125.000( مبلغ  اأ�ضل 
اإيجار  عقد  تق�ضيم  مقابل  امل�ضتثمرين  اأح��د  من  ري��ال 
قيمة  تخفي�ض  بهدف  والأم��ان��ة  امل�ضتثمر  ب��ني  عقار 

العقد.
من  ع��دد  املخت�ضة  اجلزائية  املحكمة  م��ن  �ضدر  كما 

الأحكام الق�ضائية البتدائية كان من اأبرزها: 
برتبة  �ضابط  ب��اإدان��ة  اب��ت��دائ��ي  حكم  الأول:  احل��ك��م 
عقيد يعمل باإدارة الت�ضغيل وال�ضيانة بوزارة الدفاع 
وتبديد  الإداري  ال�ضتعمال  و�ضوء  الر�ضوة  بجرمية 
املال العام والتزوير وغ�ضل الأموال واحلكم ب�ضجنه 
 )390.000( مببلغ  مالية  وغ��رام��ة  ���ض��ن��وات   )10(
العامة  اخلزينة  ل�ضالح  ري��ال  األ��ف  وت�ضعني  ثاثمئة 
ال�ضركات  اإحدى  اإدارة  واإدانة رئي�ض جمل�ض  للدولة، 
بجرمية الر�ضوة واحلكم ب�ضجنه �ضنتني و�ضتة اأ�ضهر 
ريال  األ��ف  ع�ضرين   )20.000( مببلغ  مالية  وغرامة 
يعمل  مقيم  واإدان���ة  للدولة،  العامة  اخلزينة  ل�ضالح 
ب�ضجنه  واحل��ك��م  ال��ر���ض��وة  بجرمية  ال�ضركة  ب���ذات 
األف  �ضنتني وغرامة مالية مببلغ )20.000( ع�ضرين 
ريال ل�ضالح اخلزينة العامة للدولة، وتغرمي ال�ضركة 

ل�ضالح  ري���ال  األ���ف  خم�ضمئة   )500.000( مببلغ 
اخلزينة العامة للدولة.

على  امل�ضرفة  ب��اإدان��ة  اب��ت��دائ��ي  حكم  ال��ث��اين:  احلكم 
بجرمية  امل��ن��اط��ق  اإح����دى  مب���رور  الن�ضائي  الق�ضم 
عليها  واحل��ك��م  الأم���وال  وغ�ضل  وال��ت��زوي��ر  الر�ضوة 
بال�ضجن )4( �ضنوات وغرامة مالية مببلغ )65.000( 
العامة  اخلزينة  ل�ضالح  ري��ال  األ��ف  و�ضتني  خم�ضة 
للدولة، واإدانة رئي�ضة ق�ضم املتابعة بالق�ضم الن�ضائي 
وال��ت��زوي��ر  ال��ر���ض��وة  ب��ج��رمي��ة  املنطقة  ذات  مب���رور 
�ضنوات   )4( بال�ضجن  عليها  الأم��وال واحلكم  وغ�ضل 
ريال  األ��ف  �ضبعني   )70.000( مببلغ  مالية  وغ��رام��ة 
�ضف  �ضابط  واإدان��ة  للدولة،  العامة  اخلزينة  ل�ضالح 
يعمل مبرور ذات املنطقة بالر�ضوة والتزوير واحلكم 
اأ�ضهر وغرامة مالية مببلغ  عليه بال�ضجن �ضنة و�ضتة 
اخلزينة  ل�ضالح  ري��ال  األ��ف  ع�ضر  خم�ضة   )15.000(
مب��رور  يعمل  �ضف  �ضابط  واإدان����ة  ل��ل��دول��ة،  العامة 
الأم���وال  وغ�ضل  وال��ت��زوي��ر  بالر�ضوة  املنطقة  ذات 
اأ�ضهر  و�ضتة  ���ض��ن��وات   )3( بال�ضجن  عليه  واحل��ك��م 
و�ضبعني  خم�ضة   )75.000( مببلغ  مالية  وغ��رام��ة 
وم�ضادرة  للدولة  العامة  اخلزينة  ل�ضالح  ريال  األف 
 )6( واإدان��ة  اآلف ومائة ريال،  اأربعة  مبلغ )4.100( 
غري  بطريقة  قيادة  رخ�ض  على  حل�ضولهم  مواطنات 
بالر�ضوة والتزوير، واحلكم على كل واحدة  نظامية 
منهن بال�ضجن �ضنة و�ضتة اأ�ضهر وغرامة مالية مببلغ 
اخلزينة  ل�ضالح  ري��ال  األ��ف  ع�ضر  خم�ضة   )15.000(

العامة للدولة.
ومكافحة  الرقابة  بهيئة  موظف  اإدانة  الثالث:  احلكم 
ال��ف�����ض��اد ب��اإح��دى امل��ن��اط��ق ب��ال��ت��زوي��ر واحل��ك��م عليه 
 )15.000( مببلغ  مالية  وغ��رام��ة  �ضنتني  بال�ضجن 
خم�ضة ع�ضر األف ريال ل�ضالح اخلزينة العامة للدولة، 
واإدانة موظف بذات الهيئة باإحدى املناطق بالر�ضوة 
مببلغ  مالية  وغرامة  �ضنتني  بال�ضجن  عليه  واحلكم 
)20.000( ع�ضرين األف ريال ل�ضالح اخلزينة العامة 
ب�ضجنه  واحل��ك��م  بالر�ضوة  م��واط��ن  واإدان���ة  للدولة، 
األف  �ضنتني وغرامة مالية مببلغ )20.000( ع�ضرين 
ريال ل�ضالح اخلزينة العامة للدولة، واإدانة مواطنان 
بالتزوير واحلكم عليهم بال�ضجن ملدة �ضنتني وغرامة 
ل�ضالح  ري��ال  األ��ف  ع�ضرين   )20.000( مببلغ  مالية 

اخلزينة العامة للدولة مق�ضمة بينهم بالت�ضاوي.
ال�ضعودية  بال�ضركة  م��وظ��ف  اإدان���ة  ال��راب��ع:  احل��ك��م 
واحلكم  الأم���وال  وغ�ضل  الر�ضوة  بجرمية  للكهرباء 
ب�ضجنه )6( �ضنوات وغرامة مالية مببلغ )50.000( 
للدولة  العامة  اخلزينة  ل�ضالح  ري��ال  األ��ف  خم�ضني 
واأل��ف��ني  خم�ضمئة   )502.545( مبلغ  وم�����ض��ادرة 
اخلزينة  ل�ضالح  يورو  واأربعني  وخم�ضة  وخم�ضمئة 
ال�ضركة بجرمية  للدولة، واإدانة موظف بذات  العامة 
الر�ضوة وغ�ضل الأموال واحلكم ب�ضجنه )6( �ضنوات 
ريال  األ��ف  خم�ضني   )50.000( مببلغ  مالية  وغرامة 

مبلغ  وم�����ض��ادرة  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة  اخل��زي��ن��ة  ل�ضالح 
وت�ضعمئة  األ��ف  وت�ضعني  وت�ضعة  مئة   )199.900(
ي��ورو  األ��ف  وث��اث��ني  ثاثة   )33.000( ومبلغ  ري��ال 
بذات  موظف  واإدانة  للدولة،  العامة  اخلزينة  ل�ضالح 
ال�ضركة بجرمية الر�ضوة واحلكم ب�ضجنه �ضنة و�ضتة 
ع�ضر  خم�ضة   )15.000( مببلغ  مالية  وغرامة  اأ�ضهر 
وم�ضادرة  للدولة  العامة  اخلزينة  ل�ضالح  ريال  األف 
ل�ضالح  ي���ورو  ومئتي  اآلف  ث��اث��ة   )3.200( مبلغ 
جتاري  كيان  مالك  واإدان���ة  للدولة،  العامة  اخلزينة 
بجرمية الر�ضوة واحلكم ب�ضجنه �ضنتني وغرامة مالية 
مببلغ )50.000( خم�ضني األف ريال ل�ضالح اخلزينة 
العامة للدولة وحرمان كيانه التجاري من الدخول مع 
يف  املعنوية  ال�ضخ�ضية  ذات  الأجهزة  اأو  ال���وزارات 
عقود لتاأمني م�ضرتياتها وتنفيذ م�ضروعاتها واأعمالها، 
واإدانة مقيمني يعمان بالكيان التجاري امل�ضار له اأنفًا 
بال�ضجن )4( �ضنوات وغرامة مالية مببلغ )40.000( 
للدولة  العامة  اخلزينة  ل�ضالح  ري��ال  األ��ف  اأرب��ع��ني 

مق�ضمة بينهما بالت�ضاوي.
بجرمية  مقدم  برتبة  �ضابط  اإدان��ة  اخلام�ض:  احلكم 
�ضنوات   )4( ب�ضجنه  واحل��ك��م  وال��ت��زوي��ر  ال��ر���ض��وة 
ثمانني   )80.000( مالية مببلغ  اأ�ضهر وغرامة  و�ضتة 
واإدان���ة  للدولة،  العامة  اخلزينة  ل�ضالح  ري��ال  األ��ف 
�ضنتني  ب�ضجنه  واحل��ك��م  ال��ر���ض��وة  بجرمية  م��واط��ن 
ريال  األ��ف  ع�ضرين   )20.000( مببلغ  مالية  وغرامة 
ل�ضالح اخلزينة العامة للدولة، واإدانة ثاثة مواطنني 
بجرمية الر�ضوة واحلكم عليهم بال�ضجن )4( �ضنوات 
خم�ضة   )15.000( مببلغ  مالية  وغرامة  اأ�ضهر  و�ضتة 
ع�ضر األف ريال ل�ضالح اخلزينة العامة للدولة، واإدانة 
وغرامة  �ضنة  ب�ضجنه  واحلكم  ر�ضوة  بوعد  مواطن 
ل�ضالح  ري��ال  اآلف  ع�ضرة   )10.000( مببلغ  مالية 

اخلزينة العامة للدولة.
احلكم ال�ضاد�ض: اإدانة رئي�ض الغرفة التجارية باإحدى 
املناطق بجرمية التزوير وال�ضتياء على املال العام 
مالية  وغ��رام��ة  �ضنوات   )6( بال�ضجن  عليه  واحلكم 
مببلغ )300.000( ثاثمئة األف ريال ل�ضالح اخلزينة 

العامة للدولة.
عدد  باإدانة  ق�ضائي  حكم   )100( يفوق  ما  �ضدر  كما 
الر�ضوة  ع��ر���ض  بجرمية  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ن 
ومل  احلكومية  القطاعات  من  ع��دد  يف  موظفني  على 
تقبل منهم، وتراوحت مدد ال�ضجن فيها ما بني ثاث 

�ضنوات اإىل �ضتة اأ�ضهر.
اأنها م�ضتمرة يف ر�ضد و�ضبط كل من  واأكدت الهيئة 
لتحقيق  الوظيفة  ي�ضتغل  اأو  العام  املال  على  يتعدى 
العامة  بامل�ضلحة  لاإ�ضرار  اأو  ال�ضخ�ضية  م�ضلحته 
كون  بالوظيفة،  عاقته  انتهاء  بعد  حتى  وم�ضاءلته 
بالتقادم،  ت�ضقط  ل  والإداري  امل��ايل  الف�ضاد  جرائم 
واأن الهيئة ما�ضية يف تطبيق ما يق�ضي النظام بحق 

املتجاوزين دون تهاون.

الدوحة- وا�س
ثاين،  اآل  حمد  بن  متيم  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
اأم�ض،  الأم���ريي،  بالديوان  مكتبه  يف  قطر،  دول��ة  اأم��ري 
فهد  ب��ن  حممد  ب��ن  تركي  الأم���ري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 
ال���وزراء،  جمل�ض  ع�ضو  ال��دول��ة  وزي��ر  العزيز،  عبد  ب��ن 
حيث نقل �ضموه، لأمري دولة قطر، حتيات وتقدير خادم 

احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبد العزيز اآل �ضعود، 
�ضلمان بن عبد  الأمري حممد بن  امللكي  ال�ضمو  و�ضاحب 
وزير  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  العهد  ويل  العزيز 

الدفاع � حفظهما الله.
ال�ضيخ متيم بن حمد، �ضمو الأمري تركي  ل �ضمو  فيما حَمّ
بن حممد بن فهد، حتياته وتقديره لأخيه خادم احلرمني 

ال�ضريفني، ول�ضمو ويل العهد - حفظهما الله -، ومتنياته 
ل��ه��م��ا مب��وف��ور ال�����ض��ح��ة ومت����ام ال��ع��اف��ي��ة. وج����رى خ��ال 
العاقات  وبحث  الأخ��وي��ة  الأح��ادي��ث  تبادل  ال�ضتقبال، 

الثنائية املتميزة بني البلدين و�ضبل تطويرها.
اآل  عبدالرحمن  بن  حممد  ال�ضيخ  ا�ضتقبل  اأخرى  جهة  من 
ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية يف  نائب رئي�ض جمل�ض  ثاين 

بن  تركي  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأم�ض،  قطر،  دولة 
جمل�ض  ع�ضو  الدولة  وزير  عبدالعزيز،  بن  فهد  بن  حممد 

الوزراء.
وجرى تبادل الأحاديث الودية ومناق�ضة عدد من املو�ضوعات 
ذات الهتمام امل�ضرتك، كما اأقام ال�ضيخ حممد بن عبدالرحمن 

اآل ثاين ماأدبة غداء تكرميًا ل�ضموه والوفد املرافق له.

نزاهة تباشر 10 قضايا..والجزائية تصدر 100 حكم قضائي بإدانة مواطنين ومقيمين

السجن والغرامة لضباط ورئيس غرفة تجارية وموظفين 
بتهم الرشوة وغسل األموال والتزوير

األمير تريك بن محمد ينقل تحيات خادم الحرمين وسمو ولي العهد للقيادة القطرية 

250متحدثا دوليا في الدورة الخامسة 
لمبادرة مستقبل االستثمار 

القوات الجوية تشارك في 
تمرين مركز الحرب الصاروخي

اأبوظبي-وا�س
ال�ضعودية  امللكية  اجلوية  القوات  جمموعة  و�ضول  اأم�ض،  اكتمل، 
2021«اإىل  ال�ضاروخي  اجلوي  احلرب  »مركز  مترين  يف  امل�ضاركة 
املتحدة. وكان يف  العربية  الإم��ارات  بدولة  »الظفرة«اجلوية  قاعدة 
التمرين  يف  امل�ضاركة  املجموعة  قائد  واأو�ضح  املجموعة  ا�ضتقبال 
امل�ضاركة  اأن  القحطاين  �ضعيد  بن  عائ�ض  الركن  ال��ط��ريان  العقيد 
مبنظومة )ف 15 اإ�ض اإي( متعددة املهام يف التمرين جاء لكونه من 

التمارين الع�ضكرية امل�ضرتكة املهمة على م�ضتوى العامل .

الريا�س- البالد
اأعلنت مبادرة م�ضتقبل ال�ضتثمار انطاق فعاليات الدورة اخلام�ضة من 
املنتظر  بالريا�ض، ومن  اأكتوبر اجلاري  الفرتة 26 - 28  املبادرة خال 
اأن  اأكر من 250 متحدًثا دولًيا رئي�ضًيا يف فعالياتها. ويرتقب  م�ضاركة 
ت�ضهد الفعالية الإعان عن جمموعة جديدة من التفاقيات وال�ضتثمارات 
لت�ضاف اإىل اتفاقيات �ضابقة اأُبِرمت بقيمة اإجمالية تبلغ 125 مليار دولر 
منذ انطاق املبادرة يف العام 2017م. وت�ضتمل املبادرة على موؤمترات 
الفرتا�ضي  العامل  يف  وال�ضتثمار  التعليم،  يف  ال�ضتثمار  ح��ول  قمة 
)Metaverse( وال�ضتثمار يف معايري احلوكمة البيئية والجتماعية 
الدور  حول  الرئي�ضية  اجلل�ضات  اإىل  بالإ�ضافة   ،)ESG واملوؤ�ض�ضية) 
املتطور لاأعمال واحلكومات، وال�ضتثمار يف امل�ضاواة، وال�ضتثمار يف 
تبعات  مع  والتكيف  للكربون،  الدائري  والقت�ضاد  الطبية،  البتكارات 
الأخ�ضر،  والهيدروجني  الغذائي،  الأم��ن  يف  وال�ضتثمار  املناخ،  تغري 
على  وتعليقًا  النظيفة.  الطاقة  جمال  يف  النا�ضئة  ال�ضركات  وم�ضتقبل 
م�ضتقبل  مبادرة  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�ض  ق��ال  احل��دث،  ه��ذا  انطاق 
ال�ضتثمار ريت�ضارد اأتيا�ض، : "و�ضعنا برنامج الدورة اخلام�ضة للمبادرة 
بحيث ن�ضتفيد من التحولت التي �ضهدها العام املا�ضي يف �ضمان العمل 

على حتقيق التقدم والزدهار واإتاحة الفر�ض للجميع.

الفضلي: المملكة واجهت تحديات البيئة بحزمة من المبادرات 
القاهرة- وا�س

املهند�ض  والزراعة  واملياة  البيئة  وزي��ر  اأك��د 
اأن  الف�ضلي  عبداملح�ضن  ب��ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 
البيئة  حلماية  كبريًا  اهتمامًا  اأول��ت  اململكة 
وتنميتها وا�ضتدامتها واملحافظة على التنوع 
التي  البيئية  التحديات  ومعاجلة  احليوي 
حزمة  اأطلقت  فقد  ذل��ك  ولتحقيق  تواجهها، 
من املبادرات والت�ضريعات والإ�ضرتاتيجيات 
الإ�ضرتاتيجية  ومنها   ،  2030 روؤيتها  وفق 
جلميع  املنطلق  تعد  والتي  للبيئة  الوطنية 

ج���ه���ود ال��ت��ط��وي��ر وحت��ق��ي��ق ال���ت���ح���ول يف 
اأن�ضئت 5 مراكز بيئية  القطاع البيئي، حيث 
لي�ضهم  للبيئة  متخ�ض�ضة، واأ�ض�ضت �ضندوقًا 

يف ال�ضتدامة املالية لقطاع البيئة .
الفتتاحية  باجلل�ضة  كلمته  يف  واأو����ض���ح 
ال��ع��رب  ال�������وزراء  "32" مل��ج��ل�����ض  ل���ل���دورة 
انطلقت  التي  البيئة  �ضوؤون  عن  امل�ضوؤولني 
متكنت  اململكة  اأن  اأم�ض،  بالقاهرة،  اأعمالها 
الطبيعي  النباتي  الغطاء  م�ضاحة  زي��ادة  من 
يقارب  ما  اإىل   2019 ع��ام  يف  تاأهيله  املعاد 

ع��ددًا  ط���ورت  كما   ،  2017 ع��ام  ع��ن   %  175
اإجمالية  مب�ضاحة  الطبيعية   املتنزهات  من 

)1.069.776( هكتارًا.
 6 اإن�ضاء  م��ن  متكنت  اململكة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
ن�ضبة  زي����ادة  يف  اأ���ض��ه��م��ت  ملكية  حم��م��ي��ات 
املناطق املحمية اإىل اأكر من 16 % من م�ضاحة 
مبادرتي  خ��ال  م��ن  العمل  و�ضيتم  اململكة، 
الأو���ض��ط  وال�����ض��رق  اخل�����ض��راء،  )ال�ضعودية 
الأخ�ضر( على رفع ن�ضبة املناطق املحمية اإىل 

اأكر من 30% من م�ضاحة اململكة.

الريا�س- البالد
املركزي  للقبول  العامة  الإدارة  يف  ممثلة  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
والت�ضجيل  القبول  باب  فتح  الع�ضكرية عن  لل�ضوؤون  الوزارة  بوكالة 
على  )ن�ضاء(  للجوازات  العامة  للمديرية  الع�ضكرية  الوظائف  على 
على  القبول  طلبات  ا�ضتقبال  اأن  ال��وزارة  جندي(.واأو�ضحت   ( رتبة 
)اأب�ضر  من�ضة  ال�ضبت،عرب  غد  يوم  من  ابتداًء  �ضيتم   الوظائف  تلك 
https://jobs. ( لوزارة الداخلية على الرابط التايل )توظيف–
sa ( والتقدمي متاح حتى يوم اخلمي�ض املوافق 15 / 3 / 1443ه� .

وظائف نسائية برتبة جندي بالجوازات
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يف  خياط   موؤيد  الطالب  مع  البداية 
كــلــيــة عــلــوم وهــنــد�ــســة احلــا�ــســب يف 
ابتكار  يف  جنــح  الـــذي  جـــدة   جامعة 
ت�ساعد  ا�سطناعي  ذكـــاء  خــوارزمــيــة 
ــبــوط ال�ـــســـطـــراري الآمــــن  ــه عــلــى ال
بذلك  وت�سدر  طيار  دون  من  للطائرة 
اأخـــبـــار الــتــكــنــولــوجــيــا يف اأكــــر من 
من  تكرميه  ومت  عاملية.  �سحيفة   60
املدين  للطريان  العامة  الهيئة  رئي�س 
عبدالعزيز الدعيلج ومدير جامعة جدة 
فكرة  الدكتور عدنان احلميدان. وعن 
الإخرتاع  والتعرف اإىل فكرة اخرتاع 
ـــاء الإ�ــســطــنــاعــي  ـــذك خلـــوارزمـــيـــة ال
ـــوط ال�ــــســــطــــراري والآمــــــن  ـــب ـــه وال
لطائرات من دون طيار ، يو�سح خياط 
املعاناة  ب�سبب  جــاءت  الفكرة  بقوله: 
اجلــوي  الت�سوير  رحــات  تعطل  مــن 
بــالــطــائــرات من  بها  اأقـــوم  كنت  الــتــي 
الرياح وا�سطدامها  دون طيار؛ جراء 
بالطيور وغري ذلك. والخرتاع عبارة 
عن �سيفرة برجمية تت�سمن خوارزمية 
دون  من  للطائرات  خ�سي�سًا  مربجمة 
طيار لا�ستخدام الرتفيهي والتجاري، 
تعطل  من  حماية  ال�سيفرة  هذه  تقدم 
املحركات املفاجئ والتعامل مع اتزان 
الطائرة والهبوط ب�سكل اآمن حتى يف 

اأ�سعب الظروف.
وبدون اأدنى �سك �سيحد الخرتاع من 
ال�سامة  يف  وي�سهم  الطريان  م�ساكل 
م�ساكل  مــن   % 70 وبن�سبة  اجلــويــة 
عن  الــيــوم  نتكلم  ــدًا،  حتــدي ال�سقوط 
اجلوية  ال�سامة  لأنظمة  عاملية  حاجة 
بحكم  طــيــار  دون  مــن  الــطــائــرات  يف 
ا�ستخدامها  �سخ�س  لأي  ميكن  اأنـــه 

لاأغرا�س الرتفيهية والتجارية.
نالها  الخــرتاع  التي  الأ�ــســداء  وعــن 
قــال:  وعــاملــيــًا  ر�ــســمــي حمــلــيــًا  ب�سكل 
وا�ــســع،  ب�سكل  تــداولــه  مت  الخــــرتاع 
وفـــور انــتــ�ــســار اخلـــرب قــدمــت �سركة 
 30 قيمته  تــتــجــاوز  عــر�ــســًا  �سينية 
لــلــخــوارزمــيــة  اأمــريــكــي  دولر  ــــف  األ
ــكــن قمت  ــة. ول والــ�ــســيــفــرة الــربجمــي
بالرف�س لأن كلي ثقة باأنه من الأجدر 
واأن  املحلية  ال�سناعة  نــدعــم  اأن  بنا 
حمليًا  لدينا  اخلوارزمية  هذه  نطبق 
امل�سرية  الــطــائــرات  تــاأمــن  يف جمــال 
مـــن دون طـــيـــار. ومــــن جـــانـــب اخــر 
�سباب  عــمــومــًا  الــ�ــســعــودي  الــ�ــســبــاب 
مبدع، وهنا يف ال�سعودية، ال�سباب ل 
ول  العقل  ينق�سه  ول  املــوارد  تنق�سه 
تنق�سه  ولكن  التعلم،  م�سادر  تنق�سه 
والتفكري  لابتكار  ُملحة  رغبة  فقط 
الطموحات  وعــن  ال�سندوق.   خــارج 
طموحاتنا  خياط:  يقول  امل�ستقبلية 
جمال  يف  هــي  الــلــه  بـــاإذن  امل�ستقبلية 
قادرين  نكون  بحيث  اجلــوي،  الدفاع 
على �سناعة منظومة كاملة متخ�س�سة 
طيار  دون  مــن  لــلــطــائــرات  للت�سدي 
ع�سكرية  كانت  �سواء  اأنواعها  بجميع 
بالتطبيقات  اخلا�سة  اأو  ترفيهية  اأو 
احل�سا�سة  املن�ساآت  حلماية  ال�سناعية 

�سد الدرونز.

طوق ذوي االعاقة 
طوقا  ابتكرت  طالبة  اجلبيان  �سارة 
ذوي  حـــالت  ت�سخي�س  عــلــى  ي�ساعد 
ال�سحية  واحلـــالـــة  الــفــكــريــة  الإعـــاقـــة 
�سعوبة   يــعــانــون  ممــن   ، والــنــفــ�ــســيــة 
الــنــطــق،  يف احلــديــث ومــ�ــســكــات يف 
والذين ي�سعب عليهم تو�سيل رغباتهم 

ومـــا يــ�ــســعــرون بــه بــ�ــســهــولــه لــاأفــراد 
وقــالــت  كــــاف.  ب�سكل  بــهــم  املــحــيــطــن 
ــارة عن  عــب اإن الخـــــرتاع  اجلــبــيــان: 
الإعاقة  ذوي  راأ�ــس  على  يو�سع  طــوق 
ي�ست�سعر  بح�سا�سات  مــزود   ، الفكرية 
ل�سلكيا  وير�سلها  الع�سبية  الإ�سارات 
النقال،  الهاتف  عرب تطبيق مثبت على 
للغة  الإ�ــســارات  هــذه  ترتجم  وعندها 
معرفة  بــهــا  ــفــرد  ال ي�ستطيع  مفهومة 
ومتابعتها  والنف�سية  ال�سحية  احلالة 
بــا�ــســتــمــرار يف زمـــن وجــيــز وكــفــاءة 
عالية. واأن فكرة الإبتكار جاءت عندما 
التقنية،  عـــامل  يف  وتــعــمــقــت  اطــلــعــت 

ـــربـــوت« فــوجــدت  وحتـــديـــدا عـــامل » ال
الــربــوت  يف  نتحكم  اأن  باإمكاننا  اأنـــه 
يف  تعمقت  كما  فقط،  دماغه  بوا�سطة 
�سل�سلة البحوث العلمية التي ت�ستهدف 
بدرجاتها  الفكرية  الإعــاقــة  ذوي  فئة 
ا�ستوحت  معا  املو�سوعن  ربط  ومن 

فكرة البتكار. 
الــربنــامــج  يف  املــمــلــكــة  متثيلها  وعـــن 
اجلبيان:  تقول  لليون�سكو:  الإقليمي 
طـــــرح املــنــظــمــة بـــرنـــاجمـــا اإقــلــيــمــيــا 
الجتماعية  العلوم  جمال  يف  تاأهيليا 
ــة يــخــتــ�ــســه بــــ » الــو�ــســم  ــي ــان ــس ــ� والإن
موهبة«   « موؤ�س�سة  واأعلنت  والتميز« 

قبويل  ومت  فــتــقــدمــت  ــامــج،  ــربن ال عــن 
واختياري لتمثيل اململكة يف الربنامج 
�سمن وفد ميثل رابطة » موهبة« التابع 
مــدة  وكــانــت   ، وللمملكة  للموؤ�س�سة 
الربنامج نحو �سهر، وكانت املخرجات 
اأحلم  ــت  زل مــا  ولكنني  جـــدا،  مر�سية 
بتمثيل اململكة يف حمافل دولية وعاملية 
اأكرب. ومن جانب اخر تقول اجلبيان : 
عن  بالبحث  الوطن  �سباب  كل  اأن�سح 
البتكار وتقدمي كل ماهو جديد ويخدم 
الوطن، فالبتكار لي�س جمرد فكرة على 
حرب وورق فقط، بل هم �سغف واإلهام 
خارج  �سيء  فعل   من  متكنك  وموهبة 

تخالف  واأن  واملــــاألــــوف  ــنــدوق  الــ�ــس
فالإبتكار  مميزة،  بطريقة  لكن  املعتاد 
اإ�سافة  واإما  فكرة جديدة  اإما خلق  هو 
اأن  كما  �سابقة.  اأفكار  ل�سل�سلة  جديدة 
لابتكار  خ�سبة  بيئة  تــوفــر  اململكة 
واملبتكرين، فهناك حا�سنات وم�ساريع 
مــبــادرات عديدة  قــدمــت  ومــوؤ�ــســ�ــســات 
النا�سئة،  وامل�ساريع  البتكارات  لتبني 
ويــنــقــ�ــســهــا فــقــط الـــدعـــم الإعــــامــــي ، 
ال�سوء  ي�سلط  اأن  الإعــام  من  ونتمنى 
ياأخذها  واأن  ال�سغرية،  امل�ساريع  على 
ـــمـــام، فــعــادة  بــعــن العـــتـــبـــار والهـــت
امل�ساريع ال�سغرية �ست�سبح عاملية يف 

قاد �سغف البحث والبتكار جمموعة من �سباب وفتيات الوطن  اإىل اإبداعات يف جمالت خمتلفة، ا�ستطاعت اأن حتقق اأ�سداء عاملية 
وتت�سدر اأخبار التكنولوجيا، ومن انتزاع املراكز الأوىل يف م�سابقات خمتلفة وهو ما يعك�س ما تبذله ال�سعودية من جهود لدعم 

املخرتعن واملوهوبن من �سباب الوطن وما ميلكه هوؤلء ال�سباب من اإبداع وقدرة على املناف�سة واإلهام العامل.

جدة – رانيا الوجيه

ابتكارات سعودية تبهر العالم 

خياط يبتكر خوارزمية لهبوط الطائرات في الحاالت الطارئة 

المملكة توفر بيئة خصبة للشباب الموهوبين 

سارة تخترع طوقا لمساعدة فاقدي النطق من ذوي االحتياجات 
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قصص وحكايات من الواقع .. والضمان يدعو لتسريع الخدمة 

يف  املر�سى  بع�ض  معاناة  تعك�ض  كثرية  حــالت  ثمة 
�سركات  مــوافــقــة  انــتــظــار  يف  امل�ست�سفيات  ردهـــات 
بعينها،  طبية  و�سفات  �سرف  على  الطبي،  التاأمني 
املخربية،  والتحاليل  الفحو�سات  بع�ض  اإجــراء  اأو 
اإذا كانت حالت بع�سهم ت�ستدعي التنومي، وقد تاأتي 
ت�ستغرق  قد  اأو  تــاأتــي،  ل  اأو  التاأمني  �سركة  موافقة 
املر�سى  اأمــام  لي�ض  الأحــوال  كل  الوقت، ويف  بع�ض 
مر�سهم  على  مر�سا  يزيدهم  ــذي  ال النتظار  �سوى 
التاأمني،  �سركات  مماطالت  ب�سبب  اأع�سابهم  ويحرق 
ويف الـــراهـــن تــ�ــســاعــدت وتــــرية �ــســكــوى املــر�ــســى 
عرب  حيث  ال�سحي،  التاأمني  �سلبيات  من  املوؤمنني، 
بولي�سة  قيمة  ارتــفــاع  مــن  ا�ستغرابهم   عــن  مر�سى 
انتظار  فــرات  طــول  اإىل  اإ�سافة  ال�سنوية،  التاأمني 
موافقات �سركات التاأمني ال�سحي ل�ستكمال اإجراءات 
وحجز  الأدويـــة،  �سرف  يف  ذلــك  كــان  �سواء  العالج، 
التي  التحاليل  بع�ض  اإجــراء  اأو  العمليات،  مواعيد 
موؤكدين على وجود  الأمرا�ض اخلطرية،  تك�سف عن 
خلل يف اآلية التوا�سل بني اأق�سام امل�ست�سفى املختلفة، 

ومكاتب �سركة التاأمني. 

أشعة مقطعية 
�سركة  مع  معاناتها  عن  �سامل  فريال  املواطنة  تقول 
التاأمني، حينما  تريد اإجراء اأ�سعة وبالتحديد مقطعية 
اأو رنني فاإنه ل ميكن لها اأن تقوم بذلك بنف�ض اليوم، 
لأن الأمر ي�ستدعي موافقة من قبل ال�سركة امل�سركة 
لديها بالتاأمني، ولعل ما يزيد الأمر �سوءًا اأنه يف حالة 
املتخ�س�سة  املراكز  اأحــد  اإىل  توجيهها  يتم  املوافقة 
فقط بالأ�سعة ومن ثم تعود لكي يطلع عليها الطبيب، 
ان  الأمـــور حتــدث يف وقــت طويل وتتمنى  هــذه  كل 

تكون النتيجة يف نف�ض الوقت دون اأي انتظار.

فايروس الكبد 
اأعاين  زلت  ما  احلوباين:  فاطمة  بقولها  اأكــدت  كما 
من تاأمني دواء لعالج فايرو�ض الكبد الذي اأ�سبت به 
امل�ست�سفيات  اأحد  له يف  تعر�ست  ب�سبب خطاأ طبي 
من  ال�سحي  تاأميني  "غطى  م�سيفة  احلكومية"، 
تكاليف  كافة  باملوظفني،  اخلا�سة  الأوىل  الدرجة 
العالج، ملدة عام كامل، وبعد جتديد التاأمني ال�سحي 
واملــراكــز  امل�ست�سفيات  كافة  رف�ست  بــي،  اخلــا�ــض 
ال�سابق،  يف  كما  العالج  تكاليف  تغطية  ال�سحية، 
واأ�سافت فاطمة:  اأنه بعد حماولت عديدة للتوا�سل 
لن  "اأنني  املوظفني،  اأحد  لها  اأكد  التاأمني  �سركة  مع 
اإذا  اإل  املطلوب،  العالج  على  احل�سول  من  اأمتكن 
غريت تاأميني ال�سحي اإىل درجة اأعلى وبكلفة مالية 

اإ�سافية. 
رفع شكوى

 " في�سل" او�سح اأن  والدته كانت حتتاج عملية تغيري 
يقبل  ل  كان  حالتها   على  امل�سرف  والدكتور   مف�سل 
غري الكا�ض  لأنه  ميتلك عيادة خا�سة ومن ثم نذهب 
للوالدة  العملية   اجــراء  بعد   للم�ست�سفى  طريقه  عن 
الإجنليزية  باللغة  تقارير  واأخــذت  التكاليف  ودفعنا 
وامل�ست�سفى  الــدكــتــور  عــيــادة  مــن  ومــوقــعــة  معتمدة 

ورفعتها للتاأمني.

بال�سكوى،  هــددتــهــم  ثــم  ومـــن  رفــ�ــســوا  الــبــدايــة   يف 
 ورجعت رفعت الطلب من جديد ووافقوا وطلبوا رقم 

ح�سابي ومت حتويل املبلغ كامال.

طول االنتظار 
ومن جهة اأخرى، اأبدى حممد ح�سني حممد، ا�ستياءه 
يف  ــوقــوف  وال ال�سيدليات  يف  النــتــظــار  طــول  مــن 
طوابري املر�سى ل�ساعات عديدة، ليتمكن من احل�سول 
الطبية املطلوبة، بعد حماولت عديدة  الو�سفة  على 
من موظفي ال�سيدلية للتوا�سل الإلكروين والهاتفي 
مــن احلــ�ــســول على  ليتمكن  ــتــاأمــني،  ال �ــســركــات  مــع 

املوافقة و�سرف دواء ل يتجاوز �سعره 200 ريال.
واأكد اأنه يف�سل دفع قيمة الدواء، عو�سًا عن النتظار 
الطويل الذي بات يزيد من اأوجاع املر�سى واآلمهم، 
اأيًا كان  اأن يطلب من مري�ض  اأنه من غري املنطقي  اإذ 
و�سعه ال�سحي، اأن يقف يف طابور لنتظار موافقات 

�سرطة التاأمني لأكرث من �ساعة.

عالج طبيعي 
" مها عبدالله" اأن الطبيب كتب لها  وذكرت املواطنة 
على  �سكوى  رفع  ومت  التاأمني  ورف�سه  طبيعي  عالج 
جمل�ض ال�سمان ورفعت لهم جميع الأوراق والتقارير 
املكتوبة باخلط ومل جتد نتيجة مع التاأمني لالأ�سف، 

اأخ�سائية يف  الطبيعي 6 جل�سات مع   العالج  و كان 
اإحدى امل�ست�سفيات اخلا�سة ب�سعر 1200 ريال قيمة 
العالج ومازال لدي موعد ثاين بعد �سهر والتاأمني مل 

يحل  امل�سكلة . 
حيث  بتبوك  العمري"  "حممد  الطفل  ــد  وال ــر  وذك
وكــان  امل�ست�سفى  دخــل  اأيــــام(   5 )عــمــره  طفلي  اأن 
واأي�سا  الك�سجني  )ن�سبة  بالتنف�ض  م�ساكل  عنده 
واأعطوه   .)14 )تقريبا  �سفار  واأي�سًا  بالر�ساعة 
اأعطوا طلب  ليوم واحد،  وعند طلب متديد  موافقة 
التمديد رف�سا وملا ات�سلت على �سركة  التاأمني كانت 
الردود غري مقنعة حيث ان الطفل ل زال لديه م�ساكل 

بالتنف�ض والر�ساعة.

 تخطيط الدماغ 
عندما ذهب حممد 45 عاما ـ موظف يف جدة ــ بزوجته  
الــدمــاغ  لتخطيط  اأ�ــســعــة  لعمل  ال�سحي  املــركــز  اإىل 
اإجــراء  من  اإمكانياته  ظل  يف  امل�ستو�سف  يتمكن  مل 
الأ�سعة املطلوبة، وبعد اأخذ ورد مت حتويله مل�ست�سفى 
ذي اإمــكــانــيــات كــبــرية تــتــوفــر فــيــه اأحــــدث الأجــهــزة 
يف  التاأمني  �سركة  مبماطلة  تفاجاأ  وهــنــاك  الطبية، 
اإر�سال املوافقة على عالج زوجته، فخاطب امل�سوؤول 
انتظار  ب�سبب  التاأخري  اأن  اأكــد  الــذي  امل�ست�سفى،  يف 
املخ�س�ض  املبلغ  دفع  املوافقة على  التاأمني يف  �سركة 

لعمل الأ�سعة، م�سريا يف موقف اآخر اأن زوجته ظلت 
لأكرث من اأربع �ساعات يف انتظار موافقة ال�سركة على 

اإجراء عملية حتليل دم.
امل�ست�سفى  راجـــع  فقد  ـــ  ـ مــوظــف  ـ  حممد  �سعيد  اأمـــا 
وعند  مــروري،  حادث  جراء  وظهره  يده  يف  لإ�سابة 
ال�سركة  رف�ست  للم�ست�سفى،  التاأمني  بطاقة  اإبـــراز 
للدفع من  فا�سطر  العملية جتميلية  اأن  عالجه بحجة 

ح�سابه اخلا�ض.
اأ�سيب  �سيارة  حلــادث  تعر�ض  اأنــه  طاهر،  ويــروي 
على اإثره بك�سر يف فخذه الأي�سر، فاأدخل امل�ست�سفى 
ــتــي حــدثــت بينه  ال املــ�ــســكــلــة  ــكــن  ومت عـــالجـــه، ول
على  املوافقة  يف  مماطلتها  التاأمني،  �سركة  وبــني 
التعوي�ض، ما اأثر على عمله وا�ستئذانه من الدوام 

لأكرث من مرتني يف الأ�سبوع.

طلب اخلدمة الطبية "  "
امل�ست�سفيات  جلميع  ال�سحي  ال�سمان  جمل�ض  اأقــر 
املوافقة على طلب اخلدمة  الأهلية  ال�سحية  واملراكز 
التاأخر عن الرد  التاأمني، يف حال  الطبية من �سركات 
عليه،  موافقًا  الطلب  واعتبار  دقيقة،   60 من  لأكــرث 
اخلدمات  من  وال�ستفادة  واملماطلة  للتاأخري  جتنبًا 
ل�سكاوى  نتيجة  املجل�ض  رد  وجاء  املتاحة،  ال�سحية 
بالرد  تاأخرت  �سحي  تاأمني  �سركات  من  م�ستفيدين 

على طلبات املوافقة الطبية.
حال  »يف  اأنــه  اإىل  ال�سحي  ال�سمان  جمل�ض  واأ�ــســار 
تاأخر املوؤ�س�سات بتقدمي خدمات التاأمني ال�سحي تلزم 
الأق�ساط  جميع  دفع  خالل  من  للموظف،  بالتعوي�ض 
تزيد  ل  مالية  غرامة  دفع  اإىل  اإ�سافة  ال�سداد،  واجبة 
جواز  مع  فرد،  كل  عن  ال�سنوي  ال�سراك  قيمة  على 

حرمانه من ا�ستقدام العمالة لفرة دائمة اأو موقتة.

 متابعة ملا مت ن�سره يف العدد 23462 بتاريخ 1/ ربيع الول 1443 حتت عنوان "�سركات التاأمني الطبي.. الأ�سل الرف�ض وال�ستثناء املوافقة" وما ينتج عنه من هواج�ض القلق وطول النتظار الذي 
يتعر�ض له بع�ض امل�ساركني يف التاأمني الطبي ب�سبب مماطالت �سركات التاأمني نوا�سل ن�سر معاناة بع�ض املواطنني من مماطالت �سركات التاأمني  يف املوافقة على العالج ما يكلفهم معاناة النتظار والدفع 

من جيوبهم لتجاوز العرا�ض ال�سحية اأيا كان نوعها. 
 ومع ازدياد ق�سايا بع�ض �سركات التاأمني الطبي، و�سعف تفاعلها مع العديد من احلالت املر�سية خا�سة احلرجة منها، ور�سد جمعية حقوق الإن�سان مماطلة بع�سها يف تعوي�ض املر�سى، تناق�ض "البالد" 

ق�سية تاأخر بع�ض �سركات التاأمني الطبي يف املوافقة على تقدمي بع�ض اخلدمات العالجية للمر�سى يف امل�ست�سفيات، وا�ستبعادها اأنواعا معينه من الأدوية والأ�سعة والفحو�سات من قائمة التاأمني.

البالد ـ رانيا الوجيه ـ نجود النهدي 

معاناة المرضى من مماطالت شركات التأمين الطبي

بعض شركات التأمين 
ال تتفاعل مع الحاالت 

المرضية الحرجة 

 ارتفاع قيمة بوليصة 
التأمين السنوية وطول 
فترات انتظار الموافقات 

فاطمة: ما زلت أعاني 
من تأمين دواء لعالج 

فايروس الكبد 

محمد: 
مرضى ينتظرون 
أمام الصيدليات 
لساعات طويلة 

مها: 
رفعت شكوى 

لمجلس الضمان ولم 
تصل اإلجابة 



 

�أن  تقريرها  "فيت�ش" يف  وكالة  تاأكيد  جاء  �ل�سياق  هذ�  يف 
لت�سنيفها  د�عًما  ُيعد  كبري  مايل  باحتياطي  �ململكة  �حتفاظ 
لتي�سري  �ملرونة  من  �أكرب  ق��دًر�  يوفر  كما  �مل�ستقر،  �الئتماين 
�حتياجات �لتمويل �لعام يف ظل عدم ��ستقر�ر عائد�ت �لنفط. 

وقدّرت �لوكالة �أن يرتفع �الحتياطي على �ملدى �ملتو�سط.

موؤ�شرات قوية للنمو
"موديز" خطة  �لت�سنيف  وك��ال��ة  �ع��ت��ربت  و�أن  �سبق  كما    

موؤ�سر�  للميز�نية،  �لتمهيدي  �لبيان  ت�سمنها  �لتي  �الإن��ف��اق 
بقوة  مدفوعا  للمملكة  �الئ��ت��م��اين  للت�سنيف  �إيجابيا  تطور 
�حتياطياتها �ملالية، و�أي�سا ما �أ�سار �إليه نائب رئي�ش �ملحللني 
�حلكومة  �ل��ت��ز�م  ع��ن  بريجي�سي،  �إلك�سندر  "موديز"  يف 
لتوقعات  �لكبرية  �لت�ساعدية  �ملر�جعات  �الإنفاق رغم  ب�سبط 

�الإير�د�ت غري �لنفطية و�أي�سا �رتفاع �أ�سعار �لنفط.
�ململكة  على  �لرتكيز  تعك�ش  �لتي  �ملهمة  �لتقارير  وم��ن   
وم�سار�ت وموؤ�سر�ت تطورها ، توقعات  �سركة "جدوى 
لال�ستثمار"، باملزيد من �لنمو يف �لن�سف �لثاين من �لعام 

�جلاري وكذلك عام 2022 ، من خالل منو �لقطاعات غري 
و��سرت�تيجية  �ال���س��ت��ث��م��ار�ت  م��ع��دل  و�رت���ف���اع  �لنفطية 
م�ستويات  رف��ع  على  ي�ساعد  مما  و�ل�����س��ادر�ت  �ل�سناعة 
 ، للمو�طنني  �لعمل  ف��ر���ش  م��ن  �مل��زي��د  وت��وف��ر  �لتوظيف 
وما  �لثالث،  �لربع  يف  �ل�سياحة   �أن�سطة  �نتعا�ش  ومنها 
�ل�سعودية"،  "مو��سم  و�لرتفيه  �ل�سياحة  فعاليات  حتققه 
�لتعايف  نتيجة  خ��الل  �لعمل  �سوق  يف  �لتعايف  وبالتايل 
�ملحلي  �لناجت  �رتفع  حيث  �لوطني،  �القت�ساد  يف  �لعام 
�الإجمايل للقطاع �خلا�ش غري �لنفطي يف �لن�سف �الأول 
بن�سبة 7.5 %، على �أ�سا�ش �سنوي، م�سيفة �أن م�سار هذ� 

�لتح�سن �سيتو��سل على �الأرجح خالل �لفرتة �ملتبقية من 
�لعام و�لعام �لقادم. 

حقائق وتوقعات مب�شرة 
  وهكذ� توؤكد تقارير �ملوؤ�س�سات �ملالية ووكاالت �لت�سنيف 
�ل��ع��امل��ي��ة �الأخ�����رية ع��ل��ى ���س��الم��ة �ل�����س��ي��ا���س��ات �ل��ت��ي �تخذتها 
�ال�ستثمار  ال�سرت�تيجية  �لطموحة  و�الن��ط��الق��ة   ، �حلكومة 
�لتي �أعلنها �سمو ويل �لعهد �الأمري حممد بن �سلمان ، حفظه 
و�إنفاق  حكومي  و�إنفاق  ��ستثمار�ت  �سخ  �سيتم  حيث  �لله، 

��ستهالكي مبا يقارب 27 تريليون ريال حتى �لعام 2030 .
  وكان �لبيان �لتمهيدي للميز�نية �لعامة للدولة للعام �ملايل 2022، 

�لذي �أعلنته وز�رة �ملالية موؤخر� بالتز�من مع �إ�سد�ر تقرير �الأد�ء 
على  �أك��د  ق��د   ،2021 لعام  �ل�سنوي  ن�سف  و�القت�سادي  �مل��ايل 
تنفيذ  خالل  من  �القت�ساد،  تنويع  يف  �مل�ستمرة  �حلكومة  جهود 
بتحقيق  �ملبا�سر  �الرت��ب��اط  ذ�ت  و�مل��ب��ادر�ت  �ل��رب�م��ج  من  �لعديد 
م�ستهدفات �لروؤية ، وما �سجله منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل غري 
�لنفطي بنحو 5.4% مدعومًا بنمو �لناجت �ملحلي للقطاع �خلا�ش 
، و�لتوقعات بتحقيق �لناجت �ملحلي �الإجمايل للعام 2022م منوً� 

قدره 7.5 %.
وت��اأت��ي ه���ذه �مل��ب�����س��ر�ت م��ع ����س��ت��م��ر�ر �ل��ت��ق��دم يف تنفيذ ب��ر�م��ج 
تنفيذ  �لكربى، و�لتقدم يف  �لروؤية، و�مل�ساريع  وم�ساريع حتقيق 
�لعديد من �ملبادر�ت �ملعززة لال�ستثمار وتعزيز �ال�ستد�مة �ملالية.
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الريا�س:

�أخ��رى تطرحها ندى    نقطة 
م��و����س��م  �أن  وه�����ي  ���س��ع��ي��د 
�ل����ع����رو�����ش ف���ر����س���ة ل�����س��ر�ء 
معقولة،  باأ�سعار  جيدة  ب�سائع 
تتطلب  م��ن��ه��ا  �ال����س���ت���ف���ادة  ل��ك��ن 
�لب�سائع �جليدة  مهارة يف معرفة 
و�أ�سعارها قبل وخالل �لتخفي�سات.

 ويتفق �سامل �ملالكي مع هذ� �لر�أي بقوله 
�أن  بع�ش عرو�ش �الأ�سعار لها فو�ئد عديدة 
لكن  �سر�ءها  يتيح  مما  جيدة  �سلع  ط��رح  منها 
بع�سها الي�سيف �سيئًا جديدً�، حيث �إنها �سلع غري 

جيدة وت�سكل �لعرو�ش فر�سة لبيعها ملن ال يعرفونها.
�لثقة  �أم��ل حممد خمي�ش حول م�ستويات    من جانبها ذك��رت 
�ملتاجر  بع�ش  �إن   ، �جل��ودة  مب�ستوى  و�قرت�نها  �لتخفي�سات  ب�ساأن 

ف��رتة  ويف  �ال�ستهالكية  �ل�سلع  خ�سو�سَا   ، ب��اأ���س��ع��اره��ا  م��ع��روف��ة  ت��ك��ون 
�خل�سومات جند تغيري �ل�سعر اليتنا�سب.

 وت�سيف:  بع�ش �ملتاجر ت�ستورد �سبيه لل�سلعة �الأ�سلية بجودة �أقل وتوهم 
�مل�سرتي باأن فرق �ل�سعر هذ� خ�سم خا�ش يف �ملنا�سبات و�الأعياد ، لذلك 
يل  بالن�سبة  �الأن�سب  �الأم  �ل�سركة  م��ن  "�أونالين"  �ل�سر�ء  خيار  �أن  �أرى 

ل�سمان �ل�سعر �ملنا�سب و�جلودة. 

الوعي اال�شتهالكي
 ومع �لدكتور عو�ش �أحمد علوه ،  دكتور�ه تربية يف �لتعليم �الإلكرتوين ، 
حيث ي�سري �إىل  �سرورة �لتاأكد من طبيعة �لتخفي�سات على �ل�سلع خا�سة 
بالب�سرة  و�لعناية  بالب�سرة  �خلا�سة  وكذ�  و�مل�سروبات  �لغذ�ئية  �ملعلبات 
وغريها من حيث جودتها وتو�ريخها حتى التوؤذي �ل�سحة ، م�سدد� على 
�أهمية ثقافة �لت�سوق �ل�سحيحة و�لوعي �ل�سر�ئي حيث يكون �مل�ستهلك هو 

�لر�بح ، ويوجز ذلك يف �لتايل: 
- عمل قائمة م�سبقة باالأ�سياء �ملطلوبة ، وعدم �الن�سياق ور�ء �لعرو�سات 

�ملغرية ملنتجات الحتتاجها. 
- حتديد ميز�نية للت�سوق حتى التفاجاأ �أن قيمة م�سرتياتك �أعلى بكثري مما 

قررته لل�سلع �ل�سرورية.
- �لتحقق من �سحة �لعرو�ش وجودة �ل�سلع.

�سو�ء  حتتاجها  �لتي  �ل�سلع  ملعرفة  �الإلكرتونية  �ملتاجر  مو�قع  ت�سفح   -
�لغذ�ئية منها �أو�ملالب�ش و�لعطور و�الأجهزة �ملنزلية وغري ذلك من منتجات 
مع �لتاأكد من �جلودة ، ومن ثم �الأ�سعار ون�سبة �خل�سومات على كل منتج 

وبالتايل قر�ر �ل�سر�ء من عدمه. 

جدة – جنود النهدي 
�أينما تكون عرو�ش �الأ�سعار ، يكون �الإقبال 

�أو  ح��ال��ة  وه��ي   ، �مل�ستهلكني  م��ن  و��سحا 
ظ��اه��رة ع��امل��ي��ة يف ث��ق��اف��ة �ل��ت�����س��وق ، بني 

 ، �ملخف�سة  �ل�سلع  الأن���و�ع  م�ستك�سف 
حاجته  �لعرو�ش  يف  يجد  وم�ستهلك 

ملزيد من �ل�سر�ء.
ع��رو���ش  �أه��م��ي��ة  نناق�ش  ذل���ك   ح���ول 
�الأ�سعار ، و�أ�سا�سيات ثقافة �ل�سر�ء ، 
و�آر�ء بع�ش �مل�ستهلكني ، و�إر�ساد�ت 

خرب�ء �لت�سويق ب�ساأن ذلك.
هناك  �أن  �لت�سوق  خ��رب�ء  ي��رى  ب��د�ي��ة 

�لت�سويق  مل��ن��اف��ذ  �ل��ف��و�ئ��د  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�العتماد  يف  �الليكرتونية  �أو  �لتقليدية 

م��اي��ع��رف  �أو  �الأ�����س����ع����ار  ع����رو�����ش  ع���ل���ى 
وزي���ادة  �سلعهم  ل��رتوي��ج  ب�"�خل�سومات" 

بني  �أ�سبابهم  ولهم   ، مبيعاتهم  ومعدل  حركة 
من  معقولة  ون�سبة  �مل���ال  ل��ر�أ���ش  ���س��ري��ع  ت��دوي��ر 

�الأرب����اح ، وك��ذ� �لتخل�ش م��ن �مل��خ��زون غ��ري �ملباع 
ممكن  ع��دد  �أك��رب  ل��دى  باملحل  و�لتعريف  �ملنتجات،  من 

 ، �الأ�سو�ق  �ملناف�سة يف  و�سائل  وه��ذه من   ، �مل�ستهلكني  من 
�أو كما ي�سمى حرق �الأ�سعار، خا�سة للعالمات �لتجارية �جلديدة 

با�ستخد�م �ل�سعر �ملخف�ش موؤقتًا عند تقدمي منتج جديدة للفوز بح�سة 
يف �ل�سوق.

وكاالت التصنيف تشيد..وصندوق النقد يرفع توقعاته

ثقة دولية في قوة االقتصاد السعودي
االحتياطيات واالستثمارات داعم 

قوي لالقتصاد الوطني المستدام
جدة - البالد

القت�ساد  لقوة  امل�ستقرة  والنظرة  الثقة  بعني 
املالية  املوؤ�س�سات  تقارير  تتواىل   ، ال�سعودي 
الت�سنيف  ووكــــالت  الــدولــيــة  والقــتــ�ــســاديــة 
منو  بتوقعات  مــقــرونــة   ، العاملية  الئــتــمــاين 
اململكة وجناحاتها يف  مت�ساعدة تعك�س قدرة 
اأرهقت  التي  اجلائحة  اأزمـــة  بعد  مــا  انطالقة 
القت�ساد العاملي وليزال ي�سهد رحلة التعايف.
الكثري  تعني  الدولية  التقارير  هــذه  واأهمية   
يف  مــوؤثــرة  حمورية  كدولة  للمملكة  بالن�سبة 
ل�ستقرار  ــة  ووازن الكبار  الع�سرين  جمموعة 
م�ستهدفات  من  حتققه  وما  العاملي،  القت�ساد 
وبــنــاء  املــ�ــســتــدامــة  للتنمية    2030 روؤيــتــهــا 
القت�ساد الرقمي وتعزيز تفوقها يف التناف�سية 

الدولية.
 من التقارير احلديثة ، توقعات �سندوق النقد 
ال�سعودي  القــتــ�ــســاد  منــو  بــارتــفــاع  الــــدويل 
بنحو 0.4 % اإىل 2.8 % العام اجلاري 2021 
الئتماين  الت�سنيف  وكــالت  اأ�سادت  فيما   ، م 
العاملية بالأرقام التي ت�سمنها البيان التمهيدي 
لــعــام 2022،  لــلــمــمــلــكــة  ــة  ــام ــع ال لــلــمــيــزانــيــة 
املالية  ال�سيا�سات  �سالمة  يعك�س  الــذي  الأمــر 
والإ�سالحات الهيكلية التي قامت بها احلكومة 

يف ظل روؤية اململكة 2030.

مشترواتك بقدر حاجتك

ثقافة التسوق.. أنت الرابح

عو�س علوه



البالد – رانيا الوجيه، جنود النهدي، مرعي ع�سريي
�شكل معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب 2021 تظاهرة 
وزي��ر  �شمو  توجيه  بعد  خ�شو�شًا  ك���رى،  ثقافية 
من  املعر�ض  يف  امل�شاركة  الن�شر  دور  باإعفاء  الثقافة 
والن�شر  الأدب  لقطاعات  دعمًا  الأجنحة،  اإيجار  قيمة 
والرتجمة، وتخفيفًا لآثار جائحة كورونا على �شناعة 
دار   1000 من  اأك��ر  م�شاركة  يف  �شاهم  ما  الن�شر، 
الفائدة لزوار  العامل، مقدمة  30 دولة حول  ن�شر من 
املعر�ض من خالل طرحها لكتب قيمة، ما اعتره اأدباء 

ومثقفون اإجنازًا ح�شاريًا وحدثًا موؤثرًا ومهمًا.
والن�شر  الأدب  هيئة  اإدارة  جمل�ض  ع�شو  وق���ال   
اإيجابياته  اأبرز  اإن  البازعي،  �شعد  دكتور  والرتجمة 
عدد  وف��ره  وا�شع  نطاق  على  الكتاب  اإتاحة  املعر�ض 
نا�شر،  الألف  حوايل  بلغ  النا�شرين  من  م�شبوق  غري 
م��ا جعل امل��ع��ر���ض الأك���ر م��ن ن��وع��ه ع��رب��ي��ًا، كما اأن 
وهي  واأث��ره،  اأهميته  من  زادت  امل�شاحبة  الفعاليات 
هناك  ف��ك��ان��ت  وف��ن��ي،  ث��ق��ايف  ب��ن  متنوعة  ف��ع��ال��ي��ات 
وزارة  ت��رع��اه��ا  ال��ت��ي  امل��ج��الت  خمتلف  يف  دورات 
الثقافة وهي جمالت مل يكن الكثري منها حمل عناية 
كالطهي والأزياء. هذا بالإ�شافة اإىل اجلوائز وموؤمتر 
�شعوبة  يف  كانت  ال�شلبيات  اأن  مبينًا  النا�شرين، 
الو�شول والدخول اإىل املعر�ض نتيجة لكرة الزوار، 
وكذلك كان ارتفاع اأ�شعار الكتب، وميكن التغلب على 

ذلك يف الأعوام القادمة.
الكتاب  معر�ض  اأن  ال��ر���ش��ي��د،  وف���اء  دك��ت��ورة  وت���رى 
يف  اأن  �شواء  املقايي�ض،  بكل  متميزا  ال�شنة  هذه  جاء 
التنظيم املحكم، اأو تقنيات العر�ض اجلديدة اأو بحجم 
لقد  واأ���ش��اف��ت:  الإق��ب��ال.  وح��ج��م  ونوعية  امل�شاركة 
جنحت وزارة الثقافة وهيئة الأدب والرتجمة والن�شر 
يف نقل هذه املنا�شبة الفريدة اإىل حدث ثقايف وفكري 

كبري عايل امل�شتوين ال�شعودي والعربي، م�شددة 
اأهمية وجود خريطة تو�شح توزيع دور  على 

الن�شر للزائر يف املرة القادمة. 
وال��روائ��ي��ة  الكاتبة  و�شفت  جهتها،  م��ن 

يف  م�شاركتها  عثمان،  اآل  حامد  اأب���رار 
ثالثة  لها  �شدرت  اإذ  باجليدة،  املعر�ض 
ن�شفي  حياة،  قلٍب  كل  يف  ه��ي:  كتب، 
الآخ��ر، ما بيننا روٌح واح��دة، م�شرية 
ك��ان  ع����ام  ب�����ش��ك��ل  امل��ع��ر���ض  اأن  اإىل 

تنوع  عليه يف ظل  والإقبال  التنظيم  رائعًا من حيث 
من�شات  ع��زل  ع��زل  اأن  مبينة  امل�شاحبة،  الفعاليات 
توقيع الكتب، وعدم توفر الكمية الكافية حرم البع�ض 

من اللتقاء باملوؤلفن واحل�شول على ما يريدون.
العواجي،  ط��الل  وال�شيناري�شت  ال��روائ��ي  وي��ق��ول 
الح��رتازي��ة  ل���الإج���راءات  تطبيق  �شهد  امل��ع��ر���ض  اإن 
باأف�شل معايري ال�شالمة، مع ثورة ثقافية فيها انفتاح 
والرتتيبات  امل�����ش��ارك��ات  يف  وت��ن��وع  اجل��م��ي��ع،  على 

والت�شهيالت على دور الن�شر واإعفائها من الإيجار.
الق�شانن:  حمد  الوطن  �شحيفة  يف  الكاتب  قال  فيما 
ا للكتاب فقط، بل حتفة فنية  ا دوليًّ مل نعد نرى معر�شً
املجردة،  الألوان  اأنواع من  اأرجائه  تدور بن  ثقافية 
اإىل األوان الثقافات واملو�شيقى والعزف، حتى جتد اأن 
اأغلب الدول امل�شاركة به قد اأظهرت ما لديها من فنون 
الكاتب  اأك��د  بينما  للتوا�شل،  عاملية  لغة  اإىل  حتولت 
علي ال�شرميي، اأن الزائر ملعر�ض الكتاب يف الريا�ض، 
يف  والتغيري  اجلوهري  الفارق  و�شوح  وبكل  يدرك 
ال�شعودي.  الفرد  لدى  الثقافية  والبنية  الوعي،  حالة 
الأك��ر  ال��ع��ام يعد  ال��ري��ا���ض ه��ذا  واأ���ش��اف: معر�ض 
ال�شعودية،  الكتب  معار�ض  تاريخ  يف  الإط��الق  على 
بغري  م�شتقبل  »ل  هو  عندي  تركه  ال��ذي  والنطباع 

كتاب« ورقيا كان اأو رقميًا.
معر�ض  اأن  اإىل  الداموك،  �شعيد  خالد  القا�ض  واأ�شار 
لالإن�شان  يرمز  ال��ع��ام  ه��ذا  للكتاب  ال���دويل  الريا�ض 
ظروف  يف  فاملعر�ض  الوجود؛  مع  الأزيل  و�شراعه 
و�شيلة  اأو  الكتب  لت�شويق  مكانًا  يعد  مل  اجلائحة 

والتبادل  للندوات  م�شرحًا  اأو  املثقفن  بن  للتعارف 
معار�ض  من  اعتدنا  كما  الفكري  والتالقح  املعريف 
دالة  اأيقونة  هو  العام  هذا  الريا�ض  معر�ض  الكتب، 
والبقاء  العي�ض  على  اجلبار  الكائن  هذا  عزمية  على 
امل��ط��ل��وب من  ك��ان  الأر�����ض. واإذا  ك��وك��ب  �شيد  واأن���ه 
معار�ض الكتب كل عام اأن تقوم بدور ثقايف، فالفائدة 
اأوله، فهو ميثل  نى من  العام جتجُ الكرى ملعر�ض هذا 
اأول  اإن��ه  برمتها،  لالإن�شانية  النفق  اآخ��ر  يف  ال�شوء 
هذه  من  والتخل�ض  الأم���ان  بر  اإىل  الو�شول  اأ�شعة 
الب�شرية«.  على �شدور  رب�شت  التي  املقيتة  اجلائحة 
عبد  والفنون  الثقافة  جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
للمناخات  طويل  غياب  بعد  قال:  ال�شماعيل،  العزيز 
الثقايف  القطاع  ال�شمت على  الإبداعية، وبعد تخييم 
معر�ض  ع���ودة  ف���اإن  ال�شحية  ب���الح���رتازات  ت���اأث���رًا 
على  يرهن  عليه  راأي��ي  يف  للكتاب  ال��دويل  الريا�ض 
نظر  -يف  املثقفة  الفئة  واعني  الفئة  هذه  وعي  مدى 
الوقائية.  للروتوكولت  وامتثالهم  املجتمع-  غالبية 
األ نن�شى باأن القطاع الثقايف  واأ�شاف: علينا جميًعا 
هو اأكر واأهم القطاعات تاأثًرا بوباء كورونا وعودته 
هو  الكتاب  كمعر�ض  وا���ش��ع  ب��اب  م��ن  القريب  بالغد 
الثقافية  الأن�شطة  لعودة  الطرق  متهد  كبرية  فر�شة 
على  ق���ادر  ف��ال��ك��ت��اب  الطبيعية؛  ال��ورق��ي��ة  واحل��ي��اة 

م�شارعة الأوبئة.
علي  اأحمد  الدكتور  الأدب��ي  اأبها  ن��ادي  رئي�ض  ولفت 
اأن معر�ض الكتاب حقق جناحا كبريا،  اإىل  اآل مريع، 
ومل يكن للكتاب فقط بل حما�شرات واأم�شيات �شعرية 
وفنية وك�شف للزوار من غري ال�شعودين القدرات 
التنظيمية لدي �شباب و�شابات اململكة. يف ال�شياق 
وا�شيني  الدكتور  وال��روائ��ي  الناقد  ق��ال  ذات��ه، 
الأعرج: ت�شرفت بامل�شاركة يف هذا املعر�ض 
ب�شخامته  اأده�����ش��ن��ي  ال����ذي  ال��ك��ب��ري، 
وحمتواه وعدد دور الن�شر امل�شاركة 
يف  العاملية  الثقافة  ليجمع  فيه، 
م���ك���ان واح������د، وك�����ان ف��ر���ش��ة 
ثقافية  لأ����ش���وات  لال�شتمتع 
م����ن اجل���ن�������ش���ن. واأب�������ارك 
حلكومة اململكة هذا احلراك 
الثقايف الكبري الدي يوازي 

نه�شتها الكبرية.

السعودية.. وجهة االستثمار الطموح

 من هنا ميكن بثقة الوقوف على الآفاق الوا�شحة لقفزات التنمية والقت�شاد 
الوطني التي تت�شكل على اأر�ض الواقع ، يف الوقت الذي توا�شل فيه اململكة 
تكنولوجيا  وتوطن   ، الذكية  وامل��دن  ال�شخمة  امل�شروعات  مراحل  اإجن��از 
امل�شتقبل ، والتحول الكبري اإىل �شناعة الطاقة املتجددة ، وجميعها توثق 
ق�ش�ض الإرادة والروؤية للوطن الطوح ، يف خو�ض غمار كل جديد وتوفري 
يف  امل��رم��وق  موقعها  نقاط  وزي���ادة   ، العاملي  لال�شتثمار  الرحب  الف�شاء 

التناف�شية العاملية.
قفزات  اأمام  اململكة  جتعل   ، وم�شتهدفاتها  ال�شتثمار  ا�شرتاتيجية  اإن   
ال�شنوات  ويف   ، وال�شهور  الأي��ام  حا�شر  يف  القطاعات  لكافة  تنموية 
بحجم  مدفوعة   ،  2030 امل�شتهدف  الزمني  املدى  من  القادمة  القليلة 
ال�شراين  متعدد  ا�شتثماري  و�شخ    ، امل�شبوق  غري  احلكومي  الإنفاق 
اخلا�ض  القطاع  و�شراكة   ، العامة  ال�شتثمارات  �شندوق  وقاطرته   ،
من  مل��زي��د  تتطلع  ال��ت��ي    ، الأج��ن��ب��ي��ة  لال�شتثمارات  ج��اذب��ة  وف��ر���ض   ،
واأهدافها   ، ال�شعودية  ال��روؤي��ة  م�شاريع  يف  ال�شخمة  ال�شتثمارات 
احلا�شرة بقوة وعزمية يف اأولويات القيادة ، باإجنازات ت�شابق الزمن 

، وتوفر لها احلكومة اأ�شباب الريادة والتميز عامليا.

الأرقام تتحدث
ال�شرتاتيجية  �شت�شهم   ، العهد  ويل  �شمو  اإليها  اأ�شار  التي  الأرق��ام  بلغة   
الوطنية لال�شتثمار يف منو القت�شاد الوطني وتنويع م�شادره، من خالل 
يقارب  كلي  مبجموع  حكومي  واإن��ف��اق  وعاملية  حملية  ا�شتثمارات  �شخ 
7 تريليونات دولر(  2030 )اأي ما يعادل  27 تريليون ريال حتى العام 

عائداتها ازدهار م�شتدام ورخاء متنوع املوارد ، ودور اأكر 
يليق مبكانة وقدرات هذا الوطن الطموح.

اأرقام م�شتهدفات اإ�شرتاتيجية ال�شتثمار ، جند   وبقراءة 
م�شوغات  على  ترتكز   ،  2030 اململكة  روؤي��ة  اأه��داف  اأن 
التناف�شية  التنموية  للقوة  اأمن��وذج  اإىل  لرتجمتها  قوية 

ومنها:
ال��ن��اجت املحلي  ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض يف  اإ���ش��ه��ام  رف���ع   -

الإجمايل اإىل 65  %.
- زيادة اإ�شهامات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر اإىل 5.7 

الإجمايل. املحلي  الناجت  من   %
- زيادة ن�شبة ال�شادرات غري النفطية من 6 % اإىل 

النفطي. غري  املحلي  الناجت  اإجمايل  من   %  50
- تخفي�ض معدل البطالة اإىل 7 %.

م اململكة اإىل اأحد املراكز الع�شرة الأوائل يف  - تقدجُّ
موؤ�شر التناف�شية العاملي .

حتى  املحلي  القت�شاد  يف  ري��ال  تريليون   12 تفوق  ا�شتثمارات  �شخ   -
العام 2030 م، من �شندوق ال�شتثمارات العامة ، وا�شتثمارات ال�شركات 
الوطنية والعاملية املتنوعة، حتت مظلة ال�شرتاتيجية الوطنية لال�شتثمار. 
- �شخ حوايل 10 تريليونات ريال اأخرى من الإنفاق احلكومي من خالل 

امليزانية العامة للدولة خالل الع�شر �شنوات القادمة.
- 5 تريليونات ريال اأخرى من الإنفاق ال�شتهالكي اخلا�ض لنف�ض الفرتة،

388 مليار  اإىل  -  رفع �شايف تدفقات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر 

ريال �شنويًا.
�شنويًا  ريال  تريليون   1.7 حوايل  اإىل  لي�شل  املحلي  ال�شتثمار  زيادة    -

بحلول عام 2030م.
الفر�ص والتناف�سية 

 وعلى �شوء اإجناز هذه امل�شتهدفات، من املتوقع ارتفاع ن�شبة ال�شتثمار اإىل 
الناجت املحلي الإجمايل للمملكة من 22  % يف عام 2019م اإىل 30  % 
يف عام 2030م، الأمر الذي �شيجُ�شهم يف منو القت�شاد ال�شعودي لي�شبح 
ال�شرتاتيجية  وتتمحور  ال��ع��امل.   م�شتوى  على  اقت�شادًا   15 اأك��ر  من 

الفر�ض  واإتاحة  وتطوير  املجُ�شتثمرين،  متكن  حول  لال�شتثمار  الوطنية 
ال�شتثمارية، وتوفري احللول التمويلية، وتعزيز التناف�شية. كما تجُ�شهم يف 
زيادة فاعلية ال�شراكة بن القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ض.  كما تتكامل 
ال�شرتاتيجية مع برامج الروؤية، التي �شبق الإعالن عنها وفر�شها الكرى، 
التي ميثل ال�شتثمار جزءًا اأ�شا�شًا فيها، مثل: برنامج �شندوق ال�شتثمارات 
اللوج�شتية،  واخل��دم��ات  الوطنية  ال�شناعة  تطوير  وب��رن��ام��ج  ال��ع��ام��ة، 
جودة  وبرنامج  امل��ايل،  القطاع  تطوير  وبرنامج  التخ�شي�ض،  وبرنامج 

احلياة، بالإ�شافة اإىل ال�شرتاتيجيات الوطنية الأخرى.

البالد - مها العواودة
لتحقيق  ل��ب��ن��ان  ال��ف��و���ش��ى يف  ال��ل��ه  ي��خ��ل��ق ح���زب 
العقاب  من  والإف��الت  اأجندته،  ومترير  م�شاحله، 
الذي ينتظر م�شوؤوليه حال موا�شلة املحقق العديل 
البيطار  ط��ارق  القا�شي  ب��ريوت  م��رف��اأ  ق�شية  يف 
مهمته، وه��و ما مل ي��رده احل��زب الإره��اب��ي، الذي 
على  قتلى   6 �شقوط  يف  )اخلمي�ض(،  اأم�ض  ت�شبب 
التي  التوترات  60 جريحا، عر  الأق��ل واأك��ر من 
خلقها اأن�شاره وحلفاوؤه اأمام ق�شر العدل ومنطقة 
ملف  يف  ال��ع��ديل  املحقق  �شد  حمتجن  الطيونة 
الأقل  على  انفجارين  دوي  مع  �شجُ اإذ  املرفاأ،  انفجار 
بعد اندلع عنف وا�شتباكات قرب موقع الحتجاج 
النار  لإط��الق  تبادل  جرى  كما  العدلية،  منطقة  يف 
جي"،  بي  "اآر  قذيفة  و�شقوط  الطيونة  منطقة  يف 
�شريع  ت��ده��ور  يف  الر�شا�ض  اأزي���ز  �شماع  و�شط 

للو�شع وارتفاع التوتر.
 وانت�شر ع�شرات القنا�شن على اأ�شطح املباين، مع 
من  القريبة  الرمانة  منطقة عن  اإىل  التوتر  انتقال 
املوقع والتي تعرف غالبا بتواجد اأحزاب م�شيحية 
فيها، وفقا للوكالة اللبنانية لالإعالم، فيما عقد وزير 
الداخلية اجتماعا ا�شتثنائيا ملجل�ض الأمن الداخلي 
املركزي من اأجل �شبط الأو�شاع الأمنية، بينما دعا 
اأعمال  بعد  للهدوء  ميقاتي  جنيب  ال��وزراء  رئي�ض 
ح�شا�ض  توقيت  يف  وقعت  التي  اخلطرية  العنف 
على  م�شددا  اأي�شًا،  ح�شا�شة  منطقة  ويف  للبالد، 
للر�شا�ض.  مطلق  اأي  ومالحقة  حما�شبة  �شرورة 
بكثافة يف منطقة  انت�شر عنا�شر اجلي�ض  يف حن 
املدنين  م��ن  طالبن  ال��ع��ن��ف،  لتطويق  الطيونة 
النار  �شيطلق  اأن��ه  م��وؤك��دا  ال�����ش��وارع،  كافة  اإخ���الء 
انت�شر  املقابل،  يف  الطرقات.  يف  م�شلح  اأي  على 
املناطق  واأمل يف  الله  عنا�شر م�شلحون من حزب 
املحيطة باملكان )�شواحي بريوت(، خللق مزيد من 

الفو�شى. 
رف�ض  على  اأمل  وحركة  الله  حزب  اأن�شار  ويحتّج 
حمكمة التمييز املدنية بلبنان، وبالأم�ض طلب "كف 
يد" املحقق العديل يف ق�شية انفجار مرفاأ بريوت 

طارق البيطار، للمرة الثالثة.
اللبنانية  احل��ك��وم��ة  يف  ال��ل��ه  ح��زب  وزراء  وك���ان 
هددوا يوم الثالثاء با�شتخدام كل اأ�شاليب الرتهيب 

لطم�ض  حم��اول��ة  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق،  ق��ا���ش��ي  لتنحية 
ب��ريوت،  مرفاأ  انفجار  ق�شية  يف  احل��زب  ب�شمات 
التحقيق  قا�شي  اإزاح��ة  على  الله  حزب  ي�شر  فيما 
ب���ريوت ط��ارق  م��رف��اأ  ان��ف��ج��ار  ال��ع��ديل يف ق�شية 
البيطار، م�شتعمال كل اأ�شاليب الرتهيب ويف جميع 
"حماولة  باأنه  لبنانيون  و�شفه  اأمر  يف  النواحي، 
التهديد  فبعد  البالد"،  للعدالة والق�شاء يف  اغتيال 
العلني من قبل ح�شن ن�شر الله، اأمن عام ملي�شيات 
و�شل�شلة  البيطار،  للقا�شي  لبنان،  يف  الله  ح��زب 
بوزراء احلزب  الأمر  املحاكم، و�شل  الدعاوى يف 
"اأمل" اإىل طرح م�شاألة اتخاذ  وحلفائهم يف حركة 
موقف وا�شح من قبل احلكومة لكف يد البيطار عن 

التحقيقات.
اللبناين  ال�شيا�شي  واملحلل  الكاتب  اأكد  جهته،  من 
يو�شف دياب اأن جرائم حزب الله وحركة اأمل اأم�ض 
الثنائي  اأن  لتهديدات احلزب، مبينا  جاءت ترجمة 
اإق��ال��ة  ع��ن  ع��ج��زه  بعد  ال��ه��اوي��ة  نحو  لبنان  ي��ق��ود 
والق�شائية  القانونية  بالو�شائل  بيطار  القا�شي 
اإرادت��ه��م  لفر�ض  خ��ي��اره��م  لل�شارع  ال��ل��ج��وء  ف��ك��ان 
ال��ل��ه يخ�شى من  اأن ح��زب  ال�����ش��الح، م��وؤك��دا  ب��ق��وة 
لذلك جلاأ  املرفاأ  ك�شف تورط م�شوؤوليه يف جرمية 
قا�شي  وتعين  بيطار  لإقالة  والت�شعيد  للفو�شى 
اآخر يكون مطيعا لإرادة حزب الله ويوجه التحقيق 
وحلفاوؤه،  احل��زب  يريدها  التي  اخل��ي��ارات  وف��ق 
اأي��ار   7 هو  ب��ريوت  يف  الآن  يحدث  ما  اأن  معترا 

ق�شائي جديد.
عودة  اأن  هرمو�ض،  ب��راء  ال�شيا�شي  املحلل  وي��رى 
وجرحى  قتلى  و�شقوط  الطرقات  اإىل  امليلي�شيات 
اللبناين  ال���ق���رار  ي��وؤك��د غ��ي��اب  اأم����ر خ��ط��ري ج���دا 
واملواطن اللبناين هو من يدفع الثمن، داعيا جمددًا 
اإىل تعليق كل احل�شانات وبدء التحقيق من راأ�ض 
عار  املرفاأ و�شمة  انفجار  اأن جرمية  موؤكدا  الهرم، 
على جبن كل الطبقة احلاكمة يف لبنان، لفتا اإىل 
القرار  بالقوة على  الله  �شيطرة حزب  ا�شتمرار  اأن 

اللبناين �شيدفع لبنان نحو النهيار الكامل.
م�شطفى  اللبناين  ال�شيا�شي  الراأي  يف  ويوافقهما 
علو�ض، الذي اأكد اأن ما يجري على الأر�ض مقدمة 
خيوط  ك�شف  ق���رب  اأن  م�����ش��ريا  ل��ب��ن��ان،  لتق�شيم 
اجلرمية املتورط بها حزب الله، دفع احلزب الذي 
يعتر نف�شه فوق القانون وم�شلحة الدولة، للنزول 
اإىل ال�شوارع لإثارة الفو�شى وك�شر قرار القانون 
اأن  معترا  يرتكبها،  جرمية  كل  يف  احلال  هو  كما 
على  خ��ط��را  ي�شكل  امللي�شيات  بيد  ���ش��الح  وج���ود 

اجلميع.
اإىل ذلك، قال الوزير اللبناين ال�شابق اإيلي ماروين، 
ال�شلطة  وه��ي��ب��ة  ���ش��ي��ادة  ي�شتبيح  ال��ل��ه  ح���زب  اإن 
وترهيب  الأب���ري���اء،  ل��رتوي��ع  �شالحه  وي�شتعمل 
اأو  التنحي  على  بيطار  القا�شي  ال��ق�����ش��اءلإرغ��ام 
بالتورط  الله  اتهام م�شوؤويل احلزب  الرتاجع عن 
يف جرمية املرفاأ، وبالتايل يقود لبنان اإىل الهاوية.

27 تريليونا استثمارات وضخ حكومي حتى 2030

مثقفون وروائيون يشيدون بدقة التنظيم

حزب هللا
يخلق الفوضى لطمس جريمة المرفأ

عنف وإطالق نار وقتل في بيروت
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حفظها   ، الر�شيدة  للقيادة  الطموحة  ب��الإرادة  موثقة  واع��دة   جديدة  وتنموية  اقت�شادية  مرحلة  اململكة  تبداأ 
بن  الأمري حممد  �شمو   ، الوطنية  ا�شرتاتيجيتها  اأعلن  التي  ال�شاملة  ال�شتثمارية  القاطرة  ، وتتمثل يف  الله 
�شلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء رئي�ض جمل�ض ال�شوؤون القت�شادية والتنمية ، 
�شمن املرتكزات الرئي�شية القوية لتحقيق م�شتهدفات روؤية اململكة 2030، وبنك اأهدافها يف تنمية وتنويع 
وتوفري  احلياة،  جودة  وحت�شن  التحتية،  البنية  وتطوير  التقنية،  وتوطن  ونقل  وا�شتدامته،  القت�شاد 

فر�ض العمل، و�شقل مهارات الروة الب�شرية ال�شعودية وتعزيز قدراتها ودورها.
وم�شتهدفات  وباأرقام   ، لال�شتثمار  طريق  خارطة  اململكة  متتلك   ، ال�شاملة  ال�شرتاتيجية  ب�شدور 
تقوم عليها احلكومة عن كثب ، وقد هياأت لها مرتكزات النجاح  من ت�شريعات حمفزة واإجراءات 
مي�شرة ومزايا واتفاقيات جتعل من ال�شعودية ، كما قال �شمو ويل العهد "مملكة الفر�ض ووجهة 

ال�شتثمار العاملي".

معرض الكتاب.. حدث ثقافي فريد

جدة - البالد

استراتيجية االستثمار

1

2
3

4

5

تنويع االقتصاد وتوطين التقنية

فرص واسعة للقدرات الوطنية

تعزيز شراكة القطاع الخاص 

مضاعفة الصادرات غير النفطية

مناطق تنافسية وسالسل اإلمداد



مكة املكرمة- البالد
املللازم  قلللران  بعقد  وزنلللة  اآل  اأ�للسللرة  احتفلت 
ابنة  علللللى  وزنللللة،  فللهللد  ال�سهيد  ابلللن  في�سل، 
عدد  بح�سور  وذلللك  العيايف،  يحيى  اإبراهيم 
من الأهل والأقارب والأ�سدقاء، الذين باركوا 

للعرو�سني بهذه املنا�سبة.
عز  الله،  من  في�سل  املللازم  العري�س  ومتنى 
قرانهما"  "بعقد  وعرو�سه  يوفقه  اأن  وجللل، 
كلها  حياة  وبدء  العمر،  بليلة  الفرح  واكتمال 
واملللودة  ال�سعادة  يرزقهما  واأن  وتللفللاوؤل  اأمللل 
كل  �ساكًرا  �سعيدة،  عائلة  وبناء  وال�ستقرار 
والتربيكات عرب  التهاين  اأر�سل  اأو  من ح�سر 
املنا�سبة  بهذه  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات 

الغالية.
فرحتهما  عن  والعيايف  وزنللة  اأ�سرتا  وعللربت 
يوفق  اأن  الللللله  �سائلني  املللبللاركللة  الليلة  بللهللذه 
يجمع  واأن  ويللر�للسللى،  يللحللب  ملللا  الللعللرو�للسللني 
ال�ساحلة  الللذريللة  ويرزقهما  خري  يف  بينهما 

واأن يدمي على اجلميع الفرح وال�سرور.

البالد- يا�سر بن يو�سف
قرانه  بعقد  رقبان  خالد  عبدالرزاق  احتفل 
على عروب ن�سر خا�سقجي، وذلك يف املدينة 
الأهلللل  علللللى  اقت�سر احلللفللل  وقلللد  امللللنلللورة، 
الأقارب الذين باركوا للعرو�سني بهذه الليلة.

�سعادته  عن  عبدالرزاق  العري�س  عرب  وقللد 

العلي  الللللله،  داعلليللا  ال�سعيدة،  الليلة  بللهللذه 
ال�سعادة  وعرو�سه  عليه  يللدمي  اأن  القدير، 
والتوفيق. كما اأعربت اأ�سرت العرو�سني عن 
�سعادتهما بهذه املنا�سبة، �سائلني املوىل، جل 
ودوام  ال�ساحلة  الذرية  يرزقهما  اأن  وعللا، 

الفرح وال�سرور.

�أخبارهم
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مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي
كرم اأبناء خليفة مدين، رحمه الله، الك�ساف املهند�س 
من  تخرجه  مبنا�سبة  التمبكتي؛  اإبراهيم  بكر  مهند 
جدة  مبحافظة  والإلللكللرونلليللات  التلل�للسللالت  كلية 
ح�سر  الأوىل.  ال�سرف  مرتبة  مع  )ممتاز(  بتقدير 

حللفللل الللتللكللرمي املللبلل�للسللط الللللذي اأقللليلللم مبللنللزل 
الزميل ال�سحفي عثمان خليفة مدين، عدد من 

الوجهاء والإعاميني واملثقفني. 
هناأ  كلمة  مللدين  عثمان  الإعللامللي  األللقللى  وقللد 
فيها املهند�س مهند ووالديه على هذا التخرج 
األقى  كما  ح�سر،  مللن  كللل  و�سكر  والللتللفللوق، 
نا�سر  حممد  اجلوال  مكة  �سباب  ك�سافة  كلمة 
عبدالله ال�سالح، وقد اأثنى فيها على املهند�س 

مهند وجهوده يف التعلم والتفوق.
تكرمي  حفل  اأقلليللم   الن�سائي،  اجلللانللب  ويف 
لإميان فرج املولد م�ساعدة قائدة الفريق الن�سائي يف 
فريق ك�سافة �سباب مكة بح�سور الربويات رمزية 
خمي�س  و�سفا  املللدين  وم�ساعل  اجلديل  اأبللو  اأحمد 

وروؤى خمي�س واملر�سدة وجود بكر التمبكتي.

ترقية »آل مسعود« لرتبة عميد ركن بالقوات البرية

العقيد الزهراني يقلد المطيري والعمري رتبة مالزم أول

آل رقبان وخاشقجي يعقدون قران عبدالرزاق وعروبأبناء خليفة يحتفلون بتخرج المهندس مهند

أسرة "الفايدي" تزف عبدالرحيم وعبدالرحمن 

مكة املكرمة- البالد
قّلد م�ساعد مدير مركز العمليات الأمنية املوحدة 
مو�سى  بللن  اأحللمللد  العقيد  املكرمة  مكة  مبنطقة 
املطريي وخالد  الللزهللراين، كا من" مللازن خالد 

علي العمري" رتبة مازم اأول.
وتقديرهما،  �سكرهما  عللن  املللرقلليللان  واأعللللرب 
اأن هذه الرقية �ستكون دعما لبذل  اإىل  م�سريين 

املزيد من اجلهد.

اأملج - �سعود اجلهني
الفايدي  �سلطان  بن  ح�سن  احتفل 
بزواج  جهينة  من  الفوايدة  �سيخ 
وعبدالرحمن،  عبدالرحيم  ابنيه 
اإحللدى ال�سراحات يف  وذلللك يف 
الأعيان  من  عللدد  بح�سور  اأملللللج، 
واملحبني،  والأقلللارب  والأ�سدقاء 
اللللذيلللن بلللاركلللوا للللللعللريلل�للسللني هللذا 
التوفيق يف  لهما  الزواج، متمنني 

حياتهما الزوجية.
وعللللرب الللعللريلل�للسللان عللبللدالللرحلليللم 
وعللبللدالللرحللمللن علللن �للسللعللادتللهللمللا 
اأن  وجللل،  عز  الله  داعللني  البالغة، 
الزوجية،  حياتهما  يف  يوفقهما 
مللقللدمللني �للسللكللرهللمللا لللكللل ملللن لبى 
كما  الفرحة.  و�ساركهما  الللدعللوة 
للح�سور  امتنانه  والدهما  اأبللدى 
املنا�سبة  هلللذه  ملل�للسللاركللتللهللم  علللللى 
وجل،  عز  الله،  �سائا  ال�سعيدة، 
الللتللوفلليللق لبللنلليلله يف حلليللاتللهللمللا 

الزوجية.

ليلة العمر فاتحة السعادة والمودة واالستقرار 
آل وزنة والعيايف يحتفلون بعقد قرآن املالزم فيصل .. العريس:

املهند�س  ترقية  على  الللللوزراء  جمل�س  وافللق 
وظيفة  على  القرين  �سعيد  بن  حممد  بن  علي 
على  وامل�ساريع  للتعمري  امل�ساعد  الأمني  وكيل 
جدة.  حمافظة  باأمانة  ع�سرة  الرابعة  املرتبة 
واأعرب "القرين" عن �سكره وتقديره على هذه 
املزيد  لبذل  حافًزا  �ستكون  اأنها  موؤكًدا  الثقة،  

من العمل يف خدمة الدين ثم املليك والوطن.

القرني للمرتبة 14

التقني  للتعليم  العامة  املوؤ�س�سة  قرار  �سدر 
حم�سن  خللالللد  املللهللنللد�للس  بتكليف  والللفللنللي 
القر�سي وكيًا للتدريب بالكلية التقنية مبكة 
املكرمة. ويعترب القر�سي من الكفاءة ال�سابة 
تراأ�س  حيث  ون�ساط؛  جهد  بكل  تعمل  التي 

ق�سم التقنية الإدارية ل�سنوات طويلة.

القرشي وكيالاً للتقنية 

وجلللله اللللللللواء مللهللنللد�للس بللقلليلل�للس بلللن هلللّال 
اجلعفري  نللواف  ل�سامي  التهنئة  اجلعفري 
�سارة  الللدكللتللورة  على  قللرانلله  عقد  مبنا�سبة 
حياة  لهما  ومتنى   ، الع�سّياين  عبدالرحمن 
اأن  القدير،  املللوىل  �سائًا  �سعيدة،  زوجلليللة 

يوفقهما ملا يحبه وير�ساه.

اجلعفري يهنئ سامي وسارة

الدولية  للموؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  ح�سد 
 ،)ITFC( الللتللجللارة  لتمويل  الإ�للسللاملليللة 
اأف�سل  جائزة  �سنبل،  �سامل  هللاين  املهند�س 
الإ�سامي  التجارة  لتمويل  تنفيذي  رئي�س 
يف اململكة العربية ال�سعودية للعام، وجائزة 
الرئي�س التنفيذي لتمويل التجارة الإ�سامي 
للعام يف منطقة ال�سرق الأو�سط، وذلك خال 
حفل توزيع جوائز جملة "جلوبال بانكينج 

اآند فاينان�س" بن�ستختها لعام 2021. 

سنبل يحصد جائزتني

ن�ستقبل  اأخبار الأفراح واملنا�سبات على ..
  wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ساح ( اإمييل ( 

ع�سري- البالد
العقيد  برقية  الكرمي  امللكي  الأمللر  �سدر 
الركن ملحم بن �سنار بن ملحم اآل م�سعود 
امللكية  اللللربيلللة  اللللقلللوات  مللنلل�للسللوبللي  اأحللللد 
تلقى  وقد  ركن.  عميد  رتبة  اإىل  ال�سعودية 
التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة متمنني 
ومليكه  دينه  خلدمة  وال�سداد  التوفيق  له 

ووطنه.
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الريا�ض- البالد

مــبــاريــات  اجلــمــعــة  ــيــوم  ال تنطلق 
اجلولة الثانية للدوري املمتاز لكرة 
الـ  ففي  مواجهات،   6 باإقامة  ال�سلة 
4 م�ساء، ي�ست�سيف الوحدة نظريه 
واللقاء  اجلــولــة،  قمة  يف  الن�سر 
من�سة  وعــر  تلفزيونيًا،  منقول 

على  �سيفا  الأن�سار  ويحل  �ساهد، 
اأحد  الـ 6 م�ساء، يواجه  اأبها. ويف 
املنورة،  املدينة  يف  الأهــلــي  فريق 
�سباء.  فريق  النه�سة  وي�ست�سيف 
ويف الريا�ض ي�ستقبل الهالل فريق 
ال�سالم ، ويف الأح�ساء يالقي فريق 

الفتح مناف�سه الحتاد.

مواجهات في ثاني جوالت 
ممتاز السلة 

أخضر متألق.. أخضر متجانس
مدربو كرة القدم مدار�ض خمتلفة يف الأ�ساليب، ويف 
نظرتهم للعبة، فالبع�ض كالأ�سطورة كرويف يرى اأن 
كاملة يف كل متريرة  اأن تكون متعة  القدم لبد  كرة 
لذلك  اآخر؛  اأي �سخ�ض  قبل  للجمهور  وهجمة. متعة 
جيوفاين  اأما  بحتة.  هجومية  تكون  اأن  من  لبد 
اأ�سلوب  ذو  باأنه  �سمعة  له  اأن  فيعرتف  تراباتوين 
دفاعي ولكنه ل يقر بذلك علنًا، ويقول: اإن نتائجه هي 
ما تتحدث عنه، وغريهم من املدربني ذوي الأ�ساليب 

املتعددة، التي تقبلها اجلمهور الأوربي والعاملي.
اأمور  يف  العاطفة  حتكمنا  لزالت  كجمهور  نحن 
كثرية ونحب ما يحركها يف طريقة اللعب، فنحب اأن 
نرى املراوغات والكعوب واللعب اإىل الأمام؛ بغ�ض 
ت�سيبنا  قد  التي  وقوته  املقابل  الفريق  عن  النظر 
يف مقتل بهجمة مرتدة واحدة من خ�سم يجيد هذا 
املدربني  اأ�ساليب  نتقبل  ل  اأننا  لدرجة  الأ�سلوب، 
ت�ساحبها  مل  اإن  الإيجابية،  النتائج  يحققون  الذين 
الفنيات التي ذكرتها اأعاله؛ ولذلك جتد من ي�ستوعب 

كرة القدم الإيطالية ويعتقد اأنها جمرد كاتينات�سو.
فرتة  منذ  الوطني  فمنتخبنا  مارفيك،  فرتة  ماعدا 
يف  تكتيكية  منهجية  اأو  �سكل  له  يكن  مل  طويلة 
من  كثري  يف  �ساهم  الأمر  وهذا  امللعب،  اأر�ض 
املا�سية،  ال�سنوات  يف  بها  مررنا  التي  التعرثات 
هذه  خالل  وعقلياتهم  الالعبني  روح  اإىل  واإ�سافة 
التي  امللعب  داخل  والن�سباطية  فالتنظيم  الفرتة 
لحظناها مع املدرب الفرن�سي رينارد الذي اأوجد 
يف  ال�سعودي  للمنتخب  و�سخ�سية  تكتيكيا  وجها 
بالفريق  ي�سمى  منتخبنا  فاأ�سبح  امللعب،  اأر�ض 

الثقيل على اأر�ض امللعب.
اأن  املهم  من  ولكن  تنته،  مل  الت�سفيات  اأن  �سحيح 
نعطي كل ذي حق حقه، وذلك اأمر ي�ساعد على تقدمي 
املزيد من امل�ستويات الرائعة، ورفع م�ستوى الرتكيز 

لدى الالعبني.  

ُبعد اآخر..
بني  ما  التاألق  تنوع  منتخبنا  مكا�سب  اأكر  من 
يتاألقون  فنجومنا  لأخرى،  جولة  من  الالعبني 

اأفرادًا وجماعات. 
@MohammedAAmri

حممد العمري 

 كالم كورة
في انطالق الجولة الثامنة من دوري المحترفين..

مع ختام الجولة 6 من دوري" يلو "..

لقاء الجريحين يجمع األهلي واالتفاق.. 
والباطن يستضيف الشباب

صراع ثالثي على الصدارة.. والعروبة يتألق 
حائل - خالد احلامد

دوري"  من  ال�ساد�سة  اجلولة  مناف�سات  عن  ال�ستار  اأ�سدل 
الكثري  التي حملت يف طياتها  الأوىل،  الدرجة  يلو" لأندية 
من النتائج الالفتة والأحداث الدراماتيكية والأرقام املميزة. 
فقد اأ�سفرت اجلولة عن ت�سدر فريق اخلليج الرتتيب العام 
تعرث  الــذي  العدالة  عن  الأهــداف  بفارق  نقطة،   13 بر�سيد 
والوحدة  العني،  اأمام  باخل�سارة  املو�سم  هذا  الأوىل  للمرة 
فوزه  بعد  جاء  لل�سدارة  اخلليج  ارتقاء  اأحــد.   على  الفائز 
نقطة.   13 ر�سيده  لي�سبح   )0-2( الــدرعــيــة  على  الثمني 
ووا�سل الوحدة انطالقته وتغلب على اأحد)2-1(، لي�سبح 
ر�سيده 13 يف املركز الثالث، وبقي اأحد تا�سعا بـ 8 نقاط، 

بعد  نقطة   11 بر�سيد  الــرابــع  املركز  اإىل  العروبة  وتقدم 
حني  يف  نقاط.   6 عند  توقف  الــذي   )1-2( جنــران  تخطيه 
التوايل  على  الثاين  فــوزه  حمققا  توازنه  اجلبلني  ا�ستعاد 
يف  الكوكب  فريق  وجنح   ،)0-2( هجر  �سيفه  على  بتغلبه 
ح�سم ديربي اخلرج بفوزه على غرميه ال�سعلة بعد 3 اأعوام، 
يف  نقاط   8 اإىل  ر�سيده  الكوكب  فرفع  مقابل،  دون  بهدف 
ال�سعلة  توقف  فيما  الثاين،  انت�ساره  حمقًقا   ،11 الـ  املركز 
عند 9 نقاط يف املركز ال�ساد�ض. وحقق فريق ال�ساحل  فوزه 
الثاين على التوايل على جدة لريفع ر�سيده اإىل 8، وجتمد 

ر�سيد جدة عند 7 نقاط.
نتائجهما  والــقــاد�ــســيــة  والنه�سة  اجلــيــل  فــرق  ووا�ــســلــت 

املتوا�سعة،  بتعادلها هذه اجلولة.

أخيراً.. أجويرو يظهر 
ويسجل بقميص البارسا

جد ة- البالد
�سارك الأرجنتيني �سريجيو اأجويرو لأول مرة مع بر�سلونة 
�سمن  كورنيا  فريق  اأمـــام  اأمــ�ــض  �سباح  الـــودي  اللقاء  يف 
حت�سري البار�سا ملواجهة فالن�سيا يوم الأحد املقبل. وجنح 
لها  تعر�ض  التي  الإ�سابة  من  الكامل  التعايف  يف  اأجويرو 
ليعود للم�ساركة يف التدريبات اجلماعية منذ اأيام ثم، ظهر 
للمرة الأويل بقمي�ض بر�سلونة اأمام كورنيا يف ملعب خوان 

غامر.
 30 ملــدة  اأجــويــرو  م�ساركة  املــبــاراة  و�سهدت 

اأهــدافــه  اأوىل  ت�سجيل  يف  وجنــح  دقيقة، 
على  التقارير  واأكـــدت  الر�سا.  بقمي�ض 
ملدة  بر�سلونة  مع  اأجــويــرو  م�ساركة  اأن 
30 دقــيــقــة دلــيــل كــبــري عــلــى مــ�ــســاركــتــه 

وينتظر  للفريق.  ــقــادم  ال الــلــقــاء  يف 
للمهاجم  التاألق  من  مزيدا  كومان 

احلالية  الــفــرتة  يف  الأرجنتيني 
يف  قوية  دفعة  الفريق  لإعــطــاء 

اخلط  يف  القادمة  املــبــاريــات 
بر�سلونة  وكــان  الهجومي. 

قد ا�ستعاد اأي�سا يف الأيام 
الفرن�سي  جهود  املا�سية 

عــــثــــمــــان دميـــبـــيـــلـــي، 
لتعود  فاتي  واأن�سو 
ـــقـــوة الــ�ــســاربــة  ال
ـــة مــن  ـــون ـــل ـــر�ـــس ل

جــديــد هـــذا املــو�ــســم 
يف  الــوحــيــد  املــ�ــســاب  با�ستثناء 

مارتن  الدمناركي  وهو  الهجوم 
برايثوايت.
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جدة – هالل �سلمان
تنطلق اليوم ال�سبت اجلولة الثامنة من دوري 
كاأ�ض الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني بـ 4 
على  �سيفا  ال�سباب  يحل  حيث  مــبــاريــات؛ 
مع  الفيحاء  ويلعب  م�ساء،   6 الـــ  يف  الباطن 
الطائي  الـ 6:05 م�ساء، وي�ستقبل  الرائد يف 
ويلتقي  م�ساء،   6:20 ـــ  ال يف  اأبــهــا  مناف�سه 

الأهلي مع التفاق يف الـ 8:10 م�ساء.

األهلي VS االتفاق
فالأهلي  اأحوالهما،  اأف�سل  الفريقان  ل يعي�ض 
فيما  نقاط،   5 بر�سيد   14 الـ  املركز  يف  يقبع 
نقاط،   7 بر�سيد  الـ 12  املركز  التفاق  يحتل 
مــدرب  مب�سري  املــبــاراة  نتيجة  تتحكم  وقــد 
الأهلي، بعد اإعالن التفاق اأن املباراة �ستكون 
ال�سربي  مع  التعاقد  بعد  للعطوي  الأخــرية 
فالدان. الأهلي ل يزال يبحث عن فوزه الأول 
جولتني  اآخــر  يف  اخلا�سر  وهــو  املو�سم  يف 
اأمام الفيحاء والحتاد، فيما مل يحقق التفاق 
الفتتاحية،  اجلــولــة  يف  وحــيــد  فــوز  �ــســوى 

وتعادل مع الفتح قبل التوقف.

الباطن VS الشباب
نقاط   6 بر�سيد   13 ـــ  ال الباطن  ي�ست�سيف 
نقاط،   9 بـ  الثامن  ال�سباب  هو  ثقيال  �سيفا 

الذي حقق نتائج اإيجابية يف اآخر 4 جولت، 
التوقف،  الفيحاء قبل  الفوز على  اآخرها  كان 
وي�سعى  الفي�سلي  مــع  الباطن  تــعــادل  فيما 
لتجنب اخل�سارة على ملعبه واأمام جماهريه 

لتح�سني مركزه يف جدول الرتتيب.

الفيحاء VS الرائد
ال�ساد�ض  الفيحاء  جتمع  مرتقبة  مــواجــهــة 
 ،10 بـ  اخلام�ض  الرائد  مع  نقاط   10 بر�سيد 
خ�سو�سا اأن الفريقني يبحثان عن التعوي�ض 
حيث  املا�سية،  اجلــولــة  يف  خ�سارتهما  بعد 
مني  حني  يف  ال�سباب،  اأمــام  الفيحاء  �سقط 
�سل�سلة  اأوقفت  �سمك  يد  على  بهزمية  الرائد 
�سيكون  اللقاء  ــاإن  ف لــذا  الإيجابية،  نتائجه 
امل�سرتكة يف  لرغبتهما  مفتوحا من اجلانبني 

حتقيق الفوز.
الطائي VS أبها

وارتقى  املتاأخرة  املراكز  من  الطائي  تخل�ض 
اآخر  يف  متتاليني  فوزين  بعد   11 الـ  للمركز 
جولتني اأمام كل من التفاق والتعاون، وبات 
يطمح يف فوز ثالث على التوايل يوا�سل به 
ت�سلق املراكز يف �سلم الرتتيب، فيما توا�سلت 
اآخر 4 جولت ليحتل املركز  اأبها يف  خ�سائر 
تــدارك  وعليه  فقط،  نقاط   4 بـــ  الأخـــري  قبل 

اأو�ساعه قبل فوات الأوان.

الطائي يواجه أبها.. والفيحاء يتحدى الرائد

 قبل موقعة بيرسبوليس ..

بديل الشهراني يؤرق الهالليين
الريا�ض- في�سل الرقيبة

يا�سر  الالعب  لها  خ�سع  التي  الطبية  الأ�سعة  ك�سفت 
عن  املنتخب،  مــع  لالإ�سابة  تعر�سه  بعد  ال�سهراين 
ُذكر  ملا  وفقًا  ال�ساق،  ع�سلة  يف  �سوائل  جتمع  وجــود 
تتحدد  ومل  "تويرت"   يف  ــهــالل  ال ـــادي  ن حــ�ــســاب  يف 

عن  غيابه  اأو  الالعب  يحتاجها  التي  العالج  فرتة  مدة 
امل�ساركة مع ناديه خالل الفرتة املقبلة، ما يعني غياب 
ال�سهراين عن مواجهة فريقه  الهالل  اأمام  بري�سبولي�ض  
ــطــال  اأب دوري  نــهــائــي  ـــع  رب الــ�ــســبــت يف  الإيـــــــراين، 
مــدرب  اأن  اإىل  "البالد"  م�سادر  اأ�ــســارت  فيما  اآ�سيا، 

ونا�سر  العليان  مدالله  بني"  يفا�سل  جــاردمي  الهالل 
املرجح  ومن  ال�سهراين،  غياب  لتعوي�ض  الدو�سري" 
الآ�سيوي  اللقاء  يف  الدو�سري  نا�سر  الالعب  تواجد 
املنتظر اأمام بري�سبولي�ض على ملعب الأمري في�سل بن 

فهد بالريا�ض.
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األندية اإليرانية.. محطة عبور مفضلة للزعيم
جدة- البالد

على  تفوقه  ملوا�سلة  الهالل  فريق  يتطلع 
نظريه  يالقي  حينما  الإيــرانــيــة  الأنــديــة 
نهائي  ربــع  يف  ــــراين  الإي بري�سبولي�س 

دوري اأبطال اآ�سيا.
التاريخ  يقف  اأن  الــزعــيــم  ويــاأمــل 
بجانبه يف مواجهته اأمام الأندية 
الإيـــرانـــيـــة الــتــي تــعــتــر حمطة 

عبور مف�سلة لأزرق الريا�س.
الأندية  اأمــام  مباراة   41 الهالل  خا�س  حيث 
البطولت  يف  م�ساركاته  بداية  منذ  الإيرانية 
انت�سر  اإذ  م�سمياتها؛  مبختلف  الآ�ــســيــويــة 
 9 يف  وتــعــادل   13 وخ�سر  مــبــاراة   19 يف 

مباريات.
وقد بداأ الهالل مواجهاته اأمام الفرق الإيرانية 
يف عام 1991 حينما التقى ا�ستقالل طهران 

يف نهائي كاأ�س اآ�سيا لأبطال الدوري، وحينها 
توج باأول األقابه الآ�سيوية عقب فوزه بركالت 

الرتجيح.
الــفــرق  اأكــــر  بري�سبولي�س  فــريــق  ويــعــتــر 
 12 يف  تواجها  اإذ  للهالل؛  مالقاًة  الإيرانية 
انت�سر  الــذي  لـــالأزرق  الغلبة  وكانت  مــبــاراة 
يف  وتعادل  خ�سائر   3 مقابل  مباريات   4 يف 

مواجهات.  5

يف ربع نهائي دوري أبطال آسيا...

اأبــرز  خــدمــات  الــفــريــقــان  ا�ستعاد  وقــد 
املنا�سب،  الوقت  يف  امل�سابني  لعبيهم 
فالهالل  الآ�سيوي،  املعرتك  خو�س  قبل 
�سامل  جنــومــه  على  العــتــمــاد  �سيمكنه 
وحممد  برييرا  والرازيلي  الدو�سري 

الأخ�سر  ال�سوء  تلقوا  اأن  بعد  الريك، 
الــطــبــي وبــاتــوا جاهزين  مــن اجلــهــاز 
للم�ساركة، فيما عاد املغربي عبدالرزاق 
للن�سر،  الأخـــرية  للتدريبات  حمدالله 
زمالئه  بقية  مع  طبيعي  ب�سكل  و�سارك 

ب�سيط،  �سحي  عار�س  من  �سفائه  بعد 
بالإ�سافة اإىل عبداملجيد ال�سليهم الذي 
يف  و�ــســارك  عافيته  الآخــر  هو  ا�ستعاد 

اللقاء الأخري مع فريقه يف الدوري.
عاملي  وا�ستغالل  امل�سابني  وب�سفاء 

كبرية  الآمال  تبدو  واجلمهور،  الأر�س 
ال�سعودية بتجاوز فريقي  الكرة  ملمثلي 
ــوحــدة  وال الإيــــــراين،  بري�سيبولي�س 
مــبــاراة  اإىل  والــو�ــســول  الإمــــاراتــــي، 
ن�سف  يف  الريا�س  قطبي  بني  مرتقبة 

النهائي الآ�سيوي، وهي املواجهة التي 
جتــتــذب اهــتــمــاًمــا جــمــاهــريًيــا كــبــرًيا؛ 
بني  اآ�سيوي  ديربي  اأول  �ستكون  لأنها 
ن�سف  هو  متقدم،  دور  ويف  الفريقني 

النهائي.

الهالل يالقي بيرسيبوليس اإليراني.. 
والنصر يواجه الوحدة اإلماراتي

يـــخـــو�ـــس ممـــثـــال الــــوطــــن)الــــهــــالل 
نهائي  ربــع  يف  مهمتني  مــبــاراتــني  والــنــ�ــســر( 

نظريه  الن�سر  ي�ست�سيف  حيث  اآ�سيا؛  اأبطال  دوري 
الوحدة الإماراتي على ملعب )مر�سول بارك( عند ال�ساعة 

)الزعيم( فريق بري�سيبولي�س  ال�سبت، ويواجه  6 م�ساء  الـ 
الإيراين على ا�ستاد الأمري في�سل بن فهد يف الـ 9 م�ساء.

وجماهريها  ال�سعودية  الكرة  اآمــال  الريا�س  قطبا  ويحمل 
�ــســعــودي خــالــ�ــس يف حــال  نــهــائــي  الــتــي حتــلــم بن�سف 

وهو  والوحدة،  بري�سيبولي�س،  لعقبتي  جتاوزهما 
املباراة  يف  اأحدهما  فقدان  �سيعني  حــدث،  اإن 

النهائية التي �ستقام بالريا�س.

جدة – هالل سلمان

عودة المصابين

النصر VS الوحدةالهالل VS بيرسيبوليس
على  الهالل  مــدرب  جــاردمي  الرتغايل  يعتمد 
ربــاعــي اأجــنــبــي يف الآ�ــســيــويــة يــتــكــون من" 
الـــكـــوري اجلــنــوبــي 
جــــــانــــــغ هــــيــــون 
والرازيلي  �سو، 
بــرييــرا، واملـــايل 
مــو�ــســى مــاريــغــا، 
ـــــي  ـــــفـــــرنـــــ�ـــــس وال

غوميز"،
يف  الــفــريــق  ويفتقد   
الآ�سيوية خلدمات لعب 
كوييار  الكولومبي  الو�سط 
الدفاعي  اجلــدار  يعد  الــذي 
خط  ربــاعــي  اأمــــام  الأول 
الظهر، وهو ما �سي�سع 
املزيد من ال�سغط 
عــلــى لعــبــي 
املـــــحـــــور 
�ـــســـلـــمـــان 
الـــــــفـــــــرج 
وحمــــــــمــــــــد 

كــنــو ونـــا�ـــســـر الـــدو�ـــســـري، خــ�ــســو�ــســا اأن 
الذي  و�سطه  خط  بقوة  يتميز  بري�سيبولي�س 
ماريغا  تواجد  ومع  الهجمات،  منطلق  يعتر 
للعب  يعمد  املــايل  اأن  اإل  املقدمة  يف  وغوميز 
يتفرغ غوميز  عــادة؛ كي  الأميــن  الطرف  على 
املــدرب  وميلك  التقليدي،  احلربة  راأ�ــس  ملهام 
اأي�سا ورقة رابحة متمثلة يف �سالح ال�سهري 
ال�سوط  يف  اأكــر  دقائق  منحه  يفرت�س  الــذي 

الثاين.
بري�سيبولي�س  �سفوف  يف  يــرز  املقابل،  يف 
�سعيد  كل من  ُقل حممدي،  يدربه يحيى  الذي 
اأقائي ومهدي عبدي وكمال كاميابينيا ومهدي 

ترابي وعي�سى اآل كثري و�سهريار موغانلو.

لقاءات الفريقين
يف  مــرات   8 بري�سيبولي�س  مع  الهالل  تواجه 
تفوق  احلــــايل،  بنظامه  اآ�ــســيــا  اأبــطــال  دوري 
الزعيم بالفوز يف 3 مباريات مقابل فوز وحيد 
لعبو  و�سجل  تــعــادلت،  و4  الإيـــراين  للفريق 
12 هدفا يف �سباك بري�سيبولي�س، فيما  الهالل 

اهتزت �سباكه 5 مرات.

بقيادة  له  اختبار  اأول  الن�سر  فريق  يخو�س 
اإميانويل،  بيدرو  الرتغايل  اجلديد  مدربه 
مانو  لــلــرازيــلــي  خــلــفــا  املــهــمــة  ت�سلم  الــــذي 
الرباعي  على  الــفــريــق  ويعتمد  مينيزي�س، 
تالي�سكا،  "الرازيلي  مــن  املــكــون  الأجــنــبــي 
ـــديـــن مــ�ــســاريــبــوف،  والأوزبـــــكـــــي جــــالل ال
واملغربي حمدالله، والكامريوين فين�سان اأبو 

العمري  عبدالإله  �سفوفه  يف  ويــرز  بكر" 
ــي احلــ�ــســن والــ�ــســلــيــهــم و�ــســامــي  وعــل

و�سع  وقــد  الــغــنــام،  وخــالــد  النجعي 
املدرب مل�ساته الأخرية على الت�سكيلة 
والطريقة التي �سيخو�س بها اللقاء 
الإمــاراتــي؛ حيث من  الوحدة  اأمــام 
املتوقع اأن يعتمد على حمدالله واأبو 

بكر يف املقدمة، ومن خلفهما تالي�سكا 
لال�ستفادة من قدرته على الت�سديد من بعد.
ويحتل الوحدة املركز الثامن يف الدوري 
الإمـــاراتـــي بــقــيــادة املــــدرب الــهــولــنــدي 
خو�س  لــه  �سبق  الـــذي  ــات  ك تــن  هينك 
الحتــاد  فريق  مع  ناجحة  غري  جتربة 

انتهت باإقالته ل�سوء النتائج، ويعتمد 

املدرب الهولندي على ال�سوري عمر خريبني 
والرازيلي جواو بيدرو والكوري يل ميونغ 
واملخ�سرم  اأنخل،  خو�سيه  والإ�سباين  جو 

اإ�سماعيل مطر.

مواجهات الفريقين
هذه هي املواجهة الثالثة بني الفريقني؛ حيث 
يف  الــوحــدة  واجــه  اأن  للن�سر  �سبق 
 ،2019 لن�سخة عام   16 الـ  دور 
 )1-1( الـــريـــا�ـــس  يف  ــعــادل  ــت ف
�سجل للعاملي حمدالله، وللوحدة 
ـــاز الــنــ�ــســر يف  لـــيـــونـــاردو، ثــم ف
اأبوظبي )3-2( باأهداف حمد الله 
مقابل  )هدفني(  وجوليانو 
برغ�س  حممد  هديف 
و�ــســيــبــا�ــســتــيــان 

تيغايل.



جدة - البالد
"مهمة  امل�صري   - ال�صعودى  الفيلم  عمل  فريق  اأنهى 
فيالت  ب�أحد  العمل  م�ص�هد  اآخر  ت�صوير  مهمة"،  م�ش 

منطقة احلزام الأخ�صر.
الفن�نني  من  كبرية  جمموعة  الفيلم  وي�صم 
ال�صعودية  فمن  واليي�ييصييعييوديييني،  امل�صريني 
املجيد  عبد  ميين  كييل  البطولة  فييى  ييي�ييصيي�رك 
اليييرهيييييييدى وملييييي�ر وهييييييي� فييييي��ييش وعييبييد 
الييلييه الييكيي�تييب واآخيييييييرون، ومييين م�صر 
واأحمد  فييوؤاد  بيومى  الفن�نون  ي�ص�رك 
عزمى  وكيي�رولييني  ف�خر  وهيي�ليية  فتحى 

اأبو �صريع وم�صطفى البن�، وعدد اأخر من  وم�صطفى 
فن�نو الكوميدي�.

الفيلم من ت�أليف اأمني جم�ل وحممد حمرز وحممود 
العلى،  اأمييين  واإخييراج  يو�صف،  اأمييين  واإنت�ج  حمدان، 
ب�ململكة  الفيلم  اأحييييداث  ميين  كبري  جييزء  ت�صوير  ومت 
تدور  اأحداثه  معظم  واأن  خ��صة  ال�صعودية،  العربية 
ح�ليً�  له  يعر�ش  فييوؤاد  بيومى  الفن�ن  اأن  يذكر  هن�ك. 
كرمي  مع  مرتني"  للم�أذون  يذهب  ل  "البع�ش  فيلمى 
عبد العزيز ودين� ال�صربينى وم�جد الكدوانى وحممد 
اأحمد اجلندى، و"اأحمد نوتردام" مع  ثروت واإخييراج 

رامز جالل وغ�دة ع�دل وحمدى املريغنى.

انتهاء تصوير فيلم سعودي - مصري

 "واتسآب" يطلق ميزة جديدة
جدة - البالد

"وات�ص�آب"  تطبيق  اأطييلييق 
اختي�ر  يتيح  جييديييدًا  حتييديييثييً� 
تخزينه�  �صيتم  التي  املعلوم�ت 
ب�صكل  الحييتييييي�طييييية  الن�صخة  يف 
ك�فة  التخزين  ي�صمل  بحيث  م�صتقل، 
ال�صوت  ال�صور ومق�طع  اخلي�رات مثل 

والفيديو وامل�صتندات وامللف�ت الأخرى.
الإ�ييصييدار  ملختربي  اجلييديييدة  امليييييزة  وتتوفر 
بنظ�م  الع�ملة  لييالأجييهييزة  واتيي�ييصيي�ب  ميين  التجريبي 
ا�صتخدام  على  عيي�ميية  نييظييرة  وبيي�إلييقيي�ء   .iOSو اأنييدرويييد 

 "messenger" برن�مج  م�صتخدمو  ميتلك  التخزين، 
طريقة وا�صحة وب�صيطة ملعرفة مقدار امل�ص�حة التي ت�صغله� 
امللف�ت على هواتفهم الذكية، وب�لت�يل ف�إن هذه امليزة هي 
الأ�ص��ش التي �صوف ت�صتند اإليه� ميزة ا�صتخدام التخزين 

يف وات�ص�ب اإذا كنت تريد تنظيف ملف�تك املخزنة.
وقييي�ليييت اليي�ييصييركيية، الييتييي واجيييهيييت رد فييعييل عيينيييييفيي� من 
اخل�صو�صية  حتديث�ت  ب�ص�أن  ارتب�ك  و�صط  امل�صتخدمني 
البي�ن�ت  حم�ية  منظم  قبل  ميين  غييراميية  عليه�  وفيير�ييصييت 
تعرف  لن  اأنه�  اخل�صو�صية،  انته�ك�ت  ب�صبب  الأيرلندي 
اأو تخزن موقع بحث الأ�صخ��ش اأو النت�ئج من خالل ميزة 

الدليل اجلديدة.

األسبـوعية
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الريا�ض- البالد
اأق�مت هيئة تطوير حممية الإم�م عبدالعزيز بن حممد 
بط�ئرات  املحلية  اليينييبيي�تيي�ت  بيييذور  نيير  مييبيي�درة  امللكية 
م�صرية وحملة تنظيف، يف حميط رو�صة خرمي الواقعة 
الييذي  الييعييربييي  البيئة  ييييوم  مبن��صبة  وذليييك  ب�ملحمية، 
ي�ص�دف، الرابع ع�صر من اأكتوبر، وب�لتع�ون مع جمعية 
اجله�ت  ميين  العديد  وم�ص�ركة  البيئية،  خ�صراء  اآفييي�ق 
رفع  اإىل  املب�درة  وتهدف  الخت�ص��ش.  ذات  احلكومية 
والفع�لي�ت  الأن�صطة  طريق  عن  للمجتمع  البيئي  الوعي 
مب�دئ  وغيير�ييش  املجتمع  وثييقيي�فيية  دور  وتييعييزيييز  البيئية 
البيئة،  حم�ية  يف  للم�ص�همة  الطالب  وت�صجيع  التطوع 
على  والعمل  عليه�،  والنف�ي�ت  املخلف�ت  اأ�صرار  ومعرفة 
اإبراز دور من�صوبي الهيئة يف امل�صوؤولية املجتمعية. ومت 
تطوير  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ش  بح�صور  املب�درة  اإطالق 
املحمية الدكتور طالل احلريقي وم�ص�ركة العقيد م�صعود 
بن خ�لد القبع ق�ئد القوات اخل��صة لالأمن البيئي مبنطقة 
حممد  بن  الله  عبد  رميي�ح(  )حم�فظة  وحم�فظ  الري��ش، 
�صن�ر  بن  بج�د  رميي�ح  املح�فظة  بلدية  ورئي�ش  ال�صراف�، 

ال�صبيعي، وم�ص�همة هيئة الهالل الأحمر ال�صعودي.

أنشطة وفعاليات 
بيئية بروضة خريم  

12

عدم تناول مشروبات الطاقة تخفيف السكريات والدهون التقليل من النشويات عالج 
القولون

تعاون بين »مانجا« و«تلتيل« 
لتطوير ألعاب الفيديو

»الثقافة« تستضيف 
بينالي »بينالسور« 

الريا�ض - البالد
بن  حممد  ملوؤ�ص�صة  الت�بعة  لالإنت�ج  م�جن�  �صركة  اأعلنت 
اتف�قية  اأم�ش )اخلمي�ش(، عن عقد  �صلم�ن )م�صك( اخلريي 
جديدة جتمعه� مع �صركة تلتيل جيمز �صركة ع�ملية مطورة 
جم�ل  يف  م�صتقل  ون��صر  الإلكرتونية  الألييعيي�ب  جميي�ل  يف 

."AAA الألع�ب الق�ص�صية مب� فيه� عن�وين "األع�ب
ومبوجب هذا التع�ون، �صت�صتثمر م�جن� لالإنت�ج يف لعبة 
ثق�يف  تب�دل  فر�صة  خالل  من  تطويره�  يف  وت�ص�رك  ق�دمة 
ب�لحتك�ك  ال�صعوديني  املوهوبني  من  جمموعة  منه  ي�صتفيد 
جيمز.وق�ل  تلتيل  يف  التطوير  فريق  مييع  والعمل  املب��صر 
الرئي�ش التنفيذي ل�صركة م�جن� لالإنت�ج ع�ص�م بخ�ري: "نحن 
فخورون ب�صراكتن� مع تلتيل جيمز، ال�صركة الرائدة ب�لإبداع 
العربي  الع�مل  منطقة  ت�صتعد  التف�علية.  الق�ص�ش  ورواييية 
اليوم لتكون واحدة من اأ�صرع اأ�صواق الألع�ب اجلديدة منًوا، 
ع�ملية  �صراك�ت  لتعزيز  مع�  نهدف  اخلطوة  هذه  خالل  ومن 

وتد�صني حقبة جديدة للمواهب ال�صعودية ال�ص�بة .

الريا�ض - البالد
ت�صتعد وزارة الثق�فة ل�صت�ص�فة املعر�ش الع�ملي بين�يل 
دورتييه  يف  "بين�ل�صور"  املع��صر  للفن  اليييدويّل  اجليينييوب 
الوطنّية  فيربيرو  دي  تري�ش  ج�معة  مع  ب�لتع�ون  الث�لثة، 
البين�يل وطّورته، حيث �صتكون  ابتكرت  التي  ب�لأرجنتني 
عنده�  �صيتوقف  الييتييي  الييدولييييية  املحط�ت  اإحيييدى  اململكة 
البين�يل خالل فرتة اإق�مته من يوليو اإىل دي�صمرب 2021م، 
منت�صرة يف  اأكر من 120 موقعً� يف 50 مدينًة  من �صمن 
اأكر من 400 فن�ن.وت�صت�صيف اململكة  23 دولة مب�ص�ركة 
البين�يل يف مدينتي الري��ش وجّدة، حيث �صيق�م يف حي 
ج�ك�ش ب�لدرعية ابتداًء من يوم غٍد اجلمعة )15 اأكتوبر(، 
ويف ق�صر ُخزام بّجدة ابتداًء من يوم الثالث�ء 30 نوفمرب، 
والفرتا�صّية"،  التم�ثلّية  بني  ع�مل  "اأ�صداء:  عنوان  حتت 

وتتن�ول اأعم�له حمور "طرٌق للعي�ش/ ت�صكُّالٌت متحّولة".
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جدة - البالد
لعالج  متعددة  طييرق  عن  تغذية  خييرباء  ك�صف 
فئ�ت  يه�جم  اأنييه  موؤكدين  الع�صبي،  القولون 
من  الأطييفيي�ل  ي�صيب  م�  وغ�لب�  خمتلفة،  عمرية 
عمر 14 ع�م�، ب�صبب التوتر وال�صغط النف�صي. 

الييدكييتييورة  العالجية  التغذية  خييبييرية  وقيي�لييت 
اأكر  من  اإن  تلفزيوين،  لق�ء  يف  املهدي،  �ص�رة 
وانعدام  التع�صب،  الع�صبي،  القولون  م�صكالت 
اأعرا�ش  من  اأن  اإىل  م�صرية  الطع�م،  يف  الرغبة 
رغم  املعدة  ب�متالء  ال�صعور  الع�صبي  القولون 

غ�زات  بوجود  والح�ص��ش  الطع�م،  تن�ول  عدم 
الع�صبي يوؤثر  القولون  اأن  البطن، مو�صحة  يف 
طرق  اأف�صل  اأن  اإىل  لفتة  ال�صغط،  مر�صى  على 
من  التقليل  يف  تتمثل  الع�صبي،  القولون  عالج 

تن�ول الن�صوي�ت وال�صكري�ت، والدهون.
الأطييعييميية  بتجنب  الييتييغييذييية  خيييرباء  وييينيي�ييصييح 
مثل:  الييقييولييون،  تهيج  قييد  الييتييي  وامليي�ييصييروبيي�ت 
ال�ص�ي، والقهوة، وم�صروب�ت الط�قة لحتوائه� 
والأطييعييميية  ال�صن�عية،  واملييحييلييييي�ت  الييكيي�فيييييني، 

مرتفعة الدهون.

نصائح لعالج القولون العصبي

مهرجان الرمان

albiladdailyalbiladdailyalbiladdailynewsalbiladdaily

ال�شيحية- وا�ض
فع�لي�ت  يف  مييزرعيية   80 ميين  اأكييير  تيي�ييصيي�رك 
مبركز  انطلق  اليييذي  اخليي�ميي�ييش،  الق�صيم  رمييي�ن  مييهييرجيي�ن 

ال�صيحية، بتنظيم بلدية حم�فظة البكريية وي�صتمر ع�صرة اأي�م.
ويهدف املهرج�ن اإىل دعم املهتمني بزراعة الرم�ن من خالل اإق�مة الربامج 
التثقيفية لهم واإيج�د نق�ط بيع، اإ�ص�فة اإىل عر�ش ال�صن�ع�ت التحويلية للرم�ن 
من زيت ودب�ش وبودرة وعطر الرم�ن كم� ي�ص�حب املهرج�ن جملة من الفع�لي�ت 

مب�ص�ركة عدة جه�ت حكومية.
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