ولي العهد يطلق "مجموعة بوتيك" لتطوير القصور التاريخية

�12صفحة | رياالن

األسبـوعية

ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

الريا�ض  -وا�س
�أعلن �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبد العزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،رئي�س
جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،رئي�س جمل�س
�إدارة �صندوق اال�ستثمارات العامة� ،أم�س (اخلمي�س)،
عن �إط�لاق "جمموعة بوتيك" ،التي تهدف �إىل تطوير
و�إدارة وت�شغيل �سل�سلة من الق�صور التاريخية والثقافية
ال�شهرية يف اململكة ،وحتويلها �إىل فنادق بوتيك فائقة
الفخامة ،لإحياء الرتاث الوطني الناب�ض بثقافة اململكة
الأ�صيلة ،وت��وف�ير جتربة �ضيافة ا�ستثنائية
وفريدة من نوعها.

وت�ستهدف املرحلة الأوىل من امل�شروع ،بالتعاون مع القطاع
اخلا�ص ،تطوير ثالث وجهات تاريخية ،وهي ق�صر احلمراء
يف جدة ،وق�صر طويق بالريا�ض� ،إ�ضافة �إىل الق�صر الأحمر
يف الريا�ض.
و�ستمزج "جمموعة بوتيك" �أ�صالة القيم الثقافية والرتاثية
للمملكة م��ع من��ط احل��ي��اة الع�صرية ،لتقدمي جت��رب��ة �ضيافة
ح�صرية ُترثي قطاع ال�ضيافة فائقة الفخامة يف اململكة ،مبا
يُ�سهم يف تنمية االقت�صاد املحلي .و�ستعمل ال�شركة على تقدمي
العديد من اخليارات املرموقة لأرقى املطاعم العاملية ،وتوفري
�أج��واء لال�سرتخاء يف �أح��دث مراكز اال�ستجمام ،وغريها من
اخلدمات احل�صرية واخلا�صة لكل �ضيف.
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مصور محترف ومقدم برامج يف موسم الرياض

«لجدل» :العمل التطوعي
شموع تضيء طريقي
جدة  -جنود النهدي

جمود يحفز على التبني املجتمعي
توا�صل اململكة العربية ال�سعودية ممثلة يف اجلهات ذات العالقة على تر�سيخ ثقافة العمل التطوعي ليكون وفق نهج َّ
والتنظيم والتمكني و�صو ًال �إىل مليون متطوع ومتطوعة نهاية عام 2030م ،كما �أن هناك برامج ممنهجة لتنفيذ العديد من املبادرات التطوعية يف
خمتلف حمافظات ومناطق اململكة ،والعمل على تدريب وت�أهيل املتطوعني؛ تعزيز ًا لقيم العمل التطوعي الذي ت�ضمنته م�ستهدفات الر�ؤية الطموحة،
يف م�سعى غايته �إدراك الأثر الإيجابي الفاعل للعمل التطوعي على الفرد واملجتمع ،ومن الكوادر الفاعلة يف جمال العمل التطوعي عبد العزيز حممد
جلدل الذي �ساهم يف العديد من املبادرات ،و�أثبت وجوده مع طاقم الهالل الأحمر كما �أنه م�صور حمرتف ومقدم برامج يف مو�سم الريا�ض و�شارك يف
تغطيات عديدة ف�ضال عن تخ�ص�صه يف هند�سة ال�شبكات ومن هنا بد�أنا احلديث معه.
ي��ق��ول جل��دل �إن العمل التطوعي �أ���ض��اء
ط��ري��ق��ه وا���ص��ب��ح مب��ث��اب��ة ���ش��م��وع م�ضيئة
وجت��ع��ل��ن��ي �أ���ش��ع��ر ب��ال�����س��ع��ادة لأن خدمة
الآخرين �أ�صبحت برامج يومية يف دفرت
حياتي وا�سعد كثريا بذلك.
ويف ���س���ؤال ع��ن دواف��ع��ه يف االن��خ��راط
مب�������س���ارات ع��م��ل اخل��ي�ر ق����ال :ال��ه��اج�����س
االن�ساين دفعني للم�شاركة يف مثل هذه
الأن�شطة التطوعية حيث � َّإن يف داخ��ل
ك��ل ف���رد ن����وازع خ�ي�ر ،ي��ت��م التعبري عنها
ب����أن���واع خم��ت��ل��ف��ة ،م��ث��ل رغ��ب��ة ال���ف���رد يف
تقدمي خدمة �إن�سانية ،والتقليل من معاناة
ا�ﻵ خرين وخدمة املحتاجني ،وغري ذلك من
امل�ساعدات التي تكون من ال��دواف��ع التي
تدفع الفرد للتطوع.
كما �أن التطوع جتعل الفرد ي�شعر باالنتماء
الوطني ونرى � َّأن هناك من يقوم بالتطوع
بو�صفه �ضريبة اختيارية ،بحيث يعمل
على تقدميها للتعبري ع��ن والئ���ه لوطنه،
وهذا الوالء قد يكون على م�ستوى قريته ومكان والدته،
�أو املدينة� ،أو البلدة التي يعي�ش فيها.
وعن كيفية حتفيز ال�شباب لالن�ضمام للأعمال التطوعية
قال :يتم هذا عن طريق ن�شر ثقافة العمل التطوعي بني
عي بني ّ
ال�شباب
ال�شباب
ويحتاج ن�ش ُر ثقافة العمل الت ّ
ُ
ّطو ّ

5000
�سكاكا ـ البالد

ٍ
جمهودات م�شرتكة ،على ال ّرغم من �أنّ ن�سبة �إقبال
�إىل
ّ
ال�شباب على مثل هذه الأعمال �آخذ ٌة باالزدياد ،ولتحقيق
ذلك ،يمُ كن ا�ستغالل الو�سائل الإعالم ّية املختلفة ،وو�سائل
االجتماعي التي ت�ستطيع خماطبة ّ
ال�شباب
التّوا�صل
ّ
ّطوع ّية يف
بلغتهم ،كما يمُ كن �أي�ض ًا �إدخ��ال الأع��م��ال الت ّ
�سائر املراحل احليات ّية التي مي ُّر بها الإن�سان
ّ
وال�شباب ،وجعلِها
يف فرتتي :امل ُراهقة،
مرتبط ًة بغاياتهم و�أهدافهم التي ي�سعون
�إىل حتقيقها؛ كمنح ّ
ُتفوقني يف
ال�شباب امل ّ
ّطوع ّية بع�ض التّ�سهيالت عند
الأعمال الت ّ
التحاقهم بامل� ّؤ�س�سات التّعليم ّية املختلفة؛
حيث �إنها تُ�ساعد على دفعهم نحو التم ُّيز يف
مثل هذه الأعمال ّ
ال�ضرور ّية لبناء جمتمعات
متينة و ُمتما�سكة .وح��ول مبادرة ان�ضمامه
�إىل العمل التطوعي مع فرق الهالل االحمر
قال :ان�ضمامي للتطوع يف الهالل عرب من�صة
ال����ت����ط����وع ل���ل���ه�ل�ال،
االح��م��ر ال�سعودي
ك���ان ب���داف���ع زي���ادة
خ�ب�رت���ي يف ال��ع��م��ل
التطوعي وقد تلقيت
عدة دورات يف جمال
الإ���س��ع��اف��ات الأول��ي��ة
وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع
احلالة و�سالمتها ،وكانت معظم احلاالت التي
ن�سعفها تتمثل يف اع��را���ض جلطات واال�صابات

ب���ك���ورون���ا وح������االت وم��ن��ه��ا
والدة ،ك��م��ا �أن دور املثقف
ال�����ص��ح��ي الأح����ي����اء ال�شعبية
لتوعية ال�سكان ،وكيفية حماية
�أنف�سهم من هذه اجلائحة ونتفقد من
منهم م�صاب ومن منهم خمالط بالإ�ضافة
اىل دوري كم�صور لهذه الأحداث وتوثيق
العمل اجلماعي التطوعي ،وابراز �صورة
م�����ش��رف��ة ل��ل��وط��ن و����س�ل�ام���ة امل��واط��ن�ين
واملقيمني .كما عملت مع ال�صحة كم�صور.
وم��ث��ق��ف ���ص��ح��ي .ت���وع���وي ار����ش���ادي.
لتو�صيل معلومات لكيفية الوقاية من
كورونا والطرق ال�صحيحة لك�سر حلقة
ف��اي��رو���س ك���ورون���ا ،عملت م��ع ال��ه�لال
االحمر ال�سعودي ،كم�سعف وم�صور
و�شاركت مع الهالل اثناء اجلائحة
ب��ن��ق��ل امل�����ص��اب�ين للم�ست�شفى
وعملت داخ���ل امل���والت كمثقف
�صحي بن�صح ال����زوار بلب�س
الكمامة واالل��ت��زام بامل�سافة الآم��ن��ة للتباعد
وكيفية الطرق ال�صحيحة لك�سر حلقة كورونا
للعي�ش بال�سالمة ،عملت مع �أمانة جدة كمثقف
�صحي لن�شر معلومات �صحيحة للوقاية من
كوفيد .١٩
ون�����ص��ح ال��ب��اع��ة ب��ا���س��ت��خ��دام ا���س��ت��ي��ك��رات
وار�����ش����ادات ل��وح��ي��ة ،ل��ل��زب��ائ��ن وال�����زوار
االطالع عليها الوقاية من كورونا واحلد من
انت�شاره ،عملت مع الدفاع املدين يف انقاذ
املحتجزين واخماد النريان و�إ�سعاف امل�صابني
من احلرائق ،وم�صور ًا ملعار�ضهم وتوثيق الأحداث،
عملت كمحرر �صحفي وم�صور �صحفي لنقل �أخبار
فعاليات الرتفيه �أو منا�سبات �أو حوادث.
وفيما يتعلق ب�أبرز املواقف التي تعر�ض لها خالل
عمله يف التطوع قال� :أذكر �إنني كنت مقدم برامج
لفعالية من الفعاليات ،وقد توقفت قليال لإنقاذ
�أحد الأ�شخا�ص تعر�ض لك�سر يف يده �أثناء اللعب
بامل�سابقة .املوقف الثاين؛ كنت �أق��دم الفعالية
وامل�سابقات وبعدها قمت بواجبي اال�سعايف.
وعن الر�سالة التي يريد توجيهها للمتطوعني
ق����ال :ع��ل��ي��ه��م �أن ي��ع��رف��وا اوال ق��ي��م��ة العمل
التطوعي وان ي�ستمروا فيه و�أن يثابروا عليه،
كما ان على املتطوع �أن يجعل يف ذهنه �سالحا
مل��ح��ارب��ة الك�سل ،و���س��وف ي�شعر بال�سعادة
نتيجة مل�ساعدته الغري.

ساعة من العمل الدؤوب

مشاعل تزرع ثمار الخير

رك��زت ر�ؤي��ة اململكة  2030الطموحة على اال�ستفادة
من �سواعد �أبناء وبنات الوطن املتنوعة ،التي �أ�صبحت
عالمة فارقة بني �أبناء الوطن ملا حققوه من جناحات
كثرية ام��ت��دت يف ال��داخ��ل واخل���ارج و�أ�صبحت �سمة
يتمتعون بها يف كثري م��ن امل��ج��االت ���س��واء يف العمل
التطوعي �أو بالأجر.
وم��ن من���اذج ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي ُحققت م��ا ق��ام��ت ب��ه يف
منطقة اجل��وف م�شاعل بنت �إبراهيم ال�سعران التي
حققت �أكرث من � 5000ساعة عمل يف املجال التطوعي
منذ  12عاما م�ضى وهي يف عمر اخلام�سة ع�شرة ،حيث
�أكدت �أن الإن�سان بطبعه ال ي�ستطيع العي�ش مبفرده بل
جمتمع ومع جمموعة من
يحتاج �إىل �أن يكون �ضمن
ٍ
الأ�شخا�ص ،والفطرة ال�سليمة تدعو الإن�سان دائم ًا �إىل
تقدمي اخلري ،الفتة النظر �إىل �أن �أعمال التطوع اختلفت
ك��ث�ير ًا عما ك��ان��ت عليه قبل ر�ؤي���ة اململكة  2030م،
ف�أ�صبحت الفر�ص �أكرث توفر ًا و�أكرث تنظيما� ،إ�ضافة �إىل

تعدد الربامج املتنوعة والتدريبية املتوفرة للمتطوعني.
وذك��رت ال�سعران �أن بداية رحلتها كانت من املدر�سة،
حيث �شاركت لإقامة الربامج وم�شاركة معلماتها يف
العديد من الأعمال حتى منت جتربة التطوع لت�شارك
يف العديد م��ن ال��ف��رق واملنا�سبات بعد امل��در���س��ة ،كما
�أ�سهمت يف ت�أ�سي�س عدد من الفرق باجلوف وعملت ملدة
عام كامل كمتطوعة يف وزارة ال�صحة ،م�ضيفة �أن فر�ص
التطوع كانت يف ال�سابق �ضئيلة وغري متاحة يف الكثري
من القطاعات� ،إال �أن ر�ؤي��ة  2030رك��زت على العمل
التطوعي ك�أحد براجمها الرئي�سة ،مما �أ�سهم يف تطوير
العمل التطوعي يف عدد من القطاعات ،و�أوجدت فر�ص ًا
كبرية ومن�صات حتفظ جهود املتطوعني ومعرتف بها
م��ن قبل اجل��ه��ات الر�سمية تعمل على تنظيم الأع��م��ال
التطوعية مم��ا جعل اجل��ه��ات املختلفة ت��وف��ر برامج
لتطويرهم وحت�سني �أدائهم.
ولفتت االنتباه �إىل �أن ثقافة التطوع يف املجتمع ارتفعت
ب�شكل ملحوظ و�أ�صبح الكثري من �أبناء وبنات الوطن

ُيقبلون عليها ك�أحد امل�صادر املهمة للخري ،حتى �أ�صبحنا
ن�شاهد ع�شرات الفرق التطوعية املتخ�ص�صة التي
ت��ق��دم �أع��م��اال م��ت��ن��وع��ة ،منها ال��ت��ط��وع ال�صحي
والبلدي واالجتماعي و�أع��م��ال الهالل الأحمر
وغريها الكثري ،فهو �سلوك ح�ضاري ي�سهم يف
تعزيز قيم التعاون ،ون�شر الرفاه بني �سكان
املجتمع الواحد.
ووجهت ال�سعران ن�صيحتها للمتطوعني عرب
جتربتها الطويلة ب����أن التخ�ص�ص ينعك�س
على املتطوع وي�سهم يف تطوير قدراته ،وال
بد من اختيار املتطوع الأعمال التي تتوافق
مع تخ�ص�صه �أو هوايته ،حتى ينعك�س عليه
�إيجابيا ،كما يجب املحافظة على املرونة يف
العمل التطوعي ومع الأفراد الآخرين ،و�إدراك
�أن ال��ب��داي��ة �ستكون �صعبة ول��ك��ن بال�صرب
والت�أقلم مع طبيعة العمل التطوعي �سيجني
ثمار اخلري يف احلياة الدنيا والآخرة.

األسبـوعية

األسبـوعية

محليات
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ولي العهد يطلق "مجموعة بوتيك" المتخصصة في الضيافة الفندقية الفاخرة
تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة
الريا�ض  -وا�س
�أع���ل���ن ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز ،ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء،
رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية
وال��ت��ن��م��ي��ة ،رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
�صندوق اال�ستثمارات العامة� ،أم�س
(اخل��م��ي�����س) ،ع��ن �إط��ل�اق "جمموعة
بوتيك" ،ال��ت��ي ت��ه��دف �إىل ت��ط��وي��ر
و�إدارة وت�شغيل �سل�سلة من الق�صور
ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ال�����ش��ه�يرة يف
اململكة ،وحتويلها �إىل فنادق بوتيك
فائقة الفخامة ،لإحياء الرتاث الوطني
الناب�ض بثقافة اململكة الأ�صيلة ،وتوفري
جت��رب��ة ���ض��ي��اف��ة ا�ستثنائية
وفريدة من نوعها.
وب����ال����ت����ع����اون
م���ع ال��ق��ط��اع
اخل��ا���ص،

"يونسيف" ُتشيد بقرار استئناف
الدراسة حضوريًا بالمملكة
الريا�ض  -البالد

�أ�شادت نائب ممثل منظمة اليون�سيف لدول اخلليج العربية
جمانة احلاج �أحمد ،بقرار ا�ستئناف الدرا�سة ح�ضوريًا يف
املرحلتني االبتدائية وريا�ض الأط��ف��ال ،م���ؤك��د ًة �أنها خطوة
�ضرورية للأطفال ،ال �سيما �أن املدار�س يجب �أن تكون �آخر ما
يتم �إغالقه و�أول ما يتم فتحه �أثناء جائحة كورونا.
جاء ذلك خالل زيارة وفد املنظمة ملدر�سة البث الف�ضائي ،وكان
يف ا�ستقبال الوفد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور
حممد بن �سعود املقبل ،الذي قدم �شرحً ا موج ًزا عن املدر�سة
وا�ستديوهات البث ،و�آل��ي��ة ت�صوير ال��درو���س وت�سجيلها،
�إىل جانب عمليات الإ���ش��راف ال�ترب��وي ملحتواها ،كما ُق��دِ م
خالل الزيارة عر�ض مرئي تعريفي عن من�صتي "مدر�ستي"
و"رو�ضتي".
و�أ ّكدت جمانة احلاج� ،أن جتربة اململكة يف تقدمي التعليم -عن
بُعد -من خالل من�صتي "مدر�ستي" و" رو�ضتي" وقنوات
"عني"؛ ُتعد ريادية على م�ستوى العامل ،ومتيزت باملتابعة
والتقييم والتطوير امل�ستمر ،الفت ًة �إىل تقدمي وزارة التعليم
يف اململكة طابعًا �شموليًا جت��اوز التع ّلم �إىل تعزيز برامج
احلماية من الإيذاء ،والنمو النف�سي واالجتماعي للأطفال.
و�أ���ش��ارت �إىل ث��راء ال��زي��ارة مبا ت�ضمنته من االط�لاع على
جهود الإدارات والوكاالت املعنية بالتعليم عن بُعد والتعليم
الإل��ك�تروين يف وزارة التعليم� ،إىل جانب خطط وبرامج
تطوير التعليم يف اململكة ،وما حتقق من جناحات مميزة،
مبين ًة �أن مدر�سة البث الف�ضائي لت�سجيل الدرو�س تعك�س
ج��ه��ودًا رائ��ع��ة يف تقدمي التع ّلم بطريقة نوعية ومميزة،
و�إع����داد درو����س متنوّ عة جلميع م��راح��ل التعليم ال��ع��ام،
و�أر�شفتها على اليوتيوب ،حيث �ستكون هذه الدرو�س داعمة
وم�ساندة للتع ّلم.

"اإلحصاء" :ارتفاع مؤشر الرقم
القياسي العام ألسعار العقارات
الريا�ض  -البالد

�أكدت الهيئة العامة للإح�صاء (� )GASTATأم�س (اخلمي�س)،
وجود ارتفاع يف الرقم القيا�سي لأ�سعار العقارات بن�سبة %0.9
يف الربع الرابع من ع��ام 2021م ،مبينة �أن ه��ذا االرت��ف��اع يعود
�إىل التغريات احلا�صلة يف القطاعات الرئي�سة املكونة للم�ؤ�شر؛
�إذ ت�أثر بارتفاع �أ�سعار العقارات "ال�سكنية" بن�سبة  ،%1.7كما
�أ�سهم انخفا�ض �أ�سعار كل من العقارات "التجارية" بن�سبة ,%0.7
و"الزراعية "بن�سبة  %0.2يف التقليل من ن�سبة ارتفاع امل�ؤ�شر
العام.
وبح�سب نتائج ن�شرة تقرير الرقم القيا�سي لأ�سعار العقارات يف
اململكة للربع الرابع ع��ام 2021م ،ك��ان ارتفاع �أ�سعار الأرا�ضي
ال�سكنية هو امل�ؤثر الأك�بر يف ارتفاع �أ�سعار العقارات يف الربع
ً
مقارنة بالربع نف�سه من عام 2020م؛ حيث
الرابع عام 2021م
�سجل القطاع ال�سكني ارتفاع ًا بن�سبة  ,%1.7مت� ً
أثرا بارتفاع �أ�سعار
ً
ونظرا لثقل القطاع ال�سكني,
قطع الأرا�ضي ال�سكنية بن�سبة .%2.0
كان له ت�أثري كبري يف ارتفاع امل�ؤ�شر العام.
ي�شار �إىل �أن الرقم القيا�سي لأ�سعار العقارات يهدف �إىل �إيجاد
م���ؤ���ش��رات �إح�صائية عقارية دقيقة تقي�س ال�سوق العقاري يف
اململكة وفق الأ�س�س واملعايري العلمية املتعارف عليها عامليًا ،كما
يهدف �إىل �سد ثغرة البيانات املتعلقة يف جمال العقارات ،ويعد
�أدا ًة ً
مهمة لدعم اجلهات املعنيَّة باتخاذ القرارات االقت�صادية املعنية
بهذا املجال ,والإ�سهام يف تنميته وتطوره مبا يحقق �أهداف ر�ؤية
اململكة .2030
وتفيد بيانات الرقم القيا�سي لأ�سعار العقارات املعنيني واملهتمني
بالتحليالت الإح�صائية واالقت�صادية اخلا�صة بتحرك �أ�سعار
ال��ع��ق��ارات ،كما ت�سهم يف و���ض��ع وب��ن��اء جمموعة م��ن التنب�ؤات
والت�صورات امل�ستقبلية للقطاع العقاري على مدى فرتات زمنية
خمتلفة.

ت�ستهدف املرحلة الأوىل من امل�شروع تطوير وت��وف�ير �أج���واء لال�سرتخاء يف �أح���دث مراكز
ثالث وجهات تاريخية ،وهي ق�صر احلمراء يف اال�ستجمام ،وغريها من اخل��دم��ات احل�صرية
جدة ،الذي �سي�ضم  77غرفة ،ت�شمل  33جناح ًا واخلا�صة لكل �ضيف.
فاخر ًا و 44فيال فاخرة ،وق�صر طويق بالريا�ض وب����ه����ذه امل���ن���ا����س���ب���ة ،ق�����ال حم���اف���ظ ���ص��ن��دوق
الذي �سي�ضم  96غرفة ت�شمل  40جناح ًا فاخر ًا اال�ستثمارات العامة ،يا�سر ال��رم��ي��ان" :ي�أتي
�إط������ل������اق �����س����م����و ويل
و 56ف���ي�ل�ا ف����اخ����رة،
ال��ع��ه��د مل��ج��م��وع��ة بوتيك
�إ����ض���اف���ة �إىل ال��ق�����ص��ر
الأح��م��ر يف ال��ري��ا���ض ،مزج أصالة القيم الثقافية ت�����أك����ي����د ًا م���ن���ه  -ح��ف��ظ��ه
الله  -على دور �صندوق
ال���ذي �سيحتوي على
 71غ��رف��ة ت�����ش��م��ل  46والتراثية للمملكة مع اال�ستثمارات العامة يف
ت��ط��وي��ر ق��ط��اع��ات واع���دة
ج��ن��اح�� ًا ف���اخ���ر ًا ،و25
نمط الحياة العصرية يف امل��م��ل��ك��ة ،وامل�ساهمة
غرفة �ضيافة فاخرة.
يف حت��ق��ي��ق م�ستهدفات
و���س��ت��م��زج "جمموعة
ال���������ص����ن����دوق ل���ت���ن���وي���ع
بوتيك" �أ���ص��ال��ة القيم
االقت�صاد ال�سعودي".
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال�ت�راث���ي���ة
للمملكة م��ع من��ط احل��ي��اة ال��ع�����ص��ري��ة ،لتقدمي و�أ�ضاف معاليه�" :سيُ�سهم �إطالق املجموعة يف
جتربة �ضيافة ح�صرية ُت�ثري قطاع ال�ضيافة تنويع الفر�ص ال�سياحية يف ال�سوق ال�سعودي،
فائقة الفخامة يف اململكة ،مبا يُ�سهم يف تنمية وي��ع��زز مكانة اململكة �إقليمي ًا ودول��ي�� ًا كوجهة
�سياحية وثقافية رائدة مبا يتما�شى مع �أهداف
االقت�صاد املحلي.
و���س��ت��ع��م��ل ال�����ش��رك��ة ع��ل��ى ت��ق��دمي ال��ع��دي��د من ر�ؤية اململكة ."2030
اخل��ي��ارات امل��رم��وق��ة لأرق���ى امل��ط��اع��م العاملية ،من جهة ثانية ،ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي

الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبد العزيز ،ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
يف الريا�ض� ،أم�س ،املبعوث اخلا�ص لفخامة
الرئي�س الرو�سي ل�ش�ؤون الت�سوية ال�سورية
ال�سيد �ألك�سندر الفرينتيف.
ونقل املبعوث الرو�سي ،حتيات فخامة الرئي�س
ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ين رئ��ي�����س رو���س��ي��ا االحت���ادي���ة
ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبد العزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع ،فيما حمله �سموه حتياته
لفخامته .وج��رى خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�ض
�أوجه العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني،
وتطورات الأحداث يف �سوريا.
ح�ضر اال�ستقبال م��ع��ايل وزي���ر ال��دول��ة ع�ضو
جمل�س الوزراء م�ست�شار الأمن الوطني الدكتور
م�����س��اع��د ب��ن حم��م��د ال��ع��ي��ب��ان ،وم��ع��ايل رئي�س
اال���س��ت��خ��ب��ارات العامة الأ���س��ت��اذ خ��ال��د ب��ن علي
احل��م��ي��دان .كما ح�ضره م��ن اجل��ان��ب الرو�سي
مبعوث وزي���ر اخل��ارج��ي��ة م��دي��ر �إدارة ال�شرق
الأو����س���ط و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا ال�سفري �ألك�سندر
كين�شاك.

 8مذكرات تفاهم الستخدام وقود الهيدروجين للمركبات والحافالت
الريا�ض  -البالد

وق��ع��ت وزارة ال��ط��اق��ة� ،أم�����س (اخل��م��ي�����س) ،بح�ضور
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير عبدالعزيز بن �سلمان بن
عبدالعزيز وزير الطاقة ،ثماين مذكرات تفاهم مع عدد من
اجلهات لتنفيذ عد ٍد من امل�شروعات التجريبية للمركبات
واحلافالت التي تعمل على خاليا وقود الهيدروجني يف
مواقع وط��رق خمتارة يف عدد من مدن اململكة ،وت�شمل
م�شروع مركبات وحافالت وق��ط��ارات وتطبيقات النقل
بتقنية خاليا وقود الهيدروجني ،وم�شروع �إنتاج وقود
الطائرات امل�ستدام.
ونوه �سمو وزير الطاقة باهتمام خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله  -بقطاع
ال��ط��اق��ة ،وحر�صه على تنمية وا�ستثمار جميع م��وارد
الطاقة التي تتمتع بها اململكة ،مو�ضح ًا �أن هذه اخلطوة
ت�أتي بالتزامن مع �إعداد �إ�سرتاتيجية الهيدروجني التي
�ستكون ج��زءًا من ا�سرتاتيجية الطاقة املتكاملة ،التي
ت�شمل امل�ستهدفات وخارطة الطريق واجل��دول الزمني
لتحقيقها ،مثمنا دعم وم�ساندة �سمو ويل العهد ،قائال:
�إنها جت�سيد للدعم وامل�ساندة الدائمني من �سمو ويل العهد
لقطاعات الطاقة املختلفة؛ �إذ ال بد يل من التنويه هنا،
بالدور القيادي الكبري ،الذي ينه�ض به �سموه يف متكني
قطاع الطاقة ،من خالل املتابعة امل�ستمرة ،والدعم الكبري،
الذي نحظى به على كل امل�ستويات ،بالإ�ضافة �إىل قيادة
�سموه للجان العليا املعنية بقطاع الطاقة".
وق���ال �سموه" :ال يفوتني �أن �أُ���ش��ي��د �أي�����ض�� ًا ،بالتعاون
والتكامل ال���ذي ظهر ب�ين ال�شركاء يف ه��ذه امل��ذك��رات،

على اخ��ت�لاف جم��االت��ه��ا ،فهذا ال��ت��ع��اون والتكامل ميثل
دع��مً��ا حقيقيًا مل�ساعينا لتحقيق ال��ه��دف ال���ذي ر�سمته
ر�ؤية "اململكة  "2030لتنويع م�صادر الطاقة املُتاحة يف
اململكة ،لت�صبح اململكة رائدة يف جميع جماالت الطاقة،
على م�ستوى العامل ،كما ظلت رائ��دة ،عاملي ًا ،يف �صناعة
البرتول على مدى �أكرث من ثمانني عام ًا".
ووق��ع �سمو وزي��ر الطاقة �أرب��ع مذكرات تفاهم؛ الأوىل
حول م�شروع مركبات وحافالت خاليا وقود الهيدروجني
مع جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن ،والثانية مذكرة
ح��ول م�����ش��روع ق��ط��ارات خ�لاي��ا وق���ود ال��ه��ي��دروج�ين مع
ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية (�سار)؛ واملذكرة
الثالثة حول م�شروع �إنتاج وقود الطائرات امل�ستدام مع
ال�شركة ال�سعودية للتنمية واال�ستثمار التقني "تقنية"،

وال���راب���ع���ة مل�����ش��روع م��رك��ب��ات وح���اف�ل�ات خ�لاي��ا وق���ود
الهيدروجني مع الهيئة امللكية للجبيل وينبع.
م��ن جانبه ،وق��ع م�ساعد وزي��ر الطاقة ل�ش�ؤون التطوير
والتميز املهند�س �أحمد بن مو�سى الزهراين ثالث مذكرات
تفاهم؛ الأوىل حول م�شروع تطبيقات النقل بتقنية خاليا
وقود الهيدروجني مع �شركة نيوم؛ والثانية حول م�شروع
حافالت خاليا وقود الهيدروجني مع الهيئة امللكية ملدينة
مكة املكرمة وامل�شاعر املقد�سة؛ والثالثة ح��ول م�شروع
تطبيقات حافالت خاليا وقود الهيدروجني مع �شركة البحر
الأحمر للتطوير ،بينما وقع م�ساعد وزير الطاقة ل�ش�ؤون
البرتول والغاز املهند�س حممد بن عبدالرحمن الرباهيم،
م��ذك��رة ت��ف��اه��م مل�����ش��روع تطبيقات ال��ن��ق��ل بتقنية وق��ود
الهيدروجني مع ال�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية.

أكدت أن المليشيا تزعزع أمن واستقرار المنطقة ..المملكة:

غياب الحزم الدولي تجاه الحوثي أضر بالشعب اليمني
نيويورك  -البالد

�أك���دت اململكة م��ب��ادرت��ه��ا حل�� ّل ال��ن��زاع يف اليمن،
ودعوة املجتمع الدويل وجمل�س الأمن �إىل اتخاذ
�إج��راءات حازمة جتاه ملي�شيا احلوثي الإرهابية
املدعومة من �إيران ،التي تعرقل جميعجهود ال�سالم
ال�ساعية �إىل التو�صل �إىل حل �سيا�سي �شامل حتت
رعاية الأمم املتحدةً ،
ووفقا لقرارات جمل�س الأمن
ً
خا�صة القرار  2216ومبادرة جمل�س
ذات ال�صلة ،
ال��ت��ع��اون اخلليجي وخم��رج��ات م���ؤمت��ر احل���وار
الوطني ،م�شددة على �أن غياب الإجراءات احلازمة
جت��اه ه��ذه امللي�شيا ه��و م��ا �أعطاها م�ساحة �أكرب
العربية ال�سعودية الدائم لدى الأمم املتحدة امل�ست�شار حممد
للإ�ضرار بال�شعب اليمني ،وزعزعة �أمن وا�ستقرار
املنطقة ،والت�أثري ب�شكل كبري على الأمن وال�سلمالدوليني. بن عبدالعزيز العتيق ،م�ضيفا" :امللي�شيا احلوثية الإرهابية
جاء ذلك يف كلمة اململكة �أم��ام جمل�س الأم��ن ال��دويل حول امل��دع��وم��ة م��ن �إي����ران ت���ؤك��د ي��وم ً��ا بعد ي��وم ع��دم اكرتاثها
املناق�شة حتت البند "احلالة يف ال�شرق الأو�سط ،مبا يف لتطلعات ال�شعب اليمني ال�شقيق وا�ستقرار اليمن ،وعلى
ذلك امل�س�ألة الفل�سطينية" ،التي �ألقاها نائب مندوب اململكة دورها التخريبي يف تهديد ا�ستقرار املنطقةوال�سلم والأمن

الدوليني ،و�أك�بر دليل على ذلك ا�ستمرارها يف
تهديد �سالمة املالحة الدولية وا�ستخدامالأعيان
املدنية وامل��وان��ئ اليمنية لزعزعة �أم��ن املنطقة
ومهاجمة املدنيني يف اململكة ودول��ة الإم��ارات
ال�شقيقة ،التي ك��ان �آخ��ره��ا الهجوم الإره��اب��ي
اجلبان ال��ذي ا�ستهدف مطار �أبوظبي ال��دويل،
وخطف ال�سفينة الإماراتية روابي.
و�أكد العتيق ً
جمددا وقوف اململكة التام مع دولة
الإم���ارات �أم��ام كل ما يهدد �أمنها وا�ستقرارها
و�أه���م���ي���ةم���واج���ه���ة خ���ط���ورة ه����ذه اجل��م��اع��ة
الإره��اب��ي��ة وتهديدها امل�ستمر لال�ستقرار يف
املنطقة والعاملً ،
الفتا االنتباه �إىل حق اململكة
يف ات��خ��اذ جميع الإج������راءات ال�ل�ازم���ة ،مب��ا ي��ت��واف��ق مع
التزاماتها ً
وفقا للقانون الدويل للرد على جميع املمار�سات
والأعمال الإرهابية التي تتعر�ض لها من قبل هذه امللي�شيا
الإرهابيةاملدعومة من �إيران.

افتتاح الصالة الشاملة للخدمات الجمركية بميناء جدة
جدة  -البالد

افتتح حمافظ هيئة ال��زك��اة وال�ضريبة واجل��م��ارك املهند�س
�سهيل بن حممد �أبامني� ،أم�س (اخلمي�س) ،ال�صالة ال�شاملة
بجمرك ميناء جدة الإ�سالمي ،التي �سيُق َدم من خاللها جميع
اخلدمات اجلمركية يف امليناء بطريقة تدعم مرونة و�سهولة
الإجراءات اجلمركية.
و�أكد �أبامني� ،أن القطاعات احلكومية يف اململكة ،حتظى
بعناية واهتمام ودعم غري حمدود من قيادتنا الر�شيدة،
ً
انطالقا من يقني را�سخ
التي جعلتها يف مقدمة �أولوياتها
ب�أهمية تطوير منظومة العمل احلكومي ،ومتا�شيًا مع

ذل��ك ج��اء افتتاح ال�صالة ال�شاملة يف جمرك ميناء جدة
الإ�سالمي؛ بهدف تب�سيط �إج��راءات اال�ستفادة من جميع
اخلدمات اجلمركية التي ُتقدمها الهيئة يف امليناء ،وذلك
مبا يُحقق اخت�صار الوقت واجلهد على العمالء.
وب�ّي�نّ �أن ت��د���ش�ين ال�����ص��ال��ة ال�شاملة يف ج��م��رك م��ي��ن��اء ج��دة
الإ�سالمي هو مبثابة خطوة تدعم جهود الهيئة لت�سهيل و�سرعة
�إنهاء الإجراءات اجلمركية ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يُ�سهم يف
تقدمي خدمات جمركية ذات جودة وكفاءة عالية ترثي جتربة
العمالء وتدعم يف الوقت نف�سه م�ستهدفات الهيئة ب�أن تكون
اململكة من�صة لوج�ستية عاملية.

و�أ����ش���ار �إىل �أن الهيئة ت�سعى بجميع ف��روع��ه��ا ومنافذها
اجلمركية للو�صول �إىل حتقيق الكفاءة العالية يف تقدمي
اخلدمات الزكوية وال�ضريبية واجلمركية ،وذلك مبا يتما�شى
مع توجيهات القيادة الر�شيدة –حفظها الله– برفع م�ستوى
اخلدمات املقدمة للم�ستفيدين وفق ر�ؤية اململكة .2030
وقد �صممت ال�صالة اجلديدة مبفهومها ال�شامل وفق موا�صفات
وبنية حتتية متطورة تدعم ان�سيابية العمل وت�سهم يف ت�سهيل
رحلة العميل من خالل مزايا عديدة ،من �أبرزها توفري نافذة
موحدة لتقدمي جميع اخلدمات اجلمركية على مدى � 24ساعة
وطوال �أيام الأ�سبوع دون انقطاع.

كلمة
مكتسبات
سياحية
ي���أت��ي �إع�ل�ان �سمو الأم�ي�ر حممد بن
�سلمان ب��ن عبد ال��ع��زي��ز ،ويل العهد
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س ال��������وزراء،
رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية
وال��ت��ن��م��ي��ة ،رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
�صندوق اال�ستثمارات ال��ع��ام��ة ،عن
�إط�ل�اق "جمموعة بوتيك" ،لتطوير
و�إدارة وت�شغيل �سل�سلة من الق�صور
التاريخية والثقافية ال�شهرية يف
اململكة وحتويلها �إىل فنادق بوتيك
فائقة الفخامة ،خطوة مهمة لإحياء
ال��ت��راث ال��وط��ن��ي ال��ن��اب�����ض بثقافة
امل��م��ل��ك��ة الأ���ص��ي��ل��ة ،وت��وف�ير جتربة
�ضيافة ا�ستثنائية وف��ري��دة ،ام��ت��دادًا
ملنظومة الإجن��ازات اجلاري تنفيذها
يف مدن امل�ستقبل ويف املناطق ،وما
هو قادم من امل�شروعات بهذا التميز.
وهكذا ي�شهد قطاع ال�سياحة خطوات
نوعية مت�سارعة �ضمن م�ستهدفات
ر�ؤي����ة اململكة  ،2030مب�شروعات
كربى هي ثمار القرارات واملبادرات
التاريخية ال��ت��ي تتخذتها ال��ق��ي��ادة-
حفظها ال��ل��ه -جل��ع��ل امل��م��ل��ك��ة وجهة
�سياحية عاملية ت�ستهدف الو�صول
�إىل م��ائ��ة م��ل��ي��ون زائ���ر و���س��ائ��ح من
ال���داخ���ل واخل������ارج خ��ل�ال �أق�����ل من
ع��ق��د زم��ن��ي ،وت���أخ��ذ مكانها املتقدم
على خارطة ال�سياحة العاملية  ،بكل
مايعنيه ذلك من تنويع م�صادر الدخل
العام و�أرق���ام واع��دة ل�ل�إي��رادات غري
النفطية ت�شكل �إ�ضافات قوية للناجت
الإجمايل ،ونحو مليون فر�صة عمل
ل�شباب ال��وط��ن م��ن اجلن�سني ،ومن
�أج���ل ذل���ك تتوا�صل دوائ���ر الت�أهيل
والتوظيف يف خمتلف التخ�ص�صات
�ضمن اال�سرتاتيجية ال�شاملة مل�ستقبل
ال�سياحة ال�سعودية بب�صمات الإجناز
ور�ؤية الريادة.

 5591إصابة
جديدة بكورونا
الريا�ض  -البالد

�أع��ل��ن��ت وزارة ال�����ص��ح��ة �إح�����ص��ائ��ي��ة ج��دي��دة
مل�ستجدات كورونا يف اململكة خالل الـ� 24ساعة
املا�ضية ت�ضمّنت ت�سجيل � 5591إ�صابة م�ؤكدة،
وت��ع��ايف  5238ح��ال��ة ،فيما بلغ ع��دد احل��االت
احلرجة  540حالة.
وبيّنت الإح�صائية �أن �إجمايل عدد الإ�صابات يف
اململكة بلغ  638327حالة ،فيما بلغ عدد حاالت
التعايف  584050حالة .وفيما يخ�ص الوفيات
فقد مت ت�سجيل حالتي وفاة ،حيث و�صل �إجمايل
عدد الوفيات يف اململكة �إىل  8914حالة.
ون�صحت وزارة ال�صحة اجلميع بالتوا�صل
مع مركز ( )937لال�ست�شارات واال�ستف�سارات
على م��دار ال�ساعة ،واحل�صول على املعلومات
ال�صحية واخلدمات ومعرفة م�ستجدات فريو�س
(كورونا).
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يستقطب األهالي والزوار لرؤية تساقط الجليد

جبل اللوز ..

سياحة الثلج في انتظار االستثمار
تبوك ـ البالد
يعترب جبل اللوز من �أعلى ال�سال�سل اجلبلية يف منطقة ح�سمى التي تعد جبالها امتدادا جلبال ال�سروات ،املمتدة من غرب منطقة تبوك وحتى وادي رم بالأردن ،ويبلغ ارتفاعه
( 2580مرتا) فوق �سطح البحر .و�سبب ت�سمية اجلبل يعود لوجود �شجر اللوز به ،وتنت�شر فيه الر�سوم ال�صخرية التي يرجع تاريخها �إىل حقب تاريخية خمتلفة ،باال�ضافة
�إىل النقو�ش القدمية والكتابات الإ�سالمية ،والتي عرفت بها املنطقة ب�شكل عام ب�سبب موقعها اجلغرايف املتميز بني احل�ضارات القدمية .خالل الأيام املا�ضية �شهد جبل اللوز
ت�ساقط الثلوج على �سفوحه ،وادت هذه البانوراما �إىل تقاطر الأهايل وال�سياح لر�ؤية الثلوج واال�ستمتاع بها ،و�أخذ ال�صور التذكارية و�سط �أجواء �شديدة الربودة.

كما يعترب جبل ال �ل��وز م��ن �أه��م امل �ع��امل ال�سياحية
ال�شتوية باملنطقة ،ومت م��ؤخ��را �إدراج جبل اللوز
��ض�م��ن امل ��واق ��ع ال���س�ي��اح�ي��ة ،ح �ي��ث جت ��ذب مناظر
الثلوج ،وهي تغطي جبال اللوز يف تبوك حما�س
الأهايل والزوار لتجربة العي�ش يف املناطق الثلجية
واال�ستمتاع بها ،يف ال��وق��ت ال��ذي ت�سابق الكثري
�إىل توثيق تلك امل�شاهد بال�صور ومقاطع الفيديو،
ال�ت��ي راج ��ت على من�صات ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
والإعالمية.
وشاح أبيض
يعترب جبل اال��وز وجهة مثالية ملَن يرغب بق�ضاء
عطلة �شتوية مليئة باللحظات املميزة ،لذلك يق�صدها
ه ��واة ال��رح�لات وامل �غ��ام��رة يف واح���دة م��ن �أج�م��ل
الت�ضاري�س واله�ضاب اجلرانيتية ،بالإ�ضافة �إىل
ر�سوم �صخرية متعددة ذات بُعد تاريخي كبري ترجع

�إىل �أكرث من � 10آالف عام.
المشي على الجليد
من التجارب والأن�شطة ال�سياحية املمتعة التي ميكن
تنفيذها على قمة جبل «اللوز» :التزلج على امل�سارات
املغطاة بالثلوج ،وامل�شي على اجلليد ،ومراقبة
الهدوء املذهل للرمال الناعمة حتت طبقة الثلوج يف
جولة ممتعة� .إ�ضافة �إىل �أن التخييم و�سط حقول
الثلج من �أجمل التجارب ال�سياحية ال�شتوية؛ لذلك
يُعرف ال�شتاء يف اململكة العربية ال�سعودية با�سم
«مو�سم الك�شتة» �أو التخييم خالل النهار �أو الليل؛
فالن�سيم اللطيف وامل �� �س��ارات امل�ك���س��وة بالثلوج
وال�سماء امل�ضاءة بالنجوم الالمعة و�سيلة الطبيعة
ل��دع��وة �سكان ت�ب��وك وال �ق��ادم�ين �إل�ي�ه��ا م��ن خمتلف
مناطق اململكة؛ لال�ستمتاع ب�سحر ال�شتاء يف اململكة.
ت�ساقط الثلوج يف اململكة حالة ا�ستثنائية تقرتب من

املفاجئة يف الزمان واملكان؛ لذلك تتنامى الرغبة يف
م�شاهدته عن قرب بالو�صول �إىل «جبل اللوز».
وبينما تكت�شف املناظر الطبيعية اخلالبة� ،ستنغم�س
يف تلم�س قطع الثلج ت��ذوب يف راح��ة ي��دك ،وتبني
املج�سمات والأ�شكال الثلجية واملنحوتات الفنية
التي �ستبقى يف الذهن �أكرث مما ميكنها الثبات يف
املكان؛ لتحظى بواحد من �أكرث جوانب ال�شتاء �سحر ًا
يف ظل ر�ؤية ت�ساقط الثلوج التي تغطي املنحدرات
ورمال ال�صحراء الذهبية بالبيا�ض.

يقبل على جبل اللوز كل عام �أعداد كبرية من حمبي
الأج ��واء ال�شتوية وي�ع� ّد ت�ساقط ثلوج جبل اللوز
فر�صة للزوار للذهاب �إىل �أعايل اجلبال والتز ّلج على
الثلوج ،واال�ستمتاع باملناظر الطبيعية .كما ميكن
التخييم و�سط الثلوج با�ستخدام اخليام التقليدية
العربية ،فبعد يوم طويل من اللعب بالثلج ،والتزلج،
وممار�سة الأن�شطة املختلفة ميكن التخييم با�ستخدام
الأدوات املنا�سبة للتخييم يف الثلوج مع تراكم الثلوج
البي�ضاء النقية يف كل مكان ،وجنوم ال�سماء الالمعة.

مناظر طبيعية
يتميز جبل ال�ل��وز ب�برودت��ه ال���ش��دي��دة ،فهو اجلبل
الوحيد الذي ت�سقط عليه الثلوج يف ف�صل ال�شتاء،
ففي كثري من الأوقات يت�أثر هذا اجلبل باملنخف�ضات
اجل��و ّي��ة القادمة من مناطق ب�لاد ال�شام ،م�صحوبة
بكتل هوائيّة باردة ،قادمة من املناطق ال ُقطبيّة.

صحراء حسمى
يذكر �أن �صحراء «ح�سمى» برمالها احلمراء وجبالها
الرملية يف اجل�ه��ة ال�شمالية الغربية م��ن منطقة
تبوك :ت�ضفي جما ًال طبيعيًا وبُعدًا جيولوجيًا لهذه
ال�صحراء التي تنت�شر فيها اجلبال احلا�ضرة يف
�سجل التاريخ .و ُتعد «ح�سمى» منذ الأزل  ،حمطة

على طريق التجارة القدمي من و�إىل جزيرة العرب
ومرت بها القوافل والركبان على امتداد احل�ضارات
الإن�سانية املتتالية ،وه��ذا م��ا يف�سر تنوع وك�ثرة
النقو�ش الأث��ري��ة على �صخور جبالها ال�شاهقة.
وحتت�ضن «ح�سمى» بني طياتها الكثري من الكتابات
والنقو�ش ،التي تدل على ما ت�ضمه هذه املنطقة من
�إرث تاريخي ذي �أهمية للباحثني يف �أ�سبار التاريخ
وت �ط��ور ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ،وك ��ان يف امل��وق��ع ال�سبق
يف اكت�شاف بع�ض النقو�ش العربية ع��رف��ت فيما
بعد باللهجة احل�سمائية وهي لهجة عربية �شبيهة
باللهجة النبطية و ُتعد �أول كتابة عربية ترتبط فيها
احلروف ببع�ضها كما اخلط الكويف ،وي�شبه احلرف
احل�سمائي احل��رف ال�صفائي �إال �أن��ه متميز عنه
مبوقعه وتاريخه ،كما حتمل تلك ال�شواهد املوغلة
يف ال�ق��دم �إرث� � ًا ي�ستنطق جانب ًا م��ن ت��اري��خ جزيرة
العرب ولغتها اخلالدة.
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أصبح جزءاً مهماً في عملية التواصل مع اآلخرين

العالم االفتراضي ..عزلة دائمة
البالد  -مها العواودة
�أكد خمت�صون يف علم النف�س ب�أن تطبيقات التوا�صل االجتماعي �أ�صبحت جزء ًا مهم ًا يف عملية التفاعل مع الآخرين يف حياتهم اليومية ،الفتني �إىل �أنه من املهم �أن يتحلى الفرد
بالوعي والقدرة على ا�ستخدام هذه التطبيقات مبا يعود بالنفع والفائدة عليه وعلى جميع �أفراد املجتمع ،كما حذروا من �سلبيات هذه التطبيقات التي منها :انخفا�ض معدل �ساعات
النوم اليومية ،كذلكاالبتعاد عن اجلو العائلي والأ�سري ،والعزلة عن املجتمع احلقيقي والتعمق يف املجتمع االفرتا�ضي  ،م�ؤكدين يف الوقت نف�سه �إىل �أن الإن�سان بطبيعته كائن
اجتماعي ي�ؤثر ويت�أثر مبن حوله ويتفاعل معهم مب�شاعره و�أفكاره و�سلوكياته ،ومن مميزات ال�سلوك الإن�ساين �أنه مرن وميكن تغيريه وتطويره بنا ًء على ما تقت�ضيه معطيات
وجتارب هذه احلياة ،وا�ستطردوا �أننا نعي�ش يف ع�صر يعتمد على التقنية الرقمية ب�شكل كبري ومن املالحظ ت�أثري هذه التقنية �إما بالإيجاب �أو ال�سلب على ال�سلوك الإن�ساين..
فالإن�سان جزء من هذه املنظومة الرقمية وبالتايل من الطبيعي �أن يتفاعل معها ويت�أثر بها بغ�ض النظر عن طبيعة هذا الت�أثري».

استثمار التقنيات الحديثة إيجاباً
ً
بدال من جعلها مضيعة للوقت

�أم��ل جنار �أخ�صائية نف�سية يف م�ست�شفى جامعة
امل��ل��ك عبد العزيز ب��ج��دة وم�ست�شارة �أ���س��ري��ة يف
جمعية املودة ت�ؤكد وجود عدة �أعرا�ض ت�شري �إىل
�إدمان ال�شخ�ص لهاتفه الذكي �أبرزها التفكري الدائم
يف و�سائل التوا�صل حتى �أثناء البعد عن الهاتف
والرغبة يف زيادة وقت ا�ستخدام الهاتف والبقاء
على ال��ه��ات��ف وق��ت �أط���ول م��ن املخطط ل��ه وكذلك
الف�شل يف �ضبط وق��ت اال���س��ت��خ��دام �أو ال�شعور
بالتوتر عندما يكون ال�شخ�ص بعيد ًا عن الهاتف.
 م���ؤك��دة �أن الإدم����ان على ا�ستخدام الهاتف بكل
�أنواعه يت�شابه يف عالماته وعواقبه ال�سلبية على
حياة الفرد واملجتمع وهنا وجب االنتباه خلطورة
هذا النوع من الإدمان فهو ادمان لثقافات قد حتمل
لنا م��ا ال حتمد عقباه .ف�ضال ع��ن الآثار(�صحية
،نف�سية  ،اجتماعية ،مادية )..لتلك املواقع وحتى
�آث��اره��ا ال�سلبية على القيم الإن�سانية واالخ�لاق
واملوروثات الثقافية.
فقد بينت ال��درا���س��ات �أن م�شاركة �أف���راد الأ���س��رة
لأمور احلياة اليومية واالن�شطة الرتفيهية وزيادة
امل�����ش��ارك��ة بالتوا�صل وال��ت��ف��اع��ل ب���احل���وارات مع
اح�ترام �أفكارهم والت�شاور يف بع�ض ال��ق��رارات
وح����ل ال�������ص���راع���ات (ان وج�����دت) ه���ي ����ض���رورة
حتمية حتى ال يتجه �أحد �أفراد الأ�سرة لبناء عامله
االف�ترا���ض��ي اخل��ا���ص والبعيد ع��ن ا���س��رت��ه؛ لذلك
ينبغي على الأ�سرة �أن جتعل هدفها الأول احلفاظ
على اللحمة الأ�سرية وتزويد كل فرد فيها باخلربة
واملعرفة حول ماهية هذا العامل االفرتا�ضي وماهو
اال�ستخدام الأمثل ملواقع التوا�صل بعيدًا عن القمع
�أوالعنف والإ�ساءة واحلرمان.
كما �أو�ضحت ���ض��رورة تعزيز دور الأ���س��رة نواة وم�ست�شار �إعالمي �أن برامج و�سائل التوا�صل
املجتمع يف ا�ستخدام الأطفال للهواتف ،ففي حرية االجتماعي �أ�صبحت مهمة وجزء ًا ال يتجز�أ من
ا�ستخدام الطفل للهاتف الذكي دون توجيه ومراقبة حياتنا اليومية ،ويف بع�ض الأحيان �ضرورة
زيادة الحتمال ارتكابه لل�سلوك ال�سلبي.
عصر رقمي
امل�ست�شارة النف�سية الهنوف مي��اين ق��ال��ت نحن
يف ع�صر رقمي بحت حيث �أ�صبح الهاتف ج��زء ًا
م��ن هوياتنا مم��ا يحمله م��ن معلومات بالكامل
عنا حتى ان معلوماتنا ال�شخ�صية بالكامل لدى
الدولة ا�صبحت يف تطبيقات بالهاتف نو�صل لها
بكل �سهولة لذلك �أ�صبح الهاتف ج��زءا مهما من
حياتنا ولكن يجب علينا احلر�ص بعدم ا�ستعماله
بكرثة واالن�شغال به والبُعد عن اجلوانب االخرى
كال�صحية والعائلية والعملية.
وت����رى ����ض���رورة ا���س��ت��ع��م��ال��ه ب���ات���زان (ا���س��ت��ع��م��ال
�صحي) وي�شمل ذلك اي�ض ًا البحث ومتابعة اال�شياء
واال�شخا�ص الهادفني ومن هنا ي�أتي دور الأ�سرة
الكبري يف توعية االفراد داخل الأ�سرة بخطر �إدمان
الهاتف و�أنه البد من القيام مبهام �أخرى وم�شاركة
الأ�سرة يف جل�ساتها وحواراتها.
مهام وظيفية
يعترب ج��ي�لاين ب��ن �شايق ال�شمراين م��درب

آثار سلبية

للسوشيال ميديا على
الفرد والمجتمع
ضرورة تقنين
استخدام األطفال
للهواتف الذكية
إدمان الدردشات
يقلل ساعات
النـــــــوم

لأداء بع�ض املهام الوظيفية ،حتى �أن �أغلب
املوظفني ي�ضعون جمموعات للعمل ،وهذا يدل
على ا�ستثمار و�سائل التوا�صل �إيجاب ًا بد ًال من
كونها م�ضيعة للوقت.
كما �أن ذلك ال يقت�صر على دولة دون غريها �أو
�شعب دون �آخ��ر ،فجميع بلدان العامل غارقة
يف هذه الربامج بني اال�ستخدام ال�سلبي �أو
الإيجابي.
ومع كل هذه الإيجابيات واال�ستخدام الأمثل
لتلكم الربامج تبقى هناك م�شكلة �ضياع الوقت
الذي ت�سببه ،وبع�ض املخاطر ال�صحية التي
ي�سببها التعلق ب��ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة ال �سيما
الأط��ف��ال ،ويبقى ال��دور الأك�بر على الوالدين
لو�ضع و�سائل تربوية حلماية الأبناء وحت ّد
م��ن ه���ذه ال��ظ��اه��رة ،وق���د �أو���ص��ى ال��ك��ث�ير من
املخت�صني بتخ�صي�ص �أوق��ات متفاوتة خالل
اليوم لالبتعاد عن الهاتف الذكي خ�صو�صا
ما قبل النوم ،وطرحت الكثري من الدرا�سات
العلمية حول ذلك.
وت���اب���ع :م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري ال�شخ�صية هي
م�س�ألة تعود ،فكما �أننا قبل �سنوات كنا ن�سافر
م��ن مدينة لأخ���رى ومن��ك��ث ق��راب��ة � ١٢ساعة
و�أح��ي��ان��ا ت�صل ل��ـ � ٢٤ساعة ب�لا ه��ات��ف ،ومل
ن�شعر ب�أننا فقدنا �شيئا مهما ،لذلك يجب علينا

جيالني الشمراني

أمل نجار

�أن نعود �أنف�سنا على االبتعاد عن اجلوال قدر
امل�ستطاع ،و�إن كان والبد فنبتعد عن برامج
التوا�صل االجتماعي وال جنعلها ت�سحبنا بل
يجب �أن جنعل التحكم لدينا ،ومع اال�ستمرار
قد ن�ستطيع �أن نحد من هذا التعلق ال�سلبي».
و�أ���ض��اف «احلقيقة �أن التنظري �سهل ولكن
التطبيق �صعب ،فالهاتف �ضرورة والتطبيقات
�أغلبها �ضرورة وتواجدنا فيها �أحيان ًا يكون
���ض��رورة ك��ذل��ك ،ويختلف الأم���ر م��ن �شخ�ص
لآخر ك ٌل ح�سب احتياجه ،فهناك من ي�ستطيع
�أن يبقى يوما بال برامج توا�صل اجتماعي،
ويوجد من ال ي�ستطيع �أن يرتك هاتفه �ساعة
واح���دة ك��ون عمله يتطلب ذل���ك» .امل�ست�شار
الأ���س��ري والنف�سي م�شبب نا�صر املقبل �أكد
�أن ال��ع��ل��م ل��ن ي��ق��ف ع��ن ال��ت��ق��دم يف م��ارث��ون
رك�ضه �إىل االمام ومن هنا وجب االنتباه �إىل
�أثار االدمان على ا�ستخدام الهاتف وو�سائل

مشبب المقبل

الهنوف يماني

التوا�صل االجتماعي.
وتابع :العلم قطع ً
�شوطا جديدًا وك�شر لنا عن
�أنياب نقلة جديدة يف التوا�صل االجتماعي
با�سم « ميتافري�س» عامل جديد �سيعمق �أكرث
الهوة بني افراد الب�شر ويزيد من غربة االن�سان
عن �أهله و�أقربائه ولكن فيهما منافع للنا�س» .
م�شريا �إىل �أن الهدف الأول الذي الجله اخرتع
النت هو لأ�سباب جتارية واقت�صادية ،ونحن
نعول على وع��ي االم��ة واالف���راد على �أهمية
الرتكيز والتمحور حول مبادئنا واحلث على
التم�سك بها مهما اختلفت الظروف و�أن نعمل
على ت�سخري كل جديد فيما يعود علينا بالنفع
و�أن ال يكون دورن��ا جم��رد ردة فعل ال يبادر
�شبابنا و�شاباتنا بالنزول يف امليدان وا�ستالم
راية القيادة والريادة ،وهذا لي�س ب�صعب يف
ع�صر �صار فيه الو�صول اىل العلم والتعلم
امرا مي�س ًرا ومي�سورا.

الريا�ض:
هاتف وفاك�س:
0114627842

املدينة املنورة:
هاتف وفاك�س:
0148226966

�أبها:
هاتف وفاك�س:
0172249738

جازان:
هاتف وفاك�س:
0173226559
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صندوق االستثمارات عنوان لطموح التنمية..اقتصاديون "للبالد":

المملكة رقم محوري في منظومة االقتصاد العالمي

القاهرة  -حممد عمر

حافظ �صندوق اال�ستثمارات العامة على مركزه الثامن
ب�ين �أك�ب�ر �صناديق ال�ث�روة ال�سيادية يف ال��ع��امل بعد
ارتفاع �أ�صوله بقيمة  30مليار دوالر لت�صل �إىل 480
مليار دوالر ،وف��ق��ا لآخ���ر ت�صنيف مل�ؤ�س�سة (SWF
 )Instituteاملتخ�ص�صة يف
درا���س��ة ا�ستثمارات احلكومات
وال�صناديق ال�سيادية.
ووف ًقا ال�سرتاتيجية ال�صندوق
ف���إن امل�ستهدف م�ضاعفة حجم
�أ�صوله ليتجاوز  4تريليونات
ري����ال م���ا ي���ع���ادل  1066مليار
دوالر يف  ،2025وال��ط��م��وح
مم���ت���د ع���ل���ى خ�����ارط�����ة �أق������وى
د� .أمين عبداملق�صود
ال�����ص��ن��ادي��ق ال�����س��ي��ادي��ة  ،وف��ق��ا
مل��ا �أ���ش��ار �إل��ي��ه �سمو ويل العهد
رئي�س جمل�س �إدارة ال�صندوق
الأمري حممد بن �سلمان  ،حفظه
الله � ،أن امل�ستهدف رفع �أ�صول
ال�صندوق �إىل  10تريليونات
ريال يف  ،2030مبا يعادل 2.7
تريليون دوالر.
�شيماء
الدكتورة
حول ذلك ت�ؤكد
د� .شيماء �أحمد
�أح��م��د اخل��ب�يرة االقت�صادية �أن
الإ�صالحات االقت�صادية والهيكلية
التي تتبناها اململكة منذ اطالقها ر�ؤية اململكة  2030تعد
تعميقا وتر�سيخا ل��دور �صندوق اال�ستثمارات العامة
ً
حمافظا على
و�سط مناخ عاملي يت�سم بالتحديات الكبرية
مركزه الثامن دولي ًا يف ظل �إط��ار من�ضبط مالي ًا قوامه
الكفاءة والفاعلية وتوجيه ر�شيد للإنفاق احلكومي
وا�ستخدام امل��وارد املتاحة مبا يحافظ على اال�ستقرار
املايل كركيزة �أ�سا�سية للتنمية امل�ستدامة.
وباعتبار �أن �صندوق اال�ستثمارات العامة هو الذي
يدعم اجلهود التي تقوم بها احلكومة لتنويع االقت�صاد
وم�ساهمته ال��ب��ارزة على امل�ستوى املحلي وال���دويل
لتحقيق التنمية ال�شاملة  ،فقد اعتزمت اململكة منذ
�إعالنها مليزانية  ، 2022بتوجيه �صندوق اال�ستثمارات
ال�سعودي نحو ا�ستثمار ح��وايل تريليون ري��ال �أي ما
يعادل  266.57مليار دوالر يف اقت�صادها املحلي بحلول
عام  ،2025حيث ي�صل �إجمايل ا�ستثمارات ال�صندوق
املحلية لـ  3تريليون ريال حتى .2030
وت�ضيف ال��دك��ت��ورة ���ش��ي��م��اء :تعترب م��ك��ان��ة �صندوق
انعكا�سا لقوة االقت�صاد
اال�ستثمارات العامة باململكة
ً
ال�سعودي وث��ق��ل وزن اجلبهة اال�ستثمارية وقدرتها
الفائقة على �إطالق الفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة  ،لي�س
فقط على امل�ستوى املحلي ولكن على امل�ستوى الدويل
� ً
أي�ضا .ف�ضلاً عن العالقات اال�سرتاتيجية الدولية التي
تتمتع بها اململكة كنواه للثقة التي يحوزها �صندوق

اال�ستثمارات العامة ال�سعودي عامليًا.
ويف النهاية ف�إن ا�ستمرار �صندوق اال�ستثمارات العامة
بامل�ضي ُقدما داع ًما للمبادرات والأن�شطة والقطاعات
االقت�صادية املختلفة وزي���ادة تناف�سيتها بتوفري ما
يلزم من متويل لكافة م�ؤ�س�سات اململكة ،مبا يف ذلك
ال�صغرية واملتو�سطة احل��ج��م ،ه��و ق��وة داف��ع��ة لنمو
الناجت املحلي غري النفطي وخلق مزيد من الوظائف

يف االقت�صاد ال�سعودي.

قوة تنموية و�أمان لالقت�صاد
من جهته قال الدكتور �أمين عبد املق�صود �أ�ستاذ االقت�صاد
اكت�سبت ال�صناديق ال�سيادية �أهمية كبرية يف النظام
النقدي واملايل تكمن مهمتها يف ا�ستثمار و�إدارة الرثوات
واالحتياطيات املالية نظرا ملا لها من ت�أثري على اال�ستقرار
املايل والتدفقات الر�أ�سمالية وتغطية اختالالت وعجز

املوازنة العامة وجتنب الوقوع يف االزم��ات املالية
واحلد من ارتفاع الت�ضخم و�آث��اره املالية واالنتكا�سات
التي �شهدتها الأ�سواق املالية العاملية يف الآونة الأخرية.
ويف هذا ال�سياق تعمل اململكة جاهدة فى تطوير وزيادة
�صندوقها ملا ميثله من �صمام �أمان حلقبة ما بعد النفط
وذل���ك بتنويع االق��ت�����ص��اد بالتو�سع يف الأن�����ش��ط��ة غري
النفطية ومتويل امل�شروعات ذات البعدين االجتماعي
واالقت�صادي وتنويع اال�ستثمارات وت��وط�ين املعرفة
والتقنيات ااحلديثة وت�أ�سي�س �شراكات اقت�صادية ت�سهم

يف تعميق �أثر ودور اململكة يف امل�شهد الإقليمي والعاملي
ودعم دور القطاع اخلا�ص ومتكينه عرب اال�ستثمار يف
قطاعات تنمي وتعزز ح�ضوره مبا يتما�شى مع التوجه
امل�ستقبلي لال�ستثمار والتخطيط اال�سرتاتيجي جتاه
اال�ستثمارات ع��ن طريق توفري ر�ؤو����س �أم���وال كبرية
ومت��وي�لات طويلة االج��ل للم�ؤ�س�سات والهيئات التي
حتتاج اليها وب��ذل��ك فهي ت�ساهم يف حتقيق ا�ستقرار
النظام امل��ايل والإ���س��ه��ام يف تنمية االقت�صاد الوطني
وتنويع م�صادر الدخل.

يعزز جودة احلياة ومتكني القطاع اخلاص

التطوير العقاري قيمة مضافة لألرض واالقتصاد المستدام
تقرير -يا�سر بن يو�سف

عملية التطوير ال��ع��ق��اري �سل�سلة مت�صلة م��ن امل��راح��ل
املتالحقة ،حيث تبد�أ من جمرد فكرة تتبعها خطوات عملية
ال تنتهي فقط بت�سليم ال��وح��دة العقارية ،بل ت�ستمر يف
حتقيق �أكرب قدر من متطلبات الرفاهية وجودة احلياة.
وي��رى خ�براء االقت�صاد �أن التطوير العقاري ميثل �أحد
الأ����ض�ل�اع ال��ث�لاث��ة لل�صناعة ال��ع��ق��اري��ة ،ال��ت��ي �أ�صبحت
حتتل مكانة هامة و�سط خمتلف ال�صناعات والأن�شطة
االقت�صادية ،والتي متثل جزءا مهما
من الدخل القومي للدول ب�صفة عامة .وتتمثل الأ�ضالع
الثالثة املكونة لل�صناعة العقارية يف :ال�سوق العقاري،
و�سوق الأ�صول وعملية التطوير.
وال يتوقف دور املطورين العقاريني يف اال�سرتاتيجيات
احلديثة على زي��ادة املعرو�ض العقاري وخلق جمتمعات
ع��م��ران��ي��ة وم��ت��ط��ورة ف��ق��ط� .أول����ت خ��ط��ط تنمية القطاع
الإ�سكاين اهتماما كبريا ملرحلة ما بعد التطوير العقاري،
كجزء رئي�س من خطوات حتقيق نه�ضة عمرانية �شاملة.

نحو ا�ستثمار عقاري كف�ؤ
يُنظر �إىل التطوير العقاري على �أنه حجر الأ�سا�س يف �أي
ا�ستثمار عقاري ناجح ،الذي يلعب دورا كبريا يف حتقيق
التنمية االقت�صادية من خالل م�ساهمته الفعالة يف اجمايل
الناجت املحلي .كما يرتبط باال�ستثمار العقاري الكثري من
القطاعات االقت�صادية االخ��رى ���س��وا ًء كانت جتارية او
�صناعية او خدمية او زراعية.
ومل تكن اململكة مبن�أى عن هذه اال�سرتاتيجيات عندما قررت
تعزيز اال�ستثمار العقاري� ،ضمن خططها لدعم م�ستهدفات

ر�ؤية  2030الرامية �إىل رفع متلك املواطنني لل�سكن �إىل 70
 %بحلول عام  .2030تركز فل�سفة ال�شركة الوطنية للإ�سكان
على ما ميكن �أن يُطلق عليه "روح العقار" ،بتطوير فاعلية
منظومة العر�ض العقاري وتعزيز �إنتاجيتها وتطوير كفاءة
خمرجاتها م��ا بعد مرحلة التطوير ال��ع��ق��اري؛ خللق قيمة
م�ضافة للوحدات ال�سكنية ،مما يعزز من �إي��ج��اد جتمعات
عمرانية ناب�ضة باحلياة ومفعمة بالتفاعل االجتماعي.

تطلعات كبرية
عندما �أطلقت اململكة برنامج ج��ودة احلياة ،ك��ان الهدف
الرئي�س هو حت�سني ج��ودة حياة �سكان وزوّ ار اململكة،
عرب بناء وتطوير البيئة الالزمة ال�ستحداث خيارات �أكرث

حيوية تعزز من �أمن��اط احلياة الإيجابية ،وتزيد تفاعل
املواطنني واملقيمني مع املجتمع.
وح��ول ه��ذا �أك��د اخلبري العقاري خالد ب��ن عبدالعزيز
الغامدي �أن هناك تطلعات كبرية لدى جميع فئات املجتمع
بتطوير قطاع العقار الذي ي�شهد نقلة عمالقة ،بالتواكب
مع الت�سارع االقت�صادي يف جميع القطاعات ،حيث ت�شري
التوقعات �إىل �أنه �سيحقق منوا كبري ًا خالل الفرتة املقبلة،
نظر ًا مل�شروعات البنية التحتية� ،إ�ضافة �إىل امل�شروعات
ال�ضخمة التي تعمل عليها اململكة ،واملتمثلة يف م�شروعات
البحر الأحمر والقدية ،واملدينة ال�ضخمة نيوم ،و�شركات
تطوير الأحياء القدمية يف بع�ض املدن ،يف الوقت الذي
تعمل وزارة ال�����ش���ؤون البلدية وال��ق��روي��ة الإ���س��ك��ان على

الأمثل ال��ذي يحقق امل��ردود الأف�ضل ،وهو
ت��ط��وي��ر م�����ش��روع��ات �إ���س��ك��ان��ي��ة ك��ب�يرة،
ما يجعل التطوير العقاري �أحد �أهم الأ�شكال
متوزعة على جميع املناطق.
امل�ساندة للقطاعات الأخرى كقطاع ال�سياحة
ولفت يف الوقت نف�سه �إىل �أهمية العن�صر
وال�صحة واال�ستثمار والقطاع املايل ،وهو
الب�شري يف تطوير ال��ع��ق��ار ،وق���ال :من
�أم���ر يتطلب وج���ود ���ش��رك��ات وم�ؤ�س�سات
هنا جاء اهتمام وزارة ال�ش�ؤون البلدية
ق���ادرة على التكيف م��ع متطلبات املرحلة
وال��ق��روي��ة والإ���س��ك��ان بتوقيع ع���دد من
املقبلة ،وب��ال��ت��ايل تتزايد �أهمية العن�صر
امل���ذك���رات م��ع ع���دد م��ن ���ش��رك��ات القطاع
الب�شري وتو�سيع ال��دائ��رة لت�صبح عملية
اخل���ا����ص ،ب��ه��دف ت�����س��ري��ع وت��ي�رة تنفيذ
خالد الغامدي
ت�أهيل الكوادر لي�ست منح�صرة يف اجلهات
الأع��م��ال يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري ال�سكني،
الر�سمية فقط ممثلة يف وزارة ال�ش�ؤون
وت���أه��ي��ل ال��راغ��ب�ين م��ن م��ن�����ش���آت القطاع
البلدية والقروية والإ�سكان ،ولكن من خالل
اخل���ا����ص ل��ل��ع��م��ل ك��ج��ه��ات م��ع��ت��م��دة من
�شركات معتمدة تقوم بنف�س ال���دور ،وفق ًا
قبل ال���وزارة لتقدمي ب��رام��ج متخ�ص�صة
ملعايري حمددة ونظام حوكمة وا�ضح ،يدعم
للمطورين العقاريني لتعزيز ا�ستدامة
حركة الإعمار الكبرية التي ي�شهدها الوطن
ال�سوق ورف��ع ج��ودة �أدائ��ه��م ع�بر برامج
يف الوقت احلايل.
تنفذها �شركات م�سرعات الأع��م��ال ،وهو
و�شدد على �أن القطاع العقاري يعد ركيزة
الأم����ر ال���ذي ���س��ي��ك��ون ل��ه �أث���ر ك��ب�ير على
�أ�سا�سية يف ال���دول التي ت�شهد حت��والت
ال�����س��وق ،وينعك�س �إي��ج��ابً��ا على تطوير
م�سفر خرياهلل
ً
وا�سعة يف اقت�صادها ،م�ؤكدا �أن ال�سعودية
القطاع العقاري وج��ودة امل�ساكن املقدمة
تتبنى من��وذج�� ًا حت��ول��ي�� ًا ك��ب�ير ًا ،واملتمثل يف
للأ�سر ال�سعودية ،وي�ؤدي يف النهاية لتحقيق
الهدف الوطني الأ�سمى املتمثل يف زي��ادة ن�سبة التملك «ر�ؤي���ة  ،»2030ما يتطلب قطاع تطوير عقاري مواكب ًا
لتلك التحوالت ،الفت ًا �إىل �أن امل�شروعات ال�ضخمة التي
لل�سعوديني �إىل  % 70بحلول العام . 2030
�أعلنت عنها البالد دليل على �أهمية التطوير العقاري يف
ركيزة للقطاعات
التحول االقت�صادي الذي ت�شهده البالد ،متوقع ًا �أن ت�شهد
ويرى نائب رئي�س طائفة العقار مبحافظة جدة م�سفر بن خري الفرتة املقبلة طرح منتجات جديدة ،يف ظل ت�ساريع عملية
الله � ،أن التطوير العقاري ي�شكل حجر الزاوية يف التنمية البناء وامل�شاريع يف جميع مناطق اململكة ،ومع املبادرات
ال�شاملة ،من خ�لال �إج���راء ال��درا���س��ات �إىل بناء الت�صاميم والأف���ك���ار املهمة ال��ت��ي تطرحها اجل��ه��ات الر�سمية لدعم
وحتقيق القيمة امل�ضافة للأر�ض وا�ستخدامها اال�ستخدام ال�سوق.
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االستثمار في التقدم واالقتصاد المستدام

7

ثمار الرؤية السعودية الكورية
الريا�ض -البالد

قوة االقت�صاد ركيزة �أ�سا�سية وازنة ل�سيا�سات الدول وعالقاتها ،وقدراتها على تلبية تطلعاتها
التنموية داخليا ،كما تعك�س يف نف�س الوقت الثقة يف االقت�صاد وطموحه وحمفزاته ،والفر�ص اال�ستثمارية
الواعدة .يف هذه املعادلة تقدم اململكة العربية ال�سعودية بقيادتها الر�شيدة ،حفظها الله ،منوذجا حيا لطموح ر�ؤيتها ،2030
وال�سباق مع الزمن يف �إجناز متفوق مل�ستهدفاتها يف بناء اقت�صاد امل�ستقبل والتنمية ال�شاملة ،وجميعها متثل نقاط قوة ،هي نتاج ر�ؤية متكاملة تعك�س
الإرادة ال�سعودية ال�ستدامة التقدم واالزدهار ،وما �أجنزته من �صدارة النمو بني دول جمموعة الع�شرين رغم حتديات اجلائحة التي يواجهها العامل.
على مدى زمن طويل ي�شارف �ستة عقود متيزت العالقات
ال�سعودية الكورية بركائز را�سخة من االحرتام والتقدير
املتبادل بني البلدين ال�صديقني واملواقف امل�شرتكة الداعمة
لال�ستقرار وال�سالم االقليمي والعاملي ،وجتمعهما �أطر
قوية للتعاون املثمر وامل�صالح املتبادلة ،واحلر�ص الدائم
م��ن اجل��ان�ب�ين على ت�ع��زي��زه��ا ،وه��ذه احل�ق��ائ��ق ترتجمها
الزيارات واللقاءات املتبادلة للقيادة يف البلدين ال�صديقة،
وعلى كافة امل�ستويات  ،وعزز هذا التعاون اجتماع خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود،
م��ع الرئي�سة ب��ارك ك��ون هيه  -على هام�ش �أع �م��ال قمة
الع�شرين التي ا�ست�ضافتها مدينة بري�سنب الأ�سرتالية يف
العام 2014م ،حني كان  -حفظه الله  -وليًا للعهد رئي�سً ا
لوفد اململكة يف القمة .-

الرؤية السعودية الكورية
يف عام 2017م �أطلق البلدان (الر�ؤية ال�سعودية الكورية

 ،)2030حيث مت ت�شكيل جلنة م�شرتكة م��ن ممثلي
اجلهات والهيئات احلكومية ذات العالقة من البلدين؛
ملراجعة التقدم يف ه��ذه ال�شراكة ،واعتماد م�شروعات
الر�ؤية وخططها التنفيذية ،وت�شمل  40م�شروع ًا ومبادرة
لت�أ�سي�س ال�شراكة  ،وتتوزع هذه امل�شروعات على خم�س
جمموعات فرعية حلوكمة اللجنة؛ وذلك بغر�ض متابعتها
ودعمها للو�صول �إىل �أهدافها املرجوة ،وهذه املجموعات
ه��ي :جم�م��وع��ة ال�ط��اق��ة وال�ت���ص�ن�ي��ع ،وجم�م��وع��ة البنية
التحتية الذكية والتحول الرقمي ،وجمموعة بناء القدرات،
وجم�م��وع��ة ال��رع��اي��ة ال�صحية وع �ل��وم احل �ي��اة ،و�أخ�ي�ر ًا
جمموعة املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة واال�ستثمار.
وا��س�ت�ك�م��ا ًال لتعزيز ال�ت�ع��اون ب�ين البلدين ال�صديقني،
جاءت زيارة �سمو ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز� ،إىل جمهورية كوريا يف عام 2019م ،لزيادة
جماالت التعاون الثنائي لت�شمل خمتلف املجاالت مبا يف
ذلك جماالت الرعاية ال�صحية واخلدمات الطبية وتقنيات
التوا�صل واملعلومات والثقافة والتعليم مبا يتوافق مع

ر�ؤي��ة اململكة ( ، )2030حيث اتفق البلدان على تنويع
التعاون الثنائي يف جمال ال�صناعات اجلديدة التي تلبي
احتياجات الثورة ال�صناعية الرابعة� ،إ�ضافة �إىل توفري
فر�ص وظيفية لل�شباب يف الدولتني ،ويف مقدمتها جماالت
ال�صناعة احلديثة امل�ستقبلية كال�سيارات ال�صديقة للبيئة،
و�صناعة ال��روب��وت��ات ،وتقنية املعلومات والتوا�صل،
وتقنيات �شبكة اجليل اخلام�س.

استثمارات ومشاريع
ت�أتي املباحثات الر�سمية ل�سمو ويل العهد الأمري حممد بن
�سلمان بن عبد العزيز ،مع الرئي�س الكوري مون جيه �إن،
قبل �أيام  ،تعزيزا للعالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني
و�سبل دعمها يف املجاالت كافة  ،حيث �شهدت الريا�ض خالل
زيارة الرئي�س للريا�ض ،وعلى هام�ش منتدى اال�ستثمار
ال�سعودي ال�ك��وري ،توقيع اتفاقيات وم��ذك��رات تفاهم ،
ت�ؤ�شر يف تفا�صيلها و�أهدافها ملرحلة مهمة من التعاون

الحوثي

يغطي هزائمه بالعدوان اإلرهابي

اال�سرتاتيجي لتعزيز التبادل التجاري  ،واال�ستثمارات
ال�ضخمة يف جماالت الت�صنيع واالبتكار ومقومات اقت�صاد
امل�ستقبل  ،حيث �أعلن �صندوق اال�ستثمارات العامة و�شركة
بو�سكو و�شركة �سام�سوجن �سي تي ،عن توقيعهم مذكرة
تفاهم ثالثية ،تهدف لتطوير م�شروع لإنتاج الهيدروجني
الأخ�ضر لأغرا�ض الت�صدير.
كما �أعلنت �شركة "�أرامكو ال�سعودية" ع��ن توقيع 9
مذكرات تفاهم ،واتفاقية �إ�ضافية واحدة مع كيانات كورية
رائ ��دة ،بهدف تعزيز �إ�سرتاتيجيتها يف قطاع التكرير
والكيميائيات ،ودع��م تطوير حلول طاقة الهيدروجني،
ف�ضلاً عن �إيجاد خيارات متويلية جديدة لل�شركة  ،واتفاقية
مع �شركة دو�سان لل�صناعات الثقيلة والإن�شاءات يف كوريا،
و�شركة اال�ستثمارات ال�صناعية يف اململكة (د�سر) ،لإن�شاء
م�صنع ل�صب وت�شكيل املعادن ،ميكن �أن ي��زود ال�شركات
امل�ص ِّنعة يف اململكة باملعدات ال�صناعية ،والتجهيزية ،مثل
ال�صمامات ،وامل�ضخات ،وال�ضواغط ،ور�ؤو���س الآب��ار،
وقطع تو�صيل خطوط الأنابيب ،وامل�ب��ادالت احلرارية،

وتوربينات الغاز والرياح بهدف تعزيز املحتوى املح ّلي.
وت�شمل االت�ف��اق�ي��ات �أي��ً��ض��ا م��ذك��رات تفاهم م��ع ع��د ٍد من
�شركات الطاقة يف كوريا� ،شركة الطاقة الكهربائية الكورية
(كيبكو) ،و�إ���س �أوي��ل ،وبو�سكو ،وهيونداي �أوي��ل بنك،
و�شركة لوت كيميكال الكورية ،وذلك يف �إطار ا�ستك�شاف
ف��ر���ص ال�ت�ع��اون املحتملة يف ت��وري��د ون�ق��ل وا�ستخدام
واعتماد الهيدروجني والأمونيا .وتخطط ال�شركات � ً
أي�ضا
لدرا�سة جدوى حتويل الأمونيا امل�صدرة �إىل هيدروجني
 ،وميثل ذلك خطوة �أوىل نحو �إن�شاء مرفق �إنتاج �ضخم
حمتمل للهيدروجني والأمونيا يف اململكة ،والتي �ست�شمل
� ً
أي�ضا احتجاز الكربون وتخزينه.
كذلك مت التوقيع على اتفاقية مع بنك الت�صدير واال�سترياد
الكوري لبحث حلول متويل �إ�سرتاتيجية لدعم �أن�شطة
ال�شركة التجارية واال�ستثمارية التي ت�شارك فيها ال�شركات
الكورية  ،كذلك هناك �شراكة مهمة مع كوريا يف جممع امللك
�سلمان العاملي لل�صناعات واخلدمات البحرية يف ر�أ�س
اخلري.

«كومبات فيلد»

عروض حركية ورحالت افتراضية
الريا�ض  -البالد

جدة  -البالد

تتلقى ملي�شيا احلوثي الإرهابية� ،ضربات موجعة يوميا على جبهات
القتال يف اليمن� ،إذ دك حتالف دعم ال�شرعية ح�صونها وقتل جنودها
وقادتها ،ولقن اجلي�ش اليمني مدعوما باملقاومة ال�شعبية ،عنا�صر
احلوثي دور��س��ا قا�سية يف كل مناطق القتال ،ما دف��ع امللي�شيا تلج�أ
للعدوان الإرهابي على املدنيني يف الداخل واخل��ارج ،لتغطية الهزائم
على اجلبهات .و�أك��د جمل�س ال��وزراء اليمني� ،أن الهجمات الإرهابية
على الأعيان املدنية واملدنيني يف الإمارات وال�سعودية ت�شري �إىل تنامي
اخلطر الذي باتت متثله ذراع �إيران يف اليمن على �أمن وا�ستقرار دول
اجلوار والإقليم والعامل ،و�سالمة املالحة الدولية يف البحر الأحمر،
منوها �إىل �أن الت�صعيد اخلطري لأدوات �إيران وهجماتها الإرهابية التي
ا�ستهدفت امل�صالح احليوية يف الإمارات وال�سعودية ،وتهديد املالحة
الدولية باختطاف ال�سفينة الإماراتية "روابي" ،وغريها من الأعمال
تعترب مهددة لأمن وا�ستقرار املنطقة والعامل.
و�شدد جمل�س الوزراء اليمني على �أن هذا التمادي والت�صعيد اخلطري
من قبل ميلي�شيات احلوثي الإره��اب�ي��ة يثبت جم��ددا �سعيها امل�ستمر
وب�إيعاز من �إيران �إىل ن�شر الإرهاب والفو�ضى يف املنطقة ،معتربا ذلك

حت ٍد �سافر لكل القرارات الدولية امللزمة ،مبا فيها ا�ستمرار طهران يف
انتهاك قرارات حظر ت�سليح احلوثيني وتزويدهم بالطائرات امل�سرية
وتهريب ال�صواريخ والأ�سلحة �إليهم ،منوها باملواقف الدولية املعلنة
والوا�ضحة يف الوقوف احلازم جتاه الت�صعيد احلوثي املدعوم �إيرانيا
للحفاظ على �أمن وا�ستقرار املنطقة ،وما يرتتب على ذلك من م�س�ؤولية
يف �إ�سناد ال�شعب اليمني وحتالف دعم ال�شرعية ال�ستكمال ا�ستعادة
الدولة وتنفيذ القرارات الدولية امللزمة والراف�ضة لالنقالب احلوثي.
وقطع رئي�س الوزراء اليمني معني عبدامللك ،ب�أن انت�صارات ال�شرعية
متوا�صلة بتحرير عدد من املديريات ،بينما التقدم يف م�أرب واجلوف
وغريها م�ستمر.
وقال �إن االنت�صارات �أعطت الأمل لل�شعب اليمني يف اقرتاب اخلال�ص
من االنقالب احلوثي املدعوم �إيرانيا ،مبينا �أهمية ا�ستمرار وحدة
ال�صف لالنت�صار يف معركة اليمن وال�ع��رب امل�صريية ،مثمنا الدعم
والإ�سناد الع�سكري املقدم من حتالف دعم ال�شرعية بقيادة ال�سعودية
والإم� � ��ارات ،مل���س��ان��دة ال�شعب اليمني يف ه��ذه امل�ع��رك��ة ال��وج��ودي��ة
وامل�صريية �ضد م�شروع �إيران الدموي والتخريبي الذي ي�ستهدف �أمن
وا�ستقرار اليمن ،وي�شكل خطرا على الأمن القومي العربي.

متيز مو�سم الريا�ض يف مو�سمه الثاين بالفعاليات املتنوعة التي �أر�ضت
كافة فئات املجتمع ،من بينها �أن�شطة فعاليات وبرامج منطقة "كومبات
فيلد" التي كانت اف ُتتحت يف � 23أكتوبر املا�ضي ،واختتمت منت�صف
الأ�سبوع املن�صرم ،وا�ستمرت يف تقدمي الفعاليات الرتفيهية املميزة
ب��الإث��ارة والت�شويق من خ�لال عرو�ضها احلركية ،التي جعلتها وجهة
مف�ضلة لهواة �ألعاب القتال واملغامرة.
وا�ستقبلت منطقة كومبات فيلد زوارها خالل  86يومًا م�ضت ،و�أتاحت
جلمهور مو�سم الريا�ض ال��رج��وع �إىل الع�صور الو�سطى ع�بر رح�لات
افرتا�ضية ،وعي�ش حتديات ا�ستثنائية يف مناطق "الكاوبوي" و�سط
الأري��اف الغربية الأمريكية� ،إ�ضافة �إىل التعرف على تاريخ الأ�سلحة
وتطورها على مر ال�سنني ،ف�ضلاً عن خلقها �أجواء حتاكي واقع احلروب
من خالل فعاليات متنوعة ،جعلت من املنطقة مرك ًزا ال�ستقطاب ال�شغوفني
ب�ألعاب املغامرة و�أكرث جتاربها �إثارة على م�ستوى العامل ،بينما و�صلت
قائمة الفعاليات الداخلية للمنطقة خالل الأ�شهر املا�ضية �إىل  22فعالية،
منها "وايلد فرونتري" ،وف�ن��دق ال��زوم�ب��ي ،ومنطقة ال��درون��ز ،ورماية
الأطباق ،وقيادة الروبوتات ،وغرفة الهروب االفرتا�ضية ،وقف�ص الغ�ضب.
ومتيزت "كومبات فيلد" طوال مدة فعالياتها بحلبتها املخ�ص�صة لقتال
الروبوتات ،التي يقودها ال��زوار من خالل �أي��ا ٍد ال �سلكية يتحكمون بها،
�إ�ضافة �إىل عدد من الألعاب املخ�ص�صة ملحاكاة الرماية بتقنيات م�ستوحاة
من ممار�سات تدريب الرماة يف �ألعاب املغامرات الرتفيهية.
واح �ت��وت املنطقة ع�ل��ى متحف خم�ص�ص لل�سالح مي�ت��د ع�ل��ى م�ساحة
300م� ،2إ�ضافة �إىل عرو�ض وم�شاهد القتال احل��ي ،عرب جمموعة
من اال�ستعرا�ضيني العامليني املحرتفني ،و�سط �أج��واء مليئة ب��الإث��ارة
واملغامرة� ،إ�ضافة �إىل"باتل بارك" الذي يعد �أكرب مركز لتجارب املعارك
الرتفيهية يف ال�شرق الأو� �س��ط ،حيث ي�ضم � 16ساحة للمعارك التي
يعي�ش فيها ال��زوار �أن��واع التجارب القتالية الرتفيهية .وتقا�سمت �ستُّ
مناطق فرعية فعاليات "كومبات فيلد" خالل املدة املا�ضية ،وهي :املنطقة
الع�سكرية املخ�ص�صة ال�ست�ضافة الدبابات احلربية ،وقف�ص الغ�ضب،
وحماكاة الطريان ،والرماية بالبنادق الهوائية ،وميادين"باينت بول"،
�إ�ضافة �إىل منطقة خط النار املخ�ص�صة مليادين الرماية بالذخرية احلية،

وميادين رماية الأطباق ،فيما حتوي املنطقة التقنية غرفة الهروب ،وقتال
الروبوتات ،ورماية املحاكاة .و�ضمت كومبات فيلد قرية خم�ص�صة ملظاهر
الع�صور الو�سطى ،تت�ضمن �ألعاب الرمي بالف�ؤو�س وال�سهام ،والهروب من
ال�سجن� ،إ�ضافة �إىل منطقة "بارود" التي ت�ضم يف و�سطها خيمة ا�سرتاحة
املحارب ،ومدربة ال�صقور ،و�إ�سطبلاً م�صغ ًرا للخيل.
وت�صل امل�ساحة الإجمالية ملنطقة "كومبات فيلد" -الواقعة �شمال �شرقي
العا�صمة الريا�ض مبواقف اجلنادرية� -إىل � 310آالف م ،2فيما ُتقدّر
الطاقة اال�ستيعابية لها بـ � 44ألف زائرُ ،خ�ص�ص لهم � 12ألف موقف عام،
و 600موقف لذوي الإعاقة ،وكانت املنطقة تفتح �أبوابها للزوار يوميًا من
اخلام�سة م�سا ًء حتى الواحدة �صباحً ا.

العكاس في القفص الذهبي
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جدة  -يا�سر بن يو�سف
احتفل نا�صر بن عبدالرحمن العكا�س بزواجه،
يف �إحدى القاعات الكربى بجدة ،وذلك بح�ضور
ع��دد م��ن امل�س�ؤولني ورج���ال الأع��م��ال والأق���ارب
والأ���ص��دق��اء ال��ذي��ن ق��دم��وا ال��ت��ه��اين ،داع�ي�ن الله
ل��ل��ع��رو���س�ين ال��ت��وف��ي��ق وال�����س��ع��ادة يف حياتهما
القادمة.
العري�س نا�صر عرب عن �سعادته ب�إكمال ن�صف
دينه ،و�شكر كل من لبى دعوته و�شاركه فرحته.

ن�ستقبل �أخبار الأفراح واملنا�سبات على ..
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�إمييل ( wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ضاح )

أفراح الفقيه والعبودي بعقد قران عبداهلل  ..العريس:

عبارات التهاني غمرت قلبي وضاعفت فرحتي
جدة  -البالد
اح��ت��ف��ل ال��زم��ي��ل امل�����س��ت�����ش��ار الإع�ل�ام���ي
م�صطفى الفقيه بعقد ق��ران ابنته ،على
املهند�س عبدالله العبودي ،وذلك بنادي
ال��ك��ه��رب��اء ب��ج��دة ،بح�ضور لفيف من
زمالئه يف الو�سط الإع�لام��ي ،و�أه��ل
و�أ���ص��دق��اء وم��ع��ارف العرو�سني ،يف

آل المعيرفي يحتفون بزواج ريان

املدينة املنورة  -حممد قا�سم
اح�����ت�����ف�����ل ح�������س�ي�ن
حم�����م�����د امل�����ع��ي��ريف
و�أخ��اه ب��زواج االبن
ال��دك��ت��ور ري����ان ،على
اب���ن���ة ح�����س�ين م�����رزوق
بنيه ،وذلك بح�ضور عدد من
الأق��ارب والأ�صدقاء ،الذين قدّموا
ل��ه التهاين وال��ت�بري��ك��ات ،م��ع ات��خ��اذ كافة
الإج����راءات االح�ترازي��ة .وع�بر العري�س

ري�����ان ع���ن ف��رح��ت��ه ب��ه��ذه
ال��ل��ي��ل��ة��� ،س��ائ�لا ال��ل��ه� ،أن
يوفقه ملا يحبه وير�ضاه،
و�أن يجمع بينهما على
خ�ي�ر وي��رزق��ه��م��ا ال��ذري��ة
ال�����ص��احل��ة ،م��ب��دي��ا ���ش��ك��ره
وامتنانه لكل املهنئني .وعربت
�أ�سرتا العرو�سني عن �شكرهما اجلزيل
لكل املهنئني ،وملن ح�ضر �أو �أر�سل التهاين
والتربيكات بهذه املنا�سبة الغالية.

فالتة وهوساوي يزفان عبدالرحمن

جدة  -البالد
احتفل عبدالرحمن عبدالله ف�لات��ة بزفافه،
على ابنة �صالح خ�ضر هو�ساوي ،وذلك وفق
الإج��راءات االحرتازية والتدابري الوقائية،
و�سط ح�ضور الأه��ل والأق���ارب والأ�صدقاء
الذين باركوا للعرو�سني بهذه املنا�سبة .وعرب
العري�س عبدالرحمن ع��ن �سعادته الغامرة
بدخوله القف�ص الذهبي� ،شاكرا الله على �أن

�أمت عليه هذه الليلة ،و�شكر الأهل والأحباب
املهنئني ب��ه��ذه املنا�سبة ال�سعيدة � ،سائال
املوىل� ،أن يوفقه وزوجته ويرزقهما الذرية
ال�صاحلة.
كما �شكرت �أ�سرتا العرو�سني كل من ح�ضر
و�شاركهما فرحتهما باملنا�سبة ،ولكل من هن�أ
عرب االت�صال بقنوات التوا�صل االجتماعي ،
متمنني التوفيق وال�سعادة للجميع.

عبدالرحمن يودع العزوبية

بعقد قران ابنته� ،سائال الله� ،أن يوفق العرو�سني ملا يحبه
وير�ضاه و�أن يجمع بينهما على خري ويرزقهما الذرية
ال�صاحلة ،مبديا �شكره وامتنانه لكل من ح�ضر �أو �أر�سل
التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة الغالية.
وقدم والد العري�س �شكره اجلزيل لكل املهنئني ،داعيا
الله �أن يدمي الأف��راح على اجلميع .جعله الله عقد قران
مباركا ..و�ألف مربوك.

ليلة كانت مميزة تبادل فيها اجلميع التهاين والتربيكات
باملنا�سبة.
وقد عرب العري�س املهند�س عبدالله عن فرحته يف ليلة
عقد القران ،داعي ًا الله �أن يوفقه وعرو�سه لبناء حياة
كرمية ،وقال ":عبارات التهاين غمرت قلبي و�ضاعفت
فرحتي يف هذه الليلة ال�سعيدة".
وعرب والد العرو�س الزميل م�صطفى الفقيه عن فرحته

خالد إلى عش الزوجية

�أخبارهم

الغامدي للمرتبة 13
���ص��درت موافقة �أم�ين ع��ام مكتبة امللك فهد
الوطنية املكلف الدكتور من�صور بن عبدالله
الزامل على ترقية ح�سني بن حممد الغامدي
�إىل املرتبة الثالثة
ع�����ش��رة ،على
وظيفة مدير
ع����ام خ��دم��ات
امل�ستفيدين.

الدكتوراه لـ" بزرون"
ح�صل حم��م��د ب��ن �سعيد �آل ب����زرون املبتعث
م���ن ج��ام��ع��ة ج����دة ،ع��ل��ى درج���ة
الدكتوراه يف تخ�ص�ص
الهند�سة الإن�شائية،
م����ن ج���ام���ع���ة والي����ة
�أي��وا الأمريكية.
�أل����ف م�ب�روك
ال���������ش����ه����ادة
العلمية.

الطفيلي األكثر تأثير ًا
مت اختيار حممد الطفيلي ال��زه��راين املدير
ال��ع��ام التنفيذي للجمعية اخل�يري��ة لرعاية
م��ر���ض��ى ال��روم��ات��ي��زم ���ض��م��ن ال�شخ�صيات
العربية الأك�ثر ت���أث�ير ًا يف جم��ال امل�س�ؤولية
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة؛ وذل����ك لإ���س��ه��ام��ات��ه املجتمعية
امل���ت���م���يّ���زة يف ت��ف��ع��ي��ل
العديد من املبادرات
وال����ب����رام���������ج
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة.
مت���ن���ي���ات���ن���ا
ب���������������������دوام
التوفيق.

البكالوريوس لـ" فارس"
تلقى املهند�س ف��ار���س �سعد �سعيد ال�بردي
ال���زه���راين ال��ت��ه��اين وال��ت�بري��ك��ات م��ن الأه���ل
والأق����������ارب مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ت���خ���رج يف ك��ل��ي��ة
التقنية ب��ال��ري��ا���ض ،وح�صوله على �شهادة
ال����ب����ك����ال����وري����و�����س،
تخ�ص�ص الكهرباء.
بتقدير جيد ج��د ًا
مع مرتبة ال�شرف
الثانية.

الدمام -حمود الزهراين
بح�ضور لفيف م��ن الأه��ل
والأ�����ص����دق����اء وال����زم��ل�اء،
ويف ليلة جنوبية رائ��ع��ة
الأج��واء ،احتفل م�سرع بن
حم��م��د ال���زه���راين ب���زواج
جن��ل��ه خ���ال���د ،ع��ل��ى ك��رمي��ة
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ���س��ع��د بن
�شلحان ال���زه���راين ،وذل��ك
ب���إح��دى ال��ق��اع��ات مبنطقة
الباحة؛ حيث تبادل اجلميع
ال����ت����ه����اين وال���ت�ب�ري���ك���ات
باملنا�سبة و�أدي���ت العر�ضة
وال��رق�����ص��ات ال�شعبية اجلميلة على �إي��ق��اع
الزير وال�شيالت ،التي �شارك وا�ستمتع بها
اجلميع.
وعربت �أ�سرتا العرو�سني عن فرحتهما بفرحة

الأبناء� ،سائلني الله �أن يوفق العرو�سني ملا
يحبه وير�ضاه ،و�أن يجمع بينهما على خري
ويرزقهما الذرية ال�صاحلة ،مبدين �شكرهما
وامتنانهما لكل من ح�ضر �أو �أر�سل التهاين
والتربيكات بهذه املنا�سبة الغالية.

الجاسر يحتفل بعقد قران "مهند"
جدة  -البالد

يف ج��و بهيج وبح�ضور اقت�صر على �أه��ل
العرو�سني ،احتفل الفنان واملخرج الدكتور
عمر اجلا�سر بعقد قران ابنه املهند�س مهند،
على كرمية عبداملح�سن بخيت الغامدي.
وقد عرب العري�س مهند عن فرحته الغامرة
ب���دخ���ول ال��ق��ف�����ص ال��ذه��ب��ي وت���ودي���ع ح��ي��اة
العزوبية ،داع��ي�� ًا الله ،عز وج��ل� ،أن يوفقه
وزوج��ت��ه لبناء ع�ش ال��زوج��ي��ة يف �سعادة
غامرة  ،و�شكر كل من �شاركه الفرحة بليلة

العمر.
وه��ن���أ اجل��م��ي��ع وال���د ال��ع��ري�����س ال��ف��ن��ان عمر
اجل��ا���س��ر ب��ه��ذه ال��ف��رح��ة ال��غ��ام��رة ،متمنني
ل��ل��ع��رو���س�ين احل���ي���اة ال��زوج��ي��ة ال�����س��ع��ي��دة،
وق��د ع�برت �أ�سرتا العرو�سني عن �شكرهما
وامتنانهما لكل من ح�ضر  ،وملن هن�أهما عرب
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،داع�ين الله،
ع��ز وج��ل� ،أن يوفق العرو�سني لبناء ع�ش
الزوجية املرتابط املتما�سك ،و�أن يرزقهما
الذرية ال�صاحلة� .ألف مربوك.

أسرة القوفي تزف عبدهللا
�سعود اجلهني � -أملج
احتفل �أبناء عبدالرحمن حمزه القويف بزواج
�أخيهم "عبدالله" ،وذل��ك يف �إح��دى القاعات يف
�أم��ل��ج ،بح�ضور ع��دد م��ن الأع��ي��ان والأ���ص��دق��اء
والأق��ارب واملحبني الذين باركوا للعري�س هذا
الزواج ،متمنني له التوفيق يف حياته الزوجية.
وعرب العري�س عبدالله عن �سعادته البالغة ب�إكمال
ن�صف دينه داع��ي�� ًا الله ،ع��زوج��ل� ،أن يوفقه يف
حياته الزوجية ،مقدم ًا �شكره لكل من لبى الدعوة
و�شاركه الفرحة.
كما �أبدى امل�ؤرخ "م�ساعد "عم العري�س ،امتنانه
للح�ضور على م�شاركتهم هذه املنا�سبة ال�سعيدة،
���س��ائ�لا ال���ل���ه ،ع���ز وج����ل ،ال��ت��وف��ي��ق وال�����س��ع��ادة
للعرو�سني يف حياتها اجلديدة.

الخيري في القفص الذهبي
جدة  -البالد
احتفل زي��اد �أحمد البطريخي "�أبو طارق"،
بزفاف جنله املهند�س عبدالرحمن ،على ابنة
�أح��م��د رف��ي��ق "�أبو بالل" ،وذل���ك يف �إح���دى
قاعات الأف���راح الكربى بجدة ،بح�ضور عدد
ك��ب�ير م��ن رج���ال امل���ال والأع���م���ال ول��ف��ي��ف من
الأه��ل والأ�صدقاء الذين �سهروا على الأنغام

والأهازيج ال�شعبية املتنوعة.و�أعرب العري�س
ووالده عن �شكره للح�ضور الذين �شاركوهما
الفرحة� ،سواء ح�ضوريا �أو �أر���س��ل التهاين
والتربيكات بهذه املنا�سبة الغالية� ،سائلني
الله �أن يوفق العرو�سني مل��ا يحبه وير�ضاه
و�أن يجمع بينهما على خري ويرزقهما الذرية
ال�صاحلة ،مبدين �شكرهما وامتنانهما للجميع.

مكه املكرمة � -أحمد الأحمدي
احتفل الرباء بن حممد عبده �شرمي اخلريي بزواجه ،ب�إحدى قاعات الأفراح
مبحافظة القنفذة ،بح�ضور لفيف من الأه��ل والأ�صدقاء واملعارف الذين
عربوا عن فرحتهم بزواج اخلريي ،متمنني للعرو�سني ال�سعادة والتوفيق
والذرية ال�صاحلة.
من جانبه� ،شكرهم العري�س الرباء ،على في�ض م�شاعرهم وعلى ت�شريفهم
احلفل� ،شاكرا لله ،عزوجل� ،أن وفقه لإكمال ن�صف دينه ،معربا عن �شكره
وتقديره لوالده و�أ�سرته.
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 1384-4-9هـ

 1384-4-9هـ

 1404-4-2هـ

 1404-4-2هـ

1383-6-11هـ

الجبيل تحتضن بطولة المملكة الختراق الضاحية
الدمام  -البالد

ُتنظم الهيئة امللكية باجلبيل بالتعاون مع االحتاد العربي ال�سعودي لألعاب
القوى اليوم ،بطولة اململكة الخرتاق ال�ضاحية ،وذلك مبتنزه الديف مبدينة
اجلبيل ال�صناعية.
وي�شارك يف البطولة التي ت�ستهدف جميع الدرجات بالأندية والفئات املتعددة
 500العب ينتمون لـ  40ناديًا؛ منها �أندية خليجية� ،إذ ُتعد البطولة ختام
م�سابقات الدوري ال�سعودي الخرتاق ال�ضاحية على درع االحتاد ال�سعودي
لألعاب القوى ،حيث يقطع املت�سابقون  10كيلومرتات �أثناء املاراثون.
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بطل العالم جيانلوكا الليشا:

كالم كورة

حممد العمري

الكلمة محسوبة
زج نا�صر ال�شمراين نف�سه ،وهو ميثل (يعمل)
يف مرحلة �سابقةَّ ،
يف نادي الهالل يف مو�ضوع ال يجب �أن يدخل نف�سه به ،يف حادثة
(هيا تعال) ال�شهرية .م�ؤخر ًا طر�أ حديث حممد العوي�س ال�سابق عن
جلو�سه يف املدرج لو مل ي�ستمر يف نادي ال�شباب ثم انتقل بعدها �إىل
ناديني �آخرين ،وعلى ال�صعيد العاملي �أحاديث لوكاكو (الرومان�سية)
عن ناديه ال�سابق ،وهو ميثل نادي ت�شيل�سي ،ف�أدى به �إىل االعتذار
عنها ،وغريها من احلوادث الأخرى.
�أ�سئلة مهمة البد من طرحها ..هل على الالعب �أن يتخلى عن عواطفه
نهائي ًا؟ �أم �أن مثل هذه العواطف جتاه ناد بعينه ،حقيقة ولكن ال يجب
�أن يتحدث عنها؛ لأنه يف زمن االحرتاف البحت ال يدري �أين تر�سو
مراكبه غد ًا ؟ وهل يجب �أن ت�ؤخذ مثل هذه الت�صاريح �ضده �أم �أنها
تندرج حتت مقولة (الكالم ما عليه جمرك) ويف هذه احلالة ي�صح
انتقاد �أو االنتقا�ص من الالعب؟ طبع ًا تختلف وجهة النظر ملثل هذه
الأمور من جانب اجلمهور عن جانب الإعالم ،فوجهة نظر الكثري من
اجلماهري ت�شوبها الكثري من العاطفية فخ�صم الأم�س الذي يهتفون
�ضده يف املدرجات ،قد يتحول �إىل حمبوب يتم متجيده مبجرد انتقاله
�إىل ناديهم ،وهذا الأمر طبيعي جد ًا وينطبق يف كثري من جوانب
احلياة يف العمل؛ مثل حتالف عدد من الأندية الكبرية مثال لتحقيق
املكا�سب املادية ،كمحاولة الريال وبر�شلونة يف مو�ضوع دوري
ال�سوبر الأوروبي� ،أو �إعالميي الأندية �ضد �أندية �أخرى �أو حتى
يف التحالفات ال�سيا�سية والع�سكرية؛ كل ذلك حتت بند" ما تقت�ضيه
املرحلة".
�أما على ال�صعيد الإعالمي ،فالبد �أن يكون طرح الإعالميني من زاوية
خمتلفة تبتعد عن جانب الت�أجيج الإعالمي جتاه الالعب ،ولكن
لتنوير املجتمع الريا�ضي بطبيعة ع�صر االحرتاف واالنتقاالت التي
قد حتدث .وقد ال تخطر على بال �أي من امل�شجعني التي �سبقنا بها
الكثري من الالعبني العمالقة الذين انتقلوا بني اخل�صوم التقليدين مثل
لوي�س فيغو وغريه من النجوم العامليني.

ُبعد �آخر..
يف عُرف عامل الأعمال يقت�ضي احرتام املنظمة التي كنت تعمل بها
عدم احلديث عنها ب�سوء ،و�أحيان ًا عدم احلديث عنها مطلق ًا احرتام ًا
للمنظمة التي تعمل بها حالي ًا ،على عك�س ما قام به لوكاكو.
@MohammedAAmri

"العال" ..ستصبح عاصمة بطوالت ُ
القدرة
ُ
ُّ
والتحمل في الشرق األوسط

العال -هاين الب�شر

�أو�ضح الإيطايل "جيانلوكا اللي�شا" بطل
العامل ال�سابق يف بطوالت ال ُقدرة والتح ُّمل
�أن حمافظة ال ُعال متتلك العديد من املقومات
لت�صبح �إحدى الوجهات الرائدة يف ريا�ضته
امل ُ ّ
ف�ضلة ،وذلك مع اقرتاب موعد ا�ست�ضافة
اململكة لبطولة ك�أْ�س خادم احلرمني ال�شريفني
الدولية للقدرة والتحمل  2022يف نهاية
ال�شهر اجلاري .وقال" :الحظت الإمكانات
الكبرية منذ اللحظة التي و�صلت فيها �إىل
ال ُعال .حيث متتلك املقومات الالزمة لإقامة
بطوالت القدرة وحتمل على م�ستوى عاملي،

من ت�ضاري�سها ومناظرها الطبيعية وارتباط
تاريخها باخليول� ،إىل �شغفها وطموحها يف
ن�شر هذه الريا�ضة .بالإ�ضافة �إىل كونها وجهة
�سياحية للفرو�سية".
كما �أ�ضاف الإيطايل الذي ي�شغل من�صب
املدير الريا�ضي العام للبطولة املرتقبة التي
تعد �إحدى �أبرز بطوالت القدرة والتحمل
عاملي ًا وتنظمها الهيئة امللكية ملحافظة ال ُعال
بالتعاون مع االحتاد ال�سعودي للفرو�سية
يوم  29يناير 2022م ،قائ ً
ال" :بطولة القدرة
والتحمل ريا�ضة رائعة ،وتتميز من بني
مناف�سات الفرو�سية ب�أنها متتلك رابط ًا قوي ًا

الفتح يقتنص التعادل من الشباب ..وأبها يطيح باالتفاق

بني  3عوامل رئي�سة ،وهي الفار�س واخليل
والطبيعة .وبالن�سبة يل ف�إنه يمُ ثل احلرية
وامل�شاعر .ب�إمكان ال ُعال بكل ت�أكيد �أن ت�صبح
عا�صمة ال ُقدرة والتح ُّمل يف ال�شرق الأو�سط".
و�سيتناف�س املت�سابقون يف الن�سخة الثالثة من
بطولة ك�أْ�س خادم احلرمني ال�شريفني الدولية
للقدرة والتحمل  2022على �أكرث من  15مليون
ريال �سعودي ( 4.2مليون دوالر �أمريكي) من
اجلوائز النقدية َوالعينية التي تُعد من �أغلى
ِ
بطوالت القدرة والتحمل يف العامل.
وتغطي البطولة املُعرتف بها من قبل االحتاد
الدويل للفرو�سية م�سافة  120كلم على مدى

األخضر يتأهل للدور
الرئيس في آسيوية اليد
الدمام -حمودالزهراين

ت�أهل �أخ�ضر اليد �إىل الدور الرئي�س
من البطولة الآ�سيوية الـ 20ملنتخبات
كرة اليد؛ رغم خ�سارته �أم�س �أمام
�إيران ( )24-20ليحل يف املركز
الثاين يف املجموعة الثانية ،فيما
جاء منتخب �إيران �أوالً ،ليت�أهل
املنتخبان للدور الرئي�س الذي ينطلق
غدا ال�سبت .ويف اللقاء الآخر من
املجموعة ذاتها نال منتخب �أ�سرتاليا
املركز الثالث بفوزه على منتخب الهند
(.)26-27
ويف بقية مواجهات اليوم الثالث،
ت�أهل منتخب كوريا كمت�صدر عن
املجموعة الأوىل بفوزه على منتخب
الكويت ( )26-27فيما حل منتخب
الأردن يف املركز الثالث بفوزه على

متابعة– هالل �سلمان
ت�صوير – م�شاري البجيدي

�أجرب فريق الفتح م�ضيفه

ال�شباب على التعادل ،يف
اللقاء الذي انتهى ()1-1
�أم�س �ضمن اجلولة الـ 18

من دوري ك�أ�س الأمري حممد
بن �سلمان للمحرتفني.
كانت بداية اخلطورة �شبابية
عرب ت�سديدة النيجريي
�إيغالو القوية التي �صدها
احلار�س كوفال يف الدقيقة
الثالثة ،وعاد �إيغالو لتهديد
املرمى من متريرة نداي؛
لينتهي ال�شوط الأول �سلبيا.

و�سدد جونيور كرة علت
العار�ضة مع مطلع ال�شوط
الثاين ،و�أنقذ فواز القرين
كرة خطرة من كويفا (د
 .)54جنح �إيغالو يف
ت�سجيل هدف ال�شباب الأول
بت�سديدة قوية(د ،)66
و�سجل مراد باتنا هدف
التعادل للفتح من ت�صويبة

يف املق�ص الأمين للقرين (د
 )78لينتهي اللقاء بالتعادل
الإيجابي الذي رفع ر�صيد
ال�شباب �إىل  34نقطة،
والفتح �إىل  18نقطة.
وعاد فريق �أبها بفوز ثمني
من ميدان االتفاق بعد �أن
تغلب عليه (� )1-2سجلهما
�ساري عمرو(د  ،)37و�صالح
العمري (د  ،)80فيما �أحرز
عبدالله �آل �سامل هدف
االتفاق الوحيد يف الوقت
بدل ال�ضائع؛ لريفع �أبها
ر�صيده �إىل  25نقطة ،فيما
توقف ر�صيد االتفاق عند 19
نقطة.

�أَربع مراحل ،متتد عرب �صحراء وجبال ال ُعال.
و�ست�شهد البطولة هذا العام م�شاركة جمموعة
من �أَف�ضل الفر�سان من حول العامل ي�صل
فار�س وفار�سة من �أكرث من
عددهم �إِىل ِ 200
 30دولة .احلدث �سيكون �أحد �أهم الفعاليات
يف مهرجان �شتاء طنطورة من  21دي�سمرب
حتى  12فرباير .املهرجان هو �أحد الفعاليات
الرئي�سة الأربع املهمة واملعلنة يف 2022
�ضمن �إطار "حلظات العال" .الفعالية تت�ضمن
مهما �آخر للفرو�سية ،وهو بطولة
حد ًثا
ً
ريت�شارد ميل العال لبولو ال�صحراء يف  11و
 12فرباير.

منتخب �سنغافورة (.)19-40
ويف املجموعة الثالثة ،ت�أهل منتخب
قطر كمت�صدر بفوزه على منتخب
الإمارات بنتيجة ( )17-22فيما ت�أهل
منتخب العراق كو�صيف بتجاوزه
منتخب عمان (.)29-31
وت�صدر املنتخب البحريني املجموعة
الرابعة بتغلبه على هونغ كونغ (-46
)20فيما ت�أهل منتخب �أوزبك�ستان
كو�صيف بفوزه على منتخب
فيتنام(.)23-30
و�أ�سفرت نتائج الدور التمهيدي
عن وقوع املنتخب ال�سعودي يف
املجموعة الأوىل من الدور الرئي�س
مع" كوريا وقطر و�أوزبك�ستان" ،فيما
�ضمت املجموعة الثانية " الكويت
و�إيران والبحرين والعراق".

األسبـوعية

اجلمعة  18جمادى الآخرة 1443هـ املوافق  21يناير 2022م ال�سنة  91العدد 23552

في الجولة الـ  18من دوري المحترفين..
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االتحاد يستقبل الفيصلي ..والنصر
والهالل ضيفان على التعاون والباطن
ضمك يواجه األهلي ..وديربي قصيمي بين الحزم والرائد

جدة – هالل �سلمان
تتوا�صل اجلمعة وال�سبت مباريات اجلولة
ال��ـ  18م��ن دوري ك���أ���س الأم�ي�ر حممد بن
�سلمان للمحرتفني؛ حيث يلعب اجلمعة
الباطن مع الهالل يف الـ  3:30ع�صرا ،ويحل
الأهلي �ضيفا على �ضمك يف الـ  3:55ع�صرا،
ويواجه التعاون نظريه الن�صر يف الـ 6:15
م�ساء ،وي�ست�ضيف االحتاد فريق الفي�صلي
يف الـ  8:10م�ساء� ،أما يوم ال�سبت فيلعب
الفيحاء م��ع الطائي يف ال��ـ  3:35ع�صرا،
واحلزم مع الرائد يف الـ  6:20م�ساء.
االتحاد  VSالفيصلي
ي�ست�ضيف االحت���اد املت�صدر بر�صيد 38
نقطة ،نظريه الفي�صلي الـ  14بـ  16نقطة،
باحثا عن ف��وزه الثامن على التوايل الذي
�سيجعله يوا�صل ت�صدر الرتتيب ،يف حني
ي�سعى الفي�صلي لتحقيق فوز غاب عنه يف

�آخ��ر  6ج��والت ،لكن مهمته �ستكون �صعبة الكبار ،يف حني يريد الأهلي التقدم �أكرث يف
للغاية ،ولقاء الذهاب انتهى لالحتاد ( .)1-2الرتتيب وحتقيق  3نقاط جديدة بعد فوزه
ال�صعب على احل��زم يف �آخ��ر جولة ،ولقاء
الباطن  VSالهالل
الذهاب انتهى (.)1-1
يحل الهالل الرابع بر�صيد  30نقطة� ،ضيفا على
التعاون  VSالنصر
الباطن �صاحب املركز قبل الأخري بـ  15نقطة،
وي�أمل الهالل مبوا�صلة انتفا�ضته وتعزيز �آماله يلعب التعاون الـ  13بر�صيد  17نقطة على
يف املناف�سة وحتقيق فوز رابع على التوايل� ،أر�ضه �أمام الن�صر الثالث بـ  32نقطة ،ومل
�أما الباطن فيعول على الأر�ض واجلمهور لكي يعرف الن�صر �سوى االنت�صارات منذ جميء
يحقق املفاج�أة والفوز الغائب عنه يف �آخر  5مدربه رو�سو وهدفه حتقيق ف��وز �ساد�س
ج��والت وي��ه��رب م��ن منطقة اخل��ط��ر ،وم��ب��اراة على التوايل� ،أما التعاون الذي عاد للنتائج
ال�سلبية بخ�سارته يف اجلولة الأخ�يرة فال
الذهاب انتهت بالتعادل ال�سلبي.
جمال �أمامه �سوى حتقيق نتيجة �إيجابية
ضمك  VSاألهلي
لتجنب الرتاجع �أكرث يف الرتتيب ،ومباراة
ي�ستقبل �ضمك اخلام�س بـ  29نقطة� ،ضيفه الذهاب فاز بها الن�صر (.)1-3
الأهلي الـ  9بر�صيد  19نقطة ،يف مواجهة
الحزم  VSالرائد
مهمة للطرفني ،ف�صاحب الأر�����ض ي�سعى
لفوز ث��ان ي�ؤكد به �صحوته ويعيده ملربع يواجه احلزم متذيل الرتتيب بـ  11نقطة،

�ضيفه ال��رائ��د ال�����س��اد���س ب��ـ  24نقطة ،يف
دي��رب��ي ق�صيمي ي�سعى م��ن خ�لال��ه احل��زم
لتدارك �أو�ضاعه ،وجتنب املزيد من نزيف
النقاط قبل فوات الأوان� ،أما الرائد الذي
خ�سر �أمام االحتاد يف �آخر جولة ،فهدفه 3
نقاط يعزز بها مركزه ،وديربي الذهاب فاز
به الرائد (.)0-2
الفيحاء  VSالطائي
ي�لاق��ي الفيحاء ال�سابع بر�صيد 22
ن��ق��ط��ة� ،ضيفه ال��ط��ائ��ي ال���ـ  11ب��ـ 19
ن��ق��ط��ة ،وي����أم���ل ال��ف��ي��ح��اء با�ستغالل
الأر�����ض واجل��م��ه��ور لتحقيق ال��ف��وز
الغائب عنه يف �آخ��ر  7ج���والت� .أم��ا
الطائي الذي عاد لدوامة اخل�سائر يف
�آخر جولتني فيهدف للعودة �إىل �سكة
االن��ت�����ص��ارات ،ول��ق��اء ال��ذه��اب انتهى
بفوز الفيحاء (.)1-3

"غرائب وعجائب" ال تصدق في أمم إفريقيا
جدة -حممود العو�ضي

م��ع انتهاء دور املجموعات يف ك���أ���س الأمم الأفريقية
الثالثة وال��ث�لاث�ين� ،شهدت البطولة ال��ت��ي ت�ست�ضيفها
الكامريون العديد من الوقائع الغريبة واملحرجة ل�سمعة
الدولة امل�ضيفة واالحتاد الإفريقي لكرة القدم.
البطولة انطلقت يف التا�سع من ال�شهر اجلاري ،بعد فرتة
طويلة من ال�شد واجلذب ،و�شكوك حول قدرة الكامريون
على ا�ست�ضافتها.
وك��ان النجم ال�سابق �صامويل �إي��ت��و ،رئي�س االحت��اد
الكامريوين لكرة القدم ،قد �أخذ على عاتقه مهمة الدفاع
عن حق القارة يف �إقامة بطولتها اخلا�صة باملنتخبات،
متحديا كل من طالب بت�أجيلها �أو �إلغائها ،لكن يبدو �أن
ب�ل�اده خذلته بتنظيم خميب ل�ل�آم��ال .فيما يلي ن�سلط
ال�ضوء على بع�ض عجائب وغرائب البطولة حتى الآن.

السطو على إعالميين جزائريين
تعر�ض � 3صحفيني من اجلزائر لالعتداء وال�سرقة يف
مدينة دواال الكامريونية ،التي احت�ضنت لقاء منتخب
اجلزائر �أمام �سرياليون .وقد قدم �صامويل �إيتو اعتذاره
لل�صحفيني اجلزائريني .وقال� :إن "ال�سلطات �ستعمل على
�ضمان �سالمة ال�صحفيني اجلزائريني ،يجب �أن ي�شعروا
بالأمان كما لو كانوا يف اجلزائر العا�صمة".
زواحف فندق تونس
ن�شر النجم التون�سي غيالن ال�شعاليل �صورة لزواحف
يف الفندق الذي تقيم به بعثة "ن�سور قرطاج" ،ليك�شف
جانبا من جوانب التنظيم ال�سيئ.
كرات غير صالحة
�شهد لقاء م�صر ونيجرييا ا�ستبدال �أكرث الكرة �أكرث من 3
مرات ،بعدما فرغت من الهواء ،وهو �أمر يندر حدوثه يف
بطولة بهذا ال�ش�أن.

جاروا بال جهاز أشعة
�أعلن االحتاد امل�صري لكرة القدم يف اليوم التايل ملباراة
نيجرييا عن �إ�صابة �أك��رم توفيق الع��ب الفراعنة بقطع
يف الرباط ال�صليبي .وق��ال االحت��اد امل�صري يف بيانه
�إن توفيق ،وزميله �أحمد فتوح ال��ذي �أ�صيب يف نف�س
امل���ب���اراة ،مل يتمكنا م��ن اخل�����ض��وع للفح�ص يف مدينة
جاروا التي احت�ضنت اللقاء ب�سبب تعطل جهاز الأ�شعة
بامل�ست�شفى ،وعدم وجود جهاز �آخر يف املدينة.
حافلة الجزائر
تلقى العبو منتخب اجلزائر �صدمة كبرية بعد خروجهم
من �أحد تدريباتهم حيث وج��دوا �أن احلافلة املخ�ص�صة
لهم رحلت دون �سابق �إن���ذار ،فا�ستقل جن��وم املنتخب
اجلزائري �سيارات �صغرية لينتقلوا من ملعب التدريبات
�إىل مقر الإقامة.
الفضيحة الكبرى
�شهدت مباراة تون�س �ضد مايل ف�ضيحة حتكيمية ،بعدما
قرر احلكم الزامبي جاين �سيكازوي �إنهاء اللقاء ب�شكل
مفاجئ قبل نهاية ال��وق��ت الأ���ص��ل��ي م��رت�ين ،الأوىل يف
الدقيقة  85والثانية يف الدقيقة  ،89فاعرت�ض اجلهاز
الفني للمنتخب التون�سي بقيادة منذر الكبري على احلكم
بعد �إطالق �صافرة النهاية لعدم احت�ساب �أي وقت �ضائع
و�إنهاء املباراة قبل وقتها الأ�صلي بثوان ،لكن �سيكازوي
�أ�صر على ق��راره ليخرج احلكام والفريقان من امللعب،
وبعد عدة دقائق ،عاد هيلدر مارتينز دي كارفاليو ،احلكم
الرابع ملباراة تون�س وم��ايل ،مع امل�ساعدين ال�ستئناف
املباراة بدون �سيكازوي ،ليعود املاليون لأر���ض امللعب
للعب الوقت املتبقي .لكن املنتخب التون�سي ف�ضل عدم
العودة ال�ستئناف املباراة ،يف حدث هو الأول من نوعه
يف مالعب ال�ساحرة امل�ستديرة.

نشيد وطني قديم
ت�سببت فو�ضى مباراة تون�س ومايل يف ت�أخري انطالق
لقاء موريتانيا م��ع جامبيا يف نف�س املجموعة وعلى
نف�س امللعب ،وب���د�أت بعد موعدها املقرر ب��ـ 45دقيقة؛
حيث فوجئ العبو موريتانيا بعزف الن�شيد الوطني
القدمي لبالدهم ولي�س الن�شيد احلايل .الأمر امل�ؤ�سف �أن
املنظمني حاولوا �أكرث من مرة عزف الن�شيد ال�صحيح لكن
دون جدوى ،ليتم ت�شغيل ن�شيد جامبيا فقط.
تهديد أمني
طالبت اللجنة املنظمة لك�أ�س �أمم �أفريقيا وفود املنتخبات
يف مدينة ليمبي غرب الكامريون بتوخي احلذر على خلفية
تهديدات �إرهابية "جدية" .وكانت و�سائل �إع�لام حملية،
قد ذك��رت يف وق��ت �سابق� ،أن��ه �سمع دوي �إط�لاق ن��ار على
بعد �ساعة م��ن املدينة التي حتت�ضن منتخبات املجموعة

ال�������س���اد����س���ة؛ ح��ي��ث
ي�������ش���ن م����ت����م����ردون
انف�صاليون هجماتهم
على املدنيني واجلي�ش
يف ت����ل����ك امل����ن����ط����ق����ة م��ن
الكامريون منذ عام .2017

نوم الرئيس
�أث��ن��اء لقاء منتخبي ج��زر القمر �ضد الغابون ،التقطت
الكامريات ن��وم اجلنوب �إفريقي باتري�س موت�سيبي،
رئي�س االحتاد الإفريقي لكرة القدم �أثناء اللقاء.
أين المترجم؟
امل�ؤمتر ال�صحفي الذي �سبق مباراة املغرب وجزر القمر
يف اجلولة الثانية باملجموعة الثالثة� ،شهد �أزمة �أي�ضا،

وك������ان ب��ط��ل��ه��ا ح���ار����س
مرمى "�أ�سود الأطل�س"
يا�سني ب��ون��و .فبينما كان
بونو جنم �إ�شبيلية الإ�سباين
يرد على �أ�سئلة ال�صحفيني باللغة
العربية ،فوجئ بطلب من ممثل اللجنة
املنظمة يف امل�ؤمتر ال�صحفي بتغيري لغته �إىل
الفرن�سية �أو الإجنليزية ،حيث "ال يوجد مرتجمون"،
فبدا على بونو الغ�ضب من الطلب ،لريد ب�أن "عدم وجود
مرتجم م��ن العربية �إىل الفرن�سية �أو الإجنليزية هي
م�شكلة ال تخ�صه" .ورف�����ض احل��ار���س املميز ترجمة ما
يقوله بعد الرد باللغة العربية ،وترك امل�س�ؤول عن تنظيم
امل���ؤمت��ر ال�صحفي يف ورط��ة جديدة تن�ضم �إىل �سل�سلة
�أزمات البطولة.
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 25دولة تشارك في
مهرجان الجواد العربي

albiladdaily

albiladdaily

albiladdaily

albiladdailynews

الريا�ض  -البالد

�أع �ل��ن امل���ش��رف ال �ع��ام ع�ل��ى م�ه��رج��ان الأم�ي�ر �سلطان بن
عبدالعزيز العاملي للجواد العربي� ،صاحب ال�سمو امللكي
الأمري فهد بن خالد بن �سلطان ،م�شاركة  271جواد ًا ،و 141
مالك خيل ميثلون  25دولة يف مناف�سات عرو�ض اجلمال يف
الن�سخة التا�سعة للمهرجان.
نَّ
وبي �سموه خالل م�ؤمتر �صحفي� ،أن املهرجان �سينطلق
يوم  25يناير اجلاري ،ب�إقامة ت�سعة �أ�شواط ل�سباقات اخليل
العربية مب�شاركة  98ج ��واد ًا م��ن  4دول ه��ي :ال�سعودية
والإم� ��ارات وع�م��ان وق�ط��ر ،م�شري ًا �إىل �أن بطولة عرو�ض
جمال اخليل العربية (تايتل �شو) �ستنطلق اخلمي�س ال�سابع
والع�شرين من يناير ملدة ثالثة �أيام ،وذلك مبزرعة اخلالدية
غرب الريا�ض ،رافعا �شكره للقيادة الر�شيدة على الدعم الكبري
ال��ذي جت��ده الفرو�سية ال�سعودية مبا فيها اخليل العربية
الأ��ص�ي�ل��ة ،م ��ؤك��د ًا ح��ر���ص �سموه على االرت �ق��اء باملهرجان
والإ�سهام يف تو�سيع قاعدة مالك اخليل العربية يف اململكة.
وقال �سموه� :إن مهرجان الأم�ير �سلطان �سي�شهد هذا العام
فعاليات م�صاحبة �ستكون رافدًا كبريًا لإ�سعاد احل�ضور.

 90ألف وثيقة صلح
عبر منصة " تراضي"
الريا�ض  -البالد

ك�شفت وزارة العدل عن �إ�صدار � 90ألف وثيقة �صلح من
خالل �أكرث من  500م�صلح وم�صلحة عرب من�صة" ترا�ضي"
الإل�ك�ترون�ي��ة ( )taradhi.moj.gov.saال�ت��ي تتيح
ح��ل ال�ن��زاع��ات دون حاجة �أط ��راف ال�ن��زاع ملراجعة مكاتب
امل�صاحلة.
وقالت ال ��وزارة� :إن ع��دد امل�ستفيدين من وثائق ال�صلح
ال�صادر عرب من�صة "ترا�ضي" التي تهدف �إىل التي�سري على
امل�ستفيدين و�سهولة ح�صولهم على اخلدمة ،بلغوا � 250ألف
م�ستفيد ،من خالل �أكرث من � 360ألف جل�سة �صلح ،وذلك منذ
فرباير 2020م ،م�شرية �إىل �أن وثائق ال�صلح ال�صادرة عن
املن�صة ُتعد �سندات تنفيذية ميكن تنفيذها عرب ق�ضاء التنفيذ
يف حال �إخالل االتفاقات املدونة بالوثيقة.
و�أك��دت وزارة العدل حت�سني جتربة ورحلة امل�ستفيد من
من�صة "ترا�ضي" ب�إطالق عدد من املزايا واخل�صائ�ص التي
ت�سهم يف ت�سهيل وت�سريع �إجراءات امل�صاحلة وتقليل العبء
واجلهد الب�شري� ،إ�ضافة �إىل تطبيق التكامل الإلكرتوين مع
اجلهات الداخلية وت�ب��ادل البيانات بني الأنظمة وحت�سني
البنية التحتية ل�ضمان ا�ستمرارية النظام.

قبول العنصر النسائي
بقوات أمن الحج والعمرة
الريا�ض  -البالد

�أع�ل�ن��ت الإدارة ال�ع��ام��ة للقبول امل��رك��زي ب��وك��ال��ة وزارة
الداخلية لل�ش�ؤون الع�سكرية فتح ب��اب القبول والت�سجيل
بالأمن العام للقوات اخلا�صة لأمن احلج والعمرة (جندي)
للعن�صر الن�سائي.
وقالت الإدارة� :إنه �سيتم ا�ستقبال طلبات القبول عرب بوابة
(�أب�شر – التوظيف ) خالل الفرتة من يوم ال�سبت ال�ساعة
العا�شرة �صباح ًا املوافق  1443 / 6 / 19هـ ،حتى ال�ساعة
العا�شرة �صباح ًا من يوم اخلمي�س املوافق  1443 / 6 / 24هـ
وذلك عرب بوابة ( �أب�شر  -توظيف ) .https://jobs.sa

ترفيه وتراث
الريا�ض  -البالد

ً
ن�شاطا ك�ب�يرًا منذ ان�ط�لاق (مو�سم
ت�شهد العا�صمة الريا�ض ه��ذه الأي ��ام،
الريا�ض) بفعالياته املختلفة التي تزيد على  7500فعالية حملية وعاملية
متنوعة ،كما �أ�سهمت (روح ال�سعودية) يف حتويل �أنظار الزوار وال�سيَّاح من

داخل اململكة وخارجها.
وا�ست�ضافت "قرية زمان" الرتاثية خالل  66يومًا �ضمن مو�سم الريا�ض العديد
من الأن�شطة واحلفالت ،بينما �شهد م�سرح الطيبني ،الذي يعد من �أبرز املناطق
الفرعية للقرية يف كل �أ�سبوع نحو ً 176
عر�ضا 50 ،منها يف العطلة الأ�سبوعية.

وتعد "قرية زمان" التي تقع يف حي غرناطة يف العا�صمة الريا�ض ،واحدة من
مناطق الفعاليات الرتفيهية التي يت�ضمنها مو�سم الريا�ض ،وت�ستهدف جميع
�شرائح املجتمع وفئاته العمرية من العائالت والأطفال والأفراد ،وتقدم فعاليات
عديدة للمهتمني بالرتاث والثقافة والفنون واملو�سيقى.

بسكال مشعالنى تطرح أغنيتها الجديدة
جدة  -البالد
ط��رح��ت الفنانة اللبنانية با�سكال م�شعالنى �أغنيتها
اجل��دي��دة ،ال�ت��ى حت�م��ل ا��س��م "دخيلو الله" م��ن كلمات
ح�سني �إ�سماعيل ،و�أحلان و�سام الأمري وتوزيع ملحم
�أبو �شديد ،وهى �أغنية بدوية م�أخوذة من الفلكلور
البلدى اللبنانى ،وذل��ك بعد �أن طرحت يف وقت
�سابق� ،أحدث �أغانيها على طريقة الفيديو كليب،
با�سم "ا�ستنى" باللهجة امل�صرية .و�أع��رب��ت
با�سكال عن �سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها

قشر الحمضيات يخفض الكولسترول
جدة  -البالد

�أك� ��دت جم�م��وع��ة م��ن الأب� �ح ��اث ال�ط�ب�ي��ة� ،أن امل��رك�ب��ات
املوجودة يف ق�شر احلم�ضيات ميكن �أن تخف�ض ب�شكل كبري
م�ستويات الكولي�سرتول ال�ضار بن�سبة ت�صل �إىل .% 40
وت�شري جمموعة من الأبحاث ،وف ًقا لـ"رو�سيا اليوم"،
�إىل �أن امل��رك�ب��ات امل���ض��ادة للأك�سدة امل��وج��ودة يف ق�شر
احلم�ضيات ميكن �أن تخف�ض ن�سبة الكولي�سرتول املرتفع
ب�شكل �أكرث فعالية من بع�ض الأدوية املو�صوفة ،ودون �آثار
جانبية .ويتميز ارتفاع الكولي�سرتول مب�ستويات عالية

فوائد قشور
احلمضيات

1

تحسين عملية الهضم

2

من الربوتني الدهني منخف�ض الكثافة� ،أو الكولي�سرتول
"ال�ضار" املنت�شر يف ال��دم .وعندما تلت�صق اجلزيئات
الدهنية بجدران ال�شرايني ،ف�إنها تت�سبب يف ت�ضييقها ،ما
يحد من م�ساحة مرور الدم من خاللها.
وقال الدكتور �إيلزبياتا كورو�سكا ،الباحث الرئي�س يف
الدرا�سة ونائب رئي�س الأبحاث يف KGK Synergies
يف �أونتاريو كندا�" :أظهرت درا�ستنا �أن الفالفونات متعددة
امليثوك�سيل ( )PMFsلها ت�أثري خف�ض الكولي�سرتول
الأكرث فاعلية من �أي حم�ض فالفونويد �آخر".

تعزيز صحة العين والرئة

3

تقوية عضلة القلب

5

على �أغنية "ا�ستنى" التى طرحتها م�ؤخ ًرا باللهجة امل�صرية
وه��ى م��ن كلمات حممد رف��اع��ى و�أحل ��ان وت��وزي��ع زوجها
ملحم �أبو �شديد .وقالت با�سكال :ردود �أفعال الأغنية فاقت
توقعاتى من داخل الو�سط الفني وخارجه ،م�شرية �إىل �أن
الأغنية حتمل طابع البهجة وال�سعادة وتدعو �إىل التفا�ؤل،
مقدمة �شكرها لل�شاعر حممد رفاعى الذى تعاونت معه للمرة
الثانية ،بعد جن��اح �أغنية "اتعذبت كفاية" والتى حققت
جناحً ا كبريًا ،وت�صدرت ترتيب الأغانى فى عدد من الربامج
الإذاعية حيث قدم االغنية ب�شكل جديد.

أطعمة تعزز المناعة

جدة  -البالد
ك�شف تقرير طبي ح��دي��ث ،عن
 5فواكه وخ�ضروات ت�ساعد على
تقوية املناعة ،وتخفيف نزالت الربد
للكبار والأطفال يف ال�شتاء.
وطبقا ملوقع "ميديك فوروم" ال�صحي،
ف � ��إن ال �ف �ل �ف��ل الأح� �م ��ر ي �ق��دم  152م �ل��غ من
فيتامني "�سي" ،وه��ذا هو �ضعف كمية فيتامني
"�سي" مقارنة بالربتقال ،وميكن �أن ي�ساعد اجل�سم
على حماربة العدوى عن طريق حتفيز �إنتاج خاليا الدم

البي�ضاء ،بينما يحتوي الربوكلي على م�ستويات عالية من
فيتامني "�سي" املعزز للمناعة وم�ضادات الأك�سدة التي ت�ساعد
يف حماربة اجل��ذور احل��رة ،وحتتوي البطاطا احللوة على
م�ستويات عالية من فيتامني "�أ" ،مما قد ي�ساعد يف تقليل
االلتهاب وتعزيز وظيفة املناعة ،بينما حتظى ع�شبة "�إ�شن�سا"
ب�شعبية يف عالجات الربد نظ ًرا لدورها كمن�شط للمناعة ميكن
�أن ت�ساعد يف تعزيز وظيفة خاليا الدم البي�ضاء ،فيما �أظهرت
الأبحاث �أن التفاح ميكن �أن ي�ساعد يف حت�سني �صحة الأمعاء
وتوفري م�ستويات عالية من فيتامني "�سي" ،مما ي�ساعد يف
احلفاظ على �صحة اجل�سم.

