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الُعال

ولي العهد يطلق "مجموعة بوتيك" لتطوير القصور التاريخية
الريا�س - وا�س

بن  �سلمان  بن  حممد  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأعلن 
عبد العزيز، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء، رئي�س 
جمل�س  رئي�س  والتنمية،  القت�سادية  ال�سوؤون  جمل�س 
)اخلمي�س(،  اأم�س  العامة،  ال�ستثمارات  �سندوق  اإدارة 
تطوير  اإىل  تهدف  التي  بوتيك"،  "جمموعة  اإطيياق  عن 
واإدارة وت�سغيل �سل�سلة من الق�سور التاريخية والثقافية 
فائقة  بوتيك  فنادق  اإىل  وحتويلها  اململكة،  يف  ال�سهرة 
الفخامة، لإحياء الرتاث الوطني الناب�س بثقافة اململكة 
ا�ستثنائية  �سيافة  جتربة  وتييوفيير  الأ�سيلة، 

وفريدة من نوعها.

وت�ستهدف املرحلة الأوىل من امل�سروع، بالتعاون مع القطاع 
احلمراء  ق�سر  وهي  تاريخية،  وجهات  ثاث  تطوير  اخلا�س، 
الأحمر  الق�سر  اإىل  اإ�سافة  بالريا�س،  طويق  وق�سر  جدة،  يف 

يف الريا�س.
و�ستمزج "جمموعة بوتيك" اأ�سالة القيم الثقافية والرتاثية 
�سيافة  جتييربيية  لتقدمي  الع�سرية،  احلييييياة  منييط  مييع  للمملكة 
مبا  اململكة،  يف  الفخامة  فائقة  ال�سيافة  قطاع  ُترثي  ح�سرية 
ُي�سهم يف تنمية القت�ساد املحلي. و�ستعمل ال�سركة على تقدمي 
العاملية، وتوفر  العديد من اخليارات املرموقة لأرقى املطاعم 
من  وغرها  ال�ستجمام،  مراكز  اأحييدث  يف  لا�سرتخاء  اأجييواء 

اخلدمات احل�سرية واخلا�سة لكل �سيف.
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مصور محترف ومقدم برامج يف موسم الرياض

                               ساعة من العمل الدؤوب

جدة - جنود النهدي 
د يحفز على التبني املجتمعي   توا�سل اململكة العربية ال�سعودية ممثلة يف اجلهات ذات العالقة على تر�سيخ ثقافة العمل التطوعي ليكون وفق نهج جموَّ

والتنظيم والتمكني و�سوًل اإىل مليون متطوع ومتطوعة نهاية عام 2030م، كما  اأن هناك برامج ممنهجة  لتنفيذ العديد من املبادرات التطوعية يف 
خمتلف حمافظات ومناطق اململكة، والعمل على تدريب وتاأهيل املتطوعني؛ تعزيزًا لقيم العمل التطوعي الذي ت�سمنته م�ستهدفات الروؤية الطموحة، 
يف م�سعى غايته اإدراك 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، واأثبت وجوده مع طاقم الهالل الأحمر كما اأنه م�سور حمرتف ومقدم برامج يف مو�سم الريا�ض و�سارك يف 
تغطيات عديدة ف�سال عن تخ�س�سه يف هند�سة ال�سبكات ومن هنا بداأنا احلديث معه.

اأ�ــســاء  التطوعي  العمل  اإن  جلــدل  يــقــول 
�ــســمــوع م�سيئة  طــريــقــه وا�ــســبــح مبــثــابــة 
خدمة  لأن  بــالــ�ــســعــادة  اأ�ــســعــر  وجتــعــلــنــي 
دفرت  يومية يف   برامج  اأ�سبحت  الآخرين 

حياتي  وا�سعد كثريا بذلك.
 ويف �ــســوؤال عــن دوافــعــه يف النــخــراط 
مبـــ�ـــســـارات عــمــل اخلــــري قــــال: الــهــاجــ�ــض 
هذه  مثل  يف  للم�ساركة  دفعني  الن�ساين 
داخــل  يف  اإنَّ  حيث  التطوعية   الأن�سطة 
عنها  التعبري  يــتــم  خـــري،  نــــوازع  فـــرد  كــل 
ــة الـــفـــرد يف   ـــواع خمــتــلــفــة، مــثــل رغــب ـــاأن ب
تقدمي خدمة اإن�سانية، والتقليل من معاناة 
خرين وخدمة املحتاجني، وغري ذلك من  الآ
التي  الــدوافــع  من  تكون  التي  امل�ساعدات 

تدفع الفرد للتطوع.
كما اأن التطوع جتعل الفرد ي�سعر بالنتماء 
الوطني ونرى اأنَّ هناك من يقوم بالتطوع 
يعمل  بحيث  اختيارية،  �سريبة  بو�سفه 
لوطنه،  ولئـــه  عــن  للتعبري  تقدميها  على 

وهذا الولء قد يكون على م�ستوى قريته ومكان ولدته، 
اأو املدينة، اأو البلدة التي يعي�ض فيها.

 وعن كيفية حتفيز ال�سباب لالن�سمام لالأعمال التطوعية 
التطوعي بني  العمل  ثقافة  ن�سر  يتم هذا عن طريق  قال: 
ال�سباب  ويحتاُج ن�سُر ثقافة العمل الّتطّوعّي بني ال�ّسباب 

اإقبال  ن�سبة  اأّن  من  الّرغم  على  م�سرتكة،  جمهوداٍت  اإىل 
ال�ّسباب على مثل هذه الأعمال اآخذٌة بالزدياد، ولتحقيق 
ذلك، مُيكن ا�ستغالل الو�سائل الإعالمّية املختلفة، وو�سائل 
ال�ّسباب  خماطبة  ت�ستطيع  التي  الجتماعّي  الّتوا�سل 
يف  الّتطّوعّية  الأعــمــال  اإدخــال  اأي�سًا  مُيكن  كما  بلغتهم، 
�سائر املراحل احلياتّية التي ميُرّ بها الإن�سان 
وجعِلها  وال�ّسباب،  املُراهقة،  فرتتي:  يف 
ي�سعون  التي  واأهدافهم  بغاياتهم  مرتبطًة 
املُتفّوقني يف  ال�ّسباب  اإىل حتقيقها؛ كمنح 
عند  الّت�سهيالت  بع�ض  الّتطّوعّية  الأعمال 
املختلفة؛  الّتعليمّية  باملوؤ�ّس�سات  التحاقهم 
حيث اإنها ُت�ساعد على دفعهم نحو التمُيّز يف 
رورّية لبناء جمتمعات  مثل هذه الأعمال ال�سّ
ان�سمامه  مبادرة  وحــول  وُمتما�سكة.  متينة 
الحمر  الهالل  فرق  مع  التطوعي  العمل  اإىل 
قال: ان�سمامي للتطوع يف الهالل عرب من�سة 
الــــتــــطــــوع لـــلـــهـــالل، 
ال�سعودي  الحــمــر 
كـــان بـــدافـــع  زيـــادة 
الــعــمــل  يف  خـــربتـــي 
التطوعي وقد تلقيت  
عدة دورات  يف جمال 
الإ�ــســعــافــات الأولــيــة 
ــتــعــامــل مع  وكــيــفــيــة ال
احلالة و�سالمتها، وكانت معظم احلالت التي 
وال�سابات  جلطات  اعــرا�ــض  يف  تتمثل  ن�سعفها 

بـــكـــورونـــا وحــــــالت ومــنــهــا 
املثقف  دور  اأن  كــمــا  ولدة، 

ال�سعبية  الأحــــيــــاء  الــ�ــســحــي 
حماية  وكيفية  ال�سكان،  لتوعية 

من  ونتفقد  اجلائحة  هذه  من  اأنف�سهم 
منهم م�ساب ومن منهم خمالط بالإ�سافة 
اىل دوري كم�سور لهذه الأحداث وتوثيق 
العمل اجلماعي التطوعي، وابراز �سورة 
ــوطــن و�ـــســـالمـــة املــواطــنــني  ــل مــ�ــســرفــة ل
واملقيمني.  كما عملت مع ال�سحة كم�سور. 
ــحــي. تـــوعـــوي ار�ـــســـادي.  ومــثــقــف �ــس
من  الوقاية  لكيفية  معلومات  لتو�سيل 
حلقة  لك�سر  ال�سحيحة  والطرق  كورونا 

الــهــالل  كـــورونـــا، عملت مــع  فــايــرو�ــض 
ال�سعودي، كم�سعف وم�سور  الحمر 

و�ساركت مع الهالل اثناء اجلائحة 
للم�ست�سفى  املــ�ــســابــني  بــنــقــل 

كمثقف  املـــولت  داخـــل  وعملت 
بلب�ض  الــــزوار  بن�سح  �سحي 
للتباعد  الآمــنــة  بامل�سافة  ــزام  ــت والل الكمامة 
وكيفية الطرق ال�سحيحة لك�سر حلقة كورونا 
للعي�ض بال�سالمة، عملت مع اأمانة جدة كمثقف 
من  للوقاية  �سحيحة  معلومات  لن�سر  �سحي 

كوفيد 19. 
ــاعــة بــا�ــســتــخــدام ا�ــســتــيــكــرات  ــب ونــ�ــســح ال
ــــادات لــوحــيــة، لــلــزبــائــن والـــــزوار  وار�ــــس
الطالع عليها الوقاية من كورونا واحلد من 
انقاذ  الدفاع املدين يف  انت�ساره، عملت مع 

املحتجزين واخماد النريان واإ�سعاف امل�سابني 
من احلرائق، وم�سورًا ملعار�سهم وتوثيق الأحداث، 
عملت كمحرر �سحفي وم�سور �سحفي لنقل اأخبار 

فعاليات الرتفيه اأو منا�سبات اأو حوادث.  
وفيما يتعلق باأبرز املواقف التي تعر�ض لها خالل 
عمله يف التطوع قال: اأذكر اإنني  كنت مقدم برامج 
لإنقاذ  قليال  توقفت  وقد  الفعاليات،   من  لفعالية 
اأحد الأ�سخا�ض تعر�ض لك�سر يف يده اأثناء اللعب 
الفعالية  اأقــدم  كنت  الثاين؛  املوقف  بامل�سابقة.  

وامل�سابقات وبعدها قمت بواجبي ال�سعايف.
للمتطوعني  توجيهها  يريد  التي  الر�سالة  وعن   
العمل  قــيــمــة  اول  ــعــرفــوا  ي اأن  عــلــيــهــم  ــــال:  ق
التطوعي وان ي�ستمروا فيه واأن يثابروا عليه، 
كما ان على املتطوع اأن يجعل يف ذهنه �سالحا 
بال�سعادة  ي�سعر  و�ــســوف  الك�سل،  ملــحــاربــة 

نتيجة مل�ساعدته الغري.

»لجدل«: العمل التطوعي 
شموع تضيء طريقي 

�سكاكا ـ  البالد 
ال�ستفادة  على  الطموحة   2030 اململكة  روؤيــة  ركــزت 
من �سواعد اأبناء وبنات الوطن املتنوعة، التي اأ�سبحت 
جناحات  من  حققوه  ملا  الوطن  اأبناء  بني  فارقة  عالمة 
�سمة  واأ�سبحت  واخلـــارج  الــداخــل  يف  امــتــدت  كثرية 
العمل  يف  �ــســواء  املــجــالت  مــن  كثري  يف  بها  يتمتعون 

التطوعي اأو بالأجر.
ومــن منـــاذج الــنــجــاحــات الــتــي ُحققت مــا قــامــت بــه يف 
التي  ال�سعران  اإبراهيم  بنت  م�ساعل  اجلــوف  منطقة 
حققت اأكرث من 5000 �ساعة عمل يف املجال التطوعي 
منذ 12 عاما م�سى وهي يف عمر اخلام�سة ع�سرة، حيث 
اأكدت  اأن الإن�سان بطبعه ل ي�ستطيع العي�ض مبفرده بل 
من  جمموعة  ومع  جمتمٍع  �سمن  يكون  اأن  اإىل  يحتاج 
اإىل  دائمًا  الإن�سان  ال�سليمة تدعو  الأ�سخا�ض، والفطرة 
تقدمي اخلري، لفتة النظر اإىل اأن اأعمال التطوع اختلفت 
م،   2030 اململكة  ـــة  روؤي قبل  عليه  كــانــت  عما  كــثــريًا 
فاأ�سبحت الفر�ض اأكرث توفرًا واأكرث تنظيما، اإ�سافة اإىل 

تعدد الربامج املتنوعة والتدريبية املتوفرة للمتطوعني.
املدر�سة،  من  كانت  رحلتها  بداية  اأن  ال�سعران  وذكــرت 
يف  معلماتها  وم�ساركة  الربامج  لإقامة  �ساركت  حيث 
لت�سارك  التطوع  جتربة  منت  حتى  الأعمال  من  العديد 
كما  املــدر�ــســة،  بعد  واملنا�سبات  الــفــرق  مــن  العديد  يف 
اأ�سهمت يف تاأ�سي�ض عدد من الفرق باجلوف وعملت ملدة 
عام كامل كمتطوعة يف وزارة ال�سحة، م�سيفة اأن فر�ض 
التطوع كانت يف ال�سابق �سئيلة وغري متاحة يف الكثري 
العمل  على  ركــزت   2030 روؤيــة  اأن  اإل  القطاعات،  من 
التطوعي كاأحد براجمها الرئي�سة، مما اأ�سهم يف تطوير 
العمل التطوعي يف عدد من القطاعات، واأوجدت فر�سًا 
بها  ومعرتف  املتطوعني  جهود  حتفظ  ومن�سات  كبرية 
الأعــمــال  تنظيم  على  تعمل  الر�سمية  اجلــهــات  قبل  مــن 
برامج  تــوفــر  املختلفة  اجلــهــات  جعل  ممــا  التطوعية 

لتطويرهم وحت�سني اأدائهم.
ولفتت النتباه اإىل اأن ثقافة التطوع يف املجتمع ارتفعت 
الوطن  اأبناء وبنات  الكثري من  ب�سكل ملحوظ واأ�سبح 

ُيقبلون عليها كاأحد امل�سادر املهمة للخري، حتى اأ�سبحنا 
التي  املتخ�س�سة  التطوعية  الفرق  ع�سرات  ن�ساهد 

ال�سحي  الــتــطــوع  منها  مــتــنــوعــة،  اأعــمــال  تــقــدم 
الأحمر  الهالل  واأعــمــال  والجتماعي  والبلدي 
وغريها الكثري، فهو �سلوك ح�ساري ي�سهم يف 
�سكان  بني  الرفاه  ون�سر  التعاون،  قيم  تعزيز 

املجتمع الواحد.
عرب  للمتطوعني  ن�سيحتها  ال�سعران  ووجهت 
ينعك�ض  التخ�س�ض  بـــاأن  الطويلة  جتربتها 
ول  قدراته،  تطوير  يف  وي�سهم  املتطوع  على 
تتوافق  التي  الأعمال  املتطوع  اختيار  من  بد 
عليه  ينعك�ض  حتى  هوايته،  اأو  تخ�س�سه  مع 
يف  املرونة  على  املحافظة  يجب  كما  اإيجابيا، 
العمل التطوعي ومع الأفراد الآخرين، واإدراك 
بال�سرب  ولــكــن  �سعبة  �ستكون  الــبــدايــة  اأن 
�سيجني  التطوعي  العمل  طبيعة  مع  والتاأقلم 

ثمار اخلري يف احلياة الدنيا والآخرة.

مشاعل تزرع ثمار الخير 5000
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كلمة
مكتسبات 

سياحية
بن  الأمـــر حممد  �سمو  اإعـــان  يــاأتــي 
العهد  ويل  الــعــزيــز،  عبد  بــن  �سلمان 
ــــــــوزراء،  ــ�ــس ال ـــب رئـــيـــ�ـــس جمــل ـــائ ن
القت�سادية  ال�سوؤون  جمل�س  رئي�س 
اإدارة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  ــتــنــمــيــة،  وال
عن  الــعــامــة،  ال�ستثمارات  �سندوق 
لتطوير  بوتيك"،  "جمموعة  اإطـــاق 
الق�سور  من  �سل�سلة  وت�سغيل  واإدارة 
يف  ال�سهرة  والثقافية  التاريخية 
بوتيك  فنادق  اإىل  وحتويلها  اململكة 
لإحياء  مهمة  خطوة  الفخامة،  فائقة 
بثقافة  الــنــابــ�ــس  الــوطــنــي  الـــــراث 
ــيــلــة، وتــوفــر جتربة  املــمــلــكــة الأ�ــس
امــتــداًدا  وفــريــدة،  ا�ستثنائية  �سيافة 
تنفيذها  الإجنــازات اجلاري  ملنظومة 
وما  املناطق،  ويف  امل�ستقبل  مدن  يف 

هو قادم من امل�سروعات بهذا التميز.
وهكذا ي�سهد قطاع ال�سياحة خطوات 
م�ستهدفات  �سمن  مت�سارعة  نوعية 
مب�سروعات   ،2030 اململكة  روؤيــــة 
واملبادرات  القرارات  ثمار  هي  كربى 
الــقــيــادة-  تتخذتها  الــتــي  التاريخية 
وجهة  املــمــلــكــة  جلــعــل  ــه-  ــل ال حفظها 
الو�سول  ت�ستهدف  عاملية  �سياحية 
ـــر و�ــســائــح من  اإىل مــائــة مــلــيــون زائ
الـــداخـــل واخلــــــارج خــــال اأقـــــل من 
املتقدم  مكانها  وتــاأخــذ  زمــنــي،  عــقــد 
بكل   ، العاملية  ال�سياحة  خارطة  على 
مايعنيه ذلك من تنويع م�سادر الدخل 
العام واأرقـــام واعــدة لــاإيــرادات غر 
للناجت  قوية  اإ�سافات  ت�سكل  النفطية 
عمل  فر�سة  مليون  ونحو  الإجمايل، 
ومن  اجلن�سني،  مــن  الــوطــن  ل�سباب 
التاأهيل  دوائـــر  تتوا�سل  ذلـــك   اأجـــل 
التخ�س�سات  خمتلف  يف  والتوظيف 
�سمن ال�سراتيجية ال�ساملة مل�ستقبل 
ال�سياحة ال�سعودية بب�سمات الإجناز 

وروؤية الريادة.

بحث مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي العالقات الثنائية

ولي العهد يطلق "مجموعة بوتيك" المتخصصة في الضيافة الفندقية الفاخرة
الريا�س - وا�س

اأعـــلـــن �ــســاحــب الــ�ــســمــو املــلــكــي الأمـــر 
ويل  العزيز،  عبد  بن  �سلمان  بن  حممد 
ـــوزراء،  ال جمل�س  رئي�س  نائب  العهد 
القت�سادية  ال�سوؤون  جمل�س  رئي�س 
اإدارة  جمــلــ�ــس  ــ�ــس  ــي رئ ــة،  ــمــي ــن ــت وال
اأم�س  العامة،  ال�ستثمارات  �سندوق 
"جمموعة  اإطــــاق  عــن  )اخلــمــيــ�ــس(، 
تــطــويــر  اإىل  تــهــدف  الــتــي  بوتيك"، 
الق�سور  من  �سل�سلة  وت�سغيل  واإدارة 
الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة الــ�ــســهــرة يف 
بوتيك  فنادق  اإىل  وحتويلها  اململكة، 
فائقة الفخامة، لإحياء الراث الوطني 
الناب�س بثقافة اململكة الأ�سيلة، وتوفر 
ا�ستثنائية  �ــســيــافــة  جتــربــة 

وفريدة من نوعها.
ــــاون  ــــع ــــت ــــال وب
مـــع الــقــطــاع 
اخلــا�ــس، 

تطوير  امل�سروع  من  الأوىل  املرحلة  ت�ستهدف 
ثاث وجهات تاريخية، وهي ق�سر احلمراء يف 
جدة، الذي �سي�سم 77 غرفة، ت�سمل 33 جناحًا 
فاخرًا و44 فيا فاخرة، وق�سر طويق بالريا�س 
الذي �سي�سم 96 غرفة ت�سمل 40 جناحًا فاخرًا 

فــــاخــــرة،  ـــيـــا  ف و56 
الــقــ�ــســر  اإىل  اإ�ـــســـافـــة 
الأحــمــر يف الــريــا�ــس، 
على  �سيحتوي  الـــذي 
 46 تــ�ــســمــل  غــرفــة   71
فـــاخـــرًا، و25  جــنــاحــًا 

غرفة �سيافة فاخرة.
"جمموعة  و�ــســتــمــزج 
القيم  اأ�ــســالــة  بوتيك" 
الــثــقــافــيــة والـــراثـــيـــة 

لتقدمي  الــعــ�ــســريــة،  احلــيــاة  منــط  مــع  للمملكة 
ال�سيافة  قطاع  ُتــري  ح�سرية  �سيافة  جتربة 
تنمية  يف  ُي�سهم  مبا  اململكة،  يف  الفخامة  فائقة 

القت�ساد املحلي.
ــد من  ــعــدي و�ــســتــعــمــل الــ�ــســركــة عــلــى تــقــدمي ال
العاملية،  املــطــاعــم  ـــى  لأرق املــرمــوقــة  اخلــيــارات 

مراكز  اأحـــدث  يف  لا�سرخاء  اأجـــواء  وتــوفــر 
احل�سرية  اخلــدمــات  من  وغرها  ال�ستجمام، 

واخلا�سة لكل �سيف.
ــنــدوق  وبــــهــــذه املـــنـــا�ـــســـبـــة، قـــــال حمـــافـــظ �ــس
"ياأتي  الــرمــيــان:  يا�سر  العامة،  ال�ستثمارات 
ويل  ــــمــــو  �ــــس اإطـــــــــــــاق 
بوتيك  ملــجــمــوعــة  الــعــهــد 
مـــنـــه - حــفــظــه  تــــاأكــــيــــدًا 
�سندوق  دور  على   - الله 
يف  العامة  ال�ستثمارات 
تــطــويــر قــطــاعــات واعـــدة 
وامل�ساهمة  املــمــلــكــة،  يف 
م�ستهدفات  حتــقــيــق  يف 
ــــدوق لـــتـــنـــويـــع  ــــن ــــ�ــــس ال

القت�ساد ال�سعودي".
اإطاق املجموعة يف  "�سُي�سهم  واأ�ساف معاليه: 
تنويع الفر�س ال�سياحية يف ال�سوق ال�سعودي، 
كوجهة  ودولــيــًا  اإقليميًا  اململكة  مكانة  ويــعــزز 
اأهداف  �سياحية وثقافية رائدة مبا يتما�سى مع 

روؤية اململكة 2030".
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل  ثانية،  جهة  من 

ويل  العزيز،  عبد  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــر 
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 
لفخامة  اخلا�س  املبعوث  اأم�س،  الريا�س،  يف 
ال�سورية  الت�سوية  ل�سوؤون  الرو�سي  الرئي�س 

ال�سيد األك�سندر لفرينتيف.
ونقل املبعوث الرو�سي، حتيات فخامة الرئي�س 
ــا الحتـــاديـــة  ــي ــوتــني رئــيــ�ــس رو�ــس فـــادميـــر ب
�سلمان  بن  الأمر حممد  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب 
بن عبد العزيز، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الدفاع، فيما حمله �سموه حتياته 
ا�ستعرا�س  ال�ستقبال  خال  وجــرى  لفخامته. 
اأوجه العاقات الثنائية بني البلدين ال�سديقني، 

وتطورات الأحداث يف �سوريا.
ع�سو  الــدولــة  وزيـــر  مــعــايل  ال�ستقبال  ح�سر 
جمل�س الوزراء م�ست�سار الأمن الوطني الدكتور 
مــ�ــســاعــد بــن حمــمــد الــعــيــبــان، ومــعــايل رئي�س 
بــن علي  الأ�ــســتــاذ خــالــد  العامة  ال�ــســتــخــبــارات 
الرو�سي  اجلــانــب  مــن  ح�سره  كما  احلــمــيــدان. 
ال�سرق  اإدارة  مــديــر  اخلــارجــيــة  وزيـــر  مبعوث 
األك�سندر  ال�سفر  اأفــريــقــيــا  و�ــســمــال  الأو�ـــســـط 

كين�ساك.

تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة

مزج أصالة القيم الثقافية 
والتراثية للمملكة مع 
نمط الحياة العصرية

أكدت أن المليشيا تزعزع أمن واستقرار المنطقة.. المملكة:

غياب الحزم الدولي تجاه الحوثي أضر بالشعب اليمني

8 مذكرات تفاهم الستخدام وقود الهيدروجين للمركبات والحافالت

افتتاح الصالة الشاملة للخدمات الجمركية بميناء جدة

نيويورك - البالد
اليمن،  يف  ــنــزاع  ال حلــّل  مــبــادرتــهــا  اململكة  ـــدت  اأك
اتخاذ  اإىل  وجمل�س  الأمن  الدويل  املجتمع  ودعوة 
الإرهابية  احلوثي  ملي�سيا  جتاه  حازمة  اإجــراءات 
املدعومة من اإيران، التي تعرقل جميع  جهود ال�سام 
ال�ساعية اإىل التو�سل اإىل حل �سيا�سي �سامل حتت 
رعاية الأمم املتحدة، ووفقًا لقرارات  جمل�س الأمن 
ذات ال�سلة ، خا�سًة القرار 2216 ومبادرة جمل�س 
مــوؤمتــر  احلـــوار  وخمــرجــات  اخلليجي  الــتــعــاون 
الوطني، م�سددة على اأن غياب الإجراءات احلازمة 
م�ساحة  اأكرب  اأعطاها  مــا  هــو  امللي�سيا  هــذه  جتــاه 

وا�ستقرار  اأمن  وزعزعة  اليمني،  بال�سعب  لاإ�سرار 
املنطقة، والتاأثر ب�سكل كبر على الأمن وال�سلم  الدوليني. 

الــدويل حول  اأمــام جمل�س الأمــن  جاء ذلك يف كلمة اململكة 
يف  مبا  الأو�سط،  ال�سرق  يف  البند   "احلالة  حتت  املناق�سة 
األقاها نائب مندوب اململكة  ذلك امل�ساألة الفل�سطينية"، التي 

 العربية ال�سعودية الدائم لدى الأمم املتحدة امل�ست�سار حممد 
بن عبدالعزيز العتيق، م�سيفا: "امللي�سيا احلوثية الإرهابية 
اإيــــران تــوؤكــد يــومــًا بعد يــوم عــدم اكراثها  املــدعــومــة مــن 
وعلى  اليمن،  وا�ستقرار  ال�سقيق  اليمني  ال�سعب   لتطلعات 
دورها التخريبي يف تهديد ا�ستقرار املنطقة  وال�سلم والأمن 

يف  ا�ستمرارها  ذلك  على  دليل  واأكــرب  الدوليني، 
تهديد �سامة املاحة الدولية وا�ستخدام  الأعيان 
املنطقة  اأمــن  لزعزعة  اليمنية  واملــوانــئ  املدنية 
الإمــارات  ودولــة  اململكة  يف  املدنيني  ومهاجمة 
الإرهــابــي  الهجوم  اآخــرهــا  كــان  التي  ال�سقيقة، 
الــدويل،  اأبوظبي  مطار  ا�ستهدف  الــذي  اجلبان 

 وخطف ال�سفينة الإماراتية روابي.
واأكد العتيق جمددًا وقوف اململكة التام مع دولة 
وا�ستقرارها  اأمنها  يهدد  ما  كل  اأمــام  الإمـــارات 
واأهـــمـــيـــة  مـــواجـــهـــة خـــطـــورة هــــذه اجلــمــاعــة 
يف  لا�ستقرار  امل�ستمر  وتهديدها  الإرهــابــيــة 
اململكة  حق  اإىل  لفتًا  النتباه  والعامل،  املنطقة 
يــتــوافــق مع  الـــازمـــة، مبــا  اتــخــاذ جميع الإجــــــراءات  يف 
التزاماتها وفقًا للقانون الدويل  للرد على جميع املمار�سات 
والأعمال الإرهابية التي تتعر�س لها من قبل هذه امللي�سيا 

الإرهابية  املدعومة من اإيران.

الريا�س - البالد
بح�سور  )اخلــمــيــ�ــس(،  اأمــ�ــس  ــة،  ــطــاق ال وزارة  وقــعــت 
بن  �سلمان  بن  عبدالعزيز  الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
عبدالعزيز وزير الطاقة، ثماين مذكرات تفاهم مع عدد من 
للمركبات  التجريبية  امل�سروعات  من  عدٍد  لتنفيذ  اجلهات 
الهيدروجني يف  تعمل على خايا وقود  التي  واحلافات 
وت�سمل  اململكة،  مدن  من  عدد  يف  خمتارة  وطــرق  مواقع 
النقل  وتطبيقات  وقــطــارات  وحافات  مركبات  م�سروع 
وقود  اإنتاج  وم�سروع  الهيدروجني،  وقود  خايا  بتقنية 

الطائرات امل�ستدام.
ونوه �سمو وزير الطاقة باهتمام خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه الله - بقطاع 
مــوارد  جميع  وا�ستثمار  تنمية  على  وحر�سه  الــطــاقــة، 
اأن هذه اخلطوة  اململكة، مو�سحًا  التي تتمتع بها  الطاقة 
التي  الهيدروجني  اإ�سراتيجية  اإعداد  مع  بالتزامن  تاأتي 
التي  املتكاملة،  الطاقة  ا�سراتيجية  من  جــزًءا  �ستكون 
الزمني  واجلــدول  الطريق  وخارطة  امل�ستهدفات  ت�سمل 
قائا:  العهد،  ويل  �سمو  وم�ساندة  دعم  مثمنا  لتحقيقها، 
اإنها جت�سيد للدعم وامل�ساندة الدائمني من �سمو ويل العهد 
هنا،  التنويه  من  يل  بد  ل  اإذ  املختلفة؛  الطاقة  لقطاعات 
بالدور القيادي الكبر، الذي ينه�س به �سموه يف متكني 
قطاع الطاقة، من خال املتابعة امل�ستمرة، والدعم الكبر، 
قيادة  اإىل  بالإ�سافة  امل�ستويات،  كل  على  به  الذي نحظى 

�سموه للجان العليا املعنية بقطاع الطاقة".
بالتعاون  اأيــ�ــســًا،  اأُ�ــســيــد  اأن  يفوتني  "ل  �سموه:  وقـــال 
املــذكــرات،  هــذه  يف  ال�سركاء  بــني  ظهر  الـــذي  والتكامل 

ميثل  والتكامل  الــتــعــاون  فهذا  جمــالتــهــا،  اخــتــاف  على 
ر�سمته  الـــذي  الــهــدف  لتحقيق  مل�ساعينا  حقيقًيا  دعــًمــا 
املُتاحة يف  الطاقة  "اململكة 2030" لتنويع م�سادر  روؤية 
الطاقة،  جمالت  جميع  يف  رائدة  اململكة  لت�سبح  اململكة، 
عامليًا، يف �سناعة  رائــدة،  كما ظلت  العامل،  م�ستوى  على 

البرول على مدى اأكر من ثمانني عامًا".
الأوىل  تفاهم؛  مذكرات  اأربــع  الطاقة  وزيــر  �سمو  ووقــع 
حول م�سروع مركبات وحافات خايا وقود الهيدروجني 
مع جامعة الأمرة نورة بنت عبدالرحمن، والثانية مذكرة 
حــول مــ�ــســروع قــطــارات خــايــا وقـــود الــهــيــدروجــني مع 
واملذكرة  )�سار(؛  احلديدية  للخطوط  ال�سعودية  ال�سركة 
مع  امل�ستدام  الطائرات  اإنتاج وقود  الثالثة حول م�سروع 
"تقنية"،  التقني  وال�ستثمار  للتنمية  ال�سعودية  ال�سركة 

ــا وقـــود  ــروع مــركــبــات وحـــافـــات خــاي والـــرابـــعـــة ملــ�ــس
الهيدروجني مع الهيئة امللكية للجبيل وينبع.

التطوير  ل�سوؤون  الطاقة  وزيــر  م�ساعد  وقــع  جانبه،  مــن 
والتميز املهند�س اأحمد بن مو�سى الزهراين ثاث مذكرات 
النقل بتقنية خايا  تفاهم؛ الأوىل حول م�سروع تطبيقات 
وقود الهيدروجني مع �سركة نيوم؛ والثانية حول م�سروع 
ملدينة  امللكية  الهيئة  مع  الهيدروجني  وقود  خايا  حافات 
م�سروع  حــول  والثالثة  املقد�سة؛  وامل�ساعر  املكرمة  مكة 
تطبيقات حافات خايا وقود الهيدروجني مع �سركة البحر 
ل�سوؤون  الطاقة  وزير  م�ساعد  وقع  بينما  للتطوير،  الأحمر 
الرباهيم،  عبدالرحمن  بن  حممد  املهند�س  والغاز  البرول 
وقــود  بتقنية  الــنــقــل  تطبيقات  ملــ�ــســروع  تــفــاهــم  مــذكــرة 

الهيدروجني مع ال�سركة ال�سعودية للخدمات الأر�سية.

جدة - البالد
املهند�س  واجلــمــارك  وال�سريبة  الــزكــاة  هيئة  حمافظ  افتتح 
ال�ساملة  ال�سالة  )اخلمي�س(،  اأم�س  اأبامني،  حممد  بن  �سهيل 
جميع  خالها  من  �سُيقَدم  التي  الإ�سامي،  جدة  ميناء  بجمرك 
و�سهولة  مرونة  تدعم  بطريقة  امليناء  يف  اجلمركية  اخلدمات 

الإجراءات اجلمركية.
اململكة، حتظى  القطاعات احلكومية يف  اأن  اأبامني،  واأكد 
الر�سيدة،  قيادتنا  من  حمدود  غر  ودعم  واهتمام  بعناية 
اأولوياتها انطاًقا من يقني را�سخ  التي جعلتها يف مقدمة 
مع  ومتا�سًيا  احلكومي،  العمل  منظومة  تطوير  باأهمية 

جدة  ميناء  جمرك  يف  ال�ساملة  ال�سالة  افتتاح  جــاء  ذلــك 
جميع  من  ال�ستفادة  اإجــراءات  تب�سيط  بهدف  الإ�سامي؛ 
وذلك  امليناء،  يف  الهيئة  ُتقدمها  التي  اجلمركية  اخلدمات 

مبا ُيحقق اخت�سار الوقت واجلهد على العماء.
جــدة  مــيــنــاء  جــمــرك  يف  ال�ساملة  الــ�ــســالــة  تــد�ــســني  اأن  ـــنّي  وب
الإ�سامي هو مبثابة خطوة تدعم جهود الهيئة لت�سهيل و�سرعة 
اإنهاء الإجراءات اجلمركية، الأمر الذي من �ساأنه اأن ُي�سهم يف 
تقدمي خدمات جمركية ذات جودة وكفاءة عالية تري جتربة 
تكون  باأن  الهيئة  م�ستهدفات  نف�سه  الوقت  يف  وتدعم  العماء 

اململكة من�سة لوج�ستية عاملية.

ومنافذها  فــروعــهــا  بجميع  ت�سعى  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�ـــســـار 
تقدمي  يف  العالية  الكفاءة  حتقيق  اإىل  للو�سول  اجلمركية 
اخلدمات الزكوية وال�سريبية واجلمركية، وذلك مبا يتما�سى 
م�ستوى  الله– برفع  –حفظها  الر�سيدة  القيادة  توجيهات  مع 

اخلدمات املقدمة للم�ستفيدين وفق روؤية اململكة 2030.
وقد �سممت ال�سالة اجلديدة مبفهومها ال�سامل وفق موا�سفات 
وبنية حتتية متطورة تدعم ان�سيابية العمل وت�سهم يف ت�سهيل 
نافذة  توفر  اأبرزها  من  مزايا عديدة،  العميل من خال  رحلة 
موحدة لتقدمي جميع اخلدمات اجلمركية على مدى 24 �ساعة 

وطوال اأيام الأ�سبوع دون انقطاع.

"يونسيف" ُتشيد بقرار استئناف 
الدراسة حضورًيا بالمملكة

"اإلحصاء": ارتفاع مؤشر الرقم 
القياسي العام ألسعار العقارات

الريا�س - البالد
العربية  اخلليج  لدول  اليون�سيف  منظمة  ممثل  نائب  اأ�سادت 
يف  ح�سورًيا  الدرا�سة  ا�ستئناف  بقرار  اأحمد،  احلاج  جمانة 
خطوة  اأنها  مــوؤكــدًة  الأطــفــال،  وريا�س  البتدائية  املرحلتني 
�سرورية لاأطفال، ل �سيما اأن املدار�س يجب اأن تكون اآخر ما 

يتم اإغاقه واأول ما يتم فتحه اأثناء جائحة كورونا.
جاء ذلك خال زيارة وفد املنظمة ملدر�سة البث الف�سائي، وكان 
يف ا�ستقبال الوفد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور 
حممد بن �سعود املقبل، الذي قدم �سرًحا موجًزا عن املدر�سة 
وت�سجيلها،  الــدرو�ــس  ت�سوير  واآلــيــة  البث،  وا�ستديوهات 
ُقــِدم  كما  ملحتواها،  الــربــوي  الإ�ــســراف  عمليات  جانب  اإىل 
"مدر�ستي"  من�ستي  عن  تعريفي  مرئي  عر�س  الزيارة  خال 

و"رو�ستي".
واأّكدت جمانة احلاج، اأن جتربة اململكة يف تقدمي التعليم -عن 
وقنوات  رو�ستي"  و"  "مدر�ستي"  من�ستي  خال  من  ُبعد- 
باملتابعة  ومتيزت  العامل،  م�ستوى  على  ريادية  ُتعد  "عني"؛ 
التعليم  تقدمي وزارة  اإىل  لفتًة  امل�ستمر،  والتطوير  والتقييم 
برامج  تعزيز  اإىل  التعّلم  جتــاوز  �سمولًيا  طابًعا  اململكة  يف 

احلماية من الإيذاء، والنمو النف�سي والجتماعي لاأطفال.
الــزيــارة مبا ت�سمنته من الطــاع على  ثــراء  اإىل  واأ�ــســارت 
جهود الإدارات والوكالت املعنية بالتعليم عن ُبعد والتعليم 
وبرامج  خطط  جانب  اإىل  التعليم،  وزارة  يف  الإلــكــروين 
اململكة، وما حتقق من جناحات مميزة،  التعليم يف  تطوير 
تعك�س  الدرو�س  لت�سجيل  الف�سائي  البث  مدر�سة  اأن  مبينًة 
ومميزة،  نوعية  بطريقة  التعّلم  تقدمي  يف  رائــعــة  جــهــوًدا 
الــعــام،  التعليم  مــراحــل  جلميع  متنّوعة  درو�ـــس  واإعــــداد 
واأر�سفتها على اليوتيوب، حيث �ستكون هذه الدرو�س داعمة 

وم�ساندة للتعّلم.

الريا�س - البالد
اأم�س )اخلمي�س(،   )GASTAT( العامة لاإح�ساء  الهيئة  اأكدت 
 %0.9 بن�سبة  العقارات  لأ�سعار  القيا�سي  الرقم  يف  ارتفاع  وجود 
يعود  الرتــفــاع  هــذا  اأن  مبينة  2021م،  عــام  من  الرابع  الربع  يف 
للموؤ�سر؛  املكونة  الرئي�سة  القطاعات  يف  احلا�سلة  التغرات  اإىل 
كما   ،%1.7 بن�سبة  "ال�سكنية"  العقارات  اأ�سعار  بارتفاع  تاأثر  اإذ 
اأ�سهم انخفا�س اأ�سعار كل من العقارات "التجارية" بن�سبة %0.7، 
املوؤ�سر  ارتفاع  ن�سبة  من  التقليل  يف   %0.2 "بن�سبة  و"الزراعية 

العام.
العقارات يف  لأ�سعار  القيا�سي  الرقم  تقرير  ن�سرة  نتائج  وبح�سب 
الأرا�سي  اأ�سعار  ارتفاع  كــان  2021م،  عــام  الرابع  للربع  اململكة 
الربع  يف  العقارات  اأ�سعار  ارتفاع  يف  الأكــرب  املوؤثر  هو  ال�سكنية 
حيث  2020م؛  عام  من  نف�سه  بالربع  مقارنًة  2021م  عام  الرابع 
�سجل القطاع ال�سكني ارتفاعًا بن�سبة 1.7%، متاأثرًا بارتفاع اأ�سعار 
قطع الأرا�سي ال�سكنية بن�سبة 2.0%. ونظرًا لثقل القطاع ال�سكني، 

كان له تاأثر كبر يف ارتفاع املوؤ�سر العام.
اإيجاد  اإىل  يهدف  العقارات  لأ�سعار  القيا�سي  الرقم  اأن  اإىل  ي�سار 
يف  العقاري  ال�سوق  تقي�س  دقيقة  عقارية  اإح�سائية  مــوؤ�ــســرات 
كما  عاملًيا،  عليها  املتعارف  العلمية  واملعاير  الأ�س�س  وفق  اململكة 
ويعد  العقارات،  جمال  يف  املتعلقة  البيانات  ثغرة  �سد  اإىل  يهدف 
اأداًة مهمًة لدعم اجلهات املعنيَّة باتخاذ القرارات القت�سادية املعنية 
بهذا املجال، والإ�سهام يف تنميته وتطوره مبا يحقق اأهداف روؤية 

اململكة 2030.
املعنيني واملهتمني  العقارات  القيا�سي لأ�سعار  الرقم  بيانات  وتفيد 
اأ�سعار  بتحرك  اخلا�سة  والقت�سادية  الإح�سائية  بالتحليات 
التنبوؤات  مــن  جمموعة  وبــنــاء  و�ــســع  يف  ت�سهم  كما  الــعــقــارات، 
زمنية  فرات  مدى  على  العقاري  للقطاع  امل�ستقبلية  والت�سورات 

خمتلفة.

5591 إصابة 
جديدة بكورونا

الريا�س - البالد
جــديــدة  ــيــة  ــائ اإحــ�ــس الــ�ــســحــة  وزارة  اأعــلــنــت 
الـ24 �ساعة  مل�ستجدات كورونا يف اململكة خال 
موؤكدة،  اإ�سابة  ت�سجيل 5591  ت�سّمنت  املا�سية 
احلــالت  عــدد  بلغ  فيما  حــالــة،   5238 وتــعــايف 

احلرجة 540 حالة.
وبّينت الإح�سائية اأن اإجمايل عدد الإ�سابات يف 
اململكة بلغ 638327 حالة، فيما بلغ عدد حالت 
الوفيات  يخ�س  وفيما  حالة.   584050 التعايف 
فقد مت ت�سجيل حالتي وفاة، حيث و�سل اإجمايل 

عدد الوفيات يف اململكة اإىل 8914 حالة.
بالتوا�سل  اجلميع  ال�سحة  وزارة  ون�سحت 
وال�ستف�سارات  لا�ست�سارات   )937( مركز  مع 
املعلومات  على  واحل�سول  ال�ساعة،  مــدار  على 
ال�سحية واخلدمات ومعرفة م�ستجدات فرو�س 

)كورونا(.



ال�سياحية  امل��ع��امل  اأه���م  م��ن  ال��ل��وز  جبل  يعترب  كما 
اللوز  جبل  اإدراج  م��وؤخ��را  ومت  باملنطقة،  ال�ستوية 
���س��م��ن امل���واق���ع ال�����س��ي��اح��ي��ة، ح��ي��ث جت���ذب مناظر 
حما�س  تبوك   يف  اللوز  جبال  تغطي  وهي  الثلوج، 
الأهايل والزوار لتجربة العي�س يف املناطق الثلجية 
الكثري  ت�سابق  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  بها،  وال�ستمتاع 
الفيديو،  ومقاطع  بال�سور  امل�ساهد  تلك  توثيق  اإىل 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  من�سات  على  راج���ت  ال��ت��ي 

والإعالمية.

 وشاح أبيض 
بق�ساء  يرغب  ملَن  مثالية  وجهة  اال��وز   جبل  يعترب   
عطلة �ستوية مليئة باللحظات املميزة، لذلك يق�سدها 
ه���واة ال��رح��الت وامل��غ��ام��رة يف واح����دة م��ن اأج��م��ل 
اإىل  بالإ�سافة  اجلرانيتية،  واله�ساب  الت�ساري�س 
ر�سوم �سخرية متعددة ذات ُبعد تاريخي كبري ترجع 

اإىل اأكرث من 10 اآلف عام.

المشي على الجليد 
من التجارب والأن�سطة ال�سياحية املمتعة التي ميكن 
تنفيذها على قمة جبل »اللوز«: التزلج على امل�سارات 
ومراقبة  اجلليد،  على  وامل�سي  بالثلوج،  املغطاة 
الهدوء املذهل للرمال الناعمة حتت طبقة الثلوج يف 
حقول  و�سط  التخييم  اأن  اإىل  اإ�سافة  ممتعة.  جولة 
لذلك  ال�ستوية؛  ال�سياحية  التجارب  اأجمل  من  الثلج 
با�سم  ال�سعودية  العربية   اململكة  يف  ال�ستاء  ُيعرف 
الليل؛  اأو  النهار  خالل  التخييم  اأو  الك�ستة«  »مو�سم 
بالثلوج  امل��ك�����س��وة  وامل�����س��ارات  اللطيف  فالن�سيم 
الطبيعة  و�سيلة  الالمعة  بالنجوم  امل�ساءة  وال�سماء 
م��ن خمتلف  اإل��ي��ه��ا  ت��ب��وك وال��ق��ادم��ن  ل��دع��وة �سكان 
مناطق اململكة؛ لال�ستمتاع ب�سحر ال�ستاء يف اململكة.
ت�ساقط الثلوج يف اململكة حالة ا�ستثنائية تقرتب من 

املفاجئة يف الزمان واملكان؛ لذلك تتنامى الرغبة يف 
م�ساهدته عن قرب بالو�سول اإىل »جبل اللوز«.

وبينما تكت�سف املناظر الطبيعية اخلالبة، �ستنغم�س 
ي��دك، وتبني  ت��ذوب يف راح��ة  الثلج  يف تلم�س قطع 
الفنية  واملنحوتات  الثلجية  والأ�سكال  املج�سمات 
يف  الثبات  ميكنها  مما  اأكرث  الذهن  يف  �ستبقى  التي 
املكان؛ لتحظى بواحد من اأكرث جوانب ال�ستاء �سحرًا 
يف ظل روؤية ت�ساقط الثلوج التي تغطي املنحدرات 

ورمال ال�سحراء الذهبية بالبيا�س.

مناظر طبيعية 
اجلبل  فهو  ال�����س��دي��دة،  ب��ربودت��ه  ال��ل��وز  جبل  يتميز 
ال�ستاء،  ف�سل  يف  الثلوج  عليه  ت�سقط  الذي  الوحيد 
ففي كثري من الأوقات يتاأثر هذا اجلبل باملنخف�سات 
م�سحوبة  ال�سام،  ب��الد  مناطق  من  القادمة  اجل��وّي��ة 

بكتل هوائّية باردة، قادمة من املناطق الُقطبّية.

اأعداد كبرية من حمبي  يقبل على جبل اللوز كل عام 
اللوز  جبل  ثلوج  ت�ساقط  وي��ع��ّد  ال�ستوية  الأج���واء 
فر�سة للزوار للذهاب اإىل اأعايل اجلبال والتزّلج على 
ميكن  كما  الطبيعية.  باملناظر  وال�ستمتاع  الثلوج، 
التقليدية  اخليام  با�ستخدام  الثلوج  و�سط  التخييم 
العربية، فبعد يوم طويل من اللعب بالثلج، والتزلج، 
وممار�سة الأن�سطة املختلفة ميكن التخييم با�ستخدام 
الأدوات املنا�سبة للتخييم يف الثلوج مع تراكم الثلوج 
البي�ساء النقية يف كل مكان، وجنوم ال�سماء الالمعة.

صحراء حسمى 
يذكر اأن �سحراء »ح�سمى« برمالها احلمراء وجبالها 
منطقة  م��ن  الغربية  ال�سمالية  اجل��ه��ة  يف  الرملية 
تبوك: ت�سفي  جماًل طبيعًيا وُبعًدا جيولوجًيا لهذه 
يف  احلا�سرة  اجلبال  فيها  تنت�سر  التي  ال�سحراء 
حمطة   ، الأزل  منذ  »ح�سمى«  وُتعد  التاريخ.  �سجل 

العرب  جزيرة  واإىل  من  القدمي  التجارة  طريق  على 
ومرت بها القوافل والركبان على امتداد احل�سارات 
وك��رثة  تنوع  يف�سر  م��ا  وه��ذا  املتتالية،  الإن�سانية 
ال�ساهقة.  جبالها  �سخور  على  الأث��ري��ة  النقو�س 
الكتابات  الكثري من  وحتت�سن »ح�سمى« بن طياتها 
والنقو�س، التي تدل على ما ت�سمه هذه املنطقة من 
اإرث تاريخي ذي اأهمية للباحثن يف اأ�سبار التاريخ 
ال��ع��رب��ي��ة، وك���ان يف امل��وق��ع ال�سبق  ال��ل��غ��ة  وت��ط��ور 
فيما  ع��رف��ت  العربية  النقو�س  بع�س  اكت�ساف  يف 
�سبيهة  عربية  لهجة  وهي  احل�سمائية  باللهجة  بعد 
باللهجة النبطية وُتعد اأول كتابة عربية ترتبط فيها 
احلروف ببع�سها كما اخلط الكويف، وي�سبه احلرف 
عنه  متميز  اأن���ه  اإل  ال�سفائي  احل���رف  احل�سمائي 
املوغلة  ال�سواهد  تلك  حتمل  كما  وتاريخه،  مبوقعه 
جزيرة  ت��اري��خ  م��ن  جانبًا  ي�ستنطق  اإرث���ًا  ال��ق��دم  يف 

العرب ولغتها اخلالدة.
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 يستقطب األهالي والزوار  لرؤية تساقط  الجليد 

جبل اللوز ..
سياحة الثلج في انتظار االستثمار

يعترب جبل اللوز من اأعلى 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 
)2580 مرتا( فوق �سطح البحر.  و�سبب ت�سمية اجلبل يعود لوجود �سجر اللوز به، وتنت�سر فيه الر�سوم ال�سخرية التي يرجع تاريخها  اإىل حقب تاريخية خمتلفة، بال�سافة 
اإىل النقو�س القدمية والكتابات الإ�سالمية، والتي عرفت بها املنطقة ب�سكل عام ب�سبب موقعها اجلغرايف املتميز بن احل�سارات القدمية. خالل الأيام املا�سية �سهد جبل اللوز 

ت�ساقط الثلوج على �سفوحه، وادت هذه البانوراما اإىل تقاطر الأهايل وال�سياح لروؤية الثلوج وال�ستمتاع بها، واأخذ ال�سور التذكارية و�سط اأجواء �سديدة الربودة.

 تبوك ـ البالد 
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أصبح جزءاً مهماً في عملية  التواصل مع اآلخرين

العالم االفتراضي.. عزلة دائمة
اأكد خمت�سون يف علم النف�س باأن تطبيقات التوا�سل الجتماعي اأ�سبحت جزءًا مهمًا يف عملية التفاعل مع الآخرين يف حياتهم اليومية،  لفتني اإىل اأنه  من املهم اأن يتحلى الفرد 

بالوعي والقدرة على ا�ستخدام هذه التطبيقات مبا يعود بالنفع والفائدة عليه وعلى جميع اأفراد املجتمع، كما حذروا من �سلبيات هذه التطبيقات التي منها: انخفا�س معدل �ساعات 
النوم اليومية، كذلك  البتعاد عن اجلو العائلي والأ�سري، و العزلة عن املجتمع احلقيقي والتعمق يف املجتمع الفرتا�سي ، موؤكدين يف الوقت نف�سه اإىل اأن الإن�سان بطبيعته كائن 
اجتماعي يوؤثر ويتاأثر مبن حوله ويتفاعل معهم مب�ساعره واأفكاره و�سلوكياته، ومن مميزات ال�سلوك الإن�ساين اأنه مرن وميكن تغيريه وتطويره بناًء على ما تقت�سيه معطيات 
وجتارب هذه احلياة، وا�ستطردوا اأننا نعي�س يف ع�سر يعتمد على التقنية الرقمية ب�سكل كبري ومن املالحظ تاأثري هذه التقنية اإما بالإيجاب اأو ال�سلب على ال�سلوك الإن�ساين.. 

فالإن�سان جزء من هذه املنظومة الرقمية وبالتايل من الطبيعي اأن يتفاعل معها ويتاأثر بها بغ�س النظر عن طبيعة هذا التاأثري«.

البالد - مها العواودة

جامعة  م�ست�سفى  يف  نف�سية  اأخ�سائية  جنار  اأمــل 
يف  اأ�ــســريــة  وم�ست�سارة  بــجــدة  العزيز  عبد  املــلــك 
اإىل  اأعرا�س ت�سري  جمعية املودة توؤكد وجود عدة 
اإدمان ال�سخ�س لهاتفه الذكي اأبرزها التفكري الدائم 
الهاتف  البعد عن  اأثناء  التوا�سل حتى  و�سائل  يف 
وال رغبة يف زيادة وقت ا�ستخدام الهاتف والبقاء 
وكذلك  لــه  املخطط  مــن  اأطـــول  وقــت  الــهــاتــف  على 
ال�سعور  اأو  ال�ــســتــخــدام  ــت  وق �سبط  يف  الف�سل 

بالتوتر عندما يكون ال�سخ�س بعيدًا عن الهاتف.
بكل  الهاتف  ا�ستخدام  على  الإدمــــان  اأن  مــوؤكــدة    
ال�سلبية على  يت�سابه يف عالماته وعواقبه  اأنواعه 
حياة الفرد واملجتمع وهنا وجب النتباه خلطورة 
هذا النوع من الإدمان فهو ادمان لثقافات قد حتمل 
الآثار)�سحية  عــن  ف�سال  عقباه.  حتمد  ل  مــا  لنا 
وحتى  املواقع  لتلك  مادية..(  اجتماعية،   ، ،نف�سية 
والخــالق  الإن�سانية  القيم  على  ال�سلبية  اآثــارهــا 

واملوروثات الثقافية. 
الأ�ــســرة  ـــراد  اأف م�ساركة  اأن  الــدرا�ــســات  بينت  فقد 
لأمور احلياة اليومية والن�سطة الرتفيهية وزيادة 
مع  بـــاحلـــوارات  والــتــفــاعــل  بالتوا�سل  املــ�ــســاركــة 
الــقــرارات  بع�س  يف  والت�ساور  اأفكارهم  احــرتام 
الـــ�ـــســـراعـــات )ان وجـــــدت( هـــي �ـــســـرورة  وحــــل 
لبناء عامله  الأ�سرة  اأفراد  اأحد  حتمية حتى ل يتجه 
لذلك  ا�ــســرتــه؛  عــن  والبعيد  اخلــا�ــس  الفــرتا�ــســي 
اأن جتعل هدفها الأول احلفاظ  ينبغي على الأ�سرة 
على اللحمة الأ�سرية وتزويد كل فرد فيها باخلربة 
واملعرفة حول ماهية هذا العامل الفرتا�سي وماهو 
ال�ستخدام الأمثل ملواقع التوا�سل بعيًدا عن القمع 

اأوالعنف والإ�ساءة واحلرمان. 
نواة  الأ�ــســرة  دور  تعزيز  �ــســرورة  اأو�سحت  كما   
املجتمع يف ا�ستخدام الأطفال للهواتف، ففي  حرية 
ا�ستخدام الطفل للهاتف الذكي دون توجيه ومراقبة 

زيادة لحتمال ارتكابه لل�سلوك ال�سلبي.

عصر رقمي 
نحن  قــالــت  ميــاين  الهنوف  النف�سية  امل�ست�سارة 
جــزءًا  الهاتف  اأ�سبح  حيث  بحت  رقمي  ع�سر  يف 
بالكامل  معلومات  مــن  يحمله  ممــا  هوياتنا  مــن 
لدى  بالكامل  ال�سخ�سية  معلوماتنا  ان  حتى  عنا 
لها  نو�سل  بالهاتف  تطبيقات  يف  ا�سبحت  الدولة 
من  مهما  جــزءا  الهاتف  اأ�سبح  لذلك  �سهولة  بكل 
ا�ستعماله  بعدم  احلر�س  علينا  يجب  ولكن  حياتنا 
بكرثة والن�سغال به والُبعد عن اجلوانب الخرى 

كال�سحية والعائلية والعملية. 
وتــــرى �ـــســـرورة ا�ــســتــعــمــالــه بـــاتـــزان )ا�ــســتــعــمــال 
�سحي( وي�سمل ذلك اي�سًا البحث ومتابعة ال�سياء 
الأ�سرة  دور  ياأتي  هنا  ومن  الهادفني  وال�سخا�س 
الكبري يف توعية الفراد داخل الأ�سرة بخطر اإدمان 
الهاتف واأنه لبد من القيام مبهام اأخرى وم�ساركة 

الأ�سرة يف جل�ساتها وحواراتها.

مهام وظيفية 
مــدرب  ال�سمراين  �سايق  بــن  جــيــالين  يعترب 

وم�ست�سار اإعالمي اأن برامج و�سائل التوا�سل 
الجتماعي اأ�سبحت مهمة وجزءًا ل يتجزاأ من 
اليومية، ويف بع�س الأحيان �سرورة  حياتنا 

اأغلب  اأن  حتى  الوظيفية،  املهام  بع�س  لأداء 
املوظفني ي�سعون جمموعات للعمل، وهذا يدل 
على ا�ستثمار و�سائل التوا�سل اإيجابًا بدًل من 

كونها م�سيعة للوقت.
كما اأن ذلك ل يقت�سر على دولة دون غريها اأو 
غارقة  العامل  بلدان  فجميع  اآخــر،  دون  �سعب 
اأو  ال�سلبي  ال�ستخدام  بني  الربامج  هذه  يف 

الإيجابي.
الأمثل  وال�ستخدام  الإيجابيات  هذه  كل  ومع 
لتلكم الربامج تبقى هناك م�سكلة �سياع الوقت 
التي  ال�سحية  املخاطر  وبع�س  ت�سببه،  الذي 
�سيما  ل  الــذكــيــة  بــالــهــواتــف  التعلق  ي�سببها 
الوالدين  على  الأكــرب  الــدور  الأطــفــال، ويبقى 
وحتّد  الأبناء  حلماية  تربوية  و�سائل  لو�سع 
ــى الــكــثــري من  مــن هـــذه الــظــاهــرة، وقـــد اأو�ــس
خالل  متفاوتة  اأوقــات  بتخ�سي�س  املخت�سني 
خ�سو�سا  الذكي  الهاتف  عن  لالبتعاد  اليوم 
الدرا�سات  من  الكثري  وطرحت  النوم،  قبل  ما 

العلمية حول ذلك. 
هي  ال�سخ�سية  نــظــري  وجــهــة  مــن  وتـــابـــع: 
م�ساألة تعود، فكما اأننا قبل �سنوات كنا ن�سافر 
�ساعة   12 قــرابــة  ومنــكــث  لأخـــرى  مدينة  مــن 
ومل  هــاتــف،  بــال  �ساعة   24 لـــ  ت�سل  واأحــيــانــا 
ن�سعر باأننا فقدنا �سيئا مهما، لذلك يجب علينا 

اأن نعود اأنف�سنا على البتعاد عن اجلوال قدر 
برامج  عن  فنبتعد  ولبد  كان  واإن  امل�ستطاع، 
بل  ت�سحبنا  الجتماعي ول جنعلها  التوا�سل 
يجب اأن جنعل التحكم لدينا، ومع ال�ستمرار 

قد ن�ستطيع اأن نحد من هذا التعلق ال�سلبي«.
ولكن  �سهل  التنظري  اأن  »احلقيقة  ــاف  واأ�ــس
التطبيق �سعب، فالهاتف �سرورة والتطبيقات 
يكون  اأحيانًا  فيها  وتواجدنا  �سرورة  اأغلبها 
�سخ�س  مــن  الأمـــر  ويختلف  كــذلــك،  �ــســرورة 
لآخر كٌل ح�سب احتياجه، فهناك من ي�ستطيع 
اجتماعي،  توا�سل  برامج  بال  يوما  يبقى  اأن 
�ساعة  هاتفه  اأن يرتك  ي�ستطيع  ل  ويوجد من 
امل�ست�سار  ـــك«.  ذل يتطلب  عمله  كــون  واحـــدة 
اأكد  املقبل  نا�سر  م�سبب  والنف�سي  الأ�ــســري 
ــن يــقــف عــن الــتــقــدم يف مــارثــون  اأن الــعــلــم ل
رك�سه  اإىل المام ومن هنا وجب النتباه اإىل 
وو�سائل  الهاتف  ا�ستخدام  على  الدمان  اأثار  

التوا�سل الجتماعي. 
وتابع: العلم قطع �سوًطا جديًدا وك�سر لنا عن 
الجتماعي  التوا�سل  يف  جديدة  نقلة  اأنياب 
اأكرث  �سيعمق  جديد  عامل  ميتافري�س«   « با�سم 
الهوة بني افراد الب�سر ويزيد من غربة الن�سان 
عن اأهله واأقربائه ولكن فيهما منافع للنا�س« .  
م�سريا اإىل اأن الهدف الأول الذي لجله اخرتع 
واقت�سادية، ونحن  لأ�سباب جتارية  النت هو 
اأهمية  على  والفـــراد  المــة  وعــي  على  نعول 
مبادئنا واحلث على  الرتكيز والتمحور حول 
التم�سك بها مهما اختلفت الظروف واأن نعمل 
على ت�سخري كل جديد فيما يعود علينا بالنفع 
يبادر  ل  فعل  ردة  جمــرد  دورنــا  يكون  ل  واأن 
�سبابنا و�ساباتنا بالنزول يف امليدان وا�ستالم 
راية القيادة والريادة، وهذا لي�س ب�سعب يف 
والتعلم  العلم  اىل  الو�سول  فيه  �سار  ع�سر 

امرا مي�سًرا ومي�سورا.

الهنوف يماني مشبب المقبلأمل نجار جيالني الشمراني

إدمان الدردشات  
يقلل  ساعات 

النـــــــوم  

آثار سلبية
للسوشيال ميديا على 

الفرد والمجتمع 

ضرورة تقنين  
استخدام األطفال 

للهواتف الذكية 

استثمار التقنيات الحديثة إيجاباً بداًل من جعلها  مضيعة للوقت



اجلمعة 18 جمادى الآخرة 1443هـ املوافق 21 يناير 2022م ال�سنة 91 العدد 23552 األسبـوعية6 اقتصاد

فجر الصحافة السعودية

جازان: اأبها: املدينة املنورة:
هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:
0114627842014822696601722497380173226559

الريا�س:

القاهرة - حممد عمر
الثامن  مركزه  على  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  حافظ 
بعد  الــعــامل  يف  ال�سيادية  الـــروة  �سناديق  اأكـــر  بــن 
 480 اإىل  لت�سل  دولر  مليار   30 بقيمة  اأ�سوله  ارتفاع 
 SWF( ملوؤ�س�سة  ت�سنيف  لآخـــر  وفــقــا  دولر،  مليار 

يف  املتخ�س�سة   )Institute
احلكومات  ا�ستثمارات  درا�ــســة 

وال�سناديق ال�سيادية.
ال�سندوق  ل�سرتاتيجية  ووفًقا   
حجم  م�ساعفة  امل�ستهدف  فــاإن 
تريليونات   4 ليتجاوز  اأ�سوله 
مليار   1066 يـــعـــادل  مـــا  ريــــال 
والــطــمــوح   ،2025 يف  دولر 
ـــى خـــــارطـــــة اأقــــــوى  ـــد عـــل ممـــت
الــ�ــســنــاديــق الــ�ــســيــاديــة ، وفــقــا 
العهد  ويل  �سمو  اإلــيــه  اأ�ــســار  ملــا 
ال�سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الأمري حممد بن �سلمان ، حفظه 
اأ�سول  رفع  امل�ستهدف  اأن   ، الله 
تريليونات   10 اإىل  ال�سندوق 
ريال يف 2030، مبا يعادل 2.7 

تريليون دولر.
حول ذلك توؤكد الدكتورة �سيماء 
اأن  القت�سادية  اخلــبــرية  اأحــمــد 

الإ�سالحات القت�سادية والهيكلية 
التي تتبناها اململكة منذ اطالقها روؤية اململكة 2030 تعد 
العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  لــدور  وتر�سيخا  تعميقا 
و�سط مناخ عاملي يت�سم بالتحديات الكبرية حمافًظا على 
قوامه  ماليًا  من�سبط  اإطــار  ظل  يف  دوليًا  الثامن  مركزه 
احلكومي  لالإنفاق  ر�سيد  وتوجيه  والفاعلية  الكفاءة 
ال�ستقرار  على  يحافظ  مبا  املتاحة  املــوارد  وا�ستخدام 

املايل كركيزة اأ�سا�سية للتنمية امل�ستدامة. 
الذي  هو  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  اأن  وباعتبار   
التي تقوم بها احلكومة لتنويع القت�ساد  يدعم اجلهود 
والـــدويل  املحلي  امل�ستوى  على  الــبــارزة  وم�ساهمته 
منذ  اململكة  اعتزمت  فقد   ، ال�ساملة  التنمية  لتحقيق 
، بتوجيه �سندوق ال�ستثمارات  اإعالنها مليزانية 2022 
ما  اأي  ريــال  تريليون  حــوايل  ا�ستثمار  نحو  ال�سعودي 
يعادل 266.57 مليار دولر يف اقت�سادها املحلي بحلول 
ال�سندوق  ا�ستثمارات  اإجمايل  ي�سل  حيث   ،2025 عام 

املحلية لـ 3 تريليون ريال حتى 2030.
�سندوق  مــكــانــة  تعتر  �ــســيــمــاء:  ــدكــتــورة  ال وت�سيف   
القت�ساد  لقوة  انعكا�ًسا  باململكة  العامة  ال�ستثمارات 
وقدرتها  ال�ستثمارية  اجلبهة  وزن  وثــقــل  ال�سعودي 
الفائقة على اإطالق الفر�س ال�ستثمارية اجلديدة ، لي�س 
الدويل  امل�ستوى  على  ولكن  املحلي  امل�ستوى  على  فقط 
التي  الدولية  ال�سرتاتيجية  العالقات  عن  ف�ساًل  ا.  اأي�سً
�سندوق  يحوزها  التي  للثقة  كنواه  اململكة  بها  تتمتع 

ال�ستثمارات العامة ال�سعودي عاملًيا.
ويف النهاية فاإن ا�ستمرار �سندوق ال�ستثمارات العامة 
والقطاعات  والأن�سطة  للمبادرات  داعًما  ُقدما  بامل�سي 
ما  بتوفري  تناف�سيتها  وزيـــادة  املختلفة  القت�سادية 
ذلك  يف  مبا  اململكة،  موؤ�س�سات  لكافة  متويل  من  يلزم 
لنمو  دافــعــة  قــوة  هــو  احلــجــم،  واملتو�سطة  ال�سغرية 
الوظائف  من  مزيد  وخلق  النفطي  غري  املحلي  الناجت 

يف القت�ساد ال�سعودي.

قوة تنموية واأمان لالقت�صاد
من جهته قال الدكتور اأمين عبد املق�سود اأ�ستاذ القت�ساد  
النظام  يف  كبرية  اأهمية  ال�سيادية  ال�سناديق  اكت�سبت 
النقدي واملايل تكمن مهمتها يف ا�ستثمار واإدارة الروات 
والحتياطيات املالية نظرا ملا لها من تاأثري على ال�ستقرار 
وعجز  اختاللت  وتغطية  الراأ�سمالية  والتدفقات  املايل 

املالية  الزمــات  يف  الوقوع  وجتنب  العامة  املوازنة 
والنتكا�سات  املالية  واآثــاره  الت�سخم  ارتفاع  من  واحلد 
التي �سهدتها الأ�سواق املالية العاملية يف الآونة الأخرية.
 ويف هذا ال�سياق تعمل اململكة جاهدة فى تطوير وزيادة 
النفط  بعد  ما  اأمان حلقبة  ملا ميثله من �سمام  �سندوقها 
غري  الأنــ�ــســطــة  يف  بالتو�سع  القــتــ�ــســاد  بتنويع  وذلـــك 
الجتماعي  البعدين  ذات  امل�سروعات  ومتويل  النفطية 
املعرفة  وتــوطــن  ال�ستثمارات  وتنويع  والقت�سادي 
والتقنيات ااحلديثة وتاأ�سي�س �سراكات اقت�سادية ت�سهم 

يف تعميق اأثر ودور اململكة يف امل�سهد الإقليمي والعاملي 
يف  ال�ستثمار  عر  ومتكينه  اخلا�س  القطاع  دور  ودعم 
التوجه  يتما�سى مع  تنمي وتعزز ح�سوره مبا  قطاعات 
جتاه  ال�سرتاتيجي  والتخطيط  لال�ستثمار  امل�ستقبلي 
كبرية  اأمـــوال  روؤو�ـــس  توفري  طريق  عــن  ال�ستثمارات 
التي  والهيئات  للموؤ�س�سات  الجــل  طويلة  ومتــويــالت 
ا�ستقرار  حتقيق  يف  ت�ساهم  فهي  وبــذلــك  اليها  حتتاج 
الوطني  القت�ساد  تنمية  يف  والإ�ــســهــام  املــايل  النظام 

وتنويع م�سادر الدخل.

د. اأمين عبداملق�صود

د. �صيماء اأحمد

خالد الغامدي

م�صفر خرياهلل

 التطوير العقاري قيمة مضافة لألرض واالقتصاد المستدام
 تقرير- يا�صر بن يو�صف

املــراحــل  مــن  مت�سلة  �سل�سلة  الــعــقــاري  التطوير  عملية   
املتالحقة، حيث تبداأ من جمرد فكرة تتبعها خطوات عملية 
يف  ت�ستمر  بل  العقارية،  الــوحــدة  بت�سليم  فقط  تنتهي  ل 

حتقيق اأكر قدر من متطلبات الرفاهية وجودة احلياة.
اأحد  ميثل  العقاري  التطوير  اأن  القت�ساد  خــراء  ويــرى 
اأ�سبحت  الــتــي  الــعــقــاريــة،  لل�سناعة  الــثــالثــة  الأ�ـــســـالع 
والأن�سطة  ال�سناعات  خمتلف  و�سط  هامة  مكانة  حتتل 

القت�سادية، والتي متثل جزءا مهما
الأ�سالع  وتتمثل  عامة.  ب�سفة  للدول  القومي  الدخل  من   
العقاري،  ال�سوق  يف:  العقارية  لل�سناعة  املكونة  الثالثة 

و�سوق الأ�سول وعملية التطوير.
ال�سرتاتيجيات  يف  العقارين  املطورين  دور  يتوقف  ول 
جمتمعات  وخلق  العقاري  املعرو�س  زيــادة  على  احلديثة 
القطاع  تنمية  خــطــط  اأولــــت  فــقــط.  ومــتــطــورة  عــمــرانــيــة 
العقاري،  التطوير  الإ�سكاين اهتماما كبريا ملرحلة ما بعد 

كجزء رئي�س من خطوات حتقيق نه�سة عمرانية �ساملة.

نحو ا�صتثمار عقاري كفوؤ
ُينظر اإىل التطوير العقاري على اأنه حجر الأ�سا�س يف اأي 
ا�ستثمار عقاري ناجح، الذي يلعب دورا كبريا يف حتقيق 
التنمية القت�سادية من خالل م�ساهمته الفعالة يف اجمايل 
الناجت املحلي. كما يرتبط بال�ستثمار العقاري الكثري من 
او  جتارية  كانت  �ــســواًء  الخــرى  القت�سادية  القطاعات 

�سناعية او خدمية او زراعية.
ومل تكن اململكة مبناأى عن هذه ال�سرتاتيجيات عندما قررت 
م�ستهدفات  لدعم  خططها  �سمن  العقاري،  ال�ستثمار  تعزيز 

روؤية 2030 الرامية اإىل رفع متلك املواطنن لل�سكن اإىل 70 
% بحلول عام 2030. تركز فل�سفة ال�سركة الوطنية لالإ�سكان 
فاعلية  بتطوير  العقار"،  "روح  عليه  ُيطلق  اأن  ميكن  ما  على 
كفاءة  اإنتاجيتها وتطوير  العقاري وتعزيز  العر�س  منظومة 
قيمة  خللق  الــعــقــاري؛  التطوير  مرحلة  بعد  مــا  خمرجاتها 
جتمعات  اإيــجــاد  من  يعزز  مما  ال�سكنية،  للوحدات  م�سافة 

عمرانية ناب�سة باحلياة ومفعمة بالتفاعل الجتماعي.

تطلعات كبرية
الهدف  كــان  احلياة،  جــودة  برنامج  اململكة  اأطلقت  عندما 
اململكة،  وزّوار  �سكان  حياة  جــودة  حت�سن  هو  الرئي�س 
عر بناء وتطوير البيئة الالزمة ل�ستحداث خيارات اأكر 

تفاعل  وتزيد  الإيجابية،  احلياة  اأمنــاط  من  تعزز  حيوية 
املواطنن واملقيمن مع املجتمع.

عبدالعزيز  بــن  خالد  العقاري  اخلبري  اأكــد  هــذا  وحــول     
الغامدي اأن هناك تطلعات كبرية لدى جميع فئات املجتمع 
بالتواكب  عمالقة،  نقلة  ي�سهد  الذي  العقار  قطاع  بتطوير 
مع الت�سارع القت�سادي يف جميع القطاعات، حيث ت�سري 
التوقعات اإىل اأنه �سيحقق منوا كبريًا خالل الفرتة املقبلة، 
امل�سروعات  اإىل  اإ�سافة  التحتية،  البنية  مل�سروعات  نظرًا 
ال�سخمة التي تعمل عليها اململكة، واملتمثلة يف م�سروعات 
البحر الأحمر والقدية، واملدينة ال�سخمة نيوم، و�سركات 
الذي  الوقت  يف  املدن،  بع�س  يف  القدمية  الأحياء  تطوير 
على  الإ�ــســكــان  والــقــرويــة  البلدية  الــ�ــســوؤون  وزارة  تعمل 

تــطــويــر مــ�ــســروعــات اإ�ــســكــانــيــة كــبــرية، 
متوزعة على جميع املناطق.

ولفت يف الوقت نف�سه اإىل اأهمية العن�سر 
من  ـــال:  وق الــعــقــار،  تطوير  يف  الب�سري 
البلدية  ال�سوؤون  وزارة  اهتمام  جاء  هنا 
من  عـــدد  بتوقيع  ــان  ــك ــس والإ� ــقــرويــة  وال
املـــذكـــرات مــع عـــدد مــن �ــســركــات القطاع 
اخلـــا�ـــس، بــهــدف تــ�ــســريــع وتــــرية تنفيذ 
ال�سكني،  الــعــقــاري  الــقــطــاع  يف  الأعــمــال 
الــراغــبــن مــن مــنــ�ــســاآت القطاع  وتــاأهــيــل 
اخلـــا�ـــس لــلــعــمــل كــجــهــات مــعــتــمــدة من 
متخ�س�سة  بــرامــج  لتقدمي  الـــوزارة  قبل 
ا�ستدامة  لتعزيز  العقارين  للمطورين 
برامج  اأدائــهــم عــر  ال�سوق ورفــع جــودة 
وهو  الأعــمــال،  م�سرعات  �سركات  تنفذها 
ــه اأثـــر كــبــري على  الأمــــر الـــذي �ــســيــكــون ل
تطوير  على  اإيــجــاًبــا  وينعك�س  الــ�ــســوق، 
املقدمة  امل�ساكن  وجــودة  العقاري  القطاع 

النهاية لتحقيق  ال�سعودية، ويوؤدي يف  لالأ�سر 
التملك  ن�سبة  ــادة  زي يف  املتمثل  الأ�سمى  الوطني  الهدف 

لل�سعودين اإىل 70 % بحلول العام 2030 .

ركيزة للقطاعات 
ويرى نائب رئي�س طائفة العقار مبحافظة جدة م�سفر بن خري 
التنمية  الزاوية يف  العقاري ي�سكل حجر  التطوير  اأن   ، الله 
الت�ساميم  بناء  اإىل  الــدرا�ــســات  اإجـــراء  خــالل  من  ال�ساملة، 
ال�ستخدام  وا�ستخدامها  لالأر�س  امل�سافة  القيمة  وحتقيق 

وهو  الأف�سل،  ــردود  امل يحقق  الــذي  الأمثل 
ما يجعل التطوير العقاري اأحد اأهم الأ�سكال 
امل�ساندة للقطاعات الأخرى كقطاع ال�سياحة 
وهو  املايل،  والقطاع  وال�ستثمار  وال�سحة 
وموؤ�س�سات  �ــســركــات  وجـــود  يتطلب  اأمـــر 
املرحلة  متطلبات  مــع  التكيف  على  قـــادرة 
العن�سر  اأهمية  تتزايد  وبــالــتــايل  املقبلة، 
عملية  لت�سبح  الــدائــرة  وتو�سيع  الب�سري 
تاأهيل الكوادر لي�ست منح�سرة يف اجلهات 
ال�سوؤون  وزارة  يف  ممثلة  فقط  الر�سمية 
البلدية والقروية والإ�سكان، ولكن من خالل 
وفقًا  الـــدور،  بنف�س  تقوم  معتمدة  �سركات 
ملعايري حمددة ونظام حوكمة وا�سح، يدعم 
الوطن  التي ي�سهدها  الكبرية  الإعمار  حركة 

يف الوقت احلايل.
اأن القطاع العقاري يعد ركيزة  و�سدد على 
حتــولت  ت�سهد  التي  الـــدول  يف  اأ�سا�سية 
وا�سعة يف اقت�سادها، موؤكدًا اأن ال�سعودية 
يف  واملتمثل  كــبــريًا،  حتــولــيــًا  منــوذجــًا  تتبنى 
مواكبًا  عقاري  تطوير  قطاع  يتطلب  ما   ،»2030 »روؤيـــة 
التي  ال�سخمة  امل�سروعات  اأن  اإىل  لفتًا  التحولت،  لتلك 
يف  العقاري  التطوير  اأهمية  على  دليل  البالد  عنها  اأعلنت 
ت�سهد  اأن  البالد، متوقعًا  ت�سهده  الذي  القت�سادي  التحول 
الفرتة املقبلة طرح منتجات جديدة، يف ظل ت�ساريع عملية 
البناء وامل�ساريع يف جميع مناطق اململكة، ومع املبادرات 
لدعم  الر�سمية  اجلــهــات  تطرحها  الــتــي  املهمة  والأفـــكـــار 

ال�سوق.

 المملكة رقم محوري في منظومة االقتصاد العالمي 

يعزز جودة احلياة ومتكني القطاع اخلاص 

صندوق االستثمارات عنوان لطموح التنمية..اقتصاديون "للبالد":



على مدى زمن طويل ي�سارف �ستة عقود متيزت العالقات 
الكورية بركائز را�سخة من االحرتام والتقدير  ال�سعودية 
املتبادل بني البلدين ال�سديقني واملواقف امل�سرتكة الداعمة 
اأطر  وجتمعهما  والعاملي،  االقليمي  وال�سالم  لال�ستقرار 
قوية للتعاون املثمر وامل�سالح املتبادلة،  واحلر�ص الدائم 
ت��ع��زي��زه��ا، وه���ذه احل��ق��ائ��ق ترتجمها  م��ن اجل��ان��ب��ني على 
الزيارات واللقاءات املتبادلة للقيادة يف البلدين ال�سديقة، 
التعاون اجتماع خادم  ، وعزز هذا  وعلى كافة امل�ستويات 
اآل �سعود،  احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز 
قمة  اأع��م��ال  هام�ص  على   - هيه  ك��ون  ب���ارك  الرئي�سة  م��ع 
يف  االأ�سرتالية  بري�سنب  مدينة  ا�ست�سافتها  التي  الع�سرين 
العام 2014م، حني كان - حفظه الله - ولًيا للعهد رئي�ًسا 

لوفد اململكة يف القمة -.

الرؤية السعودية الكورية

  يف عام 2017م اأطلق البلدان )الروؤية ال�سعودية الكورية 

ممثلي  م��ن  م�سرتكة  جلنة  ت�سكيل  مت  حيث   ،)2030
البلدين؛  من  العالقة  ذات  احلكومية  والهيئات  اجلهات 
م�سروعات  واعتماد  ال�سراكة،  ه��ذه  يف  التقدم  ملراجعة 
الروؤية وخططها التنفيذية، وت�سمل  40 م�سروعًا ومبادرة  
خم�ص  على  امل�سروعات  هذه  وتتوزع   ، ال�سراكة  لتاأ�سي�ص 
جمموعات فرعية حلوكمة اللجنة؛ وذلك بغر�ص متابعتها 
اأهدافها املرجوة، وهذه املجموعات  اإىل  للو�سول  ودعمها 
ه���ي: جم��م��وع��ة ال��ط��اق��ة وال��ت�����س��ن��ي��ع، وجم��م��وع��ة البنية 
التحتية الذكية والتحول الرقمي، وجمموعة بناء القدرات، 
واأخ���رًا  ال�سحية وع��ل��وم احل��ي��اة،  ال��رع��اي��ة  وجم��م��وع��ة 

جمموعة املن�ساآت ال�سغرة واملتو�سطة واال�ستثمار.
ال�سديقني،  البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  وا���س��ت��ك��م��ااًل   
االأمر حممد بن �سلمان بن  العهد  جاءت زيارة �سمو ويل 
عبدالعزيز، اإىل جمهورية كوريا يف عام 2019م، لزيادة 
املجاالت مبا يف  لت�سمل خمتلف  الثنائي  التعاون  جماالت 
ذلك جماالت الرعاية ال�سحية واخلدمات الطبية وتقنيات 
مع  يتوافق  مبا  والتعليم  والثقافة  واملعلومات  التوا�سل 

تنويع  على  البلدان   اتفق  حيث   ،  )2030( اململكة  روؤي��ة 
تلبي  التي  ال�سناعات اجلديدة  الثنائي يف جمال  التعاون 
توفر  اإىل  اإ�سافة  الرابعة،  ال�سناعية  الثورة  احتياجات 
فر�ص وظيفية لل�سباب يف الدولتني، ويف مقدمتها جماالت 
للبيئة،  ال�سديقة  كال�سيارات  امل�ستقبلية  ال�سناعة احلديثة 
والتوا�سل،  املعلومات  وتقنية  ال��روب��وت��ات،  و�سناعة 

وتقنيات �سبكة اجليل اخلام�ص.

استثمارات ومشاريع 

 تاأتي املباحثات الر�سمية ل�سمو ويل العهد االأمر حممد بن 
�سلمان بن عبد العزيز،  مع الرئي�ص الكوري مون جيه اإن، 
قبل اأيام ، تعزيزا  للعالقات الثنائية بني البلدين ال�سديقني 
و�سبل دعمها يف املجاالت كافة ، حيث �سهدت الريا�ص خالل 
اال�ستثمار  منتدى  هام�ص  وعلى  للريا�ص،  الرئي�ص  زيارة 
 ، تفاهم  وم��ذك��رات  اتفاقيات  توقيع  ال��ك��وري،  ال�سعودي 
التعاون  من  مهمة  ملرحلة  واأهدافها  تفا�سيلها  يف  توؤ�سر 

واال�ستثمارات   ، التجاري  التبادل  لتعزيز  اال�سرتاتيجي 
ال�سخمة يف جماالت الت�سنيع واالبتكار ومقومات اقت�ساد 
امل�ستقبل ، حيث اأعلن �سندوق اال�ستثمارات العامة و�سركة 
مذكرة  توقيعهم  عن  تي،  �سي  �سام�سوجن  و�سركة  بو�سكو 
الهيدروجني  الإنتاج  م�سروع  لتطوير  تهدف  ثالثية،  تفاهم 

االأخ�سر الأغرا�ص الت�سدير.
 9 توقيع  ع��ن  ال�سعودية"  "اأرامكو  �سركة   اأعلنت  كما   
مذكرات تفاهم، واتفاقية اإ�سافية واحدة مع كيانات كورية 
التكرير  قطاع  يف  اإ�سرتاتيجيتها  تعزيز  بهدف  رائ���دة، 
الهيدروجني،  طاقة  حلول  تطوير  ودع��م  والكيميائيات، 
ف�ساًل عن اإيجاد خيارات متويلية جديدة لل�سركة ، واتفاقية 
مع �سركة دو�سان لل�سناعات الثقيلة واالإن�ساءات يف كوريا، 
و�سركة اال�ستثمارات ال�سناعية يف اململكة )د�سر(، الإن�ساء 
ال�سركات  ي��زود  اأن  ميكن  املعادن،  وت�سكيل  ل�سب  م�سنع 
امل�سنِّعة يف اململكة باملعدات ال�سناعية، والتجهيزية، مثل 
االآب��ار،  وروؤو����ص  وال�سواغط،  وامل�سخات،  ال�سمامات، 
احلرارية،  وامل��ب��ادالت  االأنابيب،  خطوط  تو�سيل  وقطع 

وتوربينات الغاز والرياح بهدف تعزيز املحتوى املحّلي.
من  ع���دٍد  م��ع  تفاهم  م��ذك��رات  ��ا  اأي�����سً االت��ف��اق��ي��ات  وت�سمل 
�سركات الطاقة يف كوريا، �سركة الطاقة الكهربائية الكورية 
بنك،  اأوي��ل  وهيونداي  وبو�سكو،  اأوي��ل،  واإ���ص  )كيبكو(، 
ا�ستك�ساف  اإطار  الكورية، وذلك يف  و�سركة لوت كيميكال 
وا�ستخدام  ون��ق��ل  ت��وري��د  يف  املحتملة  ال��ت��ع��اون  ف��ر���ص 
ا  اأي�سً واعتماد الهيدروجني واالأمونيا. وتخطط ال�سركات 
هيدروجني  اإىل  امل�سدرة  االأمونيا  حتويل  جدوى  لدرا�سة 
�سخم  اإنتاج  مرفق  اإن�ساء  نحو  اأوىل  خطوة  ذلك  وميثل   ،
حمتمل للهيدروجني واالأمونيا يف اململكة، والتي �ست�سمل 

ا احتجاز الكربون وتخزينه. اأي�سً
 كذلك مت التوقيع على اتفاقية مع بنك الت�سدير واال�ستراد 
اأن�سطة  لدعم  اإ�سرتاتيجية  متويل  حلول  لبحث  الكوري 
ال�سركة التجارية واال�ستثمارية التي ت�سارك فيها ال�سركات 
الكورية ، كذلك هناك �سراكة مهمة مع كوريا يف جممع امللك 
راأ�ص  يف  البحرية  واخلدمات  لل�سناعات  العاملي  �سلمان 

اخلر.

عروض حركية ورحالت افتراضية
»كومبات فيلد«

الريا�ض - البالد
متيز مو�سم الريا�ص يف مو�سمه الثاين بالفعاليات املتنوعة التي اأر�ست 
"كومبات  منطقة  وبرامج  فعاليات  اأن�سطة  بينها  من  املجتمع،  فئات  كافة 
منت�سف  واختتمت  املا�سي،  اأكتوبر   23 يف  افُتتحت  كانت  التي  فيلد" 
املميزة  الرتفيهية  الفعاليات  تقدمي  يف  وا�ستمرت  املن�سرم،  االأ�سبوع 
وجهة  جعلتها  التي  احلركية،  عرو�سها  خ��الل  من  والت�سويق  ب��االإث��ارة 

مف�سلة لهواة األعاب القتال واملغامرة.
واأتاحت  يوًما م�ست،   86 زوارها خالل  فيلد  كومبات  منطقة  وا�ستقبلت 
رح��الت  ع��ر  الو�سطى  الع�سور  اإىل  ال��رج��وع  الريا�ص  مو�سم  جلمهور 
و�سط  "الكاوبوي"  مناطق  يف  ا�ستثنائية  حتديات  وعي�ص  افرتا�سية، 
االأ�سلحة  تاريخ  على  التعرف  اإىل  اإ�سافة  االأمريكية،  الغربية  االأري���اف 
وتطورها على مر ال�سنني، ف�ساًل عن خلقها اأجواء حتاكي واقع احلروب 
من خالل فعاليات متنوعة، جعلت من املنطقة مركًزا ال�ستقطاب ال�سغوفني 
بينما و�سلت  العامل،  اإثارة على م�ستوى  واأكرث جتاربها  املغامرة  باألعاب 
فعالية،   22 اإىل  املا�سية  االأ�سهر  للمنطقة خالل  الداخلية  الفعاليات  قائمة 
ورماية  ال��درون��ز،  ومنطقة  ال��زوم��ب��ي،  وف��ن��دق  فرونتر"،  "وايلد  منها 
االأطباق، وقيادة الروبوتات، وغرفة الهروب االفرتا�سية، وقف�ص الغ�سب.
لقتال  املخ�س�سة  بحلبتها  فعالياتها  مدة  طوال  فيلد"  "كومبات  ومتيزت 
بها،  �سلكية يتحكمون  اأي��اٍد ال  ال��زوار من خالل  يقودها  التي  الروبوتات، 
اإ�سافة اإىل عدد من االألعاب املخ�س�سة ملحاكاة الرماية بتقنيات م�ستوحاة 

من ممار�سات تدريب الرماة يف األعاب املغامرات الرتفيهية.
م�ساحة  ع��ل��ى  مي��ت��د  لل�سالح  خم�س�ص  متحف  ع��ل��ى  املنطقة  واح��ت��وت 
جمموعة  عر  احل��ي،  القتال  وم�ساهد  عرو�ص  اإىل  اإ�سافة  300م2، 
ب��االإث��ارة  مليئة  اأج���واء  و�سط  املحرتفني،  العامليني  اال�ستعرا�سيني  من 
املعارك  لتجارب  مركز  اأكر  يعد  بارك" الذي  اإىل"باتل  اإ�سافة  واملغامرة، 
التي  للمعارك  �ساحة   16 ي�سم  حيث  االأو���س��ط،  ال�سرق  يف  الرتفيهية 
�ستُّ  وتقا�سمت  الرتفيهية.  القتالية  التجارب  اأن��واع  ال��زوار  فيها  يعي�ص 
مناطق فرعية فعاليات "كومبات فيلد" خالل املدة املا�سية، وهي: املنطقة 
الغ�سب،  وقف�ص  احلربية،  الدبابات  ال�ست�سافة  املخ�س�سة  الع�سكرية 
بول"،  وميادين"باينت  الهوائية،  بالبنادق  والرماية  الطران،  وحماكاة 
الرماية بالذخرة احلية،  النار املخ�س�سة مليادين  اإىل منطقة خط  اإ�سافة 

وميادين رماية االأطباق، فيما حتوي املنطقة التقنية غرفة الهروب، وقتال 
الروبوتات، ورماية املحاكاة. و�سمت كومبات فيلد قرية خم�س�سة ملظاهر 
الع�سور الو�سطى، تت�سمن األعاب الرمي بالفوؤو�ص وال�سهام، والهروب من 
ال�سجن، اإ�سافة اإىل منطقة "بارود" التي ت�سم يف و�سطها خيمة ا�سرتاحة 

املحارب، ومدربة ال�سقور، واإ�سطباًل م�سغًرا للخيل.
�سرقي  �سمال  فيلد" -الواقعة  "كومبات  ملنطقة  االإجمالية  امل�ساحة  وت�سل 
ُتقّدر  فيما  م2،  اآالف   310 اإىل  اجلنادرية-  مبواقف  الريا�ص  العا�سمة 
الطاقة اال�ستيعابية لها ب� 44 األف زائر، ُخ�س�ص لهم 12 األف موقف عام، 
و600 موقف لذوي االإعاقة، وكانت املنطقة تفتح اأبوابها للزوار يومًيا من 

اخلام�سة م�ساًء حتى الواحدة �سباًحا.

الحوثي
يغطي هزائمه بالعدوان اإلرهابي

جدة - البالد
جبهات  على  يوميا  موجعة  �سربات  االإرهابية،  احلوثي  ملي�سيا  تتلقى 
ال�سرعية ح�سونها وقتل جنودها  دعم  اإذ دك حتالف  اليمن،  القتال يف 
عنا�سر  ال�سعبية،  باملقاومة  مدعوما  اليمني  اجلي�ص  ولقن  وقادتها، 
تلجاأ  امللي�سيا  دف��ع  ما  القتال،  مناطق  كل  يف  قا�سية  دور���س��ا  احلوثي 
الهزائم  لتغطية  الداخل واخل��ارج،  املدنيني يف  االإرهابي على  للعدوان 
االإرهابية  الهجمات  اأن  اليمني،  ال��وزراء  جمل�ص  واأك��د  اجلبهات.  على 
على االأعيان املدنية واملدنيني يف االإمارات وال�سعودية ت�سر اإىل تنامي 
اخلطر الذي باتت متثله ذراع اإيران يف اليمن على اأمن وا�ستقرار دول 
االأحمر،  البحر  يف  الدولية  املالحة  و�سالمة  والعامل،  واالإقليم  اجلوار 
منوها اإىل اأن الت�سعيد اخلطر الأدوات اإيران وهجماتها االإرهابية التي 
املالحة  وتهديد  وال�سعودية،  االإمارات  يف  احليوية  امل�سالح  ا�ستهدفت 
االأعمال  من  وغرها  "روابي"،  االإماراتية  ال�سفينة  باختطاف  الدولية 

تعتر مهددة الأمن وا�ستقرار املنطقة والعامل.
و�سدد جمل�ص الوزراء اليمني على اأن هذا التمادي والت�سعيد اخلطر 
امل�ستمر  �سعيها  جم��ددا  يثبت  االإره��اب��ي��ة  احلوثي  ميلي�سيات  قبل  من 
وباإيعاز من اإيران اإىل ن�سر االإرهاب والفو�سى يف املنطقة، معترا ذلك 

امللزمة، مبا فيها ا�ستمرار طهران يف  الدولية  القرارات  حتٍد �سافر لكل 
امل�سرة  بالطائرات  وتزويدهم  احلوثيني  ت�سليح  حظر  قرارات  انتهاك 
املعلنة  الدولية  باملواقف  منوها  اإليهم،  واالأ�سلحة  ال�سواريخ  وتهريب 
والوا�سحة يف الوقوف احلازم جتاه الت�سعيد احلوثي املدعوم اإيرانيا 
للحفاظ على اأمن وا�ستقرار املنطقة، وما يرتتب على ذلك من م�سوؤولية 
ا�ستعادة  ال�ستكمال  ال�سرعية  دعم  وحتالف  اليمني  ال�سعب  اإ�سناد  يف 
احلوثي.  لالنقالب  والراف�سة  امللزمة  الدولية  القرارات  وتنفيذ  الدولة 
ال�سرعية  انت�سارات  باأن  اليمني معني عبدامللك،  الوزراء  رئي�ص  وقطع 
متوا�سلة بتحرير عدد من املديريات، بينما التقدم يف ماأرب واجلوف 

وغرها م�ستمر.
 وقال اإن االنت�سارات اأعطت االأمل لل�سعب اليمني يف اقرتاب اخلال�ص 
وحدة  ا�ستمرار  اأهمية  مبينا  اإيرانيا،  املدعوم  احلوثي  االنقالب  من 
الدعم  مثمنا  امل�سرية،  وال��ع��رب  اليمن  معركة  يف  لالنت�سار  ال�سف 
ال�سعودية  بقيادة  ال�سرعية  دعم  حتالف  من  املقدم  الع�سكري  واالإ�سناد 
ال��وج��ودي��ة  امل��ع��رك��ة  ه���ذه  يف  اليمني  ال�سعب  مل�����س��ان��دة  واالإم������ارات، 
وامل�سرية �سد م�سروع اإيران الدموي والتخريبي الذي ي�ستهدف اأمن 

وا�ستقرار اليمن، وي�سكل خطرا على االأمن القومي العربي.
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الريا�ض- البالد
 قوة االقت�ساد ركيزة اأ�سا�سية وازنة ل�سيا�سات الدول وعالقاتها، وقدراتها على تلبية تطلعاتها 

التنموية داخليا، كما تعك�ص يف نف�ص الوقت الثقة يف االقت�ساد وطموحه وحمفزاته، والفر�ص اال�ستثمارية 
الواعدة.      يف هذه املعادلة تقدم اململكة العربية ال�سعودية بقيادتها الر�سيدة، حفظها الله، منوذجا حيا لطموح روؤيتها 2030، 

وال�سباق مع الزمن يف اإجناز متفوق مل�ستهدفاتها يف بناء اقت�ساد امل�ستقبل والتنمية ال�ساملة، وجميعها متثل نقاط قوة، هي نتاج روؤية متكاملة تعك�ص 
االإرادة ال�سعودية ال�ستدامة التقدم واالزدهار، وما اأجنزته من �سدارة النمو بني دول جمموعة الع�سرين رغم حتديات اجلائحة التي يواجهها العامل.
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العكاس في القفص الذهبي

أفراح الفقيه والعبودي بعقد قران عبداهلل .. العريس:

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

جدة - يا�سر بن يو�سف
بزواجه،  العكا�س  عبدالرحمن  بن  نا�سر  احتفل 
يف اإحدى القاعات الكربى بجدة، وذلك بح�سور 
الأعــمــال والأقـــارب  امل�سوؤولني ورجـــال  مــن  عــدد 
والأ�ــســدقــاء الــذيــن قــدمــوا الــتــهــاين، داعـــني الله 
حياتهما  يف  والــ�ــســعــادة  الــتــوفــيــق  لــلــعــرو�ــســني 

القادمة.
ن�سف  باإكمال  �سعادته   عن  عرب  نا�سر  العري�س 

دينه، و�سكر كل من لبى دعوته و�ساركه فرحته.

جدة - البالد
ــفــل الــزمــيــل املــ�ــســتــ�ــســار الإعـــامـــي  احــت
على  ابنته،  قــران  بعقد  الفقيه  م�سطفى 
املهند�س عبدالله العبودي، وذلك بنادي 
من  لفيف  بح�سور  بــجــدة،  الــكــهــربــاء 
واأهــل  الإعــامــي،  الو�سط  يف  زمائه 
يف  العرو�سني،  ومــعــارف  واأ�ــســدقــاء 

ليلة كانت مميزة تبادل فيها اجلميع التهاين والتربيكات 
باملنا�سبة.

ليلة  يف  فرحته  عن  عبدالله  املهند�س  العري�س  عرب  وقد 
حياة  لبناء  وعرو�سه  يوفقه  اأن  الله  داعيًا  القران،  عقد 
و�ساعفت  قلبي  غمرت  التهاين  :"عبارات  وقال  كرمية، 

فرحتي يف هذه الليلة ال�سعيدة".
فرحته  الفقيه عن  الزميل م�سطفى  العرو�س  والد  وعرب 

بعقد قران ابنته، �سائا الله، اأن يوفق العرو�سني ملا يحبه 
الذرية  ويرزقهما  خري  على  بينهما  يجمع  واأن  وير�ساه 
ال�ساحلة، مبديا �سكره وامتنانه لكل من ح�سر اأو اأر�سل 

التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة الغالية.
داعيا  املهنئني،  لكل  اجلزيل  �سكره  العري�س  والد  وقدم 
اأن يدمي الأفــراح على اجلميع. جعله الله عقد قران  الله 

مباركا.. واألف مربوك.

عبارات التهاني غمرت قلبي وضاعفت فرحتي

الدمام- حمود الزهراين
الأهــل  مــن  لفيف  بح�سور 
والأ�ــــســــدقــــاء والــــزمــــاء، 
رائــعــة  جنوبية  ليلة  ويف 
الأجــواء، احتفل م�سرع بن 
حمــمــد الـــزهـــراين بـــزواج 
جنــلــه خـــالـــد، عــلــى كــرميــة 
عــبــدالــعــزيــز بـــن �ــســعــد بن 
وذلــك  الـــزهـــراين،  �سلحان 
مبنطقة  الــقــاعــات  بــاإحــدى 
الباحة؛ حيث تبادل اجلميع 
ـــات  ـــك ـــربي ـــت الــــتــــهــــاين وال
العر�سة  واأديـــت  باملنا�سبة 

اإيــقــاع  على  اجلميلة  ال�سعبية  والــرقــ�ــســات 
بها  وا�ستمتع  �سارك  التي  وال�سيات،  الزير 

اجلميع.
وعربت اأ�سرتا العرو�سني عن فرحتهما بفرحة 

ملا  العرو�سني  يوفق  اأن  الله  �سائلني  الأبناء، 
بينهما على خري  واأن يجمع  يحبه وير�ساه، 
�سكرهما  مبدين  ال�ساحلة،  الذرية  ويرزقهما 
التهاين  اأر�سل  اأو  ح�سر  من  لكل  وامتنانهما 

والتربيكات بهذه املنا�سبة الغالية.

جدة - البالد
اأهــل  على  اقت�سر  وبح�سور  بهيج  جــو  يف 
الدكتور  واملخرج  الفنان  احتفل  العرو�سني، 
عمر اجلا�سر بعقد قران ابنه املهند�س مهند، 

على كرمية عبداملح�سن بخيت الغامدي.
الغامرة  فرحته  عن  مهند  العري�س  عرب  وقد   
بـــدخـــول الــقــفــ�ــس الــذهــبــي وتـــوديـــع حــيــاة 
يوفقه  اأن  وجــل،  عز  الله،  داعــيــًا  العزوبية، 
�سعادة  يف  الــزوجــيــة  ع�س  لبناء  وزوجــتــه 
بليلة  الفرحة  �ساركه  من  كل  و�سكر   ، غامرة 

العمر.
وهــنــاأ اجلــمــيــع والـــد الــعــريــ�ــس الــفــنــان عمر 
ــغــامــرة، متمنني  ال الــفــرحــة  اجلــا�ــســر بــهــذه 
ــة الــ�ــســعــيــدة،  ــزوجــي لــلــعــرو�ــســني احلـــيـــاة ال
�سكرهما  عن  العرو�سني  اأ�سرتا  عــربت  وقــد 
وامتنانهما لكل من ح�سر ، وملن هناأهما عرب 
الله،  داعــني  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل 
ع�س  لبناء  العرو�سني  يوفق  اأن  وجــل،  عــز 
يرزقهما  واأن  املتما�سك،  املرتابط  الزوجية 

الذرية ال�ساحلة. األف مربوك. 

آل المعيرفي يحتفون بزواج ريان

فالتة وهوساوي يزفان عبدالرحمن

عبدالرحمن يودع العزوبية

خالد إلى عش الزوجية

الجاسر يحتفل بعقد قران "مهند"

املدينة املنورة - حممد قا�سم
ـــــل حـــ�ـــســـني  ـــــف احـــــت
حمـــــمـــــد املـــــعـــــرييف 
واأخــاه بــزواج البن 

الــدكــتــور ريــــان، على 
ــني مـــــرزوق  ابـــنـــة حــ�ــس

بنيه، وذلك بح�سور عدد من 
قّدموا  الذين  والأ�سدقاء،  الأقــارب 

كافة  اتــخــاذ  مــع  التهاين والــتــربيــكــات،  لــه 
العري�س  ــة. وعــرب  الإجــــراءات الحــرتازي

ــه بــهــذه  ريـــــان عـــن فــرحــت
ــه، اأن  ــل الــلــيــلــة، �ــســائــا ال
يوفقه ملا يحبه وير�ساه، 
على  بينهما  يجمع  واأن 
ــة  ــذري خـــري ويــرزقــهــمــا ال
ــاحلــة، مــبــديــا �ــســكــره  ــ�ــس ال
وامتنانه لكل املهنئني.  وعربت 
اأ�سرتا العرو�سني عن �سكرهما اجلزيل 
لكل املهنئني، وملن ح�سر اأو اأر�سل التهاين 

والتربيكات بهذه املنا�سبة الغالية.

جدة - البالد
بزفافه،  فــاتــة  عبدالله  عبدالرحمن  احتفل 
على ابنة �سالح خ�سر هو�ساوي، وذلك وفق 
الوقائية،  والتدابري  الحرتازية  الإجــراءات 
والأ�سدقاء  والأقـــارب  الأهــل  ح�سور  و�سط 
الذين باركوا للعرو�سني بهذه املنا�سبة. وعرب 
الغامرة  �سعادته  عــن  عبدالرحمن  العري�س 
اأن  على  الله  �ساكرا  الذهبي،  القف�س  بدخوله 

الأهل والأحباب  الليلة، و�سكر  عليه هذه  اأمت 
�سائا   ، ال�سعيدة  املنا�سبة  بــهــذه  املهنئني 
الذرية  ويرزقهما  وزوجته  يوفقه  اأن  املوىل، 

ال�ساحلة.
ح�سر  من  كل  العرو�سني  اأ�سرتا  �سكرت  كما 
هناأ  من  ولكل  باملنا�سبة،  فرحتهما  و�ساركهما 
عرب الت�سال بقنوات التوا�سل الجتماعي ، 

متمنني التوفيق وال�سعادة للجميع.

جدة - البالد
طارق"،  "اأبو  البطريخي  اأحمد  زيــاد  احتفل 
ابنة  على  عبدالرحمن،  املهند�س  جنله  بزفاف 
اإحـــدى  يف  ـــك  وذل بال"،  "اأبو  رفــيــق  اأحــمــد 
عدد  بح�سور  بجدة،  الكربى  الأفـــراح  قاعات 
كــبــري مــن رجـــال املـــال والأعـــمـــال ولــفــيــف من 
الأنغام  على  �سهروا  الذين  والأ�سدقاء  الأهــل 

والأهازيج ال�سعبية املتنوعة.واأعرب العري�س 
الذين �ساركوهما  للح�سور  ووالده عن �سكره 
التهاين  اأر�ــســل  اأو  ح�سوريا  �سواء  الفرحة، 
�سائلني  الغالية،  املنا�سبة  بهذه  والتربيكات 
وير�ساه  يحبه  ملــا  العرو�سني  يوفق  اأن  الله 
الذرية  بينهما على خري ويرزقهما  واأن يجمع 
ال�ساحلة، مبدين �سكرهما وامتنانهما للجميع.

�أخبارهم

املبتعث  بــــزرون  اآل  �سعيد  بــن  حمــمــد  ح�سل 
مـــن جــامــعــة جــــدة، عــلــى درجـــة 

تخ�س�س  يف  الدكتوراه 
الإن�سائية،  الهند�سة 
مــــن جـــامـــعـــة وليــــة 

الأمريكية.  اأيــوا 
األــــف مـــربوك 
الــــ�ــــســــهــــادة 

العلمية.

الدكتوراه لـ" بزرون"

املدير  الــزهــراين  الطفيلي  حممد  اختيار  مت 
لرعاية  اخلــرييــة  للجمعية  التنفيذي  الــعــام 
ال�سخ�سيات  �ــســمــن  ــزم  ــي ــرومــات ال مــر�ــســى 
امل�سوؤولية  جمــال  يف  تــاأثــريًا  الأكــر  العربية 
املجتمعية  لإ�ــســهــامــاتــه  وذلــــك  املــجــتــمــعــيــة؛ 

تــفــعــيــل  يف  ـــزة  املـــتـــمـــّي
العديد من املبادرات 

والـــــــــربامـــــــــج 
املـــجـــتـــمـــعـــيـــة. 

متـــنـــيـــاتـــنـــا 
بـــــــــــــــــــــدوام 

التوفيق.

الــربدي  �سعيد  �سعد  فــار�ــس  املهند�س  تلقى 
الـــزهـــراين الــتــهــاين والــتــربيــكــات مــن الأهـــل 
ــبــة الـــتـــخـــرج يف كــلــيــة  والأقــــــــــارب مبــنــا�ــس
�سهادة  على  وح�سوله  بــالــريــا�ــس،  التقنية 

الــــبــــكــــالــــوريــــو�ــــس، 
الكهرباء.  تخ�س�س 

جــدًا  جيد  بتقدير 
مع مرتبة ال�سرف 

الثانية.

فهد  امللك  مكتبة  عــام  اأمــني  موافقة  �ــســدرت 
الوطنية املكلف الدكتور من�سور بن عبدالله 
الزامل على ترقية ح�سني بن حممد الغامدي 

اإىل املرتبة الثالثة 
على  عــ�ــســرة، 
مدير  وظيفة 

عــــام خــدمــات 
امل�ستفيدين.

الطفيلي األكثر تأثيرًا 

البكالوريوس لـ" فارس"
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الخيري في القفص الذهبي
مكه املكرمة - اأحمد الأحمدي 

احتفل الرباء بن حممد عبده �سرمي اخلريي بزواجه، باإحدى قاعات الأفراح 
الذين  واملعارف  والأ�سدقاء  الأهــل  من  لفيف  بح�سور  القنفذة،  مبحافظة 
عربوا عن فرحتهم بزواج اخلريي، متمنني للعرو�سني ال�سعادة والتوفيق 

والذرية ال�ساحلة.
ت�سريفهم  م�ساعرهم وعلى  في�س  على  الرباء،  العري�س  �سكرهم  من جانبه، 
اأن وفقه لإكمال ن�سف دينه، معربا عن �سكره  لله، عزوجل،  احلفل، �ساكرا 

وتقديره لوالده واأ�سرته.

�سعود اجلهني - اأملج
بزواج  القويف  حمزه  عبدالرحمن  اأبناء  احتفل 
يف  القاعات  اإحــدى  يف  وذلــك  "عبدالله"،  اأخيهم 
ــان والأ�ــســدقــاء  اأمــلــج، بح�سور عــدد مــن الأعــي
هذا  للعري�س  باركوا  الذين  واملحبني  والأقــارب 

الزواج، متمنني له التوفيق يف حياته الزوجية.
وعرب العري�س عبدالله عن �سعادته البالغة باإكمال 
يف  يوفقه  اأن  عــزوجــل،  الله،  داعــيــًا  دينه  ن�سف 
حياته الزوجية، مقدمًا �سكره لكل من لبى الدعوة 

و�ساركه الفرحة.
كما اأبدى املوؤرخ "م�ساعد "عم العري�س، امتنانه 
للح�سور على م�ساركتهم هذه املنا�سبة ال�سعيدة، 
�ــســائــا الـــلـــه، عـــز وجــــل، الــتــوفــيــق والــ�ــســعــادة 

للعرو�سني يف حياتها اجلديدة.

أسرة القوفي تزف عبدهللا 
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الدمام - البالد
ال�سعودي لألعاب  العربي  بالتعاون مع الحتاد  امللكية باجلبيل  الهيئة  ُتنظم 
القوى اليوم، بطولة اململكة لخرتاق ال�ساحية، وذلك مبتنزه الديف مبدينة 

اجلبيل ال�سناعية.
وي�سارك يف البطولة التي ت�ستهدف جميع الدرجات بالأندية والفئات املتعددة 
ختام  البطولة  ُتعد  اإذ  خليجية،  اأندية  منها  نادًيا؛   40 لـ  ينتمون  لعب   500
م�سابقات الدوري ال�سعودي لخرتاق ال�ساحية على درع الحتاد ال�سعودي 

لألعاب القوى، حيث يقطع املت�سابقون 10 كيلومرتات اأثناء املاراثون.

الجبيل تحتضن بطولة المملكة الختراق الضاحية

الكلمة محسوبة
)يعمل(  ميثل  وهو  نف�سه،  ال�سمراين  نا�سر  زجَّ  �سابقة،  مرحلة  يف 
به، يف حادثة  نف�سه  يدخل  اأن  ل يجب  الهالل يف مو�سوع  نادي  يف 
)هيا تعال( ال�سهرية. موؤخرًا طراأ حديث حممد العوي�س ال�سابق عن 
جلو�سه يف املدرج لو مل ي�ستمر يف نادي ال�سباب ثم انتقل بعدها اإىل 
ناديني اآخرين، وعلى ال�سعيد العاملي اأحاديث لوكاكو )الرومان�سية( 
العتذار  اإىل  به  فاأدى  ت�سيل�سي،  نادي  ال�سابق، وهو ميثل  ناديه  عن 

عنها، وغريها من احلوادث الأخرى.
اأ�سئلة مهمة لبد من طرحها.. هل على الالعب اأن يتخلى عن عواطفه 
نهائيًا؟ اأم اأن مثل هذه العواطف جتاه ناد بعينه، حقيقة ولكن ل يجب 
اأين تر�سو  اأن يتحدث عنها؛ لأنه يف زمن الحرتاف البحت ل يدري 
اأنها  اأم  الت�ساريح �سده  اأن توؤخذ مثل هذه  ؟ وهل يجب  مراكبه غدًا 
ي�سح  احلالة  هذه  ويف  جمرك(  عليه  ما  )الكالم  مقولة  حتت  تندرج 
النظر ملثل هذه  اأو النتقا�س من الالعب؟ طبعًا تختلف وجهة  انتقاد 
الأمور من جانب اجلمهور عن جانب الإعالم، فوجهة نظر الكثري من 
يهتفون  الذي  الأم�س  فخ�سم  العاطفية  من  الكثري  ت�سوبها  اجلماهري 
�سده يف املدرجات، قد يتحول اإىل حمبوب يتم متجيده مبجرد انتقاله 
جوانب  من  كثري  يف  وينطبق  جدًا  طبيعي  الأمر  وهذا  ناديهم،  اإىل 
الكبرية مثال لتحقيق  الأندية  العمل؛ مثل حتالف عدد من  احلياة يف 
دوري  مو�سوع  يف  وبر�سلونة  الريال  كمحاولة  املادية،  املكا�سب 
حتى  اأو  اأخرى  اأندية  �سد  الأندية  اإعالميي  اأو  الأوروبي،  ال�سوبر 
يف التحالفات ال�سيا�سية والع�سكرية؛ كل ذلك حتت بند" ما تقت�سيه 

املرحلة".
اأما على ال�سعيد الإعالمي، فالبد اأن يكون طرح الإعالميني من زاوية 
ولكن  الالعب،  جتاه  الإعالمي  التاأجيج  جانب  عن  تبتعد  خمتلفة 
التي  الريا�سي بطبيعة ع�سر الحرتاف والنتقالت  املجتمع  لتنوير 
بها  �سبقنا  التي  امل�سجعني  من  اأي  بال  على  تخطر  ل  وقد  حتدث.  قد 
الكثري من الالعبني العمالقة الذين انتقلوا بني اخل�سوم التقليدين مثل 

لوي�س فيغو وغريه من النجوم العامليني.

ُبعد اآخر..
بها  تعمل  كنت  التي  املنظمة  احرتام  يقت�سي  الأعمال  عامل  ُعرف  يف 
عدم احلديث عنها ب�سوء، واأحيانًا عدم احلديث عنها مطلقًا احرتامًا 

للمنظمة التي تعمل بها حاليًا، على عك�س ما قام به لوكاكو.

@MohammedAAmri

حممد العمري 

 كالم كورة

 "الُعال".. ستصبح عاصمة بطوالت الُقدرة 
ل في الشرق األوسط  والتحمُّ

بطل العالم جيانلوكا الليشا:

العال- هاين الب�شر
بطل  للي�سا"  "جيانلوكا  الإيطايل  اأو�سح   
ل  والتحمُّ الُقدرة  بطولت  يف  ال�سابق  العامل 
املقومات  من  العديد  متتلك  الُعال  حمافظة  اأن 
ريا�سته  يف  الرائدة  الوجهات  اإحدى  لت�سبح 
ا�ست�سافة  موعد  اقرتاب  مع  وذلك  لة،  املُف�سّ
اململكة لبطولة كاأْ�س خادم احلرمني ال�سريفني 
نهاية  يف   2022 والتحمل  للقدرة  الدولية 
الإمكانات  "لحظت  وقال:  اجلاري.  ال�سهر 
اإىل  فيها  و�سلت  التي  اللحظة  منذ  الكبرية 
لإقامة  الالزمة  املقومات  متتلك  حيث  الُعال. 
عاملي،  م�ستوى  على  وحتمل  القدرة  بطولت 

وارتباط  الطبيعية  ومناظرها  ت�ساري�سها  من 
يف  وطموحها  �سغفها  اإىل  باخليول،  تاريخها 
ن�سر هذه الريا�سة. بالإ�سافة اإىل كونها وجهة 

�سياحية للفرو�سية".
من�سب  ي�سغل  الذي  الإيطايل  اأ�ساف  كما 
التي  املرتقبة  للبطولة  العام  الريا�سي  املدير 
والتحمل  القدرة  بطولت  اأبرز  اإحدى  تعد 
الُعال  ملحافظة  امللكية  الهيئة  وتنظمها  عامليًا 
للفرو�سية  ال�سعودي  الحتاد  مع  بالتعاون 
القدرة  "بطولة  قائاًل:  يناير 2022م،  يوم 29 
بني  من  وتتميز  رائعة،  ريا�سة  والتحمل 
قويًا  رابطًا  متتلك  باأنها  الفرو�سية  مناف�سات 

واخليل  الفار�س  وهي  رئي�سة،  عوامل   3 بني 
احلرية  مُيثل  فاإنه  يل  وبالن�سبة  والطبيعة. 
ت�سبح  اأن  تاأكيد  بكل  الُعال  باإمكان  وامل�ساعر. 
ل يف ال�سرق الأو�سط".  عا�سمة الُقدرة والتحمُّ
و�سيتناف�س املت�سابقون يف الن�سخة الثالثة من 
بطولة كاأْ�س خادم احلرمني ال�سريفني الدولية 
للقدرة والتحمل 2022 على اأكرث من 15 مليون 
ريال �سعودي )4.2 مليون دولر اأمريكي( من 
اأغلى  من  ُتعد  التي  َوالعينية  النقدية  اجلوائِز 

بطولت القدرة والتحمل يف العامل.
البطولة املُعرتف بها من قبل الحتاد  وتغطي 
مدى  على  كلم   120 م�سافة  للفرو�سية  الدويل 

اأَربع مراحل، متتد عرب �سحراء وجبال الُعال. 
و�ست�سهد البطولة هذا العام م�ساركة جمموعة 
ي�سل  العامل  حول  من  الفر�سان  اأَف�سل  من 
من  اأكرث  من  وفار�سة  فاِر�س   200 اإِىل  عددهم 
الفعاليات  اأهم  اأحد  �سيكون  احلدث  دولة.   30
دي�سمرب   21 من  طنطورة  �ستاء  مهرجان  يف 
اأحد الفعاليات  حتى 12 فرباير. املهرجان هو 
 2022 يف  واملعلنة  املهمة  الأربع  الرئي�سة 
تت�سمن  الفعالية  العال".  "حلظات  اإطار  �سمن 
بطولة  وهو  للفرو�سية،  اآخر  مهًما  حدًثا 
ريت�سارد ميل العال لبولو ال�سحراء يف 11 و 

12 فرباير. 

 األخضر يتأهل للدور 
الرئيس  في آسيوية اليد

الدمام- حمودالزهراين 
الرئي�س  الدور  اإىل  اليد  اأخ�سر  تاأهل 
من البطولة الآ�سيوية الـ20 ملنتخبات 
اأمام  اأم�س  خ�سارته  رغم  اليد؛  كرة 
املركز  يف  ليحل    )24-20( اإيران 
فيما  الثانية،  املجموعة  يف  الثاين 
ليتاأهل  اأوًل،  اإيران  منتخب  جاء 
املنتخبان للدور الرئي�س الذي ينطلق 
من  الآخر  اللقاء  ويف  ال�سبت.  غدا 
اأ�سرتاليا  منتخب  نال  ذاتها  املجموعة 
املركز الثالث بفوزه على منتخب الهند 

.)26-27(
الثالث،  اليوم  مواجهات  بقية  ويف 
عن  كمت�سدر  كوريا  منتخب  تاأهل 
منتخب  على  بفوزه  الأوىل  املجموعة 
منتخب  حل  فيما    )26-27( الكويت 
على  بفوزه  الثالث  املركز  يف  الأردن 

منتخب �سنغافورة )19-40(.
منتخب  تاأهل  الثالثة،  املجموعة  ويف 
منتخب  على  بفوزه  كمت�سدر  قطر 
الإمارات بنتيجة )22-17(  فيما تاأهل 
بتجاوزه  كو�سيف  العراق  منتخب 

منتخب عمان )29-31(.
وت�سدر املنتخب البحريني املجموعة 
الرابعة بتغلبه على هونغ كونغ )46-
اأوزبك�ستان  منتخب  تاأهل  20(فيما 
منتخب  على  بفوزه  كو�سيف 

فيتنام)23-30(.
التمهيدي  الدور  نتائج  واأ�سفرت 
يف  ال�سعودي  املنتخب  وقوع  عن 
الرئي�س  الدور  من  الأوىل  املجموعة 
مع" كوريا وقطر واأوزبك�ستان"، فيما 
الكويت   " الثانية  املجموعة  �سمت 

واإيران والبحرين والعراق".

الفتح يقتنص التعادل من الشباب.. وأبها يطيح باالتفاق

متابعة– هالل �شلمان
ت�شوير – م�شاري البجيدي

م�سيفه  الفتح  فريق  اأجرب 

يف  التعادل،  على  ال�سباب 
 )1-1( انتهى  الذي  اللقاء 
 18 الـ  اجلولة  �سمن  اأم�س 

من دوري كاأ�س الأمري حممد 
بن �سلمان للمحرتفني.

كانت بداية اخلطورة �سبابية 
النيجريي  ت�سديدة  عرب 
�سدها  التي  القوية  اإيغالو 
الدقيقة  يف  كوفال  احلار�س 
لتهديد  اإيغالو  وعاد  الثالثة، 
نداي؛  متريرة  من  املرمى 
لينتهي ال�سوط الأول �سلبيا.

علت  كرة  جونيور  و�سدد 
ال�سوط  مطلع  مع  العار�سة 
القرين  فواز  واأنقذ  الثاين،  
)د  كويفا  من  خطرة  كرة 
يف  اإيغالو  جنح   .)54
ت�سجيل هدف ال�سباب الأول 
 ،)66 قوية)د  بت�سديدة 
هدف  باتنا  مراد  و�سجل 
ت�سويبة  من  للفتح  التعادل 

)د  للقرين  الأمين  املق�س  يف 
بالتعادل  اللقاء  لينتهي   )78
ر�سيد  رفع  الذي  الإيجابي 
نقطة،   34 اإىل  ال�سباب 

والفتح اإىل 18 نقطة.
ثمني  بفوز  اأبها  فريق  وعاد 
اأن  بعد  التفاق  ميدان  من 
�سجلهما    )1-2( عليه  تغلب 
�ساري عمرو)د 37(، و�سالح 
اأحرز  فيما   ،)80 )د  العمري 
هدف  �سامل  اآل  عبدالله 
الوقت  يف  الوحيد  التفاق 
اأبها  لريفع  ال�سائع؛  بدل 
فيما  نقطة،   25 اإىل  ر�سيده 
توقف ر�سيد التفاق عند 19 

نقطة.
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االتحاد يستقبل الفيصلي.. والنصر 
والهالل ضيفان على التعاون والباطن

في الجولة الـ 18 من دوري المحترفين..

 ضمك يواجه األهلي.. وديربي قصيمي بين الحزم والرائد

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

الأفريقية  الأمم  كــاأ�ــس  يف  املجموعات  دور  انتهاء  مــع 
ت�ست�سيفها  الــتــي  البطولة  �سهدت  والــثــاثــن،  الثالثة 
الكامريون العديد من الوقائع الغريبة واملحرجة ل�سمعة 

الدولة امل�سيفة والحتاد الإفريقي لكرة القدم.
البطولة انطلقت يف التا�سع من ال�سهر اجلاري، بعد فرتة 
طويلة من ال�سد واجلذب، و�سكوك حول قدرة الكامريون 

على ا�ست�سافتها.
الحتــاد  رئي�س  اإيــتــو،  �سامويل  ال�سابق  النجم  وكــان   
الدفاع  مهمة  عاتقه  على  اأخذ  قد  القدم،  لكرة  الكامريوين 
باملنتخبات،  اخلا�سة  بطولتها  اإقامة  يف  القارة  حق  عن 
اأن  يبدو  لكن  اإلغائها،  اأو  بتاأجيلها  طالب  من  كل  متحديا 
ن�سلط  يلي  فيما  ــاآمــال.  ل خميب  بتنظيم  خذلته  بـــاده 

ال�سوء على بع�س عجائب وغرائب البطولة حتى الآن.

السطو على إعالميين جزائريين
يف  وال�سرقة  لاعتداء  اجلزائر  من  �سحفين   3 تعر�س   
منتخب  لقاء  احت�سنت  التي  الكامريونية،  دوال  مدينة 
اجلزائر اأمام �سرياليون. وقد قدم �سامويل اإيتو اعتذاره 
لل�سحفين اجلزائرين. وقال: اإن "ال�سلطات �ستعمل على 
اأن ي�سعروا  �سمان �سامة ال�سحفين اجلزائرين، يجب 

بالأمان كما لو كانوا يف اجلزائر العا�سمة". 

زواحف فندق تونس 
لزواحف  �سورة  ال�سعايل  غيان  التون�سي  النجم  ن�سر 
ليك�سف  قرطاج"،  "ن�سور  بعثة  به  تقيم  الذي  الفندق  يف 

جانبا من جوانب التنظيم ال�سيئ. 

كرات غير صالحة 
�سهد لقاء م�سر ونيجرييا ا�ستبدال اأكرث الكرة اأكرث من 3 
مرات، بعدما فرغت من الهواء، وهو اأمر يندر حدوثه يف 

بطولة بهذا ال�ساأن. 

جاروا بال جهاز أشعة
اأعلن الحتاد امل�سري لكرة القدم يف اليوم التايل ملباراة 
بقطع  الفراعنة  لعــب  توفيق  اأكــرم  اإ�سابة  عن  نيجرييا 
بيانه  يف  امل�سري  الحتــاد  وقــال  ال�سليبي.   الرباط  يف 
نف�س  يف  اأ�سيب  الــذي  فتوح  اأحمد  وزميله  توفيق،  اإن 
مدينة  يف  للفح�س  اخلــ�ــســوع  مــن  يتمكنا  مل  املـــبـــاراة، 
الأ�سعة  جهاز  تعطل  ب�سبب  اللقاء  احت�سنت  التي  جاروا 

بامل�ست�سفى، وعدم وجود جهاز اآخر يف املدينة. 

حافلة الجزائر 
تلقى لعبو منتخب اجلزائر �سدمة كبرية بعد خروجهم 
املخ�س�سة  احلافلة  اأن  وجــدوا  حيث  تدريباتهم  اأحد  من 
املنتخب  جنــوم  فا�ستقل  ـــذار،  اإن �سابق  دون  رحلت  لهم 
اجلزائري �سيارات �سغرية لينتقلوا من ملعب التدريبات 

اإىل مقر الإقامة. 

الفضيحة الكبرى 
�سهدت مباراة تون�س �سد مايل ف�سيحة حتكيمية، بعدما 
ب�سكل  اللقاء  اإنهاء  �سيكازوي  جاين  الزامبي  احلكم  قرر 
يف  الأوىل  مــرتــن،  الأ�ــســلــي  الــوقــت  نهاية  قبل  مفاجئ 
اجلهاز  فاعرت�س   ،89 الدقيقة  يف  والثانية   85 الدقيقة 
الفني للمنتخب التون�سي بقيادة منذر الكبري على احلكم 
بعد اإطاق �سافرة النهاية لعدم احت�ساب اأي وقت �سائع 
واإنهاء املباراة قبل وقتها الأ�سلي بثوان، لكن �سيكازوي 
امللعب،  من  والفريقان  احلكام  ليخرج  قــراره  على  اأ�سر 
وبعد عدة دقائق، عاد هيلدر مارتينز دي كارفاليو، احلكم 
ل�ستئناف  امل�ساعدين  مع  ومــايل،  تون�س  ملباراة  الرابع 
امللعب  لأر�ــس  املاليون  ليعود  �سيكازوي،  بدون  املباراة 
عدم  ف�سل  التون�سي  املنتخب  لكن  املتبقي.  الوقت  للعب 
العودة ل�ستئناف املباراة، يف حدث هو الأول من نوعه 

يف ماعب ال�ساحرة امل�ستديرة.

نشيد وطني قديم 
انطاق  تاأخري  مباراة تون�س ومايل يف  ت�سببت فو�سى 
وعلى  املجموعة  نف�س  يف  جامبيا  مــع  موريتانيا  لقاء 
دقيقة؛  بـــ45  املقرر  موعدها  بعد  وبـــداأت  امللعب،  نف�س 
الوطني  الن�سيد  بعزف  موريتانيا  لعبو  فوجئ  حيث 
القدمي لبادهم ولي�س الن�سيد احلايل.  الأمر املوؤ�سف اأن 
املنظمن حاولوا اأكرث من مرة عزف الن�سيد ال�سحيح لكن 

دون جدوى، ليتم ت�سغيل ن�سيد جامبيا فقط. 

تهديد أمني
املنتخبات  وفود  اأفريقيا  اأمم  لكاأ�س  املنظمة  اللجنة  طالبت 
يف مدينة ليمبي غرب الكامريون بتوخي احلذر على خلفية 
حملية،  اإعــام  و�سائل  وكانت  "جدية".  اإرهابية  تهديدات 
نــار على  اإطــاق  اأنــه �سمع دوي  �سابق،  ذكــرت يف وقــت  قد 
املجموعة  منتخبات  حتت�سن  التي  املدينة  مــن  �ساعة  بعد 

الـــ�ـــســـاد�ـــســـة؛ حــيــث 
ـــن مــــتــــمــــردون  ـــ�ـــس ي

هجماتهم  انف�ساليون 
واجلي�س  املدنين  على 

مــن  املــــنــــطــــقــــة  تــــلــــك  يف 
الكامريون منذ عام 2017. 

نوم الرئيس
التقطت  الغابون،  �سد  القمر  جــزر  منتخبي  لقاء  اأثــنــاء 
موت�سيبي،  باتري�س  اإفريقي  اجلنوب  نــوم  الكامريات 

رئي�س الحتاد الإفريقي لكرة القدم اأثناء اللقاء.

أين المترجم؟
القمر  املغرب وجزر  مباراة  �سبق  الذي  ال�سحفي  املوؤمتر 
اأي�سا،  اأزمة  �سهد  الثالثة،  باملجموعة  الثانية  اجلولة  يف 

ــهــا حـــار�ـــس  وكــــــان بــطــل
الأطل�س"  "اأ�سود  مرمى 
كان  فبينما  بــونــو.  يا�سن 
الإ�سباين  اإ�سبيلية  جنم  بونو 
يرد على اأ�سئلة ال�سحفين باللغة 
العربية، فوجئ بطلب من ممثل اللجنة 
املنظمة يف املوؤمتر ال�سحفي بتغيري لغته اإىل 
مرتجمون"،  يوجد  "ل  حيث  الإجنليزية،  اأو  الفرن�سية 
فبدا على بونو الغ�سب من الطلب، لريد باأن "عدم وجود 
هي  الإجنليزية  اأو  الفرن�سية  اإىل  العربية  مــن  مرتجم 
ما  ترجمة  املميز  احلــار�ــس  ورفــ�ــس  تخ�سه".  ل  م�سكلة 
يقوله بعد الرد باللغة العربية، وترك امل�سوؤول عن تنظيم 
�سل�سلة  اإىل  تن�سم  جديدة  ورطــة  يف  ال�سحفي  املــوؤمتــر 

اأزمات البطولة.

جدة – هال �سلمان
تتوا�سل اجلمعة وال�سبت مباريات اجلولة 
بن  حممد  الأمـــري  كــاأ�ــس  دوري  مــن   18 الـــ 
اجلمعة  يلعب  حيث  للمحرتفن؛  �سلمان 
الباطن مع الهال يف الـ 3:30 ع�سرا، ويحل 
الأهلي �سيفا على �سمك يف الـ 3:55 ع�سرا، 
ويواجه التعاون نظريه الن�سر يف الـ 6:15 
الفي�سلي  م�ساء، وي�ست�سيف الحتاد فريق 
فيلعب  ال�سبت  اأما يوم  الـ 8:10 م�ساء،  يف 
ع�سرا،   3:35 الـــ  يف  الطائي  مــع  الفيحاء 

واحلزم مع الرائد يف الـ 6:20 م�ساء.

االتحاد VS الفيصلي
 38 بر�سيد  املت�سدر  الحتـــاد  ي�ست�سيف 
بـ 16 نقطة،  الـ 14  الفي�سلي  نقطة، نظريه 
الذي  التوايل  على  الثامن  فــوزه  عن  باحثا 
الرتتيب، يف حن  ت�سدر  يوا�سل  �سيجعله 
لتحقيق فوز غاب عنه يف  الفي�سلي  ي�سعى 

�ستكون �سعبة  لكن مهمته  اآخــر 6 جــولت، 
للغاية، ولقاء الذهاب انتهى لاحتاد )1-2(.

الباطن VS الهالل
يحل الهال الرابع بر�سيد 30 نقطة، �سيفا على 
الباطن �ساحب املركز قبل الأخري بـ 15 نقطة، 
وياأمل الهال مبوا�سلة انتفا�سته وتعزيز اآماله 
التوايل،  على  رابع  فوز  وحتقيق  املناف�سة  يف 
اأما الباطن فيعول على الأر�س واجلمهور لكي 
 5 اآخر  يف  عنه  الغائب  والفوز  املفاجاأة  يحقق 
جــولت ويــهــرب مــن منطقة اخلــطــر، ومــبــاراة 

الذهاب انتهت بالتعادل ال�سلبي. 

ضمك VS األهلي
ي�ستقبل �سمك اخلام�س بـ 29 نقطة، �سيفه 
الأهلي الـ 9 بر�سيد 19 نقطة، يف مواجهة 
ي�سعى  الأر�ــــس  ف�ساحب  للطرفن،  مهمة 
ملربع  ويعيده  �سحوته  به  يوؤكد  ثــان  لفوز 

الكبار، يف حن يريد الأهلي التقدم اأكرث يف 
الرتتيب وحتقيق 3 نقاط جديدة بعد فوزه 
ولقاء  جولة،  اآخــر  يف  احلــزم  على  ال�سعب 

الذهاب انتهى )1-1(.

التعاون VS النصر
يلعب التعاون الـ 13 بر�سيد 17 نقطة على 
بـ 32 نقطة، ومل  الثالث  الن�سر  اأمام  اأر�سه 
يعرف الن�سر �سوى النت�سارات منذ جميء 
�ساد�س  فــوز  حتقيق  وهدفه  رو�سو  مدربه 
على التوايل، اأما التعاون الذي عاد للنتائج 
فا  الأخــرية  اجلولة  يف  بخ�سارته  ال�سلبية 
اإيجابية  نتيجة  حتقيق  �سوى  اأمامه  جمال 
لتجنب الرتاجع اأكرث يف الرتتيب، ومباراة 

الذهاب فاز بها الن�سر )1-3(.

الحزم VS الرائد
نقطة،   11 بـ  الرتتيب  متذيل  احلزم  يواجه 

يف  نقطة،   24 بـــ  الــ�ــســاد�ــس  ــد  ــرائ ال �سيفه 
احلــزم  خــالــه  مــن  ي�سعى  ق�سيمي  ديــربــي 
نزيف  من  املزيد  وجتنب  اأو�ساعه،  لتدارك 
الذي  الرائد  اأما  الأوان،  فوات  قبل  النقاط 
اآخر جولة، فهدفه 3  اأمام الحتاد يف  خ�سر 
نقاط يعزز بها مركزه، وديربي الذهاب فاز 

به الرائد )0-2(.

الفيحاء VS الطائي
 22 بر�سيد  ال�سابع  الفيحاء  يــاقــي 
 19 بـــ   11 الــــ  الــطــائــي  �سيفه  نــقــطــة، 
با�ستغال  الــفــيــحــاء  ويـــاأمـــل  نــقــطــة، 
الــفــوز  لتحقيق  واجلــمــهــور  الأر�ــــس 
اأمــا  جـــولت.   7 اآخــر  يف  عنه  الغائب 
الطائي الذي عاد لدوامة اخل�سائر يف 
اإىل �سكة  اآخر جولتن فيهدف للعودة 
النــتــ�ــســارات، ولــقــاء الــذهــاب انتهى 

بفوز الفيحاء )1-3(.



جدة - البالد
�أغنيتها  م�شعالنى  با�شكال  �للبنانية  �لفنانة  ط��رح��ت 
كلمات  م��ن  �لله"  "دخيلو  ����ش��م  حت��م��ل  �ل��ت��ى  �جل���دي���دة، 
�إ�شماعيل، و�أحلان و�شام �لأمري وتوزيع ملحم  ح�شني 
�لفلكلور  من  ماأخوذة  بدوية  �أغنية  �شديد، وهى  �أبو 
وقت  يف  طرحت  �أن  بعد  وذل��ك  �للبنانى،  �لبلدى 
�شابق، �أحدث �أغانيها على طريقة �لفيديو كليب، 
و�أع��رب��ت  �مل�شرية.  باللهجة  "��شتنى"  با�شم 
با�شكال عن �شعادتها بردود �لأفعال �لتى تلقتها 

على �أغنية "��شتنى" �لتى طرحتها موؤخًر� باللهجة �مل�شرية 
وت��وزي��ع زوجها  و�أحل���ان  رف��اع��ى  كلمات حممد  م��ن  وه��ى 
ملحم �أبو �شديد. وقالت با�شكال: ردود �أفعال �لأغنية فاقت 
توقعاتى من د�خل �لو�شط �لفني وخارجه، م�شرية �إىل �أن 
�لأغنية حتمل طابع �لبهجة و�ل�شعادة وتدعو �إىل �لتفاوؤل، 
مقدمة �شكرها لل�شاعر حممد رفاعى �لذى تعاونت معه للمرة 
حققت  و�لتى  كفاية"  "�تعذبت  �أغنية  جن��اح  بعد  �لثانية، 
جناًحا كبرًي�، وت�شدرت ترتيب �لأغانى فى عدد من �لرب�مج 

�لإذ�عية حيث قدم �لغنية ب�شكل جديد.

بسكال مشعالنى تطرح أغنيتها الجديدة

أطعمة تعزز المناعة
جدة - البالد

عن  ح��دي��ث،  طبي  تقرير  ك�شف 
على  ت�شاعد  وخ�شرو�ت  فو�كه   5
تقوية �ملناعة، وتخفيف نزلت �لربد 

للكبار و�لأطفال يف �ل�شتاء.
"ميديك فوروم" �ل�شحي،  وطبقا ملوقع 
ف����اإن �ل��ف��ل��ف��ل �لأح���م���ر ي��ق��دم   152 م��ل��غ من 
فيتامني  كمية  �شعف  هو  وه��ذ�  "�شي"،  فيتامني 
�جل�شم  ي�شاعد  �أن  وميكن  بالربتقال،  مقارنة  "�شي" 
�لدم  خاليا  �إنتاج  حتفيز  طريق  عن  �لعدوى  حماربة  على 

من  عالية  م�شتويات  على  �لربوكلي  يحتوي  بينما  �لبي�شاء، 
فيتامني "�شي" �ملعزز للمناعة وم�شاد�ت �لأك�شدة �لتي ت�شاعد 
على  �حللوة  �لبطاطا  وحتتوي  �حل��رة،  �جل��ذور  حماربة  يف 
تقليل  يف  ي�شاعد  قد  مما  "�أ"،  فيتامني  من  عالية  م�شتويات 
�للتهاب وتعزيز وظيفة �ملناعة، بينما حتظى ع�شبة "�إ�شن�شا" 
ب�شعبية يف عالجات �لربد نظًر� لدورها كمن�شط للمناعة ميكن 
�أن ت�شاعد يف تعزيز وظيفة خاليا �لدم �لبي�شاء، فيما �أظهرت 
�لأبحاث �أن �لتفاح ميكن �أن ي�شاعد يف حت�شني �شحة �لأمعاء 
ي�شاعد يف  "�شي"، مما  فيتامني  من  عالية  م�شتويات  وتوفري 

�حلفاظ على �شحة �جل�شم.

األسبـوعية

�جلمعة 18 جمادى �لآخرة 1443ه� �ملو�فق 21 يناير 2022م �ل�شنة 91 �لعدد 23552

الريا�ض - البالد
�ل��ع��ام ع��ل��ى م��ه��رج��ان �لأم����ري �شلطان بن  �مل�����ش��رف  �أع��ل��ن 
�مللكي  �ل�شمو  �شاحب  �لعربي،  للجو�د  �لعاملي  عبد�لعزيز 
�لأمري فهد بن خالد بن �شلطان، م�شاركة 271 جو�دً�، و 141 
مالك خيل ميثلون 25 دولة يف مناف�شات عرو�ض �جلمال يف 

�لن�شخة �لتا�شعة للمهرجان.
�شينطلق  �ملهرجان  �أن  �شحفي،  موؤمتر  خالل  �شموه  وبنينَّ 
يوم 25 يناير �جلاري، باإقامة ت�شعة �أ�شو�ط ل�شباقات �خليل 
�ل�شعودية  ه��ي:  دول   4 م��ن  ج���و�دً�   98 مب�شاركة  �لعربية 
عرو�ض  بطولة  �أن  �إىل  م�شريً�  وق��ط��ر،  وع��م��ان  و�لإم����ار�ت 
جمال �خليل �لعربية )تايتل �شو( �شتنطلق �خلمي�ض �ل�شابع 
�أيام، وذلك مبزرعة �خلالدية  و�لع�شرين من يناير ملدة ثالثة 
غرب �لريا�ض، ر�فعا �شكره للقيادة �لر�شيدة على �لدعم �لكبري 
�لعربية  �خليل  فيها  مبا  �ل�شعودية  �لفرو�شية  جت��ده  �ل��ذي 
باملهرجان  �لرت��ق��اء  على  �شموه  ح��ر���ض  م��وؤك��دً�  �لأ���ش��ي��ل��ة، 
و�لإ�شهام يف تو�شيع قاعدة مالك �خليل �لعربية يف �ململكة. 
�لعام  هذ�  �شي�شهد  �شلطان  �لأم��ري  مهرجان  �إن  �شموه:  وقال 

فعاليات م�شاحبة �شتكون ر�فًد� كبرًي� لإ�شعاد �حل�شور.

الريا�ض - البالد
وز�رة  ب��وك��ال��ة  �مل��رك��زي  للقبول  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  �أع��ل��ن��ت 
و�لت�شجيل  �لقبول  ب��اب  فتح  �لع�شكرية  لل�شوؤون  �لد�خلية 
)جندي(  و�لعمرة  �حلج  لأمن  �خلا�شة  للقو�ت  �لعام  بالأمن 

للعن�شر �لن�شائي.
وقالت �لإد�رة: �إنه �شيتم ��شتقبال طلبات �لقبول عرب بو�بة 
�ل�شاعة  �ل�شبت  يوم  من  �لفرتة  خالل   ) �لتوظيف   – )�أب�شر 
�لعا�شرة �شباحًا �ملو�فق 19 / 6 / 1443 ه�، حتى  �ل�شاعة 
�لعا�شرة �شباحًا من يوم �خلمي�ض �ملو�فق 24 / 6 / 1443 ه� 

.https://jobs.sa ) وذلك عرب بو�بة ) �أب�شر - توظيف

الريا�ض - البالد
من  �شلح  وثيقة  �ألف   90 �إ�شد�ر  عن  �لعدل  وز�رة  ك�شفت 
�أكرث من 500 م�شلح وم�شلحة عرب من�شة" تر��شي"  خالل 
تتيح  �ل��ت��ي   )taradhi.moj.gov.sa( �لإل��ك��رتون��ي��ة 
مكاتب  ملر�جعة  �ل��ن��ز�ع  �أط���ر�ف  حاجة  دون  �ل��ن��ز�ع��ات  ح��ل 

�مل�شاحلة.
�ل�شلح  وثائق  من  �مل�شتفيدين  ع��دد  �إن  �ل���وز�رة:  وقالت 
�لتي�شري على  �إىل  "تر��شي" �لتي تهدف  �ل�شادر عرب من�شة 
�مل�شتفيدين و�شهولة ح�شولهم على �خلدمة، بلغو� 250 �ألف 
م�شتفيد، من خالل �أكرث من 360 �ألف جل�شة �شلح، وذلك منذ 
عن  �ل�شادرة  �ل�شلح  وثائق  �أن  �إىل  م�شرية  2020م،  فرب�ير 
�ملن�شة ُتعد �شند�ت تنفيذية ميكن تنفيذها عرب ق�شاء �لتنفيذ 

يف حال �إخالل �لتفاقات �ملدونة بالوثيقة.
من  �مل�شتفيد  ورحلة  جتربة  حت�شني  �لعدل  وز�رة  و�أك��دت 
�لتي  �ملز�يا و�خل�شائ�ض  من  "تر��شي" باإطالق عدد  من�شة 
ت�شهم يف ت�شهيل وت�شريع �إجر�ء�ت �مل�شاحلة وتقليل �لعبء 
و�جلهد �لب�شري، �إ�شافة �إىل تطبيق �لتكامل �لإلكرتوين مع 
وحت�شني  �لأنظمة  بني  �لبيانات  وت��ب��ادل  �لد�خلية  �جلهات 

�لبنية �لتحتية ل�شمان ��شتمر�رية �لنظام.

25 دولة تشارك في 
مهرجان الجواد العربي

قبول العنصر النسائي 
بقوات أمن الحج والعمرة

90 ألف وثيقة صلح 
عبر منصة " تراضي"
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تقوية عضلة القلب تحسين عملية الهضم تعزيز صحة العين والرئة فوائد قشور 
3احلمضيات 2 1

جدة - البالد
�أك����دت جم��م��وع��ة م��ن �لأب���ح���اث �ل��ط��ب��ي��ة، �أن �مل��رك��ب��ات 
�ملوجودة يف ق�شر �حلم�شيات ميكن �أن تخف�ض ب�شكل كبري 

م�شتويات �لكولي�شرتول �ل�شار بن�شبة ت�شل �إىل 40 %.
�ليوم"،  ل�"رو�شيا  وفًقا  �لأبحاث،  من  جمموعة  وت�شري 
ق�شر  يف  �مل��وج��ودة  لالأك�شدة  �مل�����ش��ادة  �مل��رك��ب��ات  �أن  �إىل 
�ملرتفع  �لكولي�شرتول  ن�شبة  �أن تخف�ض  �حلم�شيات ميكن 
ب�شكل �أكرث فعالية من بع�ض �لأدوية �ملو�شوفة، ودون �آثار 
عالية  مب�شتويات  �لكولي�شرتول  �رتفاع  ويتميز  جانبية. 

�لكولي�شرتول  �أو  �لكثافة،  منخف�ض  �لدهني  �لربوتني  من 
�جلزيئات  تلت�شق  وعندما  �ل��دم.  يف  �ملنت�شر  "�ل�شار" 
�لدهنية بجدر�ن �ل�شر�يني، فاإنها تت�شبب يف ت�شييقها، ما 

يحد من م�شاحة مرور �لدم من خاللها.
�لرئي�ض يف  �لباحث  �إيلزبياتا كورو�شكا،  �لدكتور  وقال 
 KGK Synergies لدر��شة ونائب رئي�ض �لأبحاث يف�
يف �أونتاريو كند�: "�أظهرت در��شتنا �أن �لفالفونات متعددة 
�لكولي�شرتول  خف�ض  تاأثري  لها   )PMFs( �مليثوك�شيل 

�لأكرث فاعلية من �أي حم�ض فالفونويد �آخر".

قشر الحمضيات يخفض الكولسترول 
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ترفيه وتراث
الريا�ض - البالد

)مو�شم  �ن��ط��الق  منذ  ك��ب��رًي�  ن�شاًطا  �لأي���ام،  ه��ذه  �لريا�ض  �لعا�شمة  ت�شهد 
وعاملية  حملية  فعالية   7500 على  تزيد  �لتي  �ملختلفة  بفعالياته  �لريا�ض( 
متنوعة، كما �أ�شهمت )روح �ل�شعودية( يف حتويل �أنظار �لزو�ر و�ل�شينَّاح من 

د�خل �ململكة وخارجها. 
و��شت�شافت "قرية زمان" �لرت�ثية خالل 66 يوًما �شمن مو�شم �لريا�ض �لعديد 
من �لأن�شطة و�حلفالت، بينما �شهد م�شرح �لطيبني، �لذي يعد من �أبرز �ملناطق 
ا، 50 منها يف �لعطلة �لأ�شبوعية.  �لفرعية للقرية يف كل �أ�شبوع نحو 176 عر�شً

وتعد "قرية زمان" �لتي تقع يف حي غرناطة يف �لعا�شمة �لريا�ض، و�حدة من 
جميع  وت�شتهدف  �لريا�ض،  مو�شم  يت�شمنها  �لتي  �لرتفيهية  �لفعاليات  مناطق 
�شر�ئح �ملجتمع وفئاته �لعمرية من �لعائالت و�لأطفال و�لأفر�د، وتقدم فعاليات 

عديدة للمهتمني بالرت�ث و�لثقافة و�لفنون و�ملو�شيقى.
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