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جدة - البالد
احلكومة  تطور  موؤ�شر  يف  لها  تاريخية  نتيجة  اأعلى  اململكة  حققت 
 20 من  اأكرث  قبل  اإطالقه  منذ  املتحدة  الأمم  ال�شادر عن  الإلكرتونية 
مع  مقارنة   ،2022 العام  هذا   31 املرتبة  على  ح�شلت  حيث  عامًا، 

املرتبة 43 يف عام 2020.
وجاءت اململكة من اأف�شل الدول تقدمًا على م�شتوى العامل يف املوؤ�شر 
الفرعي الأول للخدمات الإلكرتونية �شمن 193 دولة، حمققة املرتبة 

العامل  دول  اأف�شل  من  اأ�شبحت  كما  العام،  هذا   82% بن�شبة   32
وم�شاركة  واإتاحة  احلكومية  اخلدمات  معلومات  توفري  جمايل  يف 
بن�شبة  الأعمال  وقطاعات  للمواطنني  املفتوحة  احلكومية  البيانات 
احلكومية  الرقمية  التنظيمات  بن�شج  التقرير  اأ�شاد  فيما   ،100%
حيث و�شلت اإىل %96، ومتيزت جودة املوا�شفات الرقمية للخدمات 
احلكومية بن�شبة %94، فيما و�شلت ن�شبة توفر وانت�شار اخلدمات 

احلكومية الرقمية اإىل 81%. 

المملكة األكثر تقدما بالخدمات اإللكترونية عالميا

ولي العهد: رفعنا االكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية
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 جتيد الديكوباج وأعمالها مزيج من التأثيرية والتعبيرية 

ياسمين: الرسم باإلحساس يصنع  اإلبداع 

سعودي يبدع
 في تخفيف معاناة فاقدي األطراف 

مشاعل الشميمري ..

قصة نجاح تصل إلى الفضاء  

اأعــمــال  اإدارة  بكالوريو�س  عــلــي،  يا�سمني  تــقــول 
اللغة  دبلوم  عــن   ف�سال  الأ�سكندرية،  جامعة  من 
 ، الــربيــطــاين  الــثــقــايف  املجل�س  مــن  الجنــلــيــزيــة 
من  والــعــديــد  للفنون.  باري�س  كلية  مــن  و�ــســهــادة 
 ، الإك�س�سوارات  و�سناعة   الفنون  يف  ال�سهادات 
للر�سم و  الفنيه  الور�س  العديد من  كما قمت بعمل 
واملجل�س   ، الأحياء  مراكز  جمعية  يف  الديكوباج 
الفني ال�سعودي ، ويف مر�سمي اخلا�س يف املنزل .

اإليها  تنتمي  التي  الفنية  املدر�سة  عن  �سوؤال  ويف 
اأنا عا�سقه لالألوان والفر�ساة والتعبري بهما  قالت: 
متنوعة  ولــوحــاتــي   ، ومــ�ــســاعــري  اإح�سا�سي  عــن 
اأكريلك  واألــوان  با�ستيل  زيتية و�سوفت  األــوان  من 

ومائية وجوا�س. 
..ثــم  لوحاتي  يف  الأكـــرب  الن�سيب  املـــراأة  وحتتل 
 ، ــم  واملــوا�ــس الطبية  التفا�سيل  وكــافــة  الــطــيــور 
املدر�سة  هي  الفنية  فمدر�ستي  ذلــك  كل  رغــم  ولكن 
اإىل  اأميل  ول  والوح�سية،  والتاأثريية   التعبريية 

الواقعية، لنني ان�سانة حاملة بطبعي .
على  اعيني  فتحت  قالت:  الر�سم  مع  بداياتها  وعن 
ــدتــي وجــدتــي ـ  ــــوان واملــرا�ــســم فــقــد كــانــت وال الل
ا�سلوبهما  لهما  ت�سكيليتني  فنانتني  ـ  الله  رحمهما 

اخلا�س يف الر�سم. 
يف  الت�سكيلي   والفن  الر�سم  مع  بدايتي  كانت  كما 

املدر�سة منذ اأكرت من 2٥ عاما، واأذكر اإنني ر�سمت 
اأول لوحة يل واأنا بعمر 17 �سنة، كانت لوحة فن 
الفنانة  جدتى  تعليق  وكان  زيتية  باألوان  تاأثريى 
حني  داخلى  احلما�س  ــد  اأوق ما  هو  الله-  -رحمها 
قالت:” معقول اأنت ر�سمتيها �سيكون لك �ساأن عظيم 
قالت:تاأثرت  بهم  تاأثرت  الذين  الفنانني  وعن   .“
بالفنان العاملي   ببيكا�سو ، وفان جوخ ، و�ساجال 

وكم متنيت  اأم التقي  بيكا�سو.
وعن املعار�س التي �ساركت بها قالت :

والدوليه  املحليه  املعار�س  من  العديد  يف  �ساركت 
كما   ، احلــمــد  ولــلــه  معر�سا   خم�سن  نحو  تقريبا 
الثقايف،ويف  �سيدانه  �ساركت يف  معار�س مبركز 
يف  و  التاريخيه،  جده  يف  الت�سكيلي  الفن  متحف 
امللك  جامعة  ويف  بجدة  والفنون  الثقافه  جمعية 
عبدالعزيز،   ومعر�س  مع جمعية الأيدي احلرفية.
ويف مــركــز املــلــك عــبــدالــعــزيــز الــثــقــايف يف اأبـــرق 
م�سك  فعالية  يف  �ساركت  الريا�س  ويف  الرغامه، 

للفنون ،ويف مكه املكرمة  يف جامعة اأم القرى. 
ــاركــت  يف الــعــديــد مــن املــعــار�ــس يف  ودولـــيـــا �ــس
وجالريي  الأهـــرام  وقاعة  القاهرة  بــرج  يف  م�سر 
معار�س  يعدة  يف  �ساركت  رو�سيا  كليوباترا،ويف 
اأيام  الألكرتونيه  املعار�س  من  العديد  عن  ف�سال  
العديد  على  احلــمــد  ولــلــه  ح�سلت  وقــد  اجلــائــحــه 
مــن الــ�ــســهــادات والــتــكــرميــات عــن هـــذه املــعــار�ــس 
التكتيك  فرق يف  ثمة  كان   اذا  والفعاليات.  وفيما 

بني لوحات املراأة والرجل قالت:
اأن  لوحات املراأه تغلب عليها امل�ساعر كون  اأتوقع 

املراأه ت�سريها عواطفها .
وعن ابرز ما ميز لوحاتها قالت:

لـــالألـــوان والإحــ�ــســا�ــس  لــوحــاتــي ع�سقي  مــا ميــيــز 
الغالب يكون نابع  اللوحه والذي يف  الوا�سح يف 

من الروح .
وفيما اذا كان لديها  لوحة اثرية دون غيوؤرها من 

العمال قالت:
اأ�سود  وهي تلونت  اأفريقيه حميطها  لوحة ل�سيدة 
باألوان ف�سفوريه مبهجه ،هذه اللوحة ظلت تداعب 
اأم�سك  اأن  قبل  داخلي   يف  واأر�سمها  فــرته   خيايل 
واأحا�سي�س  معاين  كلها  لوحة  فنتجت   ، الفر�ساه 
ــظــار احلــا�ــســريــن يف عـــدد مــن املــعــار�ــس  اأن لفتت 
الت�سكيلية ، كما لقت و لقت اإعجاب كبار الفنانني 
الفن  متحف  يف  بها  �ساركت  عندما  وال�سيوف  
عن  عــربت  لأنــهــا  التاريخيه،   جــده  يف  الت�سكيلي 

اإمكانية ظهور املراأه م�سرقه وقوية.  
معاجلة  ميكنه  الت�سكيلي  الفن   كــان  ما  اإذا  وحــول 
الق�سايا املجتمعية قالت: من املوؤكد ان الفن الت�سكيلي  

يعد اأحد و�سائل التعبري عن الق�سايا املجتمعية.

جدة ـ البالد 
ت�سطع لوحات الفنانة الت�سكيلية ال�سعودية  يا�سمني حميد باألوان مبهرة ت�سد متذوقي الفنون الت�سكيلية خ�سو�سا وانها جربت جميع املدار�س الفنية ولوحاتها مزيج 

من املدار�س الت�سكيلية املختلفة، وبالرغم من انها مل تدر�س الفنون الت�سكيلية ولكنها ا�ستطاعت ت�سكيل اعمالها الفنية بخ�سو�سية متفردة ف�سال عن انها 
حا�سلة على العديد من ال�سهادات من الور�س الفنية يف الر�سم والديكالوج كما انها تعمل يف ت�سميمي ال�سبح وغريها من الأ�سغال الفنية.

الريا�ض ـ البالد 
اأعــلــن الحتــــاد الـــدويل 
لـــــلـــــمـــــالحـــــة 

ال�سعودية  العربية  اململكة  ممثل  فوز   "IAF" الف�سائية 
الرئي�س  نــائــب  مبن�سب  ال�سميمري  م�ساعل  املهند�سة 
لالحتاد، لتكون اأول امراأة �سعودية حتقق الفوز مبن�سب 

."IAF" قيادي يف اأكرب املنظمات العاملية للف�ساء
للمن�سب  تــر�ــســحــهــا  عــقــب  ذلــــك  جــــاء 
ـــــــــــــــــوزهـــــــــــــــــا  وف
يت  لت�سو با
عــــلــــى 

من  مر�سًحا   14
اأنحاء العامل كافة.

وتــــعــــدُّ مــ�ــســاعــل الــ�ــســمــيــمــري 
يف  طــــائــــرات  مــهــنــد�ــســة  اأول 
بتخ�س�س  الــعــربــي،  اخلــلــيــج 
الـــــ�ـــــســـــواريـــــخ واملـــــراكـــــب 
ح�سلت  ــــد  وق ــيــة،  ــائ ــفــ�ــس ال

العلوم عـــــــــــلـــــــــــى  يف  املاج�ستري  درجــة 
هــــنــــد�ــــســــة  الطائرات واملراكب الف�سائية يف 

ــواريــخ من  ــ�ــس معهد فلوريدا للتكنولوجيا يف وال
ملبورن بفلوريدا.

ميلكه  ملا  الحتــاد؛  اأع�ساء  اأ�سوات  اململكة  ممثل  وح�سد 

والإ�سهام  عاملًيا،  الف�ساء  قطاع  لتنمية  معززة  روؤيــة  من 
للمالحة  ـــدويل  ال الحتـــاد  تــوجــهــات  وتــعــزيــز  تطوير  يف 
القطاع  يف  اململكة  دور  تعزيز  اإىل  اإ�ــســافــة  الف�سائية، 
رائــًدا  ب�سفتها  اململكة  واإبـــراز  الــدويل،  التعاون  وتنمية 

عاملًيا لقت�ساد الف�ساء.
 IAF"" الف�سائية  للمالحة  الدويل  الحتاد  مكتب  وي�سم 
منتخبني  موظفني  من  يتكون  كما  للرئي�س،  نائًبا   12
اأبرزها  من  التي  املهام  من  العديد  يتوىل  فيما  ومعينني، 
الحتــاد،  اجتماعات  ترتيبات  على  والإ�ــســراف  التو�سية 
العامة،  للجمعية  العامة  اجلل�سات  اأعمال  جــدول  واإعــداد 
للهيئة  ال�سنوي  املــايل  التقرير  اإعــداد  على  والإ�ــســراف 
والتو�سية  املوؤقتة  اللجان  تعيني  اإىل  اإ�سافة  العامة، 
وتنمية  الع�سويات،  اإنهاء  يف  للنظر  العامة  للجمعية 

تعاون الحتاد مع املنظمات واجلمعيات والهيئات.
اأكرث من  اأن الحتاد الدويل للمالحة الف�سائية ي�سم  يذكر 
من  الأع�ساء  وياأتي  العامل،  دول  خمتلف  من  ع�سو   400
يرتبط  كما  واملنظمات،  املوؤ�س�سات  من  متنوعة  جمموعة 
بعالقات وثيقة مع "الأكادميية الدولية للمالحة الف�سائية" 
و"املعهد الدويل لقانون الف�ساء"، وي�سكل من�سة للخرباء 
لتبادل املعارف والعرتاف  الف�ساء والأبحاث  من وكالت 
�سنوًيا  تقدم  التي  املرموقة  جوائزها  عــرب  ــالإجنــازات  ب
امل�ستقبلية  العاملة  القوى  واإعـــداد  واملجموعات  لــالأفــراد 
واملتخ�س�سني  الطالب  ت�ستهدف  التي  اأن�سطتها  خالل  من 
العاملية  و�سبكتها  من�سوراتها  والتوعية من خالل  ال�سباب 
للم�ساعدة يف تعزيز التقدير العام لالأن�سطة الف�سائية يف 

�ستى اأنحاء العامل.

الريا�ض ــ البالد 
مهند�س  بوعائ�سة،  معاذ  ال�سعودي  ال�ساب  متكن 
ذكاء  مركز  وم�ست�سار  الرقمية  اجلراحة  تخطيط 
  3Dالـ تقنية  توظيف  مــن  احلــديــثــة،  للتقنيات 

باملجالت الطبية بل ومتيز يف هذا املجال.
"يف فرتة البتعاث نحن ك�سعوديني  وقال معاذ: 
البقاع،  �ستى  يف  الآخرين  مل�ساعدة  طموح  لدينا 
التي كنا نراها يف اخلارج  ومن ال�سمن امل�ساكل 
لــفــقــد الأطــــــراف ب�سبب  هـــو تــعــر�ــس الأطـــفـــال 
اأ�ستغل  الفكرة كي  "جاءتني  احلروب". واأ�ساف 

درا�ستي يف تقنية طباعة الأبعاد يف املجال الطبي 
معاناة  من  للتخفيف  امل�سكلة  هذ  يف  وتوظيفها 
تعرفت  الأبــعــاد  طباعة  اأن  اأن  وتابع  الأطفال". 
عليها من 11 �سنة ومثلت يل حالة من ال�سغف من 
بالن�سبة  اأ�سياء من ل �سيء، فكانت  خالل تكوين 

يل �سيئا كبريا بدون وجود م�سنع كبري.
الطب  يف  الأبــعــاد  ثالثية  الطباعة  اأن  اإىل  ولفت 
التخطيط  يف  الأوىل  حــالــتــني،  يف  تــ�ــســتــخــدم 
اجلراحي ما قبل العمليات، والثاين يف الزراعات 

الطبية، فتكون م�سنعة خ�سي�سا لل�سخ�س.



الريا�س- وا�س
اجتمع �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلمان 
بالريا�ض  مكتبه   يف  ال��دف��اع،  وزي��ر  عبدالعزيز  بن 

بالوزارة  امل�سوؤولني  وكبار  ق��ادة  مع  اأم�ض، 
وزيرًا  تعيينه  بعد  الأول  اجتماعه  يف   ،

للدفاع.
واأل����ق����ى ���س��م��و وزي�����ر ال����دف����اع خ��ال 
عبرّ  املنا�سبة  ب��ه��ذه  كلمة  الج��ت��م��اع 
خلادم  وتقديره  �سكره  بالغ  عن  فيها 

�سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
ول�سمو  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل 
الله-  -حفظهما  ال����وزراء 
ال��ك��رمي��ة  ال���ث���ق���ة  ع���ل���ى   ،
وزي���ًرا  تعيينه  مبنا�سبة 

وال�سداد  العون  له  وج��ل  عز  امل��وىل  �سائًا  للدفاع، 
خلدمة الدين والقيادة والوطن.

باأن  الجتماع  خ��ال  �سلمان  بن  خالد  الأم��ري  واأك��د 
ويل  �سمو  تويل  منذ  حظيت  قد  الدفاع  وزارة 
-حفظه  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  العهد 
ومتابعة  كبري  باهتمام  قيادتها  الله- 
مبا�سرة من �سموه الكرمي، اأثمرت 
برنامج  ال��ل��ه-  -اأي����ده  ب��اإط��اق��ه 
ال��ذي  ال���دف���اع،  وزارة  ت��ط��وي��ر 
باأهمية  ���س��م��وه  اإمي����ان  يعك�ض 
ت���ط���وي���ر ق��������درات ال����������وزارة، 

املعايري،  اأع��ل��ى  وف��ق  الع�سكري  التطور  وم��واك��ب��ة 
والرتقاء بها اإىل اأعلى امل�ستويات.

واأكد اأن وزارة الدفاع �ستم�سي على نهج �سمو ويل 
العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء -حفظه الله- وم�ساره 
الذي ر�سمه للوزارة ، لت�سبح موؤ�س�سة حديثة متتلك 
اأم��ن  حت��م��ي  وم�����س��رك��ة،  حم��رف��ة  ع�سكرية  ق���وات 
وتقود  اخل��ارج��ي،  التهديد  م��ن  وم�ساحله  ال��وط��ن 

التحالفات وت�سارك بها بجدارة واقتدار.
العامة  الأرك����ان  هيئة  رئي�ض  معايل  الج��ت��م��اع  ح�سر 
الرويلي، ومعايل  الركن فيا�ض بن حامد  الفريق الأول 
قائد القوات امل�سركة الفريق الأول الركن مطلق بن �سامل 

الأزميع، ومعايل م�ساعد وزير الدفاع املهند�ض طال بن 
عبدالله العتيبي، ومعايل م�ساعد وزير الدفاع لل�سوؤون 
التنفيذية الدكتور خالد بن ح�سني البياري، ومعايل قائد 
القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، 
الفريق  الإ�سراتيجية  ال�سواريخ  ق��وة  قائد  ومعايل 
الركن جارالله بن حممد العلويط، ومعايل قائد القوات 
ومعايل  املطري،  عبدالله  بن  فهد  الركن  الفريق  البية 
الرئي�ض التنفيذي لبنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور 
�سمري بن عبدالعزيز الطبيرّب، ومدير عام الإدارة العامة 
املا�سي،  حممد  بن  خالد  والتفتي�ض  الداخلية  للمراجعة 
اإبراهيم  والت�سليح  للم�سريات  الدفاع  وزارة  ووكيل 
الطيار  ال��ل��واء  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  قائد  ون��ائ��ب  ال�سويد، 
قوات  قائد  ونائب  الغامدي،  �سليمان  بن  ط��ال  الركن 
�سامة  بن  حممد  الركن  املهند�ض  اللواء  اجلوي  الدفاع 

البلوي، وعدد من كبار امل�سوؤولني يف الوزارة.

التقى وزير الدفاع وقيادات الوزارة ِوأشاد بجهودهم المخلصة

ثمنت دوره في إطالق سراح األسرى من روسيا
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ولي العهد: رفعنا االكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية

ولي العهد يتلقى رسالة من رئيسة وزراء  السويد
قادة الدول يهنئون محمد بن سلمان برئاسة مجلس الوزراء

كلمة

مرحلة مهمة
الإجن�������ازات ال��ك��ب��رية والإ����س���اح���ات 
الوا�سعة التي �سهدتها وت�سهدها اململكة 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  بقيادة 
عهده  وويل  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن  �سلمان 
الروؤية   تعك�ض   ، الله  حفظهما   ، الأم��ني 
ال��ث��اق��ب��ة يف اإط������اق ك���اف���ة م��ق��وم��ات 
ال���ت���ط���ور وت��ع��ظ��ي��م ق�������درات ال���وط���ن 
عماقة  مب�ساريع  خ��ريات��ه  وا�ستثمار 
رحب  وف�ساء  طموحة  وا�سراتيجيات 

وحمفز لابتكار. 
فخال اأعوام قليلة ومنذ انطاق روؤيتها 
متقدمة  مراحل  اململكة  اأجنزت   ،2030
من  م�ستهدفاتها، يف �سباق  مع الزمن ، 
بل اأكرث من هدف حتقق يف زمن قيا�سي 
دوؤوب  جهد  يف   ، ب�سنوات  موعده  قبل 
ومت�سل ، واإرادة فوق العادة يج�سدها 
امللهمة  ق��ي��ادت��ه  يف   ، العهد  ويل  �سمو 
لأه�����داف ال���روؤي���ة وال���س��رات��ي��ج��ي��ات 

ال�ساملة ملختلف القطاعات.
�سمو  يكون  ب��اأن  امللكي  الأم���ر  وي��اأت��ي   
عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمري 
 ، ال���وزراء  ملجل�ض  رئي�سا  العهد،  ويل 
وامل�سوؤوليات  املرحلة  لأهمية  تاأكيدا 
لأك��ب  م��ل��ه��م  ك��ق��ائ��د  ل�����س��م��وه  العظيمة 
واأه������م م��رح��ل��ة ت��ط��وي��ر يف م�����س��رية 
امل��م��ل��ك��ة ،  وجن��اح��ات��ه��ا يف ا���س��ت��م��رار 
واقت�ساد  امل�ستدامة  التنمية  تر�سيخ 
على  الكبرية  والنجاحات   ، امل�ستقبل 
ال�����س��ع��ي��د امل��ح��ل��ي ال�����دويل ، وه���ا هي 
الوا�سع  واله��ت��م��ام  الرحيب  اأ���س��داء 
ع��ل��ى ك��اف��ة الأ���س��ع��دة ب��رئ��ا���س��ة �سموه 
القيادة  حكمة  ت��وؤك��د  ال����وزراء   ملجل�ض 
، وتعزيز مكانة  املرحلة  ا�ست�سراف  يف 

اململكة ودورها املوؤثر.

جدة- وا�س
التقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
الدفاع بجدة،  ال��وزراء، يف مقر وزارة  العهد رئي�ض جمل�ض  ويل 
اأم�ض، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلمان بن عبدالعزيز 

وزير الدفاع وقيادات الوزارة.
املخل�سة  للجهود  وتقديره  �سكره  عن  العهد  ويل  �سمو  واأع���رب 
تنفيذ  مع  كبري  تقدم  من  اإليه  و�سلت  وما  الدفاع  وزارة  لرجالت 
برنامج تطوير الوزارة، وما حتقق من ارتفاع يف الكتفاء الذاتي 
الداخلي لل�سناعات الع�سكرية من 2% اإىل 15%، موؤمًا اأن ي�سل اإىل 
50  %  حتت قيادة واإ�سراف �سمو وزير الدفاع ومن�سوبي الوزارة.

وعب �سمو ويل العهد عن م�ساعره جتاه وزارة الدفاع ومكانتها 
اخلا�سة لدى �سموه والفرة التي ق�ساها يف العمل يف الوزارة، 
له من مراحل متقدمة،  الوزارة وما و�سلت  باأداء وعمل  م�سيدًا 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  ت�سل  اأن  اإىل  �سموه  ومتطلعًا 
الأمري خالد بن �سلمان بن عبدالعزيز وتعاون من�سوبي الوزارة 
للوزارة  التوفيق  وجل  عز  الله  �سائًا  واأك��ب،  اأو�سع  اآف��اق  اإىل 

وموا�سلة جناحاتها.
حققته  ما  اأن  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  خالد  الأم��ري  �سمو  واأك��د 
�ستحققه  وما  تطويرها  برامج  خال  اإجن��ازات  من  الدفاع  وزارة 
براجمها  تنفيذ  يف  ا�ستمرارها  خال  من  م�ستقبلها  يف  الله  باإذن 
التطويرية التي ر�سمها �سمو �سيدي ويل العهد -حفظه الله- ياأتي 

يف ظل التوجيه والدعم امل�ستمر من �سمو ويل العهد حفظه الله.
هيئة  رئي�ض  معايل  ال��دف��اع،  وزارة  ق��ي��ادات  من  ال�ستقبال  ح�سر 
الرويلي،  حامد  ب��ن  فيا�ض  ال��رك��ن  الأول  الفريق  العامة  الأرك���ان 
الأ�ستاذ  الدفاع  وزير  ل�سمو  اخلا�سة  ال�سوؤون  اإدارة  مدير  ومعايل 
خالد بن حممد الري�ض، ومعايل قائد القوات امل�سركة نائب رئي�ض 
الأزميع،  �سامل  الركن مطلق بن  الأول  الفريق  العامة  الأرك��ان  هيئة 
بن  خالد  الدكتور  التنفيذية  لل�سوؤون  الدفاع  وزير  م�ساعد  ومعايل 
التنفيذي لبنامج تطوير وزارة  الرئي�ض  البياري، ومعايل  ح�سني 
الدفاع الدكتور �سمري بن عبدالعزيز الطبيب، ومعايل م�ساعد وزير 
قادة  املعايل  واأ�سحاب  العتيبي،  عبدالله  بن  طال  الأ�ستاذ  الدفاع 

اأفرع القوات امل�سلحة.

الريا�س - وا�س
بن  �سلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى 
الوزراء  رئي�ض جمل�ض  العهد  �سعود، ويل  اآل  عبدالعزيز 
- حفظه الله - ر�سالة خطية، من دولة ال�سيدة ماغدالينا 
ت خالها عن  اأندر�سون رئي�سة وزراء مملكة ال�سويد، عبرّ
�سكرها وتقديرها للدور الذي قام به �سمو ويل العهد من 
الأوكرانية،  الرو�سية  الأزمة  يف  الأ�سرى  لتبادل  و�ساطة 
وما ينم عن ذلك من حر�ض على دعم كافة اجلهود الدولية 
الناجمة  الآث��ار  وتخفيف  �سيا�سًيا،  الأزم��ة  حلل  الرامية 

الأمري  ال�سمو  �ساحب  عن  نيابة  الر�سالة  وت�سلم  عنها. 
معايل  اخلارجية،  وزي��ر  الله  عبد  بن  فرحان  بن  في�سل 
عبدالكرمي  ب��ن  ول��ي��د  املهند�ض  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ن��ائ��ب 
ال��وزارة، �سفرية مملكة  ا�ستقباله مبقر  اخلريجي، خال 

ال�سويد لدى اململكة بيرا ميناندر.
بني  الثنائية  ال��ع��اق��ات  بحث  ال�ستقبال  خ��ال  وج���رى 
املجالت،  �ستى  يف  تعزيزها  و�سبل  ال�سديقني،  البلدين 
ذات  الق�سايا  ح��ي��ال  النظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  اإىل  اإ���س��اف��ة 

الهتمام امل�سرك.

مثمنا الثقة الكريمة.. خالد بن سلمان: 

قواتنا المسلحة تحمي أمن الوطن 
ومصالحه وتقود التحالفات بجدارة واقتدار 

»الدفاع« ستمضي على نهج ولي العهد لتصبح مؤسسة حديثة 

اإلنجازات عظيمة ونستبشر بمستقبل مشرق للوطن

عوا�صم - وا�س
مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  ب��ن  حمد  امللك  جالة  هناأ 
البحرين، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء 
يكون  ب��اأن  امللكي  الأم��ر  �سدور  مبنا�سبة  الله-  -حفظه 
برقية  الوزراء.واأعرب جالته يف  رئي�سًا ملجل�ض  �سموه 
امللكية،  الثقة  على  العهد  ويل  ل�سمو  تهانيه  خال�ض  عن 
جهوده  ملوا�سلة  وال�سداد  التوفيق  دوام  ل�سموه  متمنيًا 
و�سعبها  ال�سعودية  العربية  اململكة  خل��دم��ة  وع��ط��ائ��ه 
وحتقيق املزيد من الإجن��ازات والتقدم والزده��ار حتت 

القيادة احلكيمة خلادم احلرمني ال�سريفني.
حمد  بن  �سلمان  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  هناأ  كما   
مملكة  يف  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  خليفة  اآل 

البحرين، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعود ، معربا عن اأ�سدق التهاين له على 
الثقة امللكية الغالية، راجيًا ل�سموه كل التوفيق وال�سداد.
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وهناأ   
رئي�ض دولة الإمارات العربية املتحدة، يف برقية، �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز اآل 
الله  - حفظه  ال��وزراء  رئي�ض جمل�ض  العهد  �سعود، ويل 
-، مبنا�سبة �سدور الأمر امللكي باأن يكون �سموه رئي�سًا 

ملجل�ض الوزراء.
كما هناأ �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
رئي�ض  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  رئي�ض  ن��ائ��ب 
ال�سمو  �ساحب  برقية،  يف  دب��ي،  حاكم  ال��وزراء  جمل�ض 
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، 

ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء، مبنا�سبة �سدور الأمر 
امللكي باأن يكون �سموه رئي�سًا ملجل�ض الوزراء.

 وهناأ �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين، اأمري 
بن  الأمري حممد  امللكي  ال�سمو  اأخاه �ساحب  دولة قطر، 
التمنيات  عن  معربا  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان 
ل�سموه بالتوفيق وللعاقات بني البلدين ال�سقيقني املزيد 
من التطور.   كما هناأ رئي�ض جمل�ض ال�سيادة ال�سوداين 
ال�سمو  �ساحب  ال��به��ان،  عبدالفتاح  رك��ن  اأول  الفريق 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي 
ال�سحة  ب��دوام  ل�سموه  متنياته  عن  معربا  العهد،   ويل 
والنماء،  التقدم  من  مبزيد  اململكة  ول�سعب  والعافية، 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  قيادة  ظل  يف 

عبدالعزيز اآل �سعود حفظه الله.

الريا�س - املناطق - البالد
رفع اأ�سحاب ال�سمو الأمراء برقيات التهاين خلادم احلرمني ال�سريفني ول�سمو 
ويل العهد  – حفظهما الله – مبنا�سبة �سدور الأمر امللكي باأن يكون �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد رئي�سًا ملجل�ض 
املا�سية  ال�سنوات  خال  كبى  اإجن��ازات  من  حتقق  ما  اأن  واأك��دوا  ال���وزراء. 
املفدى، ومتابعة  امللك  بف�سل توجيهات  اأعلن عنه من خطط وم�سروعات  وما 
وي��وؤك��د  ال��وط��ن،  ل��ه��ذا  م�سرق  مب�ستقبل  يب�سر  الأم���ني،  ع��ه��ده  ويل  واه��ت��م��ام 

ا�ستمرارية ال�سعي لتحقيق ما يليق بقيمة هذا الوطن واأبنائه.
رفع الأمري خالد الفي�سل، م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني، اأمري منطقة مكة 
املكرمة، با�سمه ونيابة عن اأهايل املنطقة، التهنئة ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
الأمر  �سدور  مبنا�سبة  العهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد 

امللكي باأن يكون رئي�ًسا ملجل�ض الوزراء.

الثاقبة خلادم  والنظرة  الكرمية  الثقة  باأن هذه  ال�سياق  ذات  �سموه يف  واأكد   
جلهود  تعزيًزا  الله"  "حفظه  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
�سمو ويل العهد، وما يبذله لتحقيق م�ستقبل م�سرق للمملكة وفق "روؤية اململكة 

2030"، اإ�سافة ملا حتقق من اإجنازات على الأ�سعدة كافة داخلًيا ودولًيا.
 وقال الأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�ض اإن هذه الثقة 
ثاقبة  نظرة  من  العهد  ويل  �سمو  به  يتمتع  ملا  معززة  تاأتي  الكرمية،   امللكية 
وقيادة حازمة وروؤى طموحة لتحقيق م�ستقبل زاهر لهذا الوطن الغايل، وهو 
اإ�سراتيجيات طموحة، و�سعي  املا�سية من  ال�سنوات  اململكة خال  ما �سهدته 

دوؤوب لتحقيق نه�سة تنموية �ساملة".
 وقال الأمري فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز اأمري منطقة تبوك " ي�سرفني يا خادم 
احلرمني ال�سريفني اأن اأرفع لكم – اأيدكم الله � با�سمي ونيابة عن اأهايل منطقة 
تاأتي  التي  والثاقبة  الروؤية احلكيمة  العرفان عن  التقدير و�سادق  وافر  تبوك 

جت�سيدًا حلر�سكم – رعاكم الله – على كل ما يدعم كيان الدولة، ويعزز وحدتها 
وحلمتها الوطنية؛ لتوا�سل ر�سالتها العظيمة يف ظل قيادتكم احلكيمة.

 كما رفع الأمري في�سل بن فرحان بن عبد الله وزير اخلارجية، التهنئة اإىل �سمو  
الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، ويل العهد، مبنا�سبة �سدور 
الأمر امللكي باأن يكون رئي�سًا ملجل�ض الوزراء ، م�سيدا بالدعم الذي يحظى به 

العمل الدبلوما�سي يف اململكة من �سمو ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء.
الداخلية  وزي��ر  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  �سعود  بن  عبدالعزيز  الأم��ري  ورف��ع    
اأن يحفظ �سمو ويل العهد ، وميده  التهاين والتبيكات ، داعيًا الله عز وجل 
احلرمني  خل���ادم  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ظ��ل  يف  خ��ط��اه  وي�����س��دد  وتوفيقه  بعونه 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود -اأيده الله-.
ال�سكر والتقدير خلادم احلرمني ال�سريفني ول�سمو ويل العهد  كما رفع �سموه 
الأمني - حفظهما الله - على الثقة الغالية التي حظي بها �سموه وزيرًا للداخلية.



فالزوار لدى مرورهم بقرية بني �شار �شمال مدينة 

العام  يف  امل�شيد  رقو�ش  اب��ن  ق�شر  يتاأمل  الباحة، 

قلبه  يف  ب��ي��وت  خم�شة  الق�شر  وي�����ش��م  1833م، 

الق�شر  �شور  وداخ��ل  فريد،  معماري  بطراز  مبنية 

"بركة مائية" يتو�شاأ امل�شلون مبياهها،  م�شجد به 

الزائر  ي�شادف  الق�شر  �شاحة  اإىل  ال��دخ��ول  وعند 

بني  للف�شل  معدة  كانت  التي  امل�شغرة  الق�شاء  دار 

املتخا�شمني، كما ي�شم الق�شر ب�شاتني كانت م�شدر 

والتفاح  وال��ذرة  القمح  من  بالغذاء  للق�شر  متويل 

والتني وغريها، بالإ�شافة اإىل اآبار املياه النقية التي 

ت�شقي الق�شر والب�شاتني.

رقو�ش،  اب��ن  ق�شر  عند  ال�شياح  رح��ال  تتوقف  ول 

املكان  زوار  من  امل�شتك�شفني  رح��ات  �شطرت  فقد 

قمة  على  املحفورة  عني" الأثرية  ذي  "قرية  تاريخ 

جبل، وتعرف مبنازلها احلجرية املتعددة الطوابق، 

موقع  وهي  الرخامية"،  "القرية  با�شم  لقبت  لذلك 

ت��راث��ي ف��ري��د م��ن ن��وع��ه، تقع ب��امل��خ��واة يف منطقة 

الباحة، وحماطة بالنخيل واأ�شجار املوز والريحان 

عريق  وت��اري��خ  اأ�شيل،  ب��راث  ومتتاز  والليمون، 

وجمال اأخاذ ياأ�شر الألباب.

ويعود تاريخ القرية الزمني اإىل نهاية القرن العا�شر 

الهجري، ليمتد عمرها اإىل اأكرث من 400 عام، وهي 

اململكة  م�شتوى  على  الراثية  القرى  اأه��م  اإح��دى 

البالغ  ق�شورها  �شيدت  حيث  ال�شعودية،  العربية 

من  جبل  على  باحلجر  واملبنية  ق�شرًا   58 عددها 

املرو الأبي�ش.

قلوة  حمافظة  �شمال  م���رات  كيلو   4 ُب��ع��د  وع��ل��ى 

ق��ري��ت��ا اخل��َل��ف واخل��ِل��ي��ف  ت��ق��ع  ال��ب��اح��ة،  مبنطقة 

التاريخيتني املتجاورتني، حيث تتميزان بالنقو�ش 

القراآنية  الآي���ات  م��ن  القدمية،  الأث��ري��ة  الإ�شامية 

ترميمها  مت  لذلك  البازلت،  اأح��ج��ار  على  والأدع��ي��ة 

للحفاظ على تراثهما وجمال عمارتهما التقليدية.

الراثية  الأط��اول��ة  قرية  الباحة  منطقة  وتت�شمن 

التي تبعد مب�شافة 33 كيلومًرا عن مدينة الباحة؛ 

الأكرب م�شاحة يف  القرية ب�شكل عام هي  حيث تعد 

حمافظة القرى، وهي مقر الدوائر احلكومية اآنذاك 

، وت�شم بني جنباتها �شوق ربوع قري�ش الذي كان 

اإىل  حت��ول  ثم  اأ�شبوع،  كل  من  اخلمي�ش  ي��وم  يقام 

يوم الأربعاء، والذي يعد اأجمل التجارب التي ميكن 

خو�شها يف تلك القرية الراثية ال�شاحرة.

وتربع قرية الأطاولة على جمموعة من التال بني 

وينبع  ب��ي��دة،  وادي  يف  ي�شبان  ف�شيحني  وادي���ني 

كيلومرات  خم�شة  م�شافة  م��ن  ال���وادي���ان  ه���ذان 

ال�شمال،  اإىل  ويتجهان  الأط��اول��ة  من  اجلنوب  اإىل 

كما  قري�ش،  وادي  منهما  الغربي  ال���وادي  ويدعى 

ميتد طريق الباحة - الطائف الرئي�ش على املنحدر 

الغربي لهذا الوادي، ويبلغ عر�شه 400 مر، ويبداأ 

اإىل اجلنوب  كيلومرين  بعد  الواديني على  جمرى 

من البلدة؛ حيث ترتفع الأر�ش والطريق املارة بها 

نحو 100 مر باملقارنة مع وادي احلكمان، وترتفع 

عن  مر   100 نحو  الأط��اول��ة  �شرق  الواقعة  التال 

م�شتوى الوديان، ويبلغ ارتفاع التال الغربية 150 

نواة  متثل  وهي  قري�ش،  وادي  م�شتوى  فوق  مًرا 

احلياة ال�شكانية يف البلدة منذ عدة قرون، وت�شتمل 

على م�شاكن من عدة اأدوار مبنية من احلجر ومبان 

مدر�شة  اأول  ومبنى  ال��ق��دمي  واجل��ام��ع  وامل�شجد 

يف  ب���ارًزا  مكاًنا  "الأطاولة"  حتتل  حيث  نظامية، 

امل�شتخدمة  الأحجار  متيز  ب�شبب  والتاريخ  الآث��ار 

يف بناء م�شاكنها، حتى اإنها �شميت حا�شنة املا�شي 

التليد والع�شر اجلديد.
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ما بني وعورة الت�شاري�ش و�شهولتها وتفاوت الطق�ش بني املعتدل اإىل البارد، ن�شاأت قرى مرامية الأطراف عا�ش بها الن�شان قدميًا، وجعلت هذه املعطيات 

قرى الباحة مق�شدًا لل�شياح والزوار من داخل اململكة وخارجها، ل�شتك�شاف احل�شارات القدمية التي �شنعها الإن�شان يف تلك القرى واهتمام الدولة منذ عهد 

املوؤ�ش�ش وو�شول اإىل عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، بالهتمام براث وتاريخ اململكة ، حيث متثل هذه احل�شارات التي 

اأخرجت لنا كنوزًا اأثرية، جت�شدت يف املنازل احلجرية املنحوتة يف ال�شخر وق�شر ابن رقو�ش الأثري وغريها.

الباحة ــ البالقد 

 تاريخ ومنازل منحوتة في الصخر 
قرى الباحة..
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المملكة

تفوقت على دول»العشرين« في 2022
جدة - البالد

قطعت اململكة خطوات �سريعة وكبرية جلذب ال�سياح من اخلارج، لتحقيق م�ستهدفات روؤية 2030 التي تهدف 
لزيادة اأعداد ال�سائحني اإىل نحو 100 مليون زائر �سنويا، ما ي�سهم يف اإيجاد اأكرث من مليون فر�سة عمل، 
مع حتقيق زيادة يف الناجت املحلي تقدر بنحو 10 %، خ�سو�سا اأن ال�سعودية متتلك مدنًا �سياحية مميزة 

جتعلها قبلة لل�سائحني من كافة اأنحاء العامل، بدليل ت�سدر اململكة لدول جمموعة الع�سرين يف معدل 
تدفق ال�سياح الدوليني الوافدين خالل العام احلايل، وفقًا لأحدث التقارير ال�سادرة عن منظمة ال�سياحة 

العاملية، التي اأعلن عنها خالل اجتماع وزراء ال�سياحة لدول جمموعة الع�سرين لعام 2022 الذي 
انعقد برئا�سة اإندوني�سيا، مب�ساركة وزراء من خمتلف اأنحاء العامل.

وجهة مثالية للسياح

الدوليني  ال�سياح  نتائج غري عادية يف تدفق  اململكة  وحققت 
الوافدين مبعدٍل جتاوز 121 %، يف الفرتة من يناير وحتى 

يوليو 2022، وفقال لتقرير منظمة ال�سياحة العاملية، الذي اأكد 
اأن معدل الإنفاق ال�سياحي يف اململكة فاق بكثري م�ستويات ما 
بقطاع  الكبري  الهتمام  يوؤكد  ما  كورونا،  فريو�س  جائحة  قبل 
وزير  قال  وقت  يف  امل�ستهدفات،  حتقيق  اإىل  و�سول  ال�سياحة 
ال�سياحة اأحمد بن عقيل اخلطيب اإن هذا الإجناز ياأتي تتويجًا 
مكانة  لتعزيز  احلثيث  و�سعيها  الر�سيدة،  القيادة  لتوجيهات 
�سيا�سة  يوؤكد  اأنه  كما  العاملية،  ال�سياحة  خارطة  على  اململكة 
اإ�سهام  ورفع  الوطني  القت�ساد  متكني  يف  احلكيمة  القيادة 
وفقًا  للمملكة  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  ال�سياحة  قطاع 
هذه  اأن  مو�سحا  الطموحة،   2030 اململكة  روؤية  مل�ستهدفات 
وقدرته  ال�سعودي،  القت�ساد  متانة  توؤكد  الإيجابية  النتائج 
اأن  اإىل  اخلطيب  واأ�سار  املتغريات.  خمتلف  مع  التكيف  على 
قطاع ال�سياحة يف اململكة العربية ال�سعودية يعد الأ�سرع منًوا 
يف العامل، حيث �سجل معدل منٍو بلغ 14 %، مقارنة بفرتة ما 
قبل جائحة كورونا، وهو ي�سهد حاليًا تعافيا �سريعا من تبعات 
والوقائية  الحرتازية  الإجراءات  رفع  مع  خا�سة  اجلائحة، 
بعد تراجع معدل الإ�سابات بالفريو�س اإىل م�ستويات متدنية، 
املجتمع  لدى  العايل  والوعي  املعنية،  اجلهات  تكاتف  نتيجة 

ال�سعودي.

مستقبل أكثر استدامة
اأوا�سر التعاون بهدف بناء  اأهميَة تعزيز  واأكد وزير ال�سياحة 
جمموعة  دول  لدى  ال�سياحة  لقطاع  ا�ستدامة  اأكرث  م�ستقبل 
الع�سرين، ومواجهة الق�سايا الرئي�سية التي نتجت عن جائحة 
اأن  بعد  ال�سياحي،  القطاع  لنه�سة  اجلماعي  والعمل  كورونا، 
اإىل  م�سرًيا  القطاع،  على  الثقيلة  األقت جائحة كورونا بظاللها 
والتعاون  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  ال�سراكات  اأهمية 
تاأثرت  ال�سياحة  �سناعة  م�سيفا:  القطاع،  م�ستقبل  ت�سكيل  يف 
لبناء  التعايف  لتحقيق  التعاون  – 19، ويلزم  بجائحة كوفيد 
م�ستقبل اأف�سل ول�سناعة قطاع اأكرث قدرة على توفري الرثوات 

والفر�س يف الأماكن الأكرث حاجة اإليها.
وت�ستند اململكة على تاريخ قوي من التعاون عرب القطاعات، فقد 
ا لأول مكتب اإقليمي ملنظمة ال�سياحة العاملية التابعة  كانت مقرًّ
من  القطاع  تعايف  دعم  ويعدُّ   .)UNWTO( املتحدة  لالأمم 
كما  للمملكة،  الرئي�سية  الأولويات  مقدمة  يف  ال�ستثمار  خالل 
اإْذ  دولًيا  له  امل�سهود  ال�سياحة  رواد  برنامج  اإطالق  من  يت�سح 
األف �ساب �سعودي   100 لتدريب  100 مليون دولر  ي�ستثمر 
على اأدوار خمتلفة يف �سناعة ال�سيافة، فيما ت�ست�سيُف اململكُة 
يف نوفمرب املقبل اجتماعاِت املجل�س العاملي لل�سفر وال�سياحة 
اأنحاء العامل ملناق�سة  )WTTC( الذي يجمُع قادًة من جميع 

ومواجهة التحديات الرئي�سية التي توؤثر على القطاع.

رفع الوعي وتطوير الكفاءات
العاملي  باليوم  الحتفاء  العامل  دول  منظومة  اململكة  وت�سارك 
لل�سياحة؛ لرفع عملية تعزيز الوعي والإدراك لدى �سعوب العامل 
الأ�سعدة  خمتلف  وعلى  املجالت  كافة  يف  ال�سياحة  باأهمية 
يف  جمهوداتها  ال�سياحة  وزارة  تكر�س  حيث  وامل�ستويات؛ 
اأ�سا�سية  وركيزة  حمورًا  باعتباره  الهام  القطاع  هذا  تطوير 
للتنمية �سمن م�ستهدفات روؤية 2030. واإدراكًا باأهمية تنمية 
اإ�سرتاتيجية  اأكرب  اأطلقت وزارة ال�سياحة  راأ�س املال الب�سري، 
وطنية لتنمية القدرات وتطوير الكفاءات ال�سياحية يف اململكة، 
املعايري  باأعلى  موؤهلة  وطنية  كوادر  اإعداد  اإىل  تهدف  والتي 
الأ�سيلة  ال�سعودية  ال�سيافة  قيم  ويعزز  يعك�س  مبا  العاملية، 
والباحثني عن عمل وتطوير  التخرج  تاأهيل حديثي  من خالل 
املن�ساآت  واأ�سحاب  الأعمال  رواد  ومتكني  القطاع  يف  العاملني 
الربامج  من  حزمة  خالل  من  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سياحية 
املميزة لإحداث نقلة نوعية تعك�س طموح منو قطاع ال�سياحة 
ال�سعودية  العربية  باململكة  يليق  مبا  ال�سائح،  جتربة  واإثراء 

والإ�سهام يف حتقيق اأهداف الروؤية.
ال�سياحي  بالقطاع  الهتمام  على  ال�سياحة  وزارة  وتعمل 
وتنميتها  تنظيمها  حيث  من  اململكة،  يف  جوانبه  جميع  يف 

 ، منوه  عوائق  وتذليل  القطاع  دور  من  يعزز  مبا  وترويجها، 
وذلك من خالل العتماد على عدة عوامل ومقومات هائلة تتمتع 
ال�سياحي  القطاع  دور  يتوافق  بحيث  الأزل،  منذ  اململكة  بها 
الإن�سانية  احل�سارة  يف  اململكة  ودور  وقيم  مكانة  مع  ومنوه 
الدويل، باعتباره رافدًا مهمًا من روافد  وتاأثريها يف املجتمع 

القت�ساد الوطني وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
رواد  بربنامج  الت�سجيل  فر�سة  حاليًا  ال�سياحة  وزارة  وتتيح 
واملوؤ�س�سات  اجلامعات  اأرقى  يف  للتدريب  وذلك  ال�سياحة؛ 
والذي  العامل،  يف  ال�سياحة  قطاع  يف  املتخ�س�سة  التعليمية 
يعد الربنامج الأ�سخم يف التدريب ال�سياحي حول العامل عرب 
ا�ستثمار يبلغ 375 مليون ريال، حيث يهدف الربنامج تدريب 
 10 اأرقى  يف  اململكة  وخارج  داخل  و�سابة  �ساب  األف   100
ال�سياحة  قطاع  يف  متخ�س�سة  تعليمية  وموؤ�س�سات  جامعات 

يف العامل.

تعريف بالفرص الواعدة
الهيئة  اأطلقت  باململكة،  ال�سياحي  احلراك  يف  وللم�ساهمة 
فعاليات  "من�ساآت"،  واملتو�سطة  ال�سغرية  للمن�ساآت  العامة 
الريا�س  مبدينتي  املن�ساآت  دعم  مراكز  يف  ال�سياحة  اأ�سبوع 
ت�سليط  بهدف  وجدة،  اخلرب  وحمافظتي  املنورة  واملدينة 
حيث  ال�سياحي،  القطاع  يف  الواعدة  الفر�س  على  ال�سوء 
جمال  يف  املهتمني  ت�ستهدف  التي  الأ�سبوع،  فعاليات  ت�سم 
املتناهية  املن�ساآت  واأ�سحاب  الأعمال  ورواد  ال�سياحة 
لقاًء ح�سورًيا   16 اأكرث من  ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة، 
احلكومية  اجلهات  ممثلي  من  عدٍد  مب�ساركة  وافرتا�سًيا 
الفر�س  وا�ستعرا�س  اجلهود  توحيد  بهدف  واخلا�سة، 
املقدمة،  واملبادرات  الربامج  اأهم  على  والطالع  الواعدة 
اإ�سافة اإىل مناق�سة اأبرز التحديات التي تواجه الراغبني يف 

بدء ممار�سة الن�ساط ال�سياحي.
املن�ساآت  دعم  جمل�س  فعالية  ال�سياحة،  اأ�سبوع  ويت�سمن 
احلياة  جودة  لربنامج  التنفيذي  الرئي�س  ي�ست�سيف  الذي 
التي  واملبادرات  الربامج  اأبرز  عن  للحديث  البكر،  خالد 
حني  يف  ال�سياحي،  القطاع  ودعم  لتمكني  الربنامج  يقدمها 
املتخ�س�سة  واملبادرات  الربامج  من  حزمة  "من�ساآت"  تقدم 
بالقطاع  الوعي  ال�سياحي، بهدف رفع م�ستوى  القطاع  لدعم 
واجلل�سات  واللقاءات  والندوات  الور�س  اإقامة  خالل  من 

النقا�سية مع امل�سوؤولني و�سّناع القرار.
وياأتي تنظيم "من�ساآت" لهذا الأ�سبوع، �سمن اأعمالها الهادفة 
والتو�سع  النمو  على  وم�ساعدتها  املن�ساآت  اأداء  حت�سني  اإىل 
احللول  لتوفري  دقيق  ب�سكل  التحديات  معرفة  خالل  من 
والت�سهيالت  املميزات  من  جمموعة  وعر�س  لها،  املنا�سبة 
الإنتاجية  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  املن�ساآت،  هذه  مع  يتنا�سب  مبا 
والتناف�سية يف قطاع املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة للو�سول 

اإىل اأ�سواق جديدة.
 20 من  لأكرث  خدماتها  قدمت  املن�ساآت،  دعم  مراكز  اأن  يذكر 
من  الأول  الربع  نهاية  حتى  ومتو�سطة  �سغرية  من�ساأة  األف 
عدة  مناطق  يف  املتواجدة  املراكز  خالل  من   ،2022 عام 
باململكة، اإذ ي�سمم م�ست�سارو الأعمال يف هذه املراكز حلوًل 
املن�ساآت  الفردية لأ�سحاب  بناًء على الحتياجات  ا�ست�سارية 

ال�سغرية واملتو�سطة ورواد الأعمال.

أجمل المدن تجذب زوار الداخل والخارج

معدل إنفاق عاٍل يؤكد االهتمام الكبير بالقطاع

السياحة في المملكة

سائح في 2030

فرصة عمل

شاب يتلقون التدريب

تدفق السياح

100 مليون

1000000

100 ألف

121 % نسبة 



الييتيي�أميين  نيييدوة   وقييي�ل خيييال جل�سة حيييواريييية يف 
الحتي�ج  نظرا   ، االنييدميي�جيي�ت  ن�سجع   ، ال�س�د�سة 
ول�سرك�ت  جييدا  قييوييية  كي�ن�ت  اإىل  الييتيي�أميين  قييطيي�ع 
وخيي�رجييهيي�  اململكة  داخيييل  للتو�سع  قيييي�درة  كييبييرة 
من  بدعم  العمل  و�سيتم   ، جديدة  خدم�ت  وتقدمي 
دفع  على  واحلكومة  ال�سعودي"  املركزي  "البنك 

القط�ع للمزيد من النمو خال الفرتة الق�دمة. 
وذكر اأن قط�ع الت�أمن حتى االآن مل ي�سل للطموح 
الفر�ص  اأن  م�سيفً�  ال�سعودية،  ال�سوق  ت�أمله  الذي 
كبرة ب�لقط�ع ، ونحث �سرك�ت الت�أمن الدولية على 
الدخول لل�سوق ال�سعودي �سواء ب�سكل مب��سر عن 
طريق افتت�ح فروع له� اأو امل�س�ركة مع م�ستثمرين.

احلم�ية  منتج  على  تركز  احلكومة  اأن  اإىل  واأ�س�ر 

واالدخ�ر، حيث تعمل مع البنك املركزي ال�سعودي 
والقط�ع امل�يل على تطوير منتج�ت لادخ�ر، الفتً� 

لي�ص  املنتج  يف  فر�ص  وجييود  اإىل 
لتقدمي  والييبيينييوك  للم�س�رف  فقط 
بل  للمواطنن  اإدخييي�ريييية  منتج�ت 
هن�ك فر�ص ل�سرك�ت الت�أمن اأي�سً�، 
االدخ�رية  املنتج�ت  تييزال  م�  حيث 
وامل�ستهدف�ت  والييطييمييوح  حميييدودة 
يف روؤية اململكة 2030 اأعلى بكثر.

منو جيد
وافتتح حم�فظ البنك املركزي ال�سعودي الدكتور 
ندوة  الري��ص  يف  اأم�ص  املب�رك،  عبدالله  بن  فهد 

"منو  �سع�ر  حتييت  ال�س�د�سة  ال�سعودي  الت�أمن 
ال�سعودي  الت�أمن  جلنة  تنظمه�   التي  وتطور"، 
جلنة  رئي�ص  امل�لية  وزييير  مب�س�ركة 
حممد  امل�يل  القط�ع  تطوير  برن�مج 
بييين عييبييدالييلييه اجليييدعييي�ن وعييييدد من 
ميي�ييسييوؤويل كيييرى �ييسييركيي�ت الييتيي�أميين 
واالإقليمية  املحلية  الت�أمن  واإعيي�دة 

والدولية.
واأكد  املب�رك خال كلمته االفتت�حية 
اأن قط�ع الت�أمن ميثل اإحدى الرك�ئز 
امل�يل،  القط�ع  تطوير  يف  االأ�س��سية 
امل�يل  القط�ع  تطوير  برن�مج  حميي�ور  اأهييم  ويعد 
م�ستهدف�ت  حتقيق  يف  مب��سر  ب�سكل  ي�سهم  الذي 

االقت�س�دي  النمو  ودعم   ،"2030 اململكة  "روؤية 
يف اململكة.

واأ�س�ر املح�فظ اإىل اأن قط�ع الت�أمن ي�سهد يف املدة 
احل�لية عملي�ت االندم�ج واال�ستحواذ التي زادت 
القط�ع  �سهد  حيث  االأخييرة،  االآونيية  يف  وترته� 
اأربع عملي�ت اندم�ج خال الع�من 2021 -  نف�ذ 
2022م، مبينً� اأن قط�ع الت�أمن متكن من ت�سجيل 
اأداء جيد خال الع�م 2021م، من حيث النمو يقدر 
تقريبً� بي8.5 %، اإذ ارتفع اإجم�يل االأق�س�ط املكتتبة 
للقط�ع  امل�لية  املاءة  اإىل 42 ملي�ر ري�ل، وزادت 

اإىل م�ستوي�ت مرتفعة من راأ�ص امل�ل التنظيمي.
من جهة ث�نية ق�ل ع�دل العي�سى املتحدث االإعامي 
ب��سم �سرك�ت الت�أمن ال�سعودية، اإن م�سي اململكة 

االقت�س�دية  الييفيير�ييص  ميين  املييزيييد  خلق  يف  بييقييوة 
على  اإيج�بً�  �سيوؤثر  العماقة،  ب�مل�س�ريع  وبدءه� 
متوقع�   ، الت�أمن  قط�ع  ومنه�  القط�ع�ت  جممل 
منو قط�ع الت�أمن خال الع�م اجل�ري، خ��سة مع 
تواكب  ت�أمينية  منتج�ت  الإيج�د  احلكومة  �سعي 
الت�أمن  منتج�ت  يف  والييزييي�دة  املجتمع،  ح�جة 
ج�ئحة  بعد  طبيعهت�  اإىل  احلييييي�ة  عيييودة  نتيجة 

كورون�.
الييتيي�أميين  جمييي�ل  يف  �سركتن  اأن  العي�سى  وبيييننّ 
ال�سحي ت�ستحوذان على 75 % من �سوق الت�أمن، 
فيم� ت�ستحوذ اأكر 3 �سرك�ت على نحو 83 % من 
�سركة  اإىل وجود 28  الفتً�  الت�أمن عمومً�،  �سوق 

مرخ�سة يف اململكة.

اخلمي�ص 3 ربيع االأول 1444هي املوافق 29 �سبتمر 2022م ال�سنة 91 العدد 23741 األسبـوعية6 اقتصاد

فجر الصحافة السعودية

مبنى �ضعد حلمي �أبو خ�ضرة
�لرقم �ملوحد: 920001222�ضارع �مللك فهد )�ل�ضتني(

�لتجارية:�لرقم �ملوحد: 920001222
جو�ل: 0503612115
جو�ل: 0557696678

جائزة دولية لمركز 
كفاءة الطاقة

الريا�ض - البالد
ح�سل املركز ال�سعودي لكف�ءة الط�قة على ج�ئزة " اإدارة الط�قة 
الط�قة  مهند�سي  جمعية  متنحه�  التي  2022م،  املوؤ�س�سية" لع�م 
للقط�ع  الت�بعة  املنظم�ت  اأو  للموؤ�س�س�ت   )  AEE  ( االأمريكية 
الع�م، نظر حتقيقه� اإجن�زات ب�رزة يف جم�الت تطوير وتنظيم 

وتنفيذ برامج اإدارة وحفظ الط�قة.
املتحدة  ب�لوالي�ت  عقد  الذي  اجلمعية  حفل  خال  اجل�ئزة  وت�سلم 
للح�سول  الرت�سيح  متطلب�ت  املركز  حقق  حيث  موؤخرًا،  االأمريكية 
يف  االأف�سل  تكرمي  و  حتديد  فيه�  يتم  التي  ال�سنوية  اجل�ئزة  على 
ذات  واملج�الت  واال�ستدامة  الط�قة  وكف�ءة  الط�قة  اإدارة  جميي�الت 

ال�سلة .
 ويعمل املركز ال�سعودي لكف�ءة الط�قة على رفع كف�ءة اإنت�ج وا�ستهاك 
الط�قة وح�سن اإدارته� يف اململكة وذلك يف ثاث قط�ع�ت رئي�سية هي 
ال�سن�عة واملب�ين والنقل الري، من خال و�سع اآلي�ت ومب�درات لكل 
املتعلقة  وال�سي��س�ت  واخلطط  واالأهييداف  املوؤ�سرات  وحتديد  قط�ع 
الط�قة،  بكف�ءة  اخل��سة  االأنظمة  م�س�ريع  اقيييرتاح  عيين  ف�سًا  بذلك 
واإ�سدار اللوائح الفنية واملع�ير واالإجراءات التي حتقق كف�ءة الط�قة 

ب�لتن�سيق مع اجله�ت ذات العاقة .

1000 لاير الستبدال 
أجهزة التكييف القديمة 

الريا�ض- البالد
على  قام  ال�شباك" التي  التكييف  اأجهزة  "ا�شتبدال  مبادرة  اأم�س  انطلقت 
مع  بالتعاون  "كفاءة"،  الطاقة  لكفاءة  ال�شعودي  املركز  وتنفيذها  اإعدادها 
اجلهات احلكومية ذات العالقة وذلك �شمن مبادرات برنامج تطوير ال�شناعة 
الوطنية واخلدمات اللوج�شتية "ندلب" يف خطوة تهدف اإىل حتفيز املواطنني 
على ا�شتبدال اأجهزة التكييف "ال�شباك" القدمية باأجهزة جديدة اأعلى كفاءة 

ف�شاًل عن دعم وت�شجيع ال�شناعة الوطنية يف اململكة.
وت�شهم املبادرة يف تر�شيد ا�شتهالك الطاقة باملنازل من خالل حتفيز املواطنني 
اأقل  ا�شتهالك  ذات  جديدة  مبكيفات  القدمية  ال�شباك  مكيفات  ا�شتبدال  على 
ومببلغ حمفز قيمته 1000 ريال يتم خ�شمه من قيمة املكيف اجلديد، اإ�شافة 
اإىل تقدمي خدمة التو�شيل والرتكيب جمانًا، حيث تتم عملية اال�شتفادة ب�شكل 
يف  امل�شاركة  الكهربائية  االأج��ه��زة  بيع  متاجر  اإىل  التوجه  خ��الل  م��ن  مب�شط 
املبادرة؛ وال�شراء ب�شكل مبا�شر اأو من خالل الطلب اإلكرتونيًا من مواقع املتاجر 

امل�شاركة.
و�شيتم تنفيذ املبادرة ابتداًء من مدينة الريا�س كمرحلة اأولية مب�شاركة اأكرث من 
60 متجرًا، ليتم تعميم التجربة واأخذ الدرو�س امل�شتفادة واإطالقها بعد ذلك ب�شكل 
املركز  ملبادرات  امتداد  املبادرة  هذه  وتاأتي  اململكة.  مناطق  جميع  لت�شمل  كامل 
ال�شعودي لكفاءة الطاقة التي تهدف اإىل تر�شيد ا�شتهالك الطاقة يف اململكة، حيث 
نفذ املركز يف وقت �شابق مبادرة اأجهزة التكييف عالية الكفاءة وانتهت بنهاية العام 

املا�شي 2021 ، وا�شتفاد منها ما يقارب 125 األف مواطن.

مستهدفات تطوير القطاع المالي تحققت في زمن قياسي

       دعا الشركات الدولية لدخول السوق السعودية.. الجدعان:

المبارك: 8.5 % 
نمو القطاع 

وارتفاع المالءة 
المالية

تمكين التقنيات الذكية في الموانئ السعودية

المملكة األكثر تقدماً في الخدمات اإللكترونية بالعالم

 اتفاقيات إلنشاء منطقة لوجستية متكاملة 

جدة - البالد
حققت اململكة اأعلى نتيجة ت�ريخية له� يف 
موؤ�سر تطور احلكومة االإلكرتونية ال�س�در 
عن االأمم املتحدة منذ اإطاقه قبل اأكرث من 
20 ع�مً�، حيث ح�سلت على املرتبة 31 هذا 
الع�م 2022، مق�رنة مع املرتبة 43 يف ع�م 

.2020
وج�ءت اململكة من اأف�سل الدول تقدمً� على 
االأول  الفرعي  املوؤ�سر  يف  الع�مل  م�ستوى 
دوليية،   193 �سمن  االإلكرتونية  للخدم�ت 

حمققة املرتبة 32 بن�سبة 82% هذا الع�م.
اأميي�ييص على  اأعييليين عيين نت�ئج املييوؤ�ييسيير  وقييد 
ه�م�ص اجتم�ع�ت اجلمعية العمومية لاأمم 
املتحدة يف نيويورك، وُيعد هذا املوؤ�سر اأهم 
التي تقي�ص مدى تطور  الدولية  املوؤ�سرات 
اخلدم�ت  جميي�الت  يف  الرقمية  احلكوم�ت 
التحتية  والبنية  واالت�س�الت  االإلكرتونية 
الع�مل.  م�ستوى  على  الب�سري  امل�ل  وراأ�ص 
االتيي�ييسيي�الت  وزيييير  رفييع  املن��سبة،  وبييهييذه 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  املعلوم�ت  وتقنية 
عبدالله  املهند�ص  الرقمية  احلكومة  هيئة 
بن ع�مر ال�سواحه ال�سكر واالمتن�ن خل�دم 

عهده  ويل  ول�سمو  ال�سريفن،  احلييرميين 
قدمته  مليي�  نييظييرًا  الييلييه-  -حفظهم�  االأمييين 
حييكييوميية املييمييلييكيية مييين دعيييم ومتييكيين لييدفييع 
اأن  اإىل  م�سرا  الرقمي،  التحول  م�سرة 
املوؤ�سر  يف  اململكة  حققته�  التي  القفزات 
احلكومية،  اجلييهيي�ت  جهود  نتيجة  جيي�ءت 
الرقمية احلديثة من خال  وتبني احللول 
واملنتج�ت  املييبيي�درات  ميين  العديد  اإطييياق 

خلدمة امل�ستفيدين.
احلكومة  هيئة  حم�فظ  اأعرب  ج�نبه،  ومن 

الرقمية املهند�ص اأحمد بن حممد ال�سوي�ن، 
حققته  الذي  ب�الإجن�ز  واعتزازه  فخره  عن 
التي  واملييتيي�بييعيية  احليير�ييص  مثمنً�  اململكة، 
حظيت بييهيي� احلييكييوميية الييرقييمييييية ميين خييال 
 ،2030 اململكة  لييروؤييية  التنفيذية  الييرامييج 
جلميع  التطور  حتقيق  يف  اأ�سهمت  والتي 
ومنه�  االإن�س�ن  خلدمة  التنموية  املج�الت 
التي  الييرقييمييي،  التحول  وم�س�ريع  بييرامييج 
اململكة يف  ترتيب  ارتف�ع  االأثر يف  له�  ك�ن 
االإ�ساح�ت  ميين  الكثر  خييال  ميين  املوؤ�سر 

الييتييي اأ�ييسييهييمييت بييتييطييوييير جييييودة احلييييي�ة 
و�سهولة  التن�ف�سية  وحت�سن  ليياأفييراد، 
مم�ر�سة االأعم�ل لل�سرك�ت، وتعزيز كف�ءة 

العمل احلكومي.
الع�مل  دول  اأف�سل  ميين  اململكة  وجييي�ءت 
اخلييدميي�ت  معلوم�ت  تييوفيير  جميي�يل  يف 
البي�ن�ت  وم�س�ركة  واإت�حة  احلكومية 
احليييكيييومييييييية امليييفيييتيييوحييية لييلييمييواطيينيين 
 ،%100 بن�سبة  االأعيييمييي�ل  وقييطيي�عيي�ت 
التنظيم�ت  بن�سج  التقرير  اأ�س�د  فيم� 
اإىل  و�سلت  حيث  احلكومية  الرقمية 
املييوا�ييسييفيي�ت  جيييودة  ومتيييييزت   ،%96
بن�سبة  احلكومية  للخدم�ت  الرقمية 
تييوفيير  نيي�ييسييبيية  و�ييسييلييت  فيييييميي�   ،%94
وانيييتييي�يييسييي�ر اخلييييدميييي�ت احلييكييومييييية 

الرقمية اإىل %81.
عييي�مليييييييً� يف  مييرتييبيية  وتيييقيييدميييت 23 
امل�س�ركة واال�ست�س�رات االإلكرتونية 
االأعم�ل  وقط�ع�ت  لاأفراد  املوجهة 
ال�ييسييتييطيياع وجيييهييي�ت نييظييرهييم يف 
الييتيي�ييسييريييعيي�ت والييتيينييظيييييميي�ت ذات 

االأثر االقت�س�دي واالجتم�عي.

 الريا�ض  - البالد 
اأكد وزير املالية حممد اجلدعان ، اأن القيادة الر�شيدة - اأيدها اهلل - جادة جًدا يف تطوير القطاع املايل، م�شرًيا اإىل 
اأن بع�ض م�شتهدفات برنامج تطوير القطاع املايل يف 2025 حتققت خالل العامني 2020 و2021 بف�شل التفاعل 
اجليد بني البنك املركزي وهيئة ال�شوق املالية، مو�شًحا اأن برنامج تطوير القطاع املايل عمل مع البنك املركزي 
وهيئة ال�شوق املالية لتطوير اإ�شرتاتيجية التقنية املالية التي متت املوافقة الكرمية عليها موؤخًرا، "وهي حتظى 
 2021 يف  الأرقام  اأن  اإىل  النتباه  لفًتا  التاأمني،  تقنية  جمال  تطوير  يف  ت�شهم  كما  كبريين،  وجتاوب  بتفاعل 

و2022 مذهلة فيما يتعلق با�شتخدام التقنية املالية والتقنيات التاأمينية.

قطاع التأمين يحتاج لكيانات واندماجات قوية 

الريا�ض - البالد
ومذكرات  عقود   7 "موانئ"  للموانئ  الع�مة  الهيئة  وقعت 
تف�هم ب�لتع�ون مع �سرك�ئه� يف القط�عن الع�م واخل��ص؛ من 
اأبرزه� اإن�س�ء منطقة لوج�ستية متك�ملة ومنطقة اإع�دة ت�سدير 
ب�أحدث  التحتية  البنية  وتطوير  االإ�سامي،  جييدة  مين�ء  يف 
املوانئ  جمتمع  اإدارة  اأنظمة  وتطوير  الع�ملية،  املوا�سف�ت 

وذلك  رييي�ل،  مليون   900 تن�هز  ا�ستثم�رية  بقيمة  اجلييديييد؛ 
على ه�م�ص اأعم�ل املوؤمتر ال�سعودي البحري الذي ا�ست�س�فته 
مدينة الدم�م حتت رع�ية االأمر اأحمد بن فهد بن �سلم�ن ن�ئب 

اأمر املنطقة ال�سرقية.
و�سمولية  نوعية  نقلة  لتحقيق  العقود  هييذه  توقيع  وييي�أتييي 
ب�ملوانئ  اللوج�ستي  والييدعييم  والت�سغيل  العمل  اآلييييي�ت  يف 

ال�سعودية، يف اإط�ر املب�درات املوكلة للهيئة �سمن برامج 
اأهييداف  مييع  يتم��سى  ومبيي�   ،"2030 "ال�سعودية  روؤيييية 
اللوج�ستية  واخلييدميي�ت  للنقل  الوطنية  االإ�سرتاتيجية 
وحمور  ع�ملي  لوج�ستي  كمركز  اململكة  مك�نة  برت�سيخ 

ثاث ق�رات.
"موانئ" عقد اإن�س�ء منطقة  وي�سمل العقد االأول توقيع 
لوج�ستية متك�ملة، ومنطقة اإع�دة ت�سدير يف مين�ء جدة 
االإ�سامي على م�س�حة 135 األف مرت مربع ،كم� وقعت 
وحو�ص  االقرتاب  قن�تي  تعميق  م�سروع  لتنفيذ  عقدًا 
الدوران واملمرات البحرية وحو�ص املحطة اجلنوبية 
، كذلك مذكرة تف�هم مع ج�معة امللك عبدالعزيز ، بهدف 
تفعيل اأف�سل املم�ر�س�ت يف جم�الت البحث والتدريب 
وال�سوؤون االأك�دميية ذات العاقة ، ومذكرة تف�هم مع 
خدم�ت  تقدمي  اإىل  تهدف  لاعتم�د  ال�سعودي  املركز 
االعييتييميي�د جلييهيي�ت تييقييومي املييطيي�بييقيية املييتييعيي�قييدة مع 
اإدارة  اأنظمة  لتطوير  تف�هم  مذكرة  "موانئ" اأي�س� 
الثورة  تقني�ت  وتطبيق  اجلديد  املييوانييئ  جمتمع 
ال�سعودية وذلك يف  املوانئ  الرابعة يف  ال�سن�عية 

اإط�ر مب�درة املوانئ الذكية.

7
الري��ص- الباد

للمن�س�آت  اإلكرتونية  للنقل 62 خدمة  الع�مة  الهيئة  اأطلقت 
�سمن  البحري  النقل  خييدميي�ت  ميين  امل�ستفيدين  واالأفييييراد 
بوابة نقل االإلكرتونية لتمكينهم من التقدمي وبدء مم�ر�سة 
اأعم�لهم يف بوابة واحدة ت�سم جميع خدم�ت النقل الري 
مراكز  اأو  الهيئة  فييروع  لييزييي�رة  احليي�جيية  دون  والييبييحييري 
خم�س�سة  خييدميية   42 اإدراج  مت  حيث  املعتمدة  اخلييدميية 
لل�سفن البحرية و15 خدمة للوحدات البحرية ب�الإ�س�فة لي 

5 خدم�ت تتعلق ب�سجل اخلدمة البحرية.
التطويرية  جهوده�  ظل  يف  ي�أتي  ذلييك  اأن  الهيئة  وبينت 
على  احليي�ييسييول  ميين  امل�ستفيدين  متييكيين  اإىل  والييهيي�دفيية 
عملية  تعزيز  ي�سمن  ومب�  واأ�سرع،  اأ�سهل  ب�سكل  خدم�ته� 
االأخييرى،  واجله�ت  الهيئة  اأنظمة  بن  والرتابط  التك�مل 
اخلدم�ت  وكييفيي�ءة  جييودة  على  بيييدوره  �سينعك�ص  واليييذي 
امل�ستخدمن  جتربة  وحت�سن  حوكمته�،  وزييي�دة  املقدمة، 

وامل�ستفيدين من هذه اخلدم�ت.

 62 خدمة إلكترونية للنقل البحري

حققت قفزة تاريخية متقدمة 39 مرتبة
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القت�ساد  متانة  على  القت�سادية  الإ�سالحات  »اأثر  درا�سة  وا�ستخدمت 

القت�ساد  ا�ستجابة  ملحاكاة  املركز  طوره  اقت�سادًيا  منوذًجا  ال�سعودي« 

املحلي  والناجت  القت�سادية  البيانات  با�ستخدام  اخلارجية،  لل�سدمات 

الإجمايل ودخل الأ�سر قبل الإ�سالحات القت�سادية التي حددتها الروؤية  

وبعدها، املتمثلة يف التنويع القت�سادي، حيث اأو�سح النموذج اأنه كلما 

ازدادت قابلية القت�ساد لمت�سا�س ال�سدمات اخلارجية زادت متانته.

اقتصاد مرن
وقال رئي�س كاب�سارك فهد العجالن: »اإن للمرونة دورًا حيويًا يف زيادة 

كما  العاملية  والأزمـــات  الكربى  ال�سدمات  حتمل  على  القت�ساد  قــدرة 

�ساهدنا خالل جائحة كوفيد-19، فقد زادت روؤية اململكة 2030 من متانة 

الإ�سالحات  املزيد من  2030 وتنفيذ  اقت�سادها، ومع القرتاب من عام 

اأكرث  ثم  -ومن  مرونة  اأكرث  ال�سعودي  القت�ساد  ي�سبح  اأن  نتوقع  فاإننا 

يعود  مبا  للمملكة  القت�سادية  الــدورة  انتعا�س  يف  ي�سهم  مما  متانة- 

بالنفع على احلكومة وال�سركات والأ�سر على املديني املتو�سط والطويل.

الدكتور  كاب�سارك  يف  الكلي  والقت�ساد  الطاقة  برنامج  مدير  واأو�سح 

لتقلبات  رئي�ًسا  م�سدًرا  تعد  النفط  اأ�سعار  �سدمات  اأن  برييو،  اأك�سل 

اإىل  اململكة  وتهدف  العامل،  يف  للنفط  م�سدر  اأكرب  لدى  الكلي  القت�ساد 

اأي  عن  باقت�سادها  لتناأى   2030 اململكة  لروؤية  وفًقا  اقت�سادها  تنويع 

تقلبات خارجية.

اأن  اإىل  الدرا�سة-،  موؤلفات  -اإحــدى  املطريي  ح�سة  الدكتورة  واأ�سارت 

اقت�سادي  ن�ساط  اإىل  تف�سي  اخلارجية  ال�سدمات  مواجهة  يف  املرونة 

اأكرث ا�ستقراًرا، ويعود بالفائدة على ال�سركات والأ�سر.

وبح�سب الدرا�سة، فاإن احتياطيات النفط �ستظل م�سدًرا مهًما لالإيرادات 

على املدى الطويل، اإْذ �ستزيد اململكة طاقتها الإنتاجية من النفط مبقدار 

الوقت  ويف  القادمة،  ال�سنوات  يف  يومًيا  برميل  مليون 

نف�سه �سي�ستمر حتول القت�ساد ال�سعودي مع ال�ستفادة 

بيئة  لتح�سني   2016 عــام  منذ  املنفذة  الإ�ــســالحــات  مــن 

الأعمال وتعزيز القطاع اخلا�س.

 تنافسية متقدمة
 ،2030 روؤية  وفرتها  التي  اجلديدة  الأعمال  لبيئة  ونتيجة 

24 يف تقرير التناف�سية العاملية،  فاإن اململكة تقدمت للمرتبة 

الن�سف  مبقدار  اململكة  يف  ال�سناعية  املن�ساآت  عدد  وارتفع 

تقريًبا، وتو�سع قطاع اخلدمات بن�سبة الُع�سر، ويتوقع تقرير 

املا�سي  اأغ�سط�س  �سهر  يف  �سدر  الذي  الــدويل  النقد  �سندوق 

الــعــام احلــايل  ال�سعودي خــالل  الإجــمــايل  الــنــاجت املحلي  منــو 

اأ�سرع  �سمن  اململكة  لت�سبح  الهند،  مــتــجــاوًزا   %  7.6 بن�سبة 

القت�سادات منًوا يف العامل.

وو�سحت الدرا�سة اأنه قبل تنفيذ الروؤية كان النمو القت�سادي يف 

اململكة والإنفاق احلكومي مرتبطني ارتباًطا وثيًقا باأ�سعار النفط، 

فقد كان القت�ساد ال�سعودي تاريخًيا اأقل ا�ستقراًرا من القت�سادات 

املتنوعة، مما ت�سبب يف تداعيات على الأ�سر وال�سركات ال�سعودية.

وقد قامت اململكة بحماية القت�ساد املحلي من تقلبات اأ�سعار النفط 

�سوق  يف  ال�ستقرار  لتحقيق  اأوبــك  منظمة  داخــل  العمل  خــالل  من 

املركزي  البنك  يف  واحتياطياتها  ودائعها  ا�ستخدمت  كما  النفط، 

ال�سعودي كعازل لف�سل الإنفاق احلكومي عن تقلبات عائدات النفط، 

ولكن روؤية 2030 نفذت العديد من الإ�سالحات الهيكيلة التي �ساعدت 

القت�ساد  على  الأ�ــســعــار  تقلبات  تــاأثــري  وتقليل  املــرونــة  زيـــادة  على 

ال�سعودي.

الرياض - البالد
ك�سفت درا�سة ملركز امللك عبدالله للدرا�سات والبحوث البرتولية »كاب�سارك«، اأن الناجت املحلي الإجمايل يف اململكة �سي�سبح اأكرث متانة بن�سبة 60 % 

ل�سدمات اأ�سعار النفط بحلول 2030. و�ست�ساعد الإ�سالحات القت�سادية لروؤية اململكة، يف جعل اإنفاق العوائل يف اململكة اأقل عر�سة للتقلبات بن�سبة 

40 %، كما �ست�سهم يف ا�ستقرار الن�ساط القت�سادي وزيادة معدلت التوظيف ودخل الفرد وم�ستويات الرفاه الجتماعي.

 تعزز النمو ومواجهة الصدمات

استعرض إصالحات الرؤية وركائز االستدامة.. "كابسارك": 

متانة االقتصاد السعودي

بيروت - البالد
الربملان  جل�سات  اأوىل  )اخلمي�س(،  اليوم  اللبنانيون  يرتقب 

لنتخاب رئي�س جديد يخل�س البالد من عبث وفو�سى ملي�سيات 

حزب الله املدعومة من اإيران، و�سط مناورات حزبية، وتوقعات 

بعدم اكتمال الن�ساب يف اجلل�سة الربملانية املهمة التي باغت بها 

باغت رئي�س الربملان نبيه بري، النواب ما �سكل ارتباكًا و�سط 

التكتالت النيابية، التي مل حت�سم اأمر مر�سحها للرئا�سة بعد، يف 

لل�سيطرة  مبر�سحه  للدفع  للفر�سة  الإرهابي  احلزب  حتنينّ  ظل 

على مقاليد احلكم وهو ما يرف�سه ال�سعب اللبناين ب�سكل قاطع.

وقال النائب اأ�سرف بي�سون ع�سو كتلة "التحرير والتنمية"، اإن 

رئي�س جمل�س النواب اتخذ قراره بناًء على �سالحياته، وو�سع 

النواب اأمام م�سوؤولياتهم يف انتخاب رئي�س للجمهورية �سمن 

وجود  هو  املهم  اأن  اإذاعــي  حديث  يف  مبينا  الد�ستورية،  املهلة 

رئي�سا  يكون  واأن  ال�سيا�سية  الكتل  طموحات  يلبي  رئي�س 

وطنيا، م�سددا على �سرورة الف�سل بني الدعوة لنتخاب رئي�س 

وبني ت�سكيل احلكومة، فيما اأكد النائب اآلن عون، ع�سو تكتل 

اإىل  �سيدعو  كان  اأنه  يعلم  بري  يعرف  من  اأن  القوي"،  "لبنان 
جل�سة انتخابات رئا�سية بعد جل�سة املوازنة، وهذه الدعوة هي 

الد�ستور  وين�س  النتخاب.  عملية  يف  لالإ�سراع  اإنــذار  جر�س 

اللبناين يف مادته 75 على اأن "املجل�س امللتئم لنتخاب رئي�س 

ويرتتنّب  ت�سريعية،  هيئة  ل  انتخابية  هيئة  ُيعترب  للجمهورية 

اأي  اأو  عليه ال�سروع حاًل لنتخاب رئي�س الدولة دون مناق�سة 

عمل اآخر". وحول ما اإذا كانت جل�سة اليوم �ستنتهي بانتخاب 

رئي�س جديد للبنان، يرى حملييون اأن كل التوقعات ت�سري اإىل 

مفاجاآت،  اأي  ت�سهد  ولن  فقط؛  نب�س  �ستكون جل�سة ج�س  اأنها 

متوقعني عدم اكتمال ن�ساب انعقاد اجلل�سة بانتظار املزيد من 

امل�ساورات والت�سويات اجلارية.

اأن  الأول،  اأم�س  ذكــرت  ر�سمية  لبنانية  اإعــالم  و�سائل  وكانت 

جل�سة  عقد  اإىل  �سيدعو  بــري  نبيه  اللبناين  الــربملــان  رئي�س 

لنتخاب رئي�س جديد للبالد يف 29 �سبتمرب على الرغم من عدم 

الفر�س  وت�ساءلت  بعينه  مر�سح  على  �سيا�سي  توافق  وجــود 

عون  مي�سال  الرئي�س  فــرتة  وتنتهي  الت�سويت.  جنــاح  ب�ساأن 

ال�سا�سة  واأعــرب  اأكتوبر،   31 يف  �سنوات  �ست  ا�ستمرت  التي 

من  �سيعمق  ما  وهو  املن�سب،  �سغور  ب�ساأن  قلقهم  عن  بالفعل 

ال�سيا�سية  ف�سائله  عجزت  الذي  لبنان  يف  املوؤ�س�ساتية  الأزمــة 

عن ت�سكيل حكومة كاملة ال�سالحيات منذ مايو املا�سي. ويتعني 

املوؤلف من  الربملان  امل�سرعني يف  ثلثي  اأ�سوات  احل�سول على 

128 ع�سوًا لكي ينجح املر�سح يف الفوز بالرئا�سة من اجلولة 

الأوىل من الت�سويت، وبعد ذلك �ستكفيه اأغلبية ب�سيطة لتاأمني 

املن�سب.

اإن م�سرف  اللبناين، يو�سف خليل،  املالية  قال وزير  ذلك،  اإىل 

مقابل  لرية   15000 قــدره  ر�سميًا  �سرف  �سعر  �سيتبنى  لبنان 

اجلديد  ال�سرف  �سعر  اأن  مو�سحا   ،1507 من  بــدًل  الـــدولر، 

للرية �سيطبق بدءًا من نهاية اأكتوبر. واأ�ساف اأن ال�سعر اجلديد 

لت اللرية اللبنانية  خطوة اأ�سا�سية لتوحيد �سعر ال�سرف. و�سجنّ

الأ�سبوع املا�سي اأدنى م�ستوياتها مقابل الدولر الأمريكي يف 

ال�سوق املوازية، تزامنًا مع بدء امل�سارف اإقفاًل ملدة ثالثة اأيام 

فيما  فروعها،  من  عــددًا  طالت  اقتحام  عمليات  على  احتجاجًا 

الدولر،  مقابل  لرية   38500 عتبة  وقتها  ال�سرف  �سعر  لم�س 

 38600 ل  �سجنّ بعدما  و�سرافني،  الإنرتنت  عرب  تطبيقات  وفق 

قبلها باأيام، يف م�ستوى هو الأدنى منذ بدء النهيار القت�سادي 

الذي ي�سهده لبنان منذ قرابة ثالثة اأعوام وي�سنفه البنك الدويل 

من بني الأ�سواأ يف العامل.

ــام  اأم تــدريــجــيــًا  الــلــرية  تــراجــعــت   ،2019 الــعــام  ومــنــذ �سيف 

الدولر، لتخ�سر قرابة 95 % من قيمتها، فيما بقي �سعر ال�سرف 

الر�سمي مثبتًا عند 1507 لريات. ويتزامن ذلل مع اأزمة �سيولة 

حادة وتوقنّف امل�سارف عن تزويد املودعني باأموالهم بالدولر.

لبنان.. رحلة البحث عن رئيس يوقف عبث المليشيات
البرلمان يجتمع وارتباك بين الكتل السياسية
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مكة املكرمة- خالد بن مر�ضاح

احتفل املهند�س فرا�س طارق التميمي امل�سرف 

ابنة  من  بزواجه،  مبكة  املعالة  مواقف  على 

عرفات حم�سن اجلابري، وذلك باحدى قاعات 

من  لفيف  بح�سور  املــكــرمــة،  مبكة  الأفــــراح 

باركوا  الذين  واملــعــارف  والأ�ــســدقــاء  الأهــل 

للعرو�سني، متمنئني لهما ال�سعادة والتوفيق 

والذرية ال�ساحلة.

الغامرة  فرحته  عــن  اأعـــرب  فــرا�ــس  العري�س 

ــذهــبــي وتـــوديـــع حــيــاة  بـــدخـــول الــقــفــ�ــس ال

اأن يوفقه  الــلــه عــز وجــل  ــًا  الــعــزوبــيــة، داعــي

الــزوجــيــة يف �سعادة  عــ�ــس  لــبــنــاء  ــه  وزوجــت

بليلة  الفرحة  �ساركهم  من  كل  و�سكر  غامرة، 

العمر.

ــا اجلـــابـــري والــتــمــيــمــي عن  ــرت ــس وعــــرت اأ�

فرحتهم بزواج الأبناء يف هذه الليلة املباركة 

يحبه  ملــا  العرو�سني  يوفق  اأن  الله  �سائلني 

وير�ساه وان يجمع بينهم على خري ويرزقهم 

وامتنانهم  �سكرهم  مبدين  ال�ساحلة،  الذرية 

لكل من ح�سر اأو اأر�سل التهاين والتريكات 

بهذه املنا�سبة الغالية.

أشكر كل من شاركني الفرحة بليلة العمر
اجلابري والتميمي يحتفلون بزواج املهندس فراس .. العريس: 

ن�ستقبل  اأخبار الأفراح واملنا�سبات على ..

  wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ضاح ( اإمييل ( 

جدة - عبد الهادي املالكي 

معايل  املكرمة  مكة  اإمـــارة  وكيل  ح�سل 

القحطاين على و�سام جمل�س  د. م�سبب 

ــة والــتــنــمــيــة  ــي ــدن الـــتـــعـــاون لــلــخــدمــة امل

2022 م، نظري اإجنازاته  الإدارية للعام 

املــ�ــســرفــة ومــ�ــســريتــه الــنــرية يف جمــال 

اعــتــزازه  عــن  م�سبب  د.  وعــر  الإدارة. 

بذل  على  يحفز  اإنــه  وقــال  الو�سام،  بهذا 

املزيد من اجلهد يف قادم الأيام لتحقيق 

اأن  وجل،  عز  املوىل  �سائاًل  الطموحات، 

وجه،  اأكمل  على  مهامه  اأداء  على  يعينه 

واأن يكون عند ح�سن ظن اجلميع.

جدة- خالد بن مر�ساح

�سالح  بــن  عبداملح�سن  ديــوانــيــة  ا�ست�سافت 

الراجحي واأبنائه بجدة، رجل الأعمال الدكتور 

عن  حتــدث  الــذي  البي�ساين،  حويل  بن  ر�سيد 

الحتفال باليوم الوطني، فقال: اإن ق�سة غرام 

حب الوطن واحتفاء بحب يرجتم الأحا�سي�س 

عفوي  �سحر  الوطن  فحب  وكلمات،  �سور  اىل 

ونزعة �سبقة لوطن ي�سيء لنا عتمة الأيام، تلك 

هي العذوبة التي ل يلوثها �سيء، عذوبة مثل 

َدَفة يتنا�سر منها امل�سك. اأح�ساء �سَ

احلياة  هــو  الــوطــن  اإن  البي�ساين:  ــاف  واأ�ــس

والــلــهــفــة والــ�ــســوق والــعــاطــفــة، وهـــو �سعور 

داخلي وجداين يحتل خاليا اج�ساجنا..

كــــرم عــبــداملــحــ�ــســن  املــحــا�ــســرة  ــايــة  ــه ن ويف 

الراجحي الدكتور ر�سيد البي�ساين، وعددًا من 

ال�سيوف.

وكيل إمارة مكة يحصل
على وسام مجلس التعاون

الجامعي يحتفي بليلة العمر

قنصلية المملكة في كانو تحتفل باليوم الوطني

في ديوانية الراجحي.. البيضاني يتحدث عن حب الوطن

جدة - البالد

الله،  -رحمه  اجلامعي  �ساكر  اأبناء  احتفل 

ــــك يف اإحــــدى  ــم خـــالـــد، وذل ــه بـــــزواج اأخــي

من  لفيف  وبح�سور  بجدة،  الأفــراح  قاعات 

الأ�سدقاء والأقارب ووجهاء املجتمع.

الحتفال �سهد العديد من الفعاليات ال�سعرية 

تهانينا  احلــ�ــســور،  ا�ستح�سان  نالت  التي 

واألف مبارك للعري�س.

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي

ال�سعودية  العربية  اململكة  قن�سلية  اقامت 

اليوم  حفل  نيجرييا  بجمهورية  كانو  يف 

عـــدد من  ــل  92، وحــ�ــســر احلــف ــوطــنــي  ال

ومنها  والدبلوما�سية  الهامة  ال�سخ�سيات 

عــبــدالــلــه قندوجى  الــدكــتــور  كــانــو  حــاكــم 

والقنا�سل  بــايــرو،   امينو  كــانــو  واأمـــري 

وقد  الأعــمــال.  ورجــال  كانو،  فى  العامني 

ال�سعودية،  العر�سة  يف  احل�سور  �سارك 

مكتب  مــديــر  وقـــدم  املــزمــار،  لعبة  واأدوا 

اخلطوط ال�سعودية فى كانو املهند�س عماد 

ال�سبحى، خم�س تذاكر جمانية للموظفني 

املميزين فى القن�سلية، كما قامت القن�سلية 

بتكرمي املعلم يو�سع اآدم الذى اأم�سى اأكرث 

حجاج  خدمة  فى  اململكة  فى  عاما   4٨ من 

جمهورية نيجرييا.

�أخبارهم

خالة  ــلــه  ال رحــمــة  اىل  انــتــقــلــت 

د.معتوق  الإعــالمــي  الزميل 

عبدالله ال�سريف ، وقد متت 

احلــرم  يف  عليها  الــ�ــســالة 

مقابر  املكي، ودفنت يف 

وتلقت  الــ�ــســرائــع، 

الفقيدة  ــرة  اأ�ــس

بحي  الـــعـــزاء 

مـــعـــ�ـــســـي يف 

الطائف.

خالة معتوق يف ذمة اهلل

 اأ�سدر مدير عام ال�سوؤون ال�سحية مبنطقة مكة 

املكرمة الدكتور وائل بن حمزة 

بتمديد  قـــرارا   مطري، 

الأخ�سائي  تكليف 

بن  حــمــد  الإداري 

فــيــحــان الــعــتــيــبــي، 

كـــمـــتـــحـــدث ر�ــســمــي 

ال�سحية  لــلــ�ــســوؤون 

باملنطقة.

اأجرى الدكتور �سيف الله مهدي، عملية جراحية 

جدة،  مبحافظة  الع�سكري  فهد  امللك  مب�ست�سفى 

والتي تكللت ولله احلمد بالنجاح. 

�سدر الأمر امللكي الكرمي 

ــركــن  بــرقــيــة الــعــقــيــد ال

ــر  ــا�ــس ـــر حمـــمـــد ن نـــا�ـــس

من�سوبي  مــن  ــعــمــاري  ال

اإىل  الرية  القوات 

"عميد  رتـــبـــة 

ركن".

التمديد للعتيبي متحدثا للصحة 

عملية جراحية لضيف اهلل

رتبة عميد ركن للعماري 

مصعب وعبد العزيز 
إلى القفص الذهبي

مكة املكرمة - البالد 

بعقد  احلربي  ليف  مقبول  الأعــمــال  رجــل  احتفل 

قران ابنيه )م�سعب وعبدالعزيز(، وذلك يف اإحدى 

القاعات مبكة املكرمة.

كما �سكر احلربي كل من ح�سر و�ساركهم الفرحة 

ولــكــل مــن هــنــاأه بـــزواج الأبــنــاء، �ــســائــاًل الــلــه اأن 

يوفقهم ملا يحب وير�سى وان يجمع بينهم يف خري 

ويرزقهم الذرية ال�ساحلة.

آل الذماري يزفون فيصل
جدة - البالد

احتفل اأبناء علي عبده الذماري -رحمه الله بزفاف 

�سقيقهم املهند�س في�سل بن علي الذماري على ابنة 

بجدة،  القاعات  اإحدى  يف  وذلك  املرزوقي،  با�سل 

بح�سور عدد من رجال والأعمال ولفيف من الأهل 

والهازيج  الأنغام  على  �سهروا  الذين  والأ�سدقاء 

ال�سعبية.

وعر العري�س عن �سكره وتقديره للح�سور الذين 

�ساركوه الفرحة.

مكة املكرمة - البالد 

الله،  الــعــبــديل -رحــمــه  �ــســامل  بــن  اأبــنــاء خــالــد  احتفل 

العبديل،  خالد  بن  اأحمد  اأخيهم  بزفاف  خلف،  واأخيه 

باإحدى  م�ستنطق،  م�سطفى  �سمري  الدكتور  ابنة  على 

القاعات مبكة املكرمة، بح�سور جمع من رجال الأعمال 

والأقـــارب  الأهــل  من  ولفيف  واملو�سيقيني  والفنانني 

والأ�سدقاء الذين باركو للعري�س.

ــدر عـــن �ــســكــرهــمــا لكل  ــن وعـــر الــعــريــ�ــس و�ــســقــيــقــه ب

احلا�سرين الدين �ساركوهم الفرحة.

أفراح العبدلي بزفاف أحمد

املدينة املنورة- البالد

اأمــني  برقية  الــداخــلــيــة  وزيـــر  �سمو  قـــرار  �ــســدر 

املدينة   باإمارة  املنورة  املدينة  منطقة  جمل�س  عام 

املهند�س حممد بن اإبراهيم عبا�س للمرتبة الرابعة 

ع�سرة. 

الــرقــيــة  حمــمــد  لــلــمــهــنــد�ــس  تـــبـــارك  "البالد" 
،وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتقدم.
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جدة- البالد
تّغلب اأخ�سر ال�س�لت على نظريه الي�ب�ين 2/1 يف افتت�ح م�سواره بك�أ�س 
اآ�سي� املق�مة ح�لًي� يف دولة الكويت. �سجل للأخ�سر ن��سر احل�رثي، وحم�سن 

فقيهي)د15،11(.
وقد ح�سد ح�ر�س اأخ�سر ال�س�لت حمود الده�ن لقب )رجل املب�راة(؛ نظري 

م�س�همته يف �سن�عة هديف اللق�ء، وت�سديه لهجم�ت املنتخب الي�ب�ين.
منتخب  ملواجهة  حت�سرياته  اخلمي�س  اليوم  ال�س�لت(  )اأخ�سر  و�سيبداأ 

فيتن�م غدا اجلمعة يف اجلولة الث�نية ملن�ف�س�ت ك�أ�س اآ�سي�.

أخضر الصاالت يتخطى اليابان بكأس آسيا

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

المستضعفون
هل �سبق، واأن ف�ز اأحد الفرق امل�ست�سعفة- التي لي�ست �سمن 
نعم، واأبرز مث�ل  قبل؟ اجلواب  الع�مل من  بك�أ�س  التوقع�ت- 
ذلك  ُيعترب  مل  الذي   1950 ع�م  يف  اأوروجواي  هو  ذلك  على 
الوقت من�ف�ًس�، وك�ن بعيًدا كل البعد عن اأ�س�طري ع�م 1930 ، 
ومع ذلك فقد اأزعجوا الربازيل املر�سحة للفوز ب�لبطولة ، كم� 
اأن اأمل�ني� الغربية يف ع�م 1954 ك�نت م�ست�سعفة حيث ك�نت 
الث�نية، ومل  الع�ملية  منذ احلرب  الأمل�ين  للفريق  بطولة  اأول 
يكن ب�لفريق املر�سح، حيث ك�ن املر�سحون هم منتخب املجر 
العظيم والربازيل اإىل حد م�، لكن الأمل�ن عكروا �سري الت�ريخ 
النه�ئية،  املب�راة  يف  العظيم  املجري  املنتخب  لذلك  ب�لن�سبة 
ب�لبطولة  للفوز  الأكرب  املر�سح  الأمل�ين  املنتخب  يكن  مل  كم� 
ع�م 1974، ومع ذلك لي�س ب�ل�سرورة اأن يكون معي�ر ت�سنيف 
اأي فريق كم�ست�سعف هو الفوز ب�لبطولة، ولكن الربوز على 

�سعيد م�ستوى امل�س�ركة اأي�سً�.  
اآخر،  اىل  الع�مل يختلف من منتخب  ك�أ�س  النج�ح يف  معي�ر 
وبدن �سك اأنك اإن �س�ألت اأي لعب اأو مدرب عن اأمنيته ب�لفوز 
بك�أ�س الع�مل �سيجيب بنعم، ولكن يف قرارة نف�سه يتمنى اأن 
كثرية  عوامل  وهن�لك  ن�جحة،  اأو  م�سرفة  مب�س�ركة  يخرج 
النت�س�ر  يف  الرغبة  مثل  ن�جحة  ب�أنه�  امل�س�ركة  لت�سنيف 
والثقة  الفوز  عقلية  من  ال�سحيح  واملقدار  مب�راة،  كل  يف 
بقدراتك والروح القت�لية بعدم ال�ست�سلم مهم� ك�ن اخل�سم، 
على  ب�لقدرة  فيه�(  املب�لغ  )غري  الواقعية  اأو  والرباغم�تية 
و�سعفه  قوتك  نق�ط  على  واللعب  خ�سم،  كل  مع  التكيف 
ا�ستغلل  على  والقدرة  ل�س�حلك  �سعفه  نق�ط  وا�ستخدام 
غ�ية  وهو  احلظ  نعم  احلظ.  واأخرًيا  اإت�حته�،  عند  الفر�س 

املجتهدين.
ل  العوامل  هذه  جميع  متتلك  التي  املنتخب�ت  اأن  احلقيقة 
ويحتلون  ب�لبطولة  يفوزون  الذين  وهم   ،4 اأو   3 تتعدى 
املجتهدون  امل�ست�سعفون  يفتقر  م�  الأوىل حيث ع�دة  املراكز 
اإىل اخلربة والرباغم�تية؛ مثل الي�ب�ن �سد بلجيك� يف 2018 
يت�أهل  حيث  لإتق�نه�  طويل  زمن  اإىل  حتت�ج  الأمور  وهذه 
الكثري من املنتخب�ت لك�أ�س الع�مل مببداأ " لكل ح�دث حديث" 
لبد  منتخبن�  تقييم  عند  مطر" لذلك  الله  ويجيب  "نت�أهل  اأو 
الأقل  على  نرى  اأن  حقن�  من  لذلك  ب�لواقعية؛  نتحلى  اأن  من 
عقمً�  ت�س�هد  اأن  ل  ولعبيه،  رين�رد  ال�سيد  من  املح�ولة 
هجوميً� اأو �سي�عً� دف�عيً� وك�أنه� املرة الأوىل التي نلعب فيه� 
مب�راة دولية، وهذا الأمر هو م� يجعل الكثري من الإعلميني 
يقّيمون املوقف بتطبيق املثل ال�سعبي الق�ئل " طخه اأو اك�سر 
خمه" فل جم�ل للنقد والتحليل املنطقي، وهذا الأمر للأ�سف 
مل ي�س�عد ال�سيد رين�رد يف منعه ب�أداء املنتخب ال�سلبي الذي 

ابتداأ منذ اآخر جولت الت�سفي�ت حتى مب�راة الإكوادور.
ُبعد اآخر..

كو�ست�ريك� 2014 يف نظري اأف�سل اأداء لفريق م�ست�سعف 
يف ت�ريخ ك�أ�س الع�مل ب�لأخذ يف العتب�ر جميع العوامل. 

 MohammedAAmri@

حممد العمري 

األخضر يعود للوطن.. و3 مباريات ودية في أكتوبر كالم كورة

أيام الفيفا تصدم الهالليين 
الريا�س - حممد اجلليحي

لعبي  الإ�س�ب�ت  داهمت 
الــــــهــــــلل املــــ�ــــســــ�ركــــني 

مــــــع املــــنــــتــــخــــب يف 
اأقيم  الــذي  مع�سكره 
ت�أهب�  اإ�ــســبــ�نــيــ�؛  يف 
ك�أ�س  يف  للم�س�ركة 

الع�مل 2022 بقطر. 
يــ�ــســتــطــع  ومل 

�سلم�ن الفرج منذ 
املع�سكر  بــدايــة 

ـــ�رك  ـــ�ـــس ي اأن 
ـــــ�ءي  ـــــق ل يف 
الأكــــــــــــوادور 
واأمـــــــريـــــــكـــــــ� 

بــ�ــســبــب اإ�ــســ�بــة 
عـــ�ـــســـلـــة الــــ�ــــســــ�ق، 
ــــر  ـــــــه يــــ��ــــس وحلـــــــق

الــ�ــســهــراين وحمــمــد 
الـــعـــويـــ�ـــس مــــع غــيــ�ب 

ـــذي  �ـــســـ�مل الــــدو�ــــســــري، ال
ا�ستئ�س�ل  عملية  اأجــــرى 
الـــزائـــدة الـــدوديـــة يف اأحــد 
و�سط  اإ�سب�ني�  م�ست�سفي�ت 
الطبي  اجلــهــ�ز  مــن  مت�بعة 

للمنتخب. 
لعــبــي  اإىل  وبــ�لإ�ــســ�فــة 

4 جوالت ساخنة في الدوري قبل التوقف

جدة – هالل �سلمان
تعود اأندية دوري رو�سن ال�سعودي للمحرتفني 
�سهر  خــلل  �س�خنة  جــولت   4 يف  التن�ف�س  اإىل 
ا�ستعدادات  الطويل؛ ب�سبب  التوقف  اأكتوبر قبل 
منتخبن� الوطني للم�س�ركة يف ك�أ�س الع�مل 2022 
ال�سبت  يومي  اخل�م�سة  اجلولة  وتلعب  بقطر. 
والأحد املقبلني، املوافق 1 و2 اأكتوبر، فيم� تلعب 
اجلولة ال�س�د�سة يومي 6 و7 اأكتوبر، وال�س�بعة 
يومي 10 و11 اأكتوبر، والث�منة يومي 15 و16 
ــدوري  ال قط�ر  يتوقف  اأن  قبل  ذاتـــه،  ال�سهر  مــن 
حتى منت�سف �سهر دي�سمرب املقبل، حيث �ستلعب 

اجلولة الت��سعة من الدوري يوم 15 منه.
ول �سك اأن اجلدول امل�سغوط �سيرتك اآث�ره على 

الأندية واللعبني، حيث �ستحر�س الأجهزة الفنية 
على حتقيق النت�س�رات ب�أقل جمهود ممكن على 
خ�سو�س�  للإ�س�ب�ت،  لعبوه�  يتعر�س  اأّل  اأمــل 
مع�سكرا  �سيخو�سون  الذين  الدوليني  اللعبني 
اأكتوبر ميتد  �سهر  الث�ين من  الن�سف  اإعدادي� يف 

حتى موعد انطلق مب�ري�ت ك�أ�س الع�مل.
دوري  جــدول  ترتيب  ال�سب�ب  فريق  ويت�سدر 
متقدم�  نقطة،   12 بر�سيد  جولت   4 بعد  رو�سن 
الر�سيد  الذي ميتلك  الهلل  الأهــداف على  بف�رق 
 10 ميتلك  الـــذي  الحتـــ�د  يليهم�  ذاتـــه،  النقطي 
ثم  التف�ق،  مع  بتع�دله  نقطتني  فقد  حيث  نق�ط، 
 9 منهم�  ولكل  الط�ئي  مع  م�س�ركة  رابع�  الن�سر 

نق�ط.

جدة – 
هالل �سلمان

الوطني  عادت بعثة منتخبنا 
املرحلة  ختام  بعد  الريا�ض،  اإىل  اأم�ض 
العامل  لكاأ�ض  الإع���دادي  الربنامج  من  الثانية 
املقبل،  نوفمرب  �شهر  يف  تنطلق  التي  بقطر   2022
حيث خا�ض الأخ�شر مباراتني اأمام كل من الإكوادور واأمريكا 

انتهتا بالتعادل ال�شلبي.

الإ�شبانية  األيكانتي  مدينة  مع�شكر  منتخبنا  وودع 
ودي��ة  م��ب��اري��ات   3 و�شيخو�ض  امل��رح��ل��ة،  ه���ذه  ب��خ��ت��ام 
جميعها  و�شتقام  اأكتوبر  �شهر  من  الأخ��ر  الأ�شبوع  يف  دولية 
برناجمه  من  الثالثة  املرحلة  �شمن  ظبي،  اأبو  الإماراتية  العا�شمة  يف 

الإعدادي للمونديال.
مدينة  ا�شتاد  على  املقبل  اأكتوبر   22 يوم  مقدونيا  منتخب  مع  الأخ�شر  و�شيلعب 
زايد الريا�شية يف اأبو ظبي، ثم يواجه نظره الألباين يوم 26 اأكتوبر على ا�شتاد اآل 
نهيان بالعا�شمة الإماراتية، قبل اأن يختتم هذه املرحلة مبواجهة منتخب هندورا�ض 

يف 30 اأكتوبر على ا�شتاد اآل نهيان اأي�شا.
�شهر  يف  ودية  مباريات  بثالث  للمونديال  حت�شراته  الوطني  منتخبنا  ويختتم 
حيث  العامل،  كاأ�ض  يف  م�شواره  بدء  قبل  والأخ��رة  الرابعة  املرحلة  �شمن  نوفمرب 
اأبو  زايد يف  بن  ا�شتاد حممد  على  املقبل  نوفمرب   6 يوم  اأي�شلندا  منتخب  �شيواجه 
ظبي، ثم يلعب مع بنما يف 10 نوفمرب على ا�شتاد مدينة زايد الريا�شية بالعا�شمة 
منتخب  اأم��ام  العامل  كاأ�ض  قبل  الودية  مبارياته  اآخ��ر  يخو�ض  اأن  قبل  الإم��ارات��ي��ة، 

كرواتيا بالريا�ض.

الأزرق  �ــســيــفــتــقــد  الأخـــ�ـــســـر 
جمــمــوعــة مـــن الـــلعـــبـــني يف 
لــقــ�ئــه املــقــبــل اأمـــــ�م الــتــعــ�ون 
�سمن اجلولة اخل�م�سة من 
للمحرتفني،  رو�سن  دوري 
ــــكــــوري  يـــتـــقـــدمـــهـــم ال
ــغ  ـــي جــ�ن ـــوب اجلـــن
والـــكـــولـــومـــبـــي 

كــويــلر، الـــذي مل يــ�ــســ�رك يف 
مب�راة اعتزال نواف اخل�لدي.
هذه الغي�ب�ت املوؤثرة اأدخلت 
الأرجنتيني دي�ز يف قلق كبري، 
حيث ي�سعى لعدم التفريط يف 
الق�دم،  التوقف  قبل  نقطة  اأي 
بعد اجلولة الت��سعة للم�س�ركة 

يف ك�أ�س الع�مل.



• يف البداية من هي هديل املالكي ؟
وم��درب��ة  اأث���ق���ال،  ورف���ع  فتن�س  م��درب��ة   -
امل���ن���ت���خ���ب ال�������س���ع���ودي لأل�����ع�����اب ال���ق���وى 
العام  الإ���س��راف  توليت  ثم   ،2019/2020

على منتخب ال�سيدات يف األعاب القوى. 
• اأي��ن ومتى ب��داأت ال��ت��دري��ب.. وم��ا هي 

موؤهالتك يف هذا املجال؟
اأك��ر من  ال���دورات يف  العديد من  ل��دى   -
جمال ريا�سي من دول عربية حيث ح�سلت 
ودورة  ال��ت��غ��ذي��ة،  يف  ب��ك��ال��وري��و���س  ع��ل��ى 
يف  فيت(  )ك��رو���س  البدنية  اللياقة  مدربي 
مركز اإعداد القادة بالإمارات، ودورة اللياقة 
اإع���داد  م��رك��ز  يف  ال�سحة  وتعزيز  البدنية 
�سخ�سي  تدريب  ودورة  بالريا�س،  القادة 
احتاد  من   IFBB اأكادميية  اأج�سام  كمال 
الإمارات، كما اأنني ع�سو يف رابطة الإبداع 
ال�ستثمار  جل��ن��ة  يف  وع�����س��و  اخل��ل��ي��ج��ي، 

الريا�سي.
القوى  األعاب  منتخب  تدريب  كان  هل   •
لل�سيدات اأول مهمة لك.. اأم اأن هناك جتارب 

�سابقة لك ؟
- �سبق يل العمل يف اأكر من ناد ن�سائي، 
وق���م���ت ب��ت��ن��ظ��ي��م ال���ع���دي���د م���ن ال��ب��ط��ولت 
ريا�سي  تخ�س�س  من  اأك��ر  يف  التن�سيطية 

واإعداد بطالت يف عدة األعاب.
األعاب  على  عام  كم�سرف  عملك  بحكم    •
اأكر  حدثينا  اململكة..  يف  لل�سيدات  القوى 

عن ذلك وما هي املهام املوكلة لك؟
كمنظومة  نعمل  املنتخبات  جلنة  يف   -
واحدة، واأنا جزء منها؛ حيث نتقا�سم املهام، 
ففي اللجنة يوجد جنوم كبار واأبطال عامل 
يف  الأك���ر  الن�سيب  لهم  وك��ان  اللعبة،  يف 
توجيهي، وتق�سيم هذه املهام بحكم خرتهم 
الواحد،  الفريق  بروح  فعملنا  واأ�سبقيتهم، 

امل�سابقات  تنظيم   يف  بالفعل  و�ساهمنا 
وا�ستقطابهم،  املواهب  عن  للك�سف  املحلية؛ 
وتوفري بيئة مترين منا�سبة لل�سيدات خالل 
اخلارجية،  امل�ساركات  بدء  قبل  املع�سكرات، 

واأثناء م�ساركتهم خارج اململكة. 
• ماهي خططكم امل�ستقبلية لألعاب القوى 

للعن�سر الن�سائي؟
ل���الأن���دي���ة  ك���ب���ري  ب�������س���ك���ل  ت���وج���ه���ن���ا   -
ال��ك��وادر الأق��وى  والأك��ادمي��ي��ات للبحث عن 
والأف�سل وو�سع معايري لختيار الالعبات، 
للم�ساركة وحتقيق م�ستويات تليق مبنتخب 

اململكة لألعاب القوى. 
القوى  لألعاب  املقدم  الدعم  ترين  كيف   •

الن�سائية؟
تخ�سي�س  مت  حبيب،  د.  رئا�سة  خ��الل   -
فكانت  وم�ساركاتهن،  لل�سيدات  ميزانية 
م�ساركات ال�سيدات  ثابتة يف كل البطولت" 
العربية واخلليجية والعاملية" وهذا بف�سل 

الله، ثم دعمهم املتوا�سل. 
• كيف ترين اإقبال ال�سيدات على ممار�سة 

األعاب القوى؟ 
- الإقبال يف تزايد، والألعاب الفردية دائما 
لزيادة  وذل��ك  الهتمام؛  من  كثرًيا  تلقى  ما 
للم�ساركة  ال�سيدات  ل��دى  والرغبة  ال��وع��ي 

ومتثيل املنتخب ال�سعودي لألعاب القوى.
القوى  لأل��ع��اب  ل��واق��ع  تقييمك  ه��و  م��ا   •

الن�سائية حالًيا؟ 
- اأراها بداية جيدة؛ كون عن�سر ال�سيدات 
اآخ��ر  خا�سة  ال��ب��ط��ولت،  ك��ل  يف  ثابتا  ك��ان 
مو�سمني مبختلف امل�سميات والفئات) فريق 

اأول و�سباب ونا�سئات(. 
• ماذا عن البطولت القادمة لل�سيدات؟

- اإن ���س��اء ال��ل��ه، م��ع دع���م الأن���دي���ة وب��دء 
اأكر جدية، �ستكون م�ساركات  العمل ب�سكل 

ال�سيدات اأف�سل واأقوى.
لألعاب  الن�سائية  التدريب  اأم��اك��ن  هل   •
القوى يف الأندية منا�سبة؟ وهل هنالك خطة 

لتطويرها؟
بدايته،  يف  املو�سوع  لالأندية،  بالن�سبة   -

لرتغيب  ي�سعى  ال��ك��ل  ل��ك��ن 
ال�������س���ي���دات وت�����س��ج��ي��ل��ه��ن 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ودع��م��ه��ن 

الفني واملادي. 
• كيف يتم تطوير" اأم 
لل�سيدات  الألعاب" خا�سة 

ب��ح��ك��م ق��ل��ة امل��ح��رتف��ات يف 
اللعبة؟

اجلميع"  ب���ت���ع���اون   -
م���������س����وؤول����ني واأن�����دي�����ة 

ومعاهد"  ومدربني  ومدربات 
�سن�سل لهدفنا يف رفع م�ستوى 

الالعبة ال�سعودية، من حيث طرح الدورات 
كفاءة  الأك���ر  امل��درب��ات  بع�س  وا�ستقطاب 
وتوفري  اخل���ارج،  من  اللعبة  يف  والأ�سبق 

البيئة املنا�سبة للعمل. 

كلمة �أخرية؟
اللعبة  ه��ذه  على  القائمني  كل  اأ�سكر   -
وثقتهم،  املتوا�سل  دعمهم  على  والحتاد 
لت�سليطه  الإع������الم  ب��ال�����س��ك��ر  واأخ�������س 
املجال  ال�سعودية يف  املراأة  ال�سوء على 
اأو  مطبوعة،  �سحف  �سواء  الريا�سي، 
ونطمح  ريا�سية،  برامج  اأو  الكرتونية 
البالد"  ل�سحيفة"  و�سكًرا  لالأف�سل.. 

العريقة على هذا احلوار.

11اخلمي�س 3 ربيع الأول 1444ه� املوافق 29 �سبتمر 2022م ال�سنة 91 العدد 23741 األسبـوعية

المشرفة على منتخب ألعاب القوى النسائي.. هديل الماليك لـ             :

"أم األلعاب" تجذب السيدات.. 
ونسعى لتطوير اللعبة

مباراة في السماء تدخل موسوعة )غينيس(
جدة – �لبالد

ا�ستثنائية  م��ب��اراة  دخلت 
انعدمت  ط��ائ��رة  يف  اأق��ي��م��ت 
بع�س  يف  ف��ي��ه��ا  اجل��اذب��ي��ة 
م�����راح�����ل�����ه�����ا، م���و����س���وع���ة 
"غيني�س" لالأرقام القيا�سية، 
لأن���ه���ا ك���ان���ت ع��ل��ى ارت���ف���اع 
)20.230( قدمًا )6166.1( 

مرتًا. 
التجربة  ه��ذه  يف  و�سارك 
لع�����ب ب��ر���س��ل��ون��ة وري�����ال 
مدريد ال�سابق لوي�س فيغو، 
القدم  كرة  هواة  اإىل  اإ�سافة 

من خمتلف اأنحاء العامل. 
وب��ل��غ��ت م�����س��اح��ة امل��ل��ع��ب 
م��رب��ع��ًا، وج���رى  م����رتًا   75
ل��ه��ذه  خ�����س��ي�����س��ًا  ت�سميمه 

املباراة داخل الطائرة.
وع����ّل����ق ف��ي��غ��و احل��ا���س��ل 

ع��ل��ى ج��ائ��زة ال��ك��رة ال��ذه��ب��ي��ة ع���ام 2000 
"كرة ال��ق��دم  ع��ل��ى ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة، ق��ائ��اًل: 
النا�س  وتوحد  احل��دود  تتجاوز  لعبة  هي 

من  الكثري  يف  �ساركت  لقد  ال��ع��امل.  ح��ول 
بالأجواء  م�سحونة  مالعب  يف  املناف�سات 
امللتهبة والعواطف اجليا�سة التي تتجاوز 
ذات  عاي�ست  وق��د  واجلن�سيات،  الثقافات 

فوق  ق��دم  األ��ف   20 ارت��ف��اع  على  التجربة 
�سطح الأر�س، مع جمموعة من ع�ساق كرة 
القدم الذين ارتقوا ب�سغفهم بهذه الريا�سة 

اإىل اآفاق غري م�سبوقة".

ميسي يحقق الفوز المئوي والهدف رقم 90
جدة – �لبالد

ال��دويل  انت�ساره  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  حقق 
مرمى  يف  بالده  منتخب  ثالثية  من  هدفني  بت�سجيله   100 رقم 

جامايكا، خالل مباراة ودية ا�ستعدادية ملونديال قطر 
يف مدينة نيوجري�سي الأمريكية، لي�سبح " راق�سو 
التانغو" اأقرب اإىل ال�سل�سلة القيا�سية لإيطاليا من 

دون خ�سارة.
البالغ  الفرن�سي  جرمان  �سان  باري�س  جنم  ورفع 
35 عامًا ر�سيده من الأهداف الدولية اإىل 90 هدفًا 

يف 164 مباراة، بعدما �سارك كبديل يف ال�سوط 
ب��ول  "ريد  ملعب  ع��ل��ى  امل���ب���اراة  م��ن  ال��ث��اين 
اأرينا"، حيث عانى من اأعرا�س الإنفلونزا قبل 

اأحد امل�سجعني  اقتحام  املباراة  املباراة.�سهدت 
اأر�س امللعب، حيث وقع مي�سي على ظهره، قبل 

اأن يقتاده رجال الأمن خارج امللعب.
ف����وز منتخب  ب��ت��اأك��ي��د  و���س��اه��م ه��دف��ا م��ي�����س��ي 
من  مباراة   35 الآن  حتى  خا�س  ال��ذي  الأرجنتني 
 2019 العام  اإىل  تعود  �سل�سلة  يف  خ�سارة،  دون 
ُبعد  على  وبات  اأمريكا،  كوبا  نهائي  خ�سارة  منذ 
مباراتني فقط من الرقم القيا�سي العاملي للمنتخب 

الإيطايل )37 مباراة بني عامي 2018 و2022(. ويتطلع مي�سي، 
الفوز على هندورا�س )3-0( يف  اأي�سًا يف  الذي �سجل هدفني 
العامل  بكاأ�س  للفوز  الأرجنتني  لقيادة  املا�سي،  ميامي، اجلمعة 
الأرجنتني  وتخو�س   .1986 عام  منذ  والأوىل  الثالثة  للمرة 
مباراة اأخرى �سد الإمارات يف 16 نوفمر املقبل، قبل بدء 
من   22 يف  ال�سعودية  مبواجهة  البطولة  يف  م�سوارها 
ال�سهر ذاته. ويف ال�سياق ذاته، كافاأ الحتاد الأرجنتيني 
على  �سكالوين  ليونيل  املنتخب  مدرب  القدم  لكرة 
نهائيات  حتى  عقده  بتمديد  املميز  الأداء 
كاأ�س العامل 2026. وحل �سكالوين )44 
بعد  �سامباويل  خورخي  حمل  ع��ام��ًا( 
يف  فرن�سا  اأم��ام  الأرجنتني  خ�سارة 
وقاد   ،2018 ملونديال   16 ال�  دور 
للفوز  املا�سي  ال��ع��ام  الأرج��ن��ت��ني 
بكاأ�س اأمريكا اجلنوبية لأول مرة 
منذ عام 1993، اإ�سافة اإىل 35 
مباراة متتالية من دون هزمية 
ال��رازي��ل  اأم���ام  خ�سارتها  منذ 
يوليو   2 يف  اأم��ري��ك��ا  ك��وب��ا  يف 

.2019

حاورها- د. حامت العطرجي 
حا�سلة علي العديد من الدورات التطويرية داخليًا وخارجيًا حيث تعد من الكفاءات الن�سائية التي ي�سار اليها بالبنان يف 
هذا املجال تدرجت من مدربة رفع اأثقال  اإىل مدربة للمنتخب ال�سعودي لألعاب القوى لل�سيدات ثم  و�سلت لتكون م�سرفة 
عامة على منتخبنا الوطني  لل�سيدات لألعاب القوى، اإنها هديل املالكي التي ا�ست�سفناها يف هذا اللقاء لت�سليط ال�سوء على 

ريا�سة األعاب القوى الن�سائية .
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الريا�ض ـ البالد 
للمخرجة  هالة"  "عزيُز  فيلم  مــ�ــســروع  يــ�ــســارك 
ال�سعودية جواهر العامري، �سمن قائمة امل�ساريع 
املختارة للم�ساركة يف الن�سخة التا�سعة مللتقى 
�سمن  ُيــعــقــد  ـــذي  ال ال�سينمائي،  الــقــاهــرة 
املقررة  ال�سينما،  ل�سناعة  القاهرة  اأيــام 
 44 الـــ  الــدورة  فعاليات  خــال  اإقامتها 
الدويل،  ال�سينمائي  القاهرة  ملهرجان 
22 نوفمرب  اإىل   13 الفرتة من  يف 

املقبل.
القاهرة  مهرجان  اإدارة  واأفــادت 

"عزيُز  فيلم  م�سروع  باأن  اأم�س   بياٍن  يف  ال�سينمائي 
هالة" يناف�س يف م�سابقة امل�ساريع الروائية الطويلة 
م�ساريع   6 ت�سم  الــتــي  التطوير"،  "مرحلة  �سمن 
والــ�ــســودان  ال�سعودية  العربية  اململكة  مــن  روائــيــة 

وتون�س واملغرب بالإ�سافة اإىل م�سروعني من م�سر.
ال�سينمائي  القاهرة  ملتقى  اأن  اإىل  البيان  واأ�ــســار 
يهدف اإىل تعزيز العاقة بني ال�سينما العربية وامل�سهد 
الدويل لل�سناعة ال�سينمائية، من خال اختيار العديد 
10 دول عربية  املــ�ــســروعــات لأفـــام واعـــدة مــن  مــن 
ــاع  الأو�ــس تعك�س  الــتــي  الق�س�س  تر�سد  خمتلفة؛ 

الراهنة داخل هذه الدول.

 »عزيُز هالة« يعكس الحس اإلبداعي للسينما السعودية 

وا�شنطن ــ وكاالت 
لإدخــال  وات�ساب  تطبيق  ي�ستعد 
خــالــه  مـــن  يــتــيــح  "كبري"،  تــعــديــل 
املكاملات،  اإجــراء  اإمكانية  مل�ستخدميه 
روابط" ميكن  "عرب  اإليها،  الن�سمام  اأو 
"�سكاي  ح�سب  التطبيق،  داخــل  اإن�ساوؤها 

نيوز عربية".
من  التطبيق  م�ستخدمو  يتمكن  التفا�سيل،  ويف 
اإر�سال "الرابط" لأي �سخ�س ي�ستخدم وات�ساب لدعوته 
لان�سمام للمكاملة، حتى لو مل يكن رقمه م�سجا �سمن قائمة 
الذي مل يكن ممكًنا يف  الأمر  الت�سال" لديهم، وهو  "جهات 

ال�سابق.
"وات�ساب" يفر�س على م�ستخدميه، يف  اأن  ومن املعروف 
اأن يقوموا  اأرادوا بدء درد�سة مع رقم جديد لأول مرة،  حال 
وذلك  هاتفهم؛  على  الت�سال"  "جهات  قائمة  �سمن  بحفظه 

ليتمكنوا من الكتابة له، اأو الت�سال به.
"املكاملات عرب الروابط" التي  وبح�سب اخلرباء فاإن ميزة 
�سيوفرها وات�ساب هذا الأ�سبوع لن تكون بامل�ستوى املتقدم 
كتلك التي يقدمها تطبيق زووم، التي تعتمد عليها الكثري من 
اإل  ُبعد،  عن  اجتماعاتها  وعقد  جلدولة  العامل  يف  ال�سركات 
ميلك  زووم  جمهور  "عينه" على  ي�سع  "وات�ساب" الذي  اأن 
عقد  "ب�ساط"  ل�سحب  ب�سرعة؛  امليزة  هــذه  تطوير  اإمكانية 

اجتماعات العمل من زووم يف مرحلة لحقة.

الريا�ض ـ البالد 
ثالث  لإطــاق  ال�سعودي  ال�سقور  نــادي  يتاأهب 
 ،2022 لعام  روزنامته  �سمن  الرئي�سة  فعالياته 
اإذ يد�سن بعد غد ال�سبت  يف مقره مبلهم  الن�سخة 
املحلي،  الطرح  ل�سقور  املخ�س�س  ملــزاده  الثالثة 
مرت(   300( املــلــواح  �سباق  اإقــامــة  مــع  ويتزامن 
اأكتوبر.  من  ال�سابع  من  بــدءًا  اأ�سبوع،  كل  نهاية 
وميــثــل املــــزاد اأهــمــيــة كــبــرية لــلــطــواريــح، حيث 
يف  ال�سقارين،  اأمام  �سقورهم  عر�س  من  ميّكنهم 
على  يبثُّ  �سفافية،  وبكل  و�سريع،  تناف�سي  مــزاد 
وح�سابات  للحدث  الناقلة  التلفزيونية  القنوات 
وهو  الجتماعي،  التوا�سل  من�سات  على  النادي 
يوفر  ومكانًا  لهم،  اآمنًا  مــاذًا  الطواريح  يعده  ما 
�سقورًا متنوعة، اختارت �سماء اململكة اأثناء رحلة 

هجرتها املو�سمية.
كما ي�سهم مزاد نادي ال�سقور ال�سعودي الثالث 
يف اإجناز عدد من الإجراءات اخلا�سة بال�سقور، 
ت�سّهل  املـــزاد  عــن  الــ�ــســادرة  البيع  اأوراق  اإن  اإذ 

احل�سول على رخ�سة طرح.

الريا�ض ـ البالد 
"القهوة  ــرجــان  ــه م فــعــالــيــات  الـــيـــوم  تــنــطــلــق 
لــلــمــعــار�ــس  ـــا  ـــن اأري ذي  مــركــز  يف  ال�سعودية" 
الطهي،  فــنــون  هيئة  تنظمه  ـــذي  وال بــالــريــا�ــس، 
عرب  وبتاريخها  ال�سعودية،  بالقهوة  لاحتفاء 
احل�سارية  الدللت  تعك�س  متكاملة  ثقافية  رحلة 
املرتبطة بها، واقرتانها بهوية املجتمع ال�سعودي.
و�سي�ستمر املهرجان يف مدينتني اأُخريني، حيث 
�سينتقل بعد الريا�س اإىل جدة يف الفرتة من 6 اإىل 
اأكتوبر يف مركز �سوبر دوم، ومن ثم للظهران   8
"الظهران  اأكتوبر يف   15 اإىل   13 الفرتة من  يف 
اأق�سام  اأربــعــة  مــن  املــهــرجــان  ويتكون  اإك�سبو". 
�سي�سم  الــذي  ال�سيف"  "فنجال  اأولها:  رئي�سية؛ 
ومنطقة  الأخ�سر،  والبيت  النب،  �سجرة  فعاليات 
ومنطقة  الأخــ�ــســر،  الــذهــب  ومتحف  العار�سني، 
الكيف"  "فنجال  ــثــاين:  ال الق�سم  اأمـــا  لــاأطــفــال. 
ف�سي�سم فعاليات تعاليل، وخبري القهوة، وجتربة 

التذوق، والقدوع.

البالد ــ وكاالت
الأ�سربين  اأن  حديثة  بحثية  مراجعة  وجــدت 
ويرتبط  الــ�ــســرطــان،  مر�سى  عمر  مــن  يطيل  قــد 
اإىل  اخلبيثة  الأورام  انت�سار  �سرعة  بانخفا�س 
الأوعــيــة  مــ�ــســاعــفــات  وتقلي�س  اأخــــرى،  اأمــاكــن 
الــ�ــســرطــان، وفــًقــا  ــــواع خمتلفة مــن  الــدمــويــة لأن
الدرا�سة  اأجــرى  التفا�سيل،  ويف  لـ"�سبوتنيك". 
املتحدة،  اململكة  يف  كارديف  جامعة  من  باحثون 

وُن�سرت يف جملة "اأوبن بيولوجي".
وقــــال الــبــاحــثــون اإن تــطــويــر عــقــاقــري جــديــدة 
لل�سرطان اأمر مكلف، وي�ستغرق وقًتا طويًا، واإن 
املعملية  الختبارات  جتتاز  التي  الأدويـــة  معظم 
املوافقة  تتم  ومل  ال�سريرية،  التجارب  يف  تف�سل 

على ا�ستخدامها يف املمار�سة ال�سريرية.

انطالق النسخة الثالثة 
لمزاد الصقور السبت 

مهرجان لالحتفاء بتاريخ 
القهوة السعودية 

 األسبرين  يقلل من 
انتشار السرطان

البالد ـ وكاالت 
جهاز  دعــم  يف  نتناولها  التي  الأطعمة  ت�ساعد  اأن  ميكن 
ـــاظ عــلــى �ــســحــة جـــيـــدة. وتـــقـــول جــانــني  ــاعــة واحلـــف ــن امل
 Care Health يف  التغذية  اخت�سا�سية  �سوفرونت، 
اأ�سا�سي حقا ل�سحتنا العامة، وهذا  اأمر  ناأكله  "ما   :Plan
والغنية  ال�سحية  الأطعمة  تناول  اإن  املناعة.  جهاز  ي�سمل 
باملغذيات، ميكن اأن ي�ساعد ج�سمك على مقاومة الأمرا�س" 
اأو  الربتقال  مثل  احلم�سية  الفواكه   ، الطعمة  هــذه  ومــن 
بدعم  املــعــروف   C بفيتامني  مليئة  فهي  فـــروت  الــغــريــب 

املناعة ، كما اإن اخل�سروات الورقية مثل ال�سبانخ واللفت 
والكرنب غنية بفيتامني A املهم لوظيفة املناعة.

ل�سحة  خا�س  ب�سكل  مفيد  فهو  الأحمر  للفلفل  بالن�سبة 
للربوتني،  كبري  م�سدر  اإنه  �سوفرونت  فتقول  اأما  املناعة، 
العظام  �سحة  على  احلــفــاظ  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  والـــذي 
واجللد، لفتة اإىل اأن "ال�ساي الأخ�سر غني جدا مب�سادات 
ت�ساعد  التي  الأك�سدة  وم�سادات  والبوليفينول،  الأك�سدة 
�سحة  الأكــر  اخلايا  و�ست�سمح  اخلــايــا.  تلف  منع  على 
ب�سكل عام للج�سم باحل�سول على ا�ستجابة مناعية اأف�سل".

فروسية وأصالة 

الخضروات الورقية الكركم والكاري الفواكه الحمضية
مضادات 
3األكسدة  2 1

albiladdailyalbiladdailyalbiladdailynewsalbiladdaily

تعد اململكة العربية ال�سعودية من اأبرز دول العامل التي 
وجه  على  العربية  اخليل  على  واحلفاظ  الفرو�سية،  دعــم   على  حر�ست 
اأ�سالتها  نظري  العامل  يف  الفرو�سية  حمبي  من  كبرًيا  اهتماًما  جتد  التي  التحديد 
للخيل  العزيز  عبد  امللك  مركز  تاأ�سي�س  باخليل  اململكة  اهتمام  عن  ومتخ�س  وجمالها، 
العربية الأ�سيلة يف جنوب مدينة الريا�س، ومبنا�سبة اليوم الوطني �سهدت الكثري من مدن 
الفر�سان وهو ميتطي جوادًا  اأحد  ال�سور  الأ�سيلة. ويف  العربية  باخليول  اإ�ستعرا�سات  اململكة 

عربيًا اأ�سيًا يف احد احتفالت اليوم الوطني 92 للمملكة.

الريا�ض ـ البالد 

بعيدا هناك
خلف ال�سباب
وفوق ال�سحب

كاأين اراك
تلوحني يف بهاك

منيعة يف ذراك
ت�ساألني  الظال
بح�س رهيف

حريى ترددين
يف بقاع الوجود
رجع حلن �سعيد 

صالح عبد هللا بوقري
قراءة صورة السحاب واألصيل

واتساب يتيح  المكالمات عبر الروابط 
أطعمة تعزز المناعة وتحافظ على الصحة

كأني أراك
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