القيادة تهنئ سلطان بروناي

الصحيفة األولى في المملكة العربية السعودية صدرت في  /4أبريل 1932 /م

جدة  -وا�س

12صفحة  /رياالن

ا أل سبـ و عية

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة،
جلاللة ال�سلطان احلاج ح�سن البلقيه� ،سلطان بروناي دار ال�سالم ،مبنا�سبة ذكرى
توليه مقاليد احلكم يف بالده.و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب
التمنيات بال�صحة وال�سعادة جلاللته ،وحلكومة و�شعب بروناي دار ال�سالم
ال�شقيق حتت قيادته احلكيمة اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ،برقية تهنئة ،جلاللة
ال�سلطان احلاج ح�سن البلقيه� ،سلطان بروناي دار ال�سالم.
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صندوق االستثمارات يقفز لمقدمة صفوف قوائم الكبار

أوتلت

ترفيه وثقافة تسوق ممتع
الريا�ض  -البالد

نقلت ت�صاميم مهرجان �أوتلت  2022الذي انطلقت فعالياته مطلع �أكتوبر اجلاري يف الريا�ض ،الزوار �إىل الأجواء اليونانية ومالمح العمارة
الإغريقية من خالل مزيج غني وانتقائي متعدد الأمناط ،يعتمد على تناغم الألوان الزرقاء والبي�ضاء بدرجات متفاوتة من الدقة واالت�ساق.
ومن خالل التفا�صيل الفريدة لبناء متاجر املهرجان ومناطقه املتنوعة �أ�صبح �أوتلت � 2022أحد الأمثلة احلية للهند�سة املعمارية اليونانية يف
العا�صمة الريا�ض ،مما �أ�سهم يف منح الزوار جترب ًة جديدة ت�سهم يف دمج الت�سوق مب�شاهد ب�صرية م�ستوحاة من ثقافة عاملية عريقة.

كبار السن
عناية فائقة
لتحسين جودة
الحياة

مسك
تطلق المرحلة
السادسة لبرنامج
«نخبة»

دومة اجلندل
تنوع بيئي
وتاريخ عريق

الكاظمي

العنف مرفوض وال ينتج سوى الخراب

مغاوي

إبداع بفن
«القط العسيري»
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حلرف اليدوية من أهم الروافد التراثية املستوحاة من البيئة
ا ِ

صانع السبح :إبداعاتي وصلت أوروبا
حائل ـ البالد

تع ّد احلِ رف اليدوية من �أهم الروافد الرتاثية امل�ستوحاة من واقع البيئة ال�سعودية التي
ا�ستمر عليها احلِ رفيون وتوارثوها على مر الأجيال حتى يومنا هذا لتمثل هوية وطنية
وتاريخ و�أ�صالة� ،إ�ضافة �إىل كونها م�صدر رزق لهم .وت�أتي �صناعة ال�سبح  -التي تت�شكل
من حبات مرتا�صة جنب ًا �إىل جنب يف �أ�شكالها و�ألوانها لتكون يف النهاية "�سبحة"  -من
الفن الأ�صيل للرتاث اليدوي ذي النكهة وال��ذوق اخلا�ص لأغلب كبار ال�سن وال�شبابن
حيث ي�ستخدمونها يف الهدايا والت�سبيح والت�سلية وللوجاهات االجتماعية وغريها من
اال�ستخدامات.

وعن كيفية �صناعة ال�سبح حتدث احلِ ريف
وال��ه��اوي �إب��راه��ي��م العبيداء �أح���د �أ�شهر
ح��رف��ي�ين ���ص��ن��اع��ة " ال�����س��ب��ح " يف حائل
"هاو " يف حرفة
منذ عام  1419هـ " كـ
ٍ
�صناعة ال�سبح التي ع�شقها منذ ال�صغر
و�أ���ص��ب��ح��ت ِح��رف��ت��ه وه��واي��ت��ه املحبوبة
ول��دي��ه ���ش��غ��ف يف �صيانتها وتخرميها
وتعديلها حتى �أتقن �أ�سرارها من خالل
حم��ل �صغري يف ���س��وق ب���رزان ال�شعبي،
وا�ستطاع �إي�صال م�صنوعاته منها �إىل
دول اخلليج ،و�أوروبا ،و�أمريكا من حمبي
اقتنائها.
وق��ال العبيداء :منذ ق��راب��ة ال��ـ  20عام ًا
بد�أ ع�شقي لها ،كنت مولعا باقتناء ال�سبح
وكنت �أعمل بع�ض الأعمال اخلفيفة مثل "

"المرأة السعودية" ..

مثال متميز للعمل اإلبداعي

الريا�ض ـ البالد

م ّثلت الفنانة الت�شكيلية ال�سعودية دور الدافع �إىل العمل
املبدع والفن املخرتع بتج�سيدها للثقافة الوطنية بطابع
ج��م��ايل خمتلف �إىل ج��ان��ب تفانيها ل��ل��دور ال���ذي ورثته
مت�أ�ص ًال بت�شكيل الرتاث الوطني مبفردة �إبداعية تتماهى
مع املكان واللغة الأ�صيلة ،م�ستفيدة من البيئة والرموز
ببناء لوحتها كو�سيلة توليدية ال نهائية لها.
وق����������د ب������������د�أ ال����ف����ن
الت�شكيلي خطواته
الأوىل ب�����ش��ك��ل
م��ل��ح��وظ �أواخ�����ر
اخل���م�������س���ي���ن���ات
بداية ال�ستينات

القرن املا�ضي يف اململكة
بعد �أن �أدرج الفن �ضمن
املناهج الدرا�سية وافتتح
ب��ع��د ذل���ك معهد الرتبية
الفنية ومن ث ّم ا�ستقطاب
ع����دد م���ن ال��ف��ن��ان�ين غري
ال�سعوديني �إىل اململكة،
كما ب��د�أ �آن���ذاك االبتعاث
اخل������ارج������ي ل��ل��ف��ن��ان�ين
املحليني الذين ا�ستطاعوا
بفنهم الفريد من نوعه �أن
ي�ت�رك���وا ب�����ص��م��ت��ه��م على
ال�ساحة الفنيةُ ،
وخ ّلدت
�أ�سما�ؤهم بجانب �أعمالهم
ولوحاتهم� ،إذ ب��رزت يف
حا�ضرنا احل��ايل �إح��دى
الت�شكيليات ال�سعوديات
ال�لات��ي جن��ح��ن ب��اق��ت��دار
يف ا�ستخدام تكنولوجيا
ال���ر����س���م خل���دم���ة ال���ف���ن،
متمثلة برئي�سة اجلمعية
ال�������س���ع���ودي���ة ل��ل��ف��ن��ون
ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة (ج�����س��ف��ت)
الدكتورة منال الروي�شد
وه��ي فنانة ت�شكيلية .وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة الروي�شد "�إن
متكني امل���ر�أة ال�سعودية يف الفن الت�شكيلي والقطاعات
املرتبطة مو�ضوع مهم ويحظى باهتمام ق��ي��ادة اململكة
كونها داع��م��ة وحم��ف��زة لأن تكون يف الأم��اك��ن املقدمة"،
مبينة �أن متكني امل��ر�أة ال�سعودية ال يقت�صر على القطاع
الفني بل امتد لقطاعات خمتلفة تولت فيها منا�صب عليا
يف �ضوء ر�ؤية اململكة  .2030و�أكدت �أن املر�أة ال�سعودية
خطت خطوات �سريعة جدًا يف خمتلف املجاالت ووجدت
دعم القيادة الر�شيدة لالرتقاء وامل�شاركة يف تنمية الوطن
يف القطاعات ك��اف��ة ومنها الإ���س��ه��ام يف ارت��ق��اء الذائقة
الفنية وحماولة تعزيز وجود الفنانني املحليني بت�شكيل
حلقة و�صل مع اجلهات احلكومية ،م�شرية �إىل �أن املر�أة
ال�سعودية ارتقت �إىل م�صاف ال��دول العاملية يف تقدمي
موهبتها و�إبداعها ،وحر�صت على �أن حتظى
ب��ال��ف��ر���ص ال��ق��وي��ة خ�ل�ال م�����ش��ارك��ات��ه��ا
الثقافية يف املحافل الفنية الدولية،
حاثة الفنانات ال�سعوديات على االرتقاء
مب�ستوى الأعمال والتعبري بها ب�أ�سلوب
ع�صري يتميز برونقه وجماله.
ك��م��ا دعت الدكتورة الروي�شد اجلهات احلكومية ب�شكل
عام �إىل اال�ستفادة من مهارات املر�أة ال�سعودية يف ال�سدو
والأعمال املهنية لعر�ضها يف الفعاليات الثقافية الكبرية.

عمل اخليط وت�صليح الكركو�شة " ،وقبل
خم�س �سنوات بد�أت بالت�صنيع م�ستفيد ًا
من خربتي يف بع�ض الأع��م��ال التي كنت
�أج��ي��د �صناعتها ،بعد �أن ت��درب��ت على يد
ال�سبحية جمال اجلهني.
�شيخ ُ
وعن مراحل الت�صنيع قال :نبد�أ باخلراطة
القدمية وتقطيع اخلام وت�سبيب الأطراف
والتخرمي وت�شكيل اخل��رز ث��م ال�صنفرة
والتلميع وال�����ش��ك باخليط ويف الأخ�ير
الكركو�شة.
وبي �أن املواد امل�ستخدمة يف ال�سبح عدة
نّ
�أن��واع منها الطبيعية مثل " :العاجيات،
والأخ�شاب ،والأحجار"  ،والنوع الثاين
ه���ي م����واد ���ش��ب��ه طبيعية م��ث��ل" :املواد
الع�ضوية"  ،وال��ن��وع الثالث ه��ي امل��واد

آالء مغاوي ..

امل�����ص��ن��ع��ة م��ث��ل " :ك��ال��ب��ك��االت وال��ف��ي�بر
والبال�ستيك "  ،ويوجد يف ال�سبح ق�صات
متعددة للخرز مثل " :الدائري  ،والزيتوين
 ،والزوردي ،والربميلي  ،وال�صنوبري" ،
ويف االميات " منارة امل�سجد  ،واملنارة
البحرية الأزه��ري وامللولوي  ،والعراقي
 ،واجلر�س " ،مبي ًنا �أن العمل يف ال�سبحة
ال��واح��دة ي�ت�راوح م��ا ب�ين �ساعة �إىل 28
يوما ،يحكمها نوعية اخلامة والت�صنيع
وهي ِحرفة البال الرائق.
و�����ش����ارك ال���ع���ب���ي���داء يف ع����دة ف��ع��ال��ي��ات
وم��ه��رج��ان��ات منها م��ه��رج��ان اجل��ن��ادري��ة
وك��ذل��ك ���س��وق ع��ك��اظ ال����ذي ح��ق��ق خالله
املركز الثاين على م�ستوى اململكة يف �أول
م�شاركة له فيه.

لمسات فنية في "القط العسيري"
�أبها ــ البالد

قالت الفنانة واملدربة يف فن «القط الع�سريي» �آالء علي مغاوي،
�إن �أغلى لوحة من �إنتاج ذلك الفن و�صلت �إىل � 30ألف ريال،
وكانت م�ساحتها ال تتجاوز مرتين.و�أو�ضحت مغاوي،بقولها:
�إن «تركيزي ان�صب يف بداياتي على تلوين املفردات ،و�أنتجت
� اً
أعمال مميزة ،كما ركزت على املحتوى».
اً
و�أ�ضافت الفنانة �أن ذلك الفن ي�شهد �إقبال كبريًا للتدريب عليه
من الفتيات والأجيال اجلديدة حيث يتعاملون بها من خالل
برامج �إلكرتونية حديثة .وك��ان فن "القط الع�سريي" �سبق
"�صنع يف ال�سعودية" ،وهذا
و�أن لفت �أنظار ح�ضور معر�ض ُ
ال��ن��وع م��ن الفن يعرب ع��ن اجل��م��ال يف جبال ع�سري و�أودي��ت��ه
و�ألوانه الطبيعية على لوحات تفاعلية.
وق��دم��ت الفنانة وامل��درب��ة يف ف��ن ال��ق��ط الع�سريي �آالء علي
مغاوي ،خالل وجودها باملعر�ض ،ع��دد ًا من �أعمال هذا الفن
الأ�صيل وتفا�صيله املده�شه ،حيث يرتبط بحياة املر�أة بع�سري
ويعرب ع��ن ذائقتها وف��ن��ه��ا.و�أ���ش��ارت �إىل �أن م�شروعها جاء
امتداد ًا مل�شروع والديها ،واهتمام والدها بالرتاث وفن القط
الع�سريي .وتهدف الفنانة �إىل ن�شر فنون "القط الع�سريي"،
والتعريف ب�ألوانه الطبيعية التي جتمعها �أح�ضان الطبيعة من
�أحجار �أو نبات ،كاللون الأحمر الذي ي�أتي من حجر امل�شقا،
والأبي�ض من حجر الق�صة ،والأ�سود من الفحم ،والأخ�ضر من
الرب�سيم ،والأ�صفر ق�شر الرمان �أو الكركم ،كما ت�ضيف ال�صمغ
العربي لتعطي الألوان متا�سك ًا وثبات.
و�أبانت �أن لكل لوح ٍة ق�صة ،كاملفردات وتعد كو�سيلة تعرب بها
امل��ر�أة عن جوانب حياتها يف ع�سري ،واملثلث ميثل "املر�أة"،
فيما يعرب املربع على "اخلتمة" كختمة ال��ق��ر�آن واجلوانب
الدينية .يذكر �أن «القط الع�سريي» هو فن تراثي قدمي يعود
�إىل منطقة ع�سري وتقوم فكرته على ر�سم �أ�شكال زخرفية دقيقة
تعطي م�شهدًا مبه ًرا.

األسبـوعية
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القيادة تهنئ سلطان بروناي
جدة -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
ب��رق��ي��ة ت��ه��ن��ئ��ة ،جل�لال��ة ال�سلطان
احل����اج ح�����س��ن ال��ب��ل��ق��ي��ه� ،سلطان
بروناي دار ال�سالم ،مبنا�سبة
ذك��رى توليه مقاليد احلكم
يف ب�لاده .و�أع���رب امللك
امل����ف����دى ،ع���ن �أ����ص���دق

التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة
وال�������س���ع���ادة جل�لال��ت��ه ،وحل��ك��وم��ة
و�شعب بروناي دار ال�سالم ال�شقيق
حتت قيادته احلكيمة اطراد التقدم
واالزدهار.
ك��م��ا ب��ع��ث ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امللكي
الأم����ي���ر حم���م���د ب����ن ����س���ل���م���ان ب��ن
عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ،برقية

الفيصل يستقبل قناصل العراق وسنغافورة والفلبين

كلمة

تميز إنساني

جدة  -البالد

ا�ستقبل الأم�ير خالد الفي�صل
م�����س��ت�����ش��ار خ������ادم احل���رم�ي�ن
ال�����ش��ري��ف�ين �أم�ي�ر منطقة مكة
امل���ك���رم���ة ،يف م��ق��ر الإم������ارة
بجدة ،كال من القن�صل العام
ال��ع��راق��ي حم��م��د نق�شبندي ،
والقن�صل العام ال�سنغافوري
ت�شاندرا ك��وم��ار  ،والقن�صل
العام الفلبيني توما�س ادغار،
وج��رى خ�لال اللقاءات تبادل
الأح��ادي��ث ال��ودي��ة ،ومناق�شة
امل��و���ض��وع��ات ذات االه��ت��م��ام
امل�شرتك.

ترأس ونظيره البحريني اجتماع لجنة التنسيق األمني ..وزير الداخلية:

العالقات السعودية  -البحرينية نموذج للتعاون االستراتيجي

الريا�ض  -البالد

ر�أ�س �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سعود
بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ،و�أخوه الفريق
�أول الركن ال�شيخ را�شد بن عبدالله �آل خليفة وزير
الداخلية يف مملكة البحرين� ،أم�س يف دي��وان وزارة
الداخلية بالريا�ض ،االجتماع الثاين للجنة التن�سيق
الأم���ن���ي وال��ع�����س��ك��ري املنبثقة م��ن جمل�س التن�سيق
ال�سعودي البحريني.
ويف بداية االجتماع رحب الأمري عبدالعزيز بن �سعود
بوزير الداخلية البحريني وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ،ونقل
لهم حتيات خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد
رئي�س جمل�س ال��وزراء ،ومتنياتهما  -حفظهما الله -

بنجاح االجتماع وما ي�سفر عنه من نتائج ت�سهم ب�إذن
الله يف حفظ وتعزيز �أمن البلدين ال�شقيقني.

محافظ جدة يتوج الفائزين بجائزة "المعلم المتميز"

ونوه �سمو وزير الداخلية بالعالقات الأخوية التاريخية
الرا�سخة التي �أ�صبحت منوذج ًا للتعاون اال�سرتاتيجي

تهنئة ،جلاللة ال�سلطان احلاج ح�سن
البلقيه� ،سلطان بروناي دار ال�سالم،
مبنا�سبة ذكرى توليه مقاليد احلكم
يف ب�لاده .وع�بر �سمو ويل العهد،
عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات
مبوفور ال�صحة وال�سعادة جلاللته،
وحل��ك��وم��ة و���ش��ع��ب ب���رون���اي دار
ال�سالم ال�شقيق امل��زي��د م��ن التقدم
واالزدهار.

يف جمال توظيف امل��وارد والإمكانات من �أجل �صيانة
امل�صالح امل�شرتكة للبلدين ال�شقيقني ،م�شريًا �إىل �أن
االجتماع ي�أتي ا�ستمرا ًرا لتعزيز التعاون والتن�سيق يف
املجاالت الأمنية ذات االهتمام امل�شرتك.
من جانبه �ألقى الفريق �أول الركن ال�شيخ را�شد بن
عبدالله �آل خليفة كلمة �أكد فيها �أن العالقات التاريخية
ب�ين البلدين ت�سهم يف تعزيز ق��وة ال�تراب��ط الأم��ن��ي،
منوهً ا بالعالقات املتميزة بني وزارت���ي الداخلية يف
ملمو�سا يف خمتلف املجاالت
البلدين التي ت�شهد تطو ًرا
ً
الأمنية .وناق�ش االجتماع املو�ضوعات املدرجة على
ج���دول الأع��م��ال ،وات��خ��ذ حيالها ع��دد م��ن التو�صيات
واملبادرات الالزمة ،كما �شهد االجتماع توقيع اتفاقية
تعاون يف املجال الأمني بني حكومة اململكة العربية
ال�سعودية ،وحكومة مملكة البحرين.

ت��وا���ص��ل اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�سعودية
ر�سالتها الإن�سانية يف �أن��ح��اء العامل
 ،ام���ت���دادا وت��ت��وي��ج��ا ل��ت��اري��خ نا�صع
وم�شرف يف هذا امليدان بكافة جماالت
و�صور البذل وامل��واق��ف النبيلة ،التي
ت���ؤك��د عليها ال��ق��ي��ادة  ،حفظها ال��ل��ه ،
وتوجيهاتها الكرمية ب�سرعة اال�ستجابة
ب��امل�����س��اع��دات الإن�����س��ان��ي��ة والإغ��اث��ي��ة
والوقوف بجانب الدول ملواجهة املحن
وحتى تتجاوز �أزم��ات��ه��ا ب�سالم  ،وها
هو مركز امللك �سلمان يج�سد املواقف
االن�سانية للمملكة  ،وت�شهد املنظمات
الدولية ،ويف مقدمتها الأمم املتحدة،
على ما تقدمه لل�شعوب الفقرية حول
العامل ودومنا �أي متييز.
ولأن العمل الإن�ساين ركيزة �أ�سا�سية
يف نهج اململكة و�سيا�ستها وترتجمه
مب���واق���ف ت��اري��خ��ي��ة م���ن خ��ل�ال عمل
مبني على املعايري العلمية
م�ؤ�س�سي
ٍ
وامل��ق��ا���ص��د ال��ن��ب��ي��ل��ة ،ب���ال���ت���وازي مع
مبادراتها امل�ستمرة يف الإ�سناد الكامل
للجهود الإغاثية التي تقوم بها الهيئات
وامل��ن��ظ��م��ات الأمم��ي��ة املعنية وي�سجل
للمملكة ومن خالل ال�صندوق ال�سعودي
للتنمية ري�����ادة من��وذج��ي��ة يف م�سار
امل�ساعدات وم�شاريع التنمية يف الكثري
من ال��دول يف جم��االت التعليم واملياه
وال���زراع���ة وال��ط��رق وال�صحة العامة
وتوليد الطاقة وغري ذلك من املجاالت
ال��ت��ي مت��ت��د ل��ه��ا ي��د ال��دع��م ال�سعودية
من خ�لال املنح وامل�ساعدات املبا�شرة
والقرو�ض املي�سرة مبا يوفر اال�ستقرار
وفر�ص العمل يف هذه الدول.

المملكة ّ
تثمن دعم بلجراد الستضافة " "اكسبو "2030

الرئيس الصربي يبحث مع وزير الخارجية العالقات والتطورات
بلغراد -وا�س

جدة  -البالد

َك ّرم �صاحب ال�سمو الأمري �سعود بن عبدالله بن جلوي
حمافظ ج��دة ،الفائزين والفائزات بجائزة �أه��ايل جدة
للمعلم املتميز يف دورتها التا�سعة ،البالغ عددهم  22مُعلم ًا
ومُعلمة ،وذلك خالل احلفل الذي �أقامته جمعية املبادرات
املتميزة ،مبركز امل�ؤمترات بجامعة جدة �أم�س ،بح�ضور
املدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع وجمع من
الرتبويني .و�ألقى رئي�س جمل�س �إدارة جمعية املبادرات
املتميزة غ�سان ال�سليمان ،كلمة �شكر خاللها �سمو حمافظ

جدة على دعمه لإجناح م�سرية اجلائزة وجميع امل�شاريع
املجتمعية باملحافظة ،م�ؤكد ًا �سعي اجلمعية لتحقيق ر�ؤية
اململكة  2030من خالل ال�شراكة مع الإدارة العامة للتعليم
بجدة التي تويل اجلائزة اهتمام ًا ودعم ًا كبريين ،مما
�أ�سهم يف �صنع عمل جمتمعي تكاملي مميز وفعال لت�صبح
جدة منارة يف العمل املجتمعي .بعد ذلك �شاهد �سموه
واحل�ضور عر�ضا مرئي ًا بعنوان "ق�صة جناح" يتناول
خمتلف املراحل التي مرت بها جائزة �أهايل جدة للمعلم
املتميز واجلهود املبذولة يف �إجناحها.

ا�ستقبل الرئي�س الك�ساندر فوت�شيت�ش،
رئي�س جمهورية �صربيا ،يف العا�صمة
ال�صربية بلغراد ،ام�س الأمري في�صل بن
فرحان بن عبدالله وزير اخلارجية.
ونقل �سموه يف بداية اال�ستقبال ،حتيات
وتقدير خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان
ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز �آل ���س��ع��ود ويل العهد
رئي�س جمل�س ال��وزراء ،ـ حفظهما الله ـ،
لفخامته ،ومتنياتهما جلمهورية �صربيا
حكومة و�شعب ًا املزيد من التقدم ودوام
الرقي والنماء.وجرى خالل اال�ستقبال،
ا���س��ت��ع��را���ض ال���ع�ل�اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني
البلدين� ،إىل جانب بحث �آخ��ر تطورات

"مسك" :دفعة جديدة ببرنامج "نخبة"
الريا�ض -البالد

�أعلنت م�ؤ�س�سة حممد بن �سلمان "م�سك"
�إط�لاق��ه��ا م��رح��ل��ة ال��ت�����س��ج��ي��ل يف ال��دف��ع��ة
ال�ساد�سة م��ن ب��رن��ام��ج "نخبة" ل�ل�إع��داد
لنخبة اجلامعات.
وت�����س��ت��م��ر م����دة ال��ت��ق��دمي ح��ت��ى احل����ادي
ع�شر م��ن �أك��ت��وب��ر ال��ق��ادم لالن�ضمام يف
الربنامج ال��ذي يهدف �إىل بناء القدرات
وال�سمات ال�شخ�صية ودعم طالب املدار�س
الطموحني لزيادة فر�ص قبولهم يف �أف�ضل

اجلامعات العاملية.
وي�ستهدف ب��رن��ام��ج "نخبة" ال���ذي ميتد
لعامني ون�صف ت�أهيل الطموحني وذوي
الأداء العايل من طلبة ال�صف الأول يف
املرحلة الثانوية للح�صول على مقعد يف
نخبة جامعات العامل  ،كما �سيكت�سب الطلبة
املقبولني يف ال�برن��ام��ج م��ه��ارات خمتلفة
خالل رحلتهم يف الربنامج ،منها مهارات
القيادة والتوا�صل الف ّعال واحلوار وحل
امل�شكالت والتحديات ،والتي ت�سعى �إىل

ت�أهيلهم للقبول يف نخبة جامعات العامل،
ومن �أمثلتها :جامعة �ستانفورد وجامعة
جونز هوبكنز وجامعة كاليفورنيا بريكلي
وجامعة كولومبيا.
اجلدير بالذكر �أن عدد املتقدمني لربنامج
"نخبة" منذ انطالقه جت��اوز � 12ألف
متقدم ،حيث ح�صل �أكرث من  360طالب
م��ن خ��ري��ج��ي ال�برن��ام��ج ع��ل��ى �أك��ث�ر من
 1700قبول يف �أف�ضل  20جامعة على
م�ستوى العامل.

الأو�ضاع على ال�ساحة الدولية.
وال��ت��ق��ى الأم��ي�ر في�صل ب��ن ف��رح��ان بن
ع��ب��دال��ل��ه وزي����ر اخل���ارج���ي���ة� ،أم�������س مع
وزير خارجية جمهورية �صربيا نيكوال
�سالكوفيت�ش ،وجرى ا�ستعرا�ض �أوجه
ال��ع�لاق��ات ب�ين اململكة و�صربيا و�سبل

تعزيزها وتطويرها يف خمتلف املجاالت،
بالإ�ضافة �إىل مناق�شة �أبرز الق�ضايا.
وق��د ع�ّب�رّ الأم�ي�ر في�صل ب��ن ف��رح��ان عن
تثمني اململكة لقرار جمهورية �صربيا دعم
تر�شيح اململكة الحت�ضان املعر�ض الدويل
ؤمتر
"اك�سبو ."2030جاء ذلك خالل م� ٍ

�صحفي م��ع وزي���ر خ��ارج��ي��ة جمهورية
�صربيا  ،م�شيدا ب��االزدي��اد امللحوظ يف
معدالت التبادل التجاري.
م��ن جانبه ع�بر �أو���ض��ح وزي��ر خارجية
�صربيا �أن بالده ت�سعى لتعزيز وتوطيد
عالقتها باململكة ،ال�سيما و�أن اململكة
�سجلت خ�لال الأع���وام القليلة املا�ضية
ازده���ار ًا مبهر ًا نتاج اخلطط التنموية
ل��ر�ؤي��ة ���ص��اح��ب ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ويل ال��ع��ه��د رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء،
وا�صف ًا التجربة بالفريدة م��ن نوعها،
ال�سيما و�أن اململكة اليوم ع�ضو فعال يف
جمموعة الع�شرين ،وت�سعى لأن تكون
يف ركب �أهم االقت�صاديات الع�شر عاملي ًا
بحلول عام .2030

إطالق كافة مسارات حافالت مكة
مكة املكرمة  -احمد الأحمدي

�أعلن املركز املوحد للنقل -التابع للهيئة امللكية ملدينة مكة
املكرمة وامل�شاعر املقد�سة -عن ا�ستكمال املرحلة التجريبية
الأخرية مل�شروع حافالت مكة ،والتي تت�ضمن ت�شغيل امل�سارات
11 ،10 ،3؛ لربط املنطقة املركزية حول امل�سجد احلرام بعدد
من املواقع احليوية يف مكة املكرمة على ر�أ�سها :حي ال�شهداء،
والكعكية ،وجعرانة.
وت�شمل امل�سارات الـ  12ما يقارب  200حمطة توقف؛ مير
خاللها �أكرث من  200حافلة مق�سمة �إىل نوعني :حافالت عادية
ب�سعة ا�ستيعابية تبلغ  85راكب ًا ،وحافالت مف�صلية ب�سعة
ا�ستيعابية تبلغ  125راكب ًا ،تعمل على مدار ال�ساعة ويقودها

قرابة � 550سائق ًا .و�أ�شار املركز املوحد للنقل �إىل �أن احلافالت
املخ�ص�صة لهذه امل�سارات مزودة ب�أنظمة احلريق ،وامل�ساعدات
الطبية الأولية ،وكامريات املراقبة ،و�أنظمة تفادي اال�صطدام،
وال�شا�شات املعلوماتية الإلكرتونية وخدمة (ال��واي فاي)
ونظام �صوتي ومرئي ملعلومات الرحلة داخل احلافلة.
و���س��ي��ت��م خ�ل�ال ال���ف�ت�رة ال��ق��ادم��ة ع��ر���ض ت��ف��ا���ص��ي��ل م��واع��ي��د
وامل�سارات على ح�ساب حافالت مكة عرب من�صة "تويرت".
وب�إجناز هذه املرحلة تكون الهيئة قد ا�ستكملت جميع مراحل
الت�شغيل التجريبي للم�شروع ال���ذي �شهد يف ك��ل مراحله
ال�سابقة جناح ًا و�إقبا ًال كبري ًا من الزوار واملعتمرين و�سكان
مدينة مكة املكرمة.
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األسبـوعية

دومة الجندل..

تنوع بيئي وتاريخ عريق
دومة الجندل ـ البالد

تعد حمافظة دومة اجلندل مبنطقة اجلوف �أبرز جهات املتنزهني يف امل�ساء ,ملا تتمتع به من مواقع جذب �سياحية ترثي يوم الباحثني عن نزهة يف الهواء
الطلق ,وهي �أحد وجهات التنزه لأهايل منطقة اجلوف ومناطق �شمال اململكة ,ملا فيها من مميزات خمتلفة وتنوع بيئي جاذب وتاريخها العريق ,والعديد من
املواقع ال�سياحية املختلفة لكل منها طابع خا�ص� ،إذ جتمع املحافظة �سياحة البحر والرتاث واخل�ضرة ،التي ت�ؤهلها لتكون وجهة ع�شاق ال�سياحة.

وي�أتي يف مقدمة عوامل اجلذب باملحافظة بحرية دومة اجلندل واال�ستمتاع
بالريا�ضات البحرية داخلها من رك��وب ال�ق��وارب وال��دب��اب��ات البحرية,
واال�ستمتاع باجللو�س يف امل�سطحات اخل�ضراء على �ضفاف البحرية,
كما ت�ضم رك��وب اخليل والعربات والأل�ع��اب للأطفال وعربات الأطعمة
وحمال الأ�سر املنتجة ,يف جتمع يرثي نزهة الأه��ايل .وتتمتع املحافظة
بامل�سطحات اخل�ضراء ب�شكل كبري مما كان له �أثر كبري على اعتدال الأجواء
بامل�ساء وما حتويه من �ألعاب للأطفال ومالعب لل�شباب ملمار�سة كرة القدم
و�ألعاب القوى ,واملمرات للم�شاة ,كما ت�ضم جمموعة متنوعة من عربات
الأطعمة والقهوة ال�سعودية وغريها امل�صحوبة بجل�سات مميزة.
و�أ�سهم رواد الأعمال يف عملية اجلذب للمتنزهني حيث حتظى املحافظة
مبقاه ومطاعم متفردة ,ذات طابع جمايل يجمع بني اخل�ضرة والهواء
ٍ
الطلق فيها مما ي�سهم بجذب املتنزهني.
كما تعد دومة اجلندل �أحد �أكرب مكانز الآثار باململكة التي تعود لع�صور
خمتلفة من قلعة مارد ال�شاخمة �إىل م�سجد عمر _ر�ضي الله عنه_ وحي
ال��درع الأث��ري وه�ضبة التحيكم و�سور دوم��ة اجلندل ,يف رحلة ملحبي
التاريخ والأثار للتعرف عليها ,كما حتت�ضن متحف اجلوف الذي ي�ستمتع
زائره برحلة تاريخية للتعرف على تاريخ املنطقة التي حتت�ضن �أقدم موقع
ال�ستيطان الب�شرية يف ال�شويحطية �إىل الع�صر الإ�سالمي باحت�ضانها

مئذنة م�سجد عمر �إحدى �أقدم امل�آذن يف الع�صر الإ�سالمي.
ويحظى الزائر بجولة بني مزارعها القدمية يف جذوع النخيل ال�ضاربة
يف عمق ح�ضارتها ,و�أ�شجار الزيتون وحوائط الطني ,وتتميز مزارعها
بروعة املا�ضي وخ�ضرة الأ�شجار والأج��واء اخلالبة هذه الأي��ام  ،وكلتا
ال�شجرتني حتمل هذه الأيام الثمار مما يزيدها جما ًال وح�ضور ًا .
وتتميز املحافظة بقربها من رمال النفود يف نزهة برية وك�شتة �شتوية ,كما
فيها متنزه نفود اليجة الربي ,وعدد من املتنزهات لق�ضاء وقت يف الهواء
الطلق ،واحت�ضانها ملراوح م�شروع طاقة الرياح �أحد م�شاريع ر�ؤية اململكة
 2030الذي ي�ضم مراوح تعد من الأكرب عاملي ًا يف جتربة فريدة من نوعها.
وي�ستمتع زائ��ر املحافظة يف منظر الف��ت مل��راوح م�شروع طاقة الرياح
مبحافظة دومة اجلندل �أحد م�شاريع ر�ؤية اململكة  2030الذي ي�ضم مراوح
تعد من الأكرب عاملي ًا يف جتربة فريدة من نوعها.
ومن الآث��ار التاريخية يف دومة اجلندل قلعة مارد الأثرية وهي تقع يف
البلدة القدمية وتطل على املدينة من �أعلى ربوة يبلغ ارتفاعها  620مرت ًا
فوق �سطح البحر ،وتعد من املواقع الأثرية والتاريخية البارزة يف منطقة
اجلوف التي ت�شهد نقلة نوعية يف املجال ال�سياحي ،نظر ًا ملا تتمتع به من
مقومات تاريخية و�أثرية وطبيعية.
ويرجع �أقدم ذكر للقلعة �إىل القرن الثالث امليالدي ،عندما غزت ملكة تدمر

(زنوبيا) دومة اجلندل وتيماء ،ومل ت�ستطع اقتحام القلعة ،فقالت مقولتها
امل�شهورة التي �أ�صبحت مث ًال( :مترد مارد وعز الأبلق) ،داللة على مدى
حت�صني هذه القلعة و�صمودها .وتتميز قلعة مارد ب�أبراجها الأربعة
مبان من �أمناط عمرانية وحقب
خمروطية ال�شكل ،وحتتوي على ٍ
زمنية خمتلفة بداية من الفرتة النبطية وم��رور ًا بفرتة ما بعد
ظهور الإ�سالم حتى فرتة مت�أخرة تعود �إىل ما قبل  80عام ًا
من الآن ,فيما يتكون املبنى الرئي�سي للقلعة من طابقني،
ال�سفلي من احلجارة والعلوي من الطني ،وحتتوي على
بئ َرين وغ��رف للحر�س والرماية وامل��راق�ب��ة .ويحيط
بالقلعة �سور به فتحات للر�صد واملراقبة ،وله مدخالن
�أحدهما من جهة اجلنوب والآخر من ال�شمال ,كما
عرث داخ��ل القلعة على مقتنيات �أثرية تعود �إىل
الفرتة النبطية ،حيث �أ�سفرت �أعمال التنقيب
�سنة 1976م عن العثور على خزفيات نبطية
ورومانية تعود للقرنني الأول والثاين بعد
امليالد ،مما يدلل على التاريخ الغني لهذه
القلعة ومواكبتها حل�ضارات وعهود
متعددة.
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اهتمام
مجتمعي بالغ
بفئة عزيزة
على القلوب

جدة  -البالد
حتر�ص اململكة على اال�ستمرار يف
ت��ع��زي��ز وح��م��اي��ة ح��ق��وق ك��ب��ار ال�سن
ب���إط�لاق الكثري من امل��ب��ادرات ،لتح�سني
ج����ودة احل��ي��اة ورف����ع م�����س��ت��وى اخل��دم��ات
املقدمة لهم يف املجتمع ،نظر ًا ملا ت�شكله هذه
الفئة ال��ع��زي��زة على ق��ل��وب ال�سعوديني حكومة
و�شع ًبا؛ حيث تعد اململكة �إحدى الدول التي ت�سجل
ن�سبة منخف�ضة م��ن ك��ب��ار ال�����س��ن ،ح��ي��ث ت��ب��ل��غ ن�سبة
عاما و�أك�ثر ح��وايل  % 4.2من
الأ�شخا�ص ذوي الــً 65
�إجمايل عدد ال�سكان يف اململكة -وفق الإح�صائيات الر�سمية-
اهتماما ً
بالغا لدى املجتمع ال�سعودي ،ملا
�إال �أن هذه الفئة تلقى
ً
يخت�ص به املجتمع من قيم وع��ادات جتعل من كبار ال�سن مو�ضع
التقدير والعناية.

كبار السن

مبادرات متنوعة تحسن جودة الحياة
ت�شارك اململكة املجتمع الدويل االحتفاء باليوم
العاملي لكبار ال�سن ،الذي يهدف �إىل تعزيز وحماية
حقوق كبار ال�سن ويرفع جودة حياتهم وي�سهم يف
تر�سية قواعد ا�ستقرار املجتمع وتنميته وحفظ �أمنه
واقت�صاده ،بينما تعطي ال�سعودية فئة كبار ال�سن
�أولوية وعناية واهتمام ًا ً
بالغا من الناحية التنظيمية
والتاريخية؛ ومما يج�سد هذا االهتمام �إقرارها يف
�شهر يناير من العام احلايل 2022م نظام "حقوق
كبري ال�سن ورعايته" ،والذي يهدف �إىل تعزيز
وحماية حقوق كبار ال�سن؛ ويعد هذا النظام نقطة
انطالقة مهمة ،تدير بو�صلة املجتمع نحو فئة كبار
وكبريات ال�سن ،ال �سيما يف ظل احلاجة القائمة
للتعريف بحقوق هذه الفئة تقدي ًرا لها وتثمي ًنا
خلرباتها يف احلياة.
وي�ؤكد النظام وجوب متكني كبري ال�سن من العي�ش
يف بيئة حتفظ حقوقه وتعزز اندماجه يف املجتمع،
كما ين�ص النظام على تكليف الوزارة املعنية بتوفري
معلومات �إح�صائية موثقة عن كبار ال�سن ،لال�ستفادة
منها يف �إجراء الدرا�سات والبحوث ذات العالقة،
وامل�ساعدة يف و�ضع اخلطط والربامج ،وكذلك
تنظيم وتنفيذ برامج منا�سبة لكبار ال�سن ،وت�شجيع
القادرين منهم العمل ،كما يفر�ض عقوبات �صارمة
على من ي�سيء لكبار ال�سن �سوا ًء كان من الأفراد
�أو امل�ؤ�س�سات التي تقدم اخلدمة لكبار ال�سن من
املراكز الأهلية �أو احلكومية ،وتطبيق العقوبات
البديلة والغرامات املالية وال�سجن على من يرتكب
هذه اال�ساءات؛ ويكر�س العمل على توفري معلومات
�إح�صائية موثقة عن كبار ال�سن؛ لال�ستفادة منها
يف �إجراء الدرا�سات والبحوث ذات العالقة بهم،
وامل�ساعدة يف و�ضع اخلطط والربامج ا�ضافة اىل
تنظيم وتنفيذ برامج منا�سبة لكبار ال�سن؛ تعزز من
مهاراتهم وخرباتهم وممار�سة هواياتهم وتعزيز
اندماجهم يف املجتمع وت�شجيع القادرين من كبار
ال�سن على العمل.
ون�ص النظام على تخ�صي�ص �أماكن لكبار ال�سن
ّ
وحث القطاع
يف املرافق العامة واملنا�سبات العامة
اخلا�ص و�أ�صحاب الأعمال واجلهات الأهلية على
رعاية كبار ال�سن من خالل �إقامة مراكز �أهلية و�أندية
اجتماعية؛ حيث يقدم كبار ال�سن يف اململكة م�ساهمات
�ضخمة للمجتمع من خالل العمل التطوعي ،ونقل
اخلربة واملعرفة ،وم�ساعدة �أ�سرهم يف م�س�ؤوليات
الرتبية والرعاية ،وامل�شاركة املجتمعية من خالل
خربتهم التي اكت�سبوها يف احلياة.

وحدات نموذجية

بيئة �آمنة و�صحية لهم بامل�سجد احلرام حتقيقا
لتطلعات والة الأمر -حفظهم الله.-

منتجع للمسنين

ويتجلى اهتمام الدولة بكبار ال�سن يف توفري كافة
�سبل الراحة والرتفيه لهم� ،إذ تعمل وزارة املوارد
الب�شرية والتنمية االجتماعية ،على توفري الرعاية
واحلماية االجتماعية لهم �إىل جانب ذوو الإعاقة
والأيتام .وعملت الوزراة على تطوير العديد من
الأنظمة التي ت�سهم يف حتقيق ذلك ،معززة جودة
احلياة لكبري ال�سن؛ عرب تهيئة املرافق العامة
والتجارية والبيئة املحيطة ،لتكون مالئمة لهم،
�إ�ضافة �إىل تنظيم وتنفيذ الربامج التي تعزز
مهارات كبري ال�سن ،وهواياتهم وت�سهل اندماجهم
يف املجتمع .و�أكد وزير املوارد الب�شرية والتنمية
االجتماعية املهند�س �أحمد الراجحي يف وقت �سابق،
�أن الوزارة تعمل على �إن�شاء  5وحدات منوذجية
لكبار ال�سن يف املناطق الرئي�سة باململكة ،وتفعيل
بطاقات خا�صة بهم متنحهم امتيازات جمتمعية.
من جهتها ،خ�ص�صت الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد
احلرام وامل�سجد النبوي ممثلة يف �إدارة التنقل
بامل�سجد احلرام ،عربات كهربائية مع فريق خمت�ص
من الرجال والن�ساء خلدمة كبار ال�سن ،داخل امل�سجد

احلرام ،بهدف تقدمي �أف�ضل و�أرقى اخلدمات لكبار
ال�سن ليتمكنوا من �أداء ن�سكهم بكل ُي�سر و�سهولة
مبي ًنا �أنه مت تخ�صي�ص فريق خمت�ص خلدمة كبار
ال�سن وتعريفهم بكيفية ا�ستخدام العربات� ،إ�ضافة
�إىل خمت�صات خلدمة كبريات ال�سن ،كما �أطلقت
رئا�سة احلرمني �أي�ضا مبادرة "توقري" ،والتي يتم
من خاللها تقدمي عدة برامج وخدمات ت�ستهدف فئة
كبار ال�سن ،يتم من خاللها ت�سهيل �أداء ُن�سكهم
والعمل على راحتهم واالحتفاء بهم و�إثراء
جتربتهم ،فيما �أكد الرئي�س العام
ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد
النبوي الدكتور عبدالرحمن بن
عبدالعزيز ال�سدي�س ،حر�ص
الرئا�سة على تقدمي �أف�ضل و�أرقى
اخلدمات االجتماعية والتطوعية
والإن�سانية لقا�صدي امل�سجد
احلرام والعناية بهم مع تطبيق
الإجراءات الوقائية واتباع
التعليمات ال�صحية ،وتوفري

رعاية صحيةمنزلية
و�صحيا ،تويل وزارة ال�صحة اهتماما كبريا بكبار ال�سن� ،إذ قالت وزارة ال�صحة �إنها ق ّدمت خدماتها عرب برنامج الرعاية ال�صحية
املنزلية لـ  44113م�ستفيداً ،وذلك منذ بداية عام 2022م حتى نهاية �شهر يونيو املا�ضي ،مو�ضحة �أنها قامت بزيادة عدد م�ست�شفياتها
التي تقُدم خدمات الرعاية ال�صحية املنزلية لي�صل �إىل  242م�ست�شفى يف خمتلف مناطق وحمافظات اململكة ،مبينة �أن �أجمايل عدد
الزيارات املنزلية التي قامت الفرق الطبية بتنفيذها للم�ستفيدين بلغت  83532زيارة ،حيث بلغ عدد القوى العاملة يف �أق�سام الرعاية
ال�صحية املنزلية  2697كادراً ،منهم  418طبيباً ،و� 171أخ�صائي ًا اجتماعيا ،و� 214أخ�صائيا للعالج الطبيعي ،و 1058متري�ضا،
و� 87أخ�صائي تغذية ،و 20فنيا يف العالج التخ�ص�صي ،و 83فني معلومات �صحية ،فيما بلغ عدد الفرق الطبية  505فرق.
و�أ�شارت الوزرة �إىل �أن خدمات الرعاية ال�صحية املنزلية ت�شمل الرعاية الطبية والتمري�ضية ال�شاملة و متابعة املر�ضى طريحي الفرا�ش
وكبار ال�سن وتقوم برعايتهم يف ما يتعلق بالأمرا�ض املزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع �ضغط الدم ومر�ض ال�سكري و�أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية واجلهاز التنف�سي ،والعناية باجلروح وقرح الفرا�ش والأنابيب و الق�ساطر والعالج الوريدي والعالج
التلطيفي ورعاية مر�ضى الأمرا�ض النف�سية والع�صبية� ،إ�ضاف ًة �إىل توفري خدمة العالج الطبيعي والعالج التنف�سي والتغذية
ال�سريرية و اخلدمات االجتماعية ،وخدمات التثقيف ال�صحي للمري�ض وراعي املري�ض والعائلة.

ولتوفري �سبل الرفاهية للم�سنني ،وفرت املهرجانات
املتنوعة يف مدن اململكة ما ينا�سب كبار ال�سن �سواء
الأمكنة �أو الفعاليات ،فيما �أعلنت اجلمعية اخلريية
لإكرام امل�سنني "�إكرام" اكتمال م�شروع منتجع
�إكرام الوطني بالباحة الذي يعد �أول منتجع
للم�سنني على م�ستوى اململكة� ،ضمن جهود
ال�سعودية لتح�سني خدمات رعاية كبار ال�سن
وتزامنا مع اليوم العاملي لكبار ال�سن.
وقال املدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن
�أبورياح� ،أن منتجع �إكرام الوطني يقدم
خدمات الرعاية ال�صحية واالجتماعية
والنف�سية ال�شاملة للم�سنني ،انطالق ًا
من �إميان اجلمعية ب�أهمية رعاية كبار
ال�سن واالهتمام بهم وتوفري اخلدمات
لهم عرب �أكمل وجه ،مبين ًا �أن املنتجع
ميتد على م�ساحة � 23ألف مرت مربع
وي�ضم يف مرحلته الأوىل مبنى دار
�ضيافة ،وم�سجد ًا وم�سرح ًا للفعاليات
واملنا�سبات ،ونادي ًا �صحي ًا وريا�ضي ًا
ومم�شى خارجي ًا ومطعم ًا مركزي ًا
و مكتبة و�صيدلية وعيادات ،مبين ًا
�أن ر�سالة اجلمعية تتمثل يف تقدمي
خدمات رعاية عالية اجلودة �إىل
جانب تقدمي الرعاية الأولية
املنزلية و�إيواء ملن ال عائل لهم
من فئة امل�سنني يف منطقة
الباحة.

خدمات لكبار السن

 30عربة

لتسهيل حركتهم بالحرم

 83ألف

زيارة طبية منزلية

 5وحدات

نموذجية بالمناطق

توفير كافة
سبل الترفيه
بالمهرجانات
والفعاليات

مبنى �سعد حلمي �أبو خ�ضرة
�شارع امللك فهد (ال�ستني)

التجارية:
جوال0503612115 :
جوال0557696678 :

الرقم املوحد920001222 :
الرقم املوحد920001222 :

فجر الصحافة السعودية
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شركة بالقطاع في المملكة

منتجات ذكية للصناعات العسكرية

الريا�ض  -البالد

بدعم كبري من القيادة ،حفظها الله ،تعزز اململكة �صناعاتها الع�سكرية
بخطوات نوعية وم�سارات متكاملة  ،وت�سجيل ح�ضور مميز يف فعاليات
املعار�ض االقليمية والعاملية  .ويف هذا ال�سياق تعتزم �شركة الإلكرتونيات
املتقدمة� ،إح��دى �شركات  ، SAMIامل�شاركة يف معر�ض "جايتك�س
جلوبال  "2022مبركز دب��ي امل��ايل العاملي خ�لال الفرتة من � 10إىل 14
�أكتوبر اجلاري.
ُ
وتتطلع �شركة الإلكرتونيات املتقدّمة �إىل تعزيز ح�ضورها ك�شركة �سعودية
رائدة يف قطاعات االت�صاالت وتقنية املعلومات ,وحلول �إنرتنت الأ�شياء،
واخل��دم��ات ال�سحابية وامل ��دارة ،وحلول الأم��ن ال�سيرباين ،واخلدمات
التقنية.و�أعرب الرئي�س التنفيذي ل�شركة الإلكرتونيات املُتقدّمة املهند�س
زياد امل�س ّلم ،عن �سعادته بامل�شاركة يف من�صة عر�ض االبتكارات التقنية
الأكرب والأكرث ت�أثريًا على م�ستوى املنطقة ،م�شري ًا �إىل �أن احلدث ي�شكل
ً
فر�صة مهمة للتعرف على �أح��دث م�ستجدات قطاعات االت�صاالت وتقنية
املعلومات والأمن ال�سيرباين ،وتقدمي القدرات واحللول التقنية والرقمية
التي تتميز بها �شركة الإلكرتونيات املُتقدّمة للعامل.
ومن املقرر �أن ت�ستعر�ض �شركة الإلكرتونيات املُتقدِّمة العديد من منتجاتها
املتقدمة ،ومن �أبرزها :نظام املواقف الذكية ،وحلول املدن الذكية ،و�إدارة
القوى العاملة ،ونظام الك�شف عن احلرائق ،و�أنظمة �إنرتنت الأ�شياء،
واحل�ل��ول ال�سحابية ،واجل�ي��ل اجل��دي��د م��ن اخل��دم��ات امل ��دارة ،والنطاق يف اال�ستثمارات الع�سكرية وتطوير �إج ��راءات اجل�م��ارك ب�شكل جيد،
ال�سيرباين  ،والفح�ص الطبي ال�سريع.
ما يي�سر الإنتاج املحلي الع�سكري ،مع توفري التقنية الرقمية لت�سهيل
الإجراءات اال�ستثمارية يف قطاع ال�صناعات الع�سكرية  ،الفتا �إىل ارتفاع
حمفزات قوية
يف ال�سياق �أك��د تقرير ح��دي��ث ��ص��در ع��ن غ��رف��ة ال��ري��ا���ض ،على امل��زاي��ا عدد ال�شركات املحلية والعاملية احلا�صلة على تراخي�ص الهيئة العامة
الن�سبية التي توفرها الدولة لال�ستثمار يف القطاع الع�سكري عرب حت�سني لل�صناعات الع�سكرية ،بنهاية الن�صف الأول من عام � ،2021إىل � 99شركة،
وتب�سيط الإجراءات احلكومية والت�أ�شريات والرتاخي�ص لتي�سري الدخول  %85منها �شركات حملية ،و � %6شركات �أجنبية ،و  %9املتبقية لل�شركات

تحفيز االستثمار وتوصية
بتخصصات في التعليم

املختلطة .و�أو�صى التقرير ب�إن�شاء تخ�ص�صات يف املدار�س واجلامعات
لل�صناعات الع�سكرية ،واالهتمام بالتدريب على �أحدث �أنواع التكنولوجيا
يف ال�صناعات الع�سكرية لل�شركات التي لديها الرغبة يف ذلك ،داعي ًا لإن�شاء
املزيد من ال�شراكات يف ال�صناعات الع�سكرية مع الدول املتقدمة ،م�شري ًا
�إىل �أن هذه التو�صية ت�ستهدف ما ت�ضمنته برامج ر�ؤي��ة اململكة ،2030
فيما يخ�ص قطاع ال�صناعات الع�سكرية ،وت�شجيع وا�ستقطاب الباحثني

رحالت جوية شتوية إلى المملكة

«الدولي لالتصاالت»
يكرّ م المملكة
الريا�ض -البالد
ك ّرم االحتاد الدويل لالت�صاالت " ،"ITUاململكة العربية ال�سعودية
ممثل ًة مبحافظ الهيئة الوطنية للأمن ال�سيرباين املهند�س ماجد بن
حممد املزيد ،مبنحه امليدالية الذهبية ،تقدير ًا للجهود التي قامت
بها اململكة خ�لال ف�ترة تر�ؤ�سها فريق عمل جمل�س االحت��اد ال��دويل
لالت�صاالت ،وذلك يف م�ؤمتر املندوبني املفو�ضني لالحتاد املنعقد حالي ًا
يف العا�صمة الرومانية بوخار�ست.
وقال الأمني العام لالحتاد الدويل لالت�صاالت هولني زاو� :إننا نكرم
اليوم ممثل اململكة املهند�س ماجد املزيد ،الذي �أ�سهم يف دعم �أعمال
االحتاد خالل تر�ؤ�سه لفريق عمل املجل�س املعني بق�ضايا ال�سيا�سات
العامة الدولية املت�صلة بالإنرتنت ،منذ ت�شكيله يف عام 2009م.
ي��ذك��ر �أن ف��ري��ق ع�م��ل جمل�س االحت���اد ال���دويل ل�لات���ص��االت املعني
بال�سيا�سات العامة الدولية املت�صلة بالإنرتنت ،يُعد �أه��م فرق عمل
املجل�س ،وي�شهد ح�ضور ًا مكثف ًا وتفاع ًال الفت ًا من قبل العديد من الدول
نظري ما يحظى به من اهتمام دويل للمو�ضوعات التي ينظر بها ،كما
يع ّد من�صة دولية للحكومات ،تناق�ش من خاللها ق�ضايا ال�سيا�سات
العامة للإنرتنت و�إعداد ما يلزم ب�ش�أنها من قرارات �أو تو�صيات.

والعلماء يف االرتقاء بتكنولوجيا ال�صناعات الع�سكرية ،مع �إن�شاء مراكز
بحثية متخ�ص�صة يف تطوير تقنيات ال�صناعات الع�سكرية ،وتي�سري
�إجراءات الرتاخي�ص �إلكرتوني ًا عن طريق من�صات �إلكرتونية متخ�ص�صة.
وي�ه��دف التقرير ال��ذي �أع��ده مركز البحوث واملعلومات بالغرفة �إىل
تو�ضيح مفهوم و�أهمية ال�صناعات الع�سكرية يف االقت�صاد الوطني
وحتديد مقومات النجاح مل�شروعات القطاع ،وحتديد طرق جذب وتنمية
اال�ستثمارات يف قطاع ال�صناعات الع�سكرية باململكة باملزيد من تو�ضيح
�آليات وجدوى هذه ال�صناعة املهمة �أمنيًا واقت�صاديًا.
و�أطلقت الهيئة العامة لل�صناعات الع�سكرية يف الريا�ض يف فرباير
املا�ضي �إ�سرتاتيجية القوى الب�شرية يف قطاع ال�صناعات الع�سكرية
والدفاعية باململكة ،بح�ضور عدد من �أ�صحاب املعايل الوزراء وامل�س�ؤولني
من القطاعني احلكومي واخلا�ص.
وت�ه��دف اال�سرتاتيجية  ،بح�سب حم��اف��ظ الهيئة املهند�س �أح�م��د بن
عبدالعزيز العوهلي � ،إىل متكني وب�ن��اء نظام حمفز لتنمية ال�ك��وادر
الب�شرية وت�ط��وي��ره��ا ومتكينها� ،إذ بُنيت على �إ�سرتاتيجية توطني
ال�صناعات والأب�ح��اث يف قطاع ال�صناعات الع�سكرية ل�ضمان جاهزية
وا�ستدامة القوى الب�شرية امل�ؤهلة لتحقيق �أه��داف توطني القطاع عرب
تطوير  3برامج رئي�سة تتمثل يف برامج تعليمية وتدريبية ،وبرامج
ال�سيا�سات والتمكني� ،إ�ضافة �إىل برامج التوجيه والإر�شاد التي طورت
مع �شركاء الهيئة من اجلهات ذات ال�صلة ،بهدف حتقيق متطلبات التنمية
ال�شاملة مبا ي�سهم يف تنمية و�صقل املعارف والقدرات الالزمة يف املجاالت
والتخ�ص�صات املرتبطة بال�صناعات الع�سكرية والدفاع والأمن ،الف ًتا النظر
�إىل �أنها �ست�سهم يف جت�سري الفجوة بني املهارات املطلوبة يف القطاع وبني
خمرجات التعليم اجلامعي والتدريب التقني واملهني ،عرب الرتكيز على
�أكرث من  800مهارة مطلوبة يف القطاع ينبثق عنها  172اً
جمال وظيفيًا.

 13ملياراً مبيعات
إلكترونية خالل أسبوع

و�أك��د املدير التنفيذي لربنامج الربط
الريا�ض  -البالد
�أعلن برنامج الربط اجلوي عن عقد �شراكة اجلوي خليل ملرابط �أن هذه ال�شراكة
تعاون مع جمموعة �سريا ،لتعزيز الرحالت �ستعمل على تعزيز الرحالت اجلوية،
جدة  -البالد
اجل��وي��ة م��ن �إم ��ارة دب��ي ومدينة الكويت وت ��أت��ي نتيجة ل��زي��ادة ال�ط�ل��ب على
بلغت قيمة املبيعات عرب نقاط البيع يف �أنحاء اململكة �أكرث من  12.84مليار
كل من العا�صمة الريا�ض وجدة ،ومن خ��دم��ات ال���س�ف��ر ،وت�ت�ي��ح خ �ي��ارات
ريال خالل الأ�سبوع املنتهي �أول �أكتوبر احلايل ،مرتفعة بن�سبة  % 23مقارنة
�إىل ٍ
العا�صمة القطرية الدوحة �إىل مدينة العُال� ،أو��س��ع للم�سافرين ل��زي��ارة اململكة
بقيمتها خالل الأ�سبوع الذي �سبقه .ووفقا للتقرير الأ�سبوعي ﻟ"عمليات نقاط
بكل �سهولة ويُ�سر.
البيع" ال�صادر عن البنك املركزي ال�سعودي "�ساما" ،بلغ عدد العمليات املنفذة
خالل فرتات الذروة يف ف�صل ال�شتاء.
�ط
�
ب
�ر
�
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�ج
�
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و� �س �ي �ب��د�أ ت�سيري ال��رح�ل�ات اجل��وي��ة ،ي ��ذك ��ر �أن ب ��رن �
نحو  160.6مليون عملية.
اب �ت��دا ًء م��ن �شهر نوفمرب ال �ق��ادم حتى اجلويُ ،يعد مبادرة حكومية
و�شهدت جميع القطاعات ارتفاعا من حيث قيمة املبيعات خ�لال الأ�سبوع
�شهر مار�س  ،2023خالل عطالت نهاية ت�ه��دف �إىل تطوير وتعزيز
املا�ضي ،با�ستثناء قطاع "الفنادق" املنخف�ض بن�سبة  ، %10وت�صدر قطاع
الأ�سبوع؛ لتلبية احتياجات امل�سافرين ال���رب���ط اجل� � ��وي اخل��ا���ص
"التعليم" القطاعات املرتفعة بنحو  ،%116تاله قطاع "االت�صاالت" بـ ،%69ثم
بقطاع ال�سياحة يف اململكة.
"الأطعمة وامل�شروبات" بن�سبة .%48
خالل هذه الفرتة.
وتركز �إنفاق امل�ستهلكني خالل الفرتة على قطاع "الأطعمة وامل�شروبات" ﺑ2.1
مليار ريال متثل نحو  %16من �إجمايل املبيعات ،تاله قطاع "املطاعم واملقاهي"
بنحو  1.65مليار ريال.
وبالن�سبة لتوزيع قيمة الإنفاق ح�سب نقاط البيع يف املدن خالل الأ�سبوع املنتهي
يف � 1أكتوبر  ،2022فقد
ت���ص��درت ال��ري��ا���ض بنحو
 3.94مليار ري��ال ،ما ميثل
ا�ستمرار ال�ضغوط الت�ضخمية ،ودفع الدين
وا�شنطن  -وكاالت
 %31م� ��ن �إج � �م� ��ايل ق�ي�م��ة
�سجل الدين القومي الأمريكي رقم ًا قيا�سي ًا جديد ًا ال�ق��وم��ي �إىل م�ستوى قيا�سي ج��دي��د يف
املبيعات ،تلتها مدينة جدة
بعدما جتاوز  31تريليون دوالر ،يف ظل ارتفاع �أقرب وقت بحلول عام  ،2030وم�ضاعفة
بـ 1.9مليار ريال.
م��دف��وع��ات ال �ف��ائ��دة ال �ف �ي��درال �ي��ة بثالثة
�أ�سعار الفائدة ،وتزايد عدم اليقني االقت�صادي.
وت�شمل العمليات عرب نقاط
و�أغ�ل��ق �إج�م��ايل ال��دي��ن ال�ع��ام امل�ستحق يف �أك�بر �أ�ضعاف خالل العقد املقبل � -أو حتى قبل
ال�ب�ي��ع م��ا ينفقه امل�ستهلكون
اقت�صاد عاملي عند  31.1تريليون دوالر  ،وفق ًا ذل��ك �إذا ارتفعت �أ�سعار الفائدة ب�شكل
عرب بطاقات ال�صراف وبطاقات
�أ�سرع �أو ب�أكرث مما كان متوقع ًا".
لبيانات وزارة اخلزانة.
االئ �ت �م��ان يف م��راك��ز ال�ت���س��وق
و�شهدت الواليات املتحدة ف��ورة اقرتا�ض خالل وطبقا لبيانات وزارة اخلزانة .ارتفعت
ال� �ك� �ب�ي�رة وحم��ل ��ات ال �ت �ج��زئ��ة
جائحة كوفيد 19-للم�ساعدة يف دع��م االقت�صاد م�ستويات االقرتا�ض يف �أمريكا خالل
وال�صيدليات وغريها.
ومواجهة تداعيات اجلائحة على احلياة و�أ�سواق العقد امل��ا��ض��ي� .إذ بلغ ال��دي��ن العام
العمل و�سال�سل التوريد ر�أ�س ًا على عقب .كما قفزت امل�ستحق  10.6تريليون دوالر عندما
الديون غري امل�سددة بنحو  8تريليونات دوالر منذ توىل الرئي�س ال�سابق باراك �أوباما
ب��داي��ة ع��ام  .2020م�ضيفة تريليون دوالر يف من�صبه يف  20يناير 2009؛ و19.9
تريليون دوالر عندما توىل الرئي�س
ثمانية �أ�شهر فقط ،وفق ًا ملا ذكرته "."CNN
من جانبها ،قدرت جلنة امليزانية املالية الفيدرالية ال�سابق دونالد ترمب من�صبه يف
�أن ال�سيا�سات احلالية للحكومة الأمريكية ميكن  20يناير 2017؛ و 27.8تريليون
�أن ت�ضيف  4.8تريليون دوالر �إىل العجز.وكتبت دوالر عندما توىل الرئي�س بايدن
اللجنة يف بيان" :االقرتا�ض املفرط �سي�ؤدي �إىل من�صبه يف  20يناير 2021.
الريا�ض  -البالد
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تريليون دوالر حجم
الدين األميريك

«ساب» يعتمد البطاقات
المصرفية المستدامة

تقديم إقرارات
ضريبة االستقطاع
الريا�ض -البالد

دعت هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك
املكلفني م��ن ق�ط��اع الأع �م��ال اخلا�ضعني
ل�ضريبة اال�ستقطاع يف اململكة� ،إىل تقدمي
�إق��رارات�ه��م ال�ضريبية ع��ن �شهر �سبتمرب
املا�ضي ،وذل��ك يف موعدٍ �أق�صاه العا�شر
من �شهر �أكتوبر اجلاري.
وح � ّث��ت الهيئة مكلفيها ع�ل��ى امل�سارعة
بتقدمي �إق��رارات �ه��م ال�ضريبية م��ن خالل
م��وق�ع�ه��ا الإل� �ك�ت�روين  ،جت �ن � ًب��ا ل�غ��رام��ة
التخلف ع��ن ال���س��داد يف امل��دة امل �ح��ددة،

بواقع  %1من ال�ضريبة غري امل�سددة
ع��ن ك��ل  30ي��وم ت��أخ�ير م��ن تاريخ
اال�ستحقاق.
و ُتعد �ضريبة اال�ستقطاع واحدة
من الأنظمة ال�ضريبية ال�سارية
يف اململكة ال �ت��ي ُت َ
�ستقطع من
�إجمايل دخل املن�ش�أة غري املقيمة
يف اململكة ،نظري خدمات تقدمها
داخل اململكة ،وذلك وف ًقا للن�سب
املحددة يف املادة  63من الئحة
نظام �ضريبة الدخل.

اعتمد البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب) ا�ستخدام البطاقات امل�صرفية امل�ستدامة ،وامل�صنعة من البال�ستيك
املعاد تدويره ،بد ًال من البطاقات البال�ستيكية التقليدية .لت�صبح البطاقات امل�صرفية واالئتمانية ال�صادرة
من البنك �صديقة للبيئة .وت�أتي هذه املبادرة كجزء من جهود البنك امل�ستمرة للم�ساهمة يف حتقيق املعايري
العاملية للمحافظة على البيئة ،وتنفيذ ًا ال�سرتاتيجية البنك يف جمال املمار�سات البيئية واالجتماعية وحوكمة
ال�شركات ،ودعم االقت�صاد امل�ستدام.
ُ
ه��ذا ،وق��د �صممت البطاقات م��ن  ٪85م��ن البال�ستيك امل�ع��اد ت��دوي��ره  ،مما
�سي�ساهم يف توفري الكثري من النفايات البال�ستيكية بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة
يف خف�ض �إجمايل انبعاثات الكربون.
وعلق بندر الغ�شيان  ،الرئي�س التنفيذي مل�صرفية الأف��راد وادارة الرثوات
يف �ساب قائال " :يف احلقيقة �أننا يف بنك �ساب لدينا �إميان را�سخ ب�ضرورة
القيام ب�أدوار فاعلة جتاه البيئة� ،إىل جانب حر�صنا على تقدمي �أف�ضل املنتجات
واخلدمات امل�صرفية لعمالئنا .وقدمنا طوال ال�سنوات املا�ضية جملة من
املبادرات الهادفة �إىل املحافظة على البيئة� ،إىل �أن ا�صبحت اال�ستدامة
يف �صميم �إ�سرتاتيجيتنا .ونحن عازمون على حتقيق الريادة يف
هذا املجال على م�ستوى اململكة ،وو�ضع ب�صمات �إيجابية يف رحلة
التحول �إىل م�ستقبل م�ستدام ،حتت مظلة ر�ؤية اململكة ."2030
بندر الغ�شيان
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 % 40أرباح خالل فترة كورونا

صندوق االستثمارات..

من أصول متواضعة إلى "قائمة الكبار"
جدة  -البالد

يوا�صل �صندوق اال�ستثمارات العامة حتقيق ا�سرتاتيجيته اخلم�سية التي �سبق واعتمدها �سمو ويل العهد ،رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية
والتنمية  ،وت�أكيده -حفظه الله  -كمرتكز رئي�سي يف رفع جودة احلياة ،وحتقيق النمو االقت�صادي والتنمية ال�شاملة وامل�ستدامة يف خمتلف
القطاعات التقليدية واحلديثة .وك�شف حمافظ ال�صندوق يا�سر الرميان �أن ال�صندوق حقق �أرباحا من ا�ستثمارات فرتة كورونا بنحو  % 40وذلك
ال�ستثمارات بلغت قيمتها �إىل  35مليار دوالر.
قال حمافظ ال�صندوق �إنه مت و�ضع خطة لال�ستثمار خالل
تلك الفرتة ت�ضمنت حتديد الو�ضع اال�سرتاتيجي وهناك
�شركات دخلها ال�صندوق يف تلك املرحلة ومل يتخارج منها،
بالإ�ضافة �إىل اغتنام الفر�ص والإن��ق��اذ امل��ايل لل�شركات
من خالل زيادة ر�أ�س املال  ،م�ؤكدا �أن هناك ا�سرتاتيجية
مف�صلة بكافة التفا�صيل لو�صول حجم �أ�صول ال�صندوق
�إىل  3تريليونات دوالر يف العام .2030
وب�ي�ن �أن ال��ع��دي��د م��ن الأ����ص���ول ���س��اع��دت يف رف���ع ع��وائ��د
ال�صندوق ما بني  % 7و %8حاليا منها املوجود يف ال�سوق
ال�سعودي ال��ذي ارتفع ب�شكل جيد بالإ�ضافة �إىل بع�ض
اال�ستثمارات يف الأ�سواق العاملية.
و�أ�شار حمافظ �صندوق اال�ستثمارات يف لقاء مع برنامج
«ثمانية»� ،إىل �أن الكثري من �أ�صول ال�صندوق كانت قبل
 2015ع��ب��ارة ع��ن ق��رو���ض متعرثة وت��ذه��ب �إىل �أم��اك��ن
لي�س لها جدوى ا�ستثمارية �أو جتارية بل كانت لأهداف
تنموية فقط  ،مو�ضحا �أن مرحلة اختيار اال�ستثمار
حاليا مت��ر بالعديد م��ن امل��راح��ل قبل اتخاذ
القرار ،مبينا �أن �سمو ويل العهد يعتمد
على الأدل����ة م��ع الآراء ولي�س الآراء
املطلقة التي ال تعتمد على �أدل��ة ومن
هذه الأدلة اخلربة ال�سابقة والبيانات
الداعمة  ،الفتا �إىل �أن ال�صندوق ال
ميكنه ال��دخ��ول يف �أي ا�ستثمار
دون معرفة كيفية اخلروج منه
حتى اال�ستثمارات املتجددة،
مبينا �أن التخارج ال يعني �أن
اال�ستثمار فا�شل ولكنه ميكن
�أن يكون التخارج مفيدا.
األصول والمحتوى
وحول قيمة امل�شاريع الكبرية مثل «نيوم» و»البحر الأحمر»
و»القدية» �أكد �أنها م�سجلة دفرتيا بريال واحد ،مبينا �أنه
�سيتم البدء باحت�سابها بعد �أن تبد�أ يف الأعمال التجارية
ويبد�أ التدفق النقدي� ،أو بيع ج��زء من الأرا���ض��ي .و�أك��د
الرميان �أن ال�صندوق ال يبالغ يف تقييم �أي من �أ�صوله

ح�سب اخلربات واملهارة وغريها من االحتياجات اخلا�صة
لل�شركات املراد اختيار ع�ضو لها  ،كما كان عدد العاملني يف
ال�صندوق �أقل من  40موظف ًا ،فيما �أ�صبح حاليا قريب ًا من
 1800موظف .وقال الرميان �إن ال�صندوق و�ضع الرتفيه
والريا�ضة �ضمن القطاعات اال�سرتاتيجية بالن�سبة له،
مبينا �أن اال�ستثمار يف قطاع الألعاب الإلكرتونية �سيكون
من �أف�ضل اال�ستثمارات امل�ستقبلية كعوائد ا�ستثمارية.

الرميان :األلعاب اإللكترونية من أفضل االستثمارات المستقبلية
ولكن يقوم بتخفي�ضها حيث يتبع �أ�سلوب ًا حمافظ ًا جد ًا يف
تقييم الأ�صول .وحول املحتوى املحلي ،قال الرميان �إن
امل�ستهدف يف املحتوى املحلي هو  % 60يف امل�شروعات،
م�شريا �إىل �أن ���ص��ن��دوق اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة كمحرك
لالقت�صاد ال�سعودي البد �أن يكون له ا�ستثمارات يف �أ�شياء

جديدة واملحتوى املحلي جزء منها ،والب��د من �أن تكون
اال�ستثمارات ذات عوائد جمزية بن�سبة  %7كحد �أدن��ى ،
م�ضيفا ب���أن امل�ضاعف االقت�صادي للم�شاريع املوجودة
يف ال�صندوق وبرنامج «�شريك» يجب �أن يكون �أكرث من
 .%100و�أ�شار �إىل �أن �أي �شركة يقوم ال�صندوق ب�إن�شائها

هدفها �أن تطرح لالكتتاب يف ال�سوق ال�سعودي ،مبينا �أن
عدد ال�شركات لدى ال�صندوق و�صل �إىل � 85شركة ،فيما
�أ�س�س ال�صندوق � 50شركة.
و�أ�ضاف �أن عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة التابعني لل�صندوق
يف ال�شركات التابعة له بلغ  450ع�ضو ًا يتم اختيارهم على

بغداد تطالب مجلس األمن بإدانة القصف اإليراني

ترتيب متقدم
يف �إطار تعزيز ا�سرتاتيجيته  ،تقدم �صندوق اال�ستثمارات
العامة من املركز ال�ساد�س �إىل اخلام�س بني �أكرب ال�صناديق
ال�سيادية يف العامل لأول مرة ب�أ�صول  620مليار دوالر
« 2.33تريليون ري���ال» ،بعد �أن كانت  580مليار دوالر
« 2.18تريليون ريال» ،مرتفعة  % 7خالل �شهرين تقريبا.
ووفقا لبيانات ال�صندوق ومعهد �صناديق الرثوة ال�سيادية
ح��ول العامل  ،ارتفعت ح�صة �صندوق اال�ستثمارات �إىل
 %6.2من ثروات العامل ال�سيادية البالغة  9.99تريليون
دوالر  ،مم��ا يعني ت�ضاعف ح�صته ث�لاث م��رات تقريبا،
وتقدمه  26مركزا خ�لال الفرتة ذات��ه��ا ،حيث ك��ان يحتل
املركز ال��ـ 31بنهاية  2015قبل ال��ر�ؤي��ة ،وق��ف��زت �أ�صوله
 %308مبا يعادل  468مليار دوالر « 1.38تريليون ريال»
منذ �إطالق ر�ؤية اململكة  ،2030حيث كانت �أ�صوله 152
مليار دوالر « 570مليار ريال» بنهاية  2015قبل الر�ؤية
املعلنة يف .2016
ي�أتي ذلك بعد �إع��ادة هيكلة ال�صندوق ورئا�سة �سمو ويل
العهد الأم�ير حممد بن �سلمان ،جمل�س �إدارت��ه يف 2016
 ،وارتفعت �أ�صول ال�صندوق من  480مليار دوالر بنهاية
الربع الثالث من � 2021إىل  580مليار دوالر بعد نقل % 4
من �أ�سهم �شركة �أرامكو ال�سعودية �إىل ال�صندوق.
ويعمل ال�صندوق على م�ستهدفات عديدة من �أهمها� ،ضخ
 150مليار ريال �سنوي ًا على الأقل يف االقت�صاد املحلي على
نحو متزايد حتى عام  ،2025وامل�ساهمة من خالل �شركاته
التابعة له يف الناتـج املحلي الإجمايل غري النفطي بقيمة
 1.2تريليون ريال ب�شكل تراكمي .كما ي�ستهدف ا�ستحداث
 1.8مليون وظيفة ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر.

الكاظمي ..العنف مرفوض وال ينتج سوى الخراب
بغداد  -البالد

قطع رئي�س الوزراء العراقي م�صطفى الكاظمي ،ب�أن القوى ال�سيا�سية ف�شلت ب�سبب
اهتمامها بال�سلطة على ح�ساب املواطن وبناء البلد ،جمددا دعوته لزعيم التيار
ال�صدري مقتدى ال�صدر لاللتحاق باحلوار ،حمذرا من خطورة ال�صراع الذي بلغ
�أوجه �أواخر �أغ�سط�س املا�ضي.
وق��ال الكاظمي� ،إن البالد كانت على �شفا حرب �أهلية ،يف �إ�شارة �إىل املواجهات
العنيفة التي �شهدتها بغداد حينها بني �أن�صار ال�صدر وخ�صمه ال��ل��دود الإط��ار
التن�سيقي الذي ي�ضم �أحزابا وف�صائل موالية لإي��ران ،معتربا �أن ت�صريحات عدد
من القادة ال�سيا�سيني ت�سببت يف �إ�شعال ال�صراع بني الإطار وال�صدر� ،إال �أن بع�ض
امل�ساعي عادت وهد�أت الو�ضع .وبني الكاظمي �أن رهان طريف النزاع كان يف حينه
على �أن احلكومة �ستكون مع طرف �ضد �آخر ،لكنها ظلت حمايدة .وقال �":أعطيت
توجيهات وا�ضحة و�صريحة وحازمة للقوات الأمنية لإبعاد �شبح احلرب الأهلية"،
م�شددا على �أن العراق جرب م�سار العنف لعقود طويلة مبختلف �أنواعه من العنف
العن�صري �إىل الطائفي والديني ،لكنها كلها مرفو�ضة وال تنتج �سوى اخلراب.
من جهته وافق زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر على احلوار ب�شرط �أن يكون
علنيا ،م�ؤكدا �أن تياره يتطلع �إىل م�ساعدة الأمم املتحدة يف م�ساعيها نحو الإ�صالح.
وقال مقتدى ال�صدر� ،إن رئي�س احلكومة العراقية م�صطفى الكاظمي يتعر�ض �إىل
�ضغوط هائلة ب�ش�أن الأمن يف البالد ،داعي ًا دول اجلوار �إىل احرتام �سيادة و�أمن
وا�ستقرار العراق ،يف �إ�شارة لالعتداءات املتكررة من قبل �إي��ران على كرد�ستان
العراق .ويرى ال�صدر �أن الإ�صالح يبد�أ بعدم م�شاركة الوجوه القدمية و�أحزابها
و�أ�شخا�صها يف احلكومة املقبلة ،ما يعني رف�ضه لقيادات امللي�شيات املوالية لطهران.
وت�أتي موافقة ال�صدر بعد �ساعات من ت�شديد رئي�سة بعثة الأمم املتحدة مل�ساعدة
العراق ،جينني هيني�س بال�سخارت يف �إحاطة عرب الفيديو ،على وجوب �أن ي�شارك
كل الأط���راف يف احل���وار ،مع االمتناع عن اال�ستفزازات ،م�شرية �إىل �أن جميع

الأطراف ال�سيا�سية �أخط�أت وف�شلت يف ت�أدية واجبها جتاه البالد .و�أكدت
بال�سخارت� ،أن اخلالفات طغت على لغة احل��وار يف البالد ،وذل��ك و�سط
تفاقم االن�سداد ال�سيا�سي عقب ارت��ف��اع من�سوب اخل�لاف��ات بني التيار
ال�صدري والإط���ار التن�سيقي على خلفية ت�شكيل احلكومة وانتخاب
رئي�س جديد .ونبهت من �أن اخلالفات بني الأح��زاب ال�شيعية ال تزال
م�ستمرة وقد �أو�صلت البلد �إىل طريق م�سدود ،فيما راحت امليلي�شيات
ت�ستعر�ض �سالحها و�سط بغداد ،معتربة �أن غياب حكومة بعد 12
�شهرا من االنتخابات �أم��ر ي�صعب تربيره ،م�ضيفة �أال �ضمانات
على �أن االنتحابات املبكرة �ستوفر احللول ال�سيا�سية .وختمت
م�����ش��ددة ع��ل��ى �أن ال��ع��راق��ي�ين ال ي��ري��دون �أن ي�صبحوا �أداة
للمتناف�سني على ال�سلطة .من جهته ،دعا ممثل العراق لدى
الأمم املتحدة حممد بحر العلوم جمل�س الأم���ن �إىل دعم
�سيادة ب�لاده و�إدان��ة االعتداء على �أرا�ضيه ،م�ؤكدا �أمام
جمل�س الأمن �أن الق�صف الإي��راين على �إقليم كرد�ستان
�أدى ملقتل عراقيني وترويع ال�سكان ،م�شريا �إىل ت�سليم
�سفري طهران يف بغداد مذكرة احتجاج ،وفق ما نقلته
وك��ال��ة الأن��ب��اء العراقية .كما طالب جمل�س الأم��ن
ب�إدانة �أي اعتداء خارجي ومن �أية جهة كانت على
الأرا�ضي العراقية.
بدورها ،قالت ممثلة الأمم املتحدة بالعراق بعد
جل�سة جمل�س الأمن" :يجب �إبعاد العراق عن
حافة الهاوية" .ج��اءت ه��ذه الت�صريجات،
بعدما ج���ددت �إي����ران ،ق�صفها م��واق��ع يف
كرد�ستان.

سليمان العقــيلي في ذمة هللا
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البالد  -الق�صيم
نعت �أ�سرة العق ـيـلي بالق�صيم والريا�ض و�أنحاء اململكة
فقيدها الأ�ستاذ الدكتور �سـلـيمـان بن حمـمـد ال�سـليـمـان
العـقـيـلي (�أبو ل�ؤي) الذي تويف االثنني املا�ضي،
بعد معاناة مر�ضية .وق��د �شغل ال��راح��ل عدة
منا�صب  ،حيث كان �أ�ستاذ ًا يف كلية العلوم
بجامعة امللك �سعود ،وم�س�ؤو ًال مبدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،و�أ�سندت �إليه
مهام وم�س�ؤوليات �أخرى يف م�شوار حياته..
وع ُِ���رف عن الفقيد حمبته للعمل االجتماعي

ن�ستقبل �أخبار الأفراح واملنا�سبات على ..

�إمييل ( wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ضاح )
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وتفقد املحتاجني .والفقيد وال��د ال�ضابط يف احلر�س
امللكي العقيد ل�ؤي ،وحممد وفرا�س ونواف ،وال�ضابط
يف القوات البحرية املالزم �أول نايف  ،و�شقيق كل من:
علي وعبدالعزيز ونا�صر وفهد وخالد.
وق��د ُ�صلي على الفقيد ووري ال�ثرى يف
عنيزة .
خال�ص العزاء واملوا�ساة البن عم الفقيد
ال��زم��ي��ل ال��ك��ات��ب يف "البالد" �إب��راه��ي��م
العقــيلي  ،و�أبناء و�إخ��وة الفقيد وذويه،
�إنا لله ،و�إنا �إليه راجعون.

بحضور إعالميني ومثقفني وفنانني ..

الجاسر يزف نجله "مهند" لعش الزوجية
جدة  -البالد
احتفل املخرج الفنان د.عمر اجلا�سر مدير
جمعية ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون ب��ج��دة �سابقا،

وديع ووهيب في عش السعادة

ب��زف��اف جن��ل��ه امل��ه��ن��د���س م��ه��ن��د ،ع��ل��ى ابنة
عبداملح�سن الغامدي ،وذلك ب�إحدى القاعات
ب��ج��دة ،ع��ل��ى �أن��غ��ام امل��ج�����س��ات احل��ج��ازي��ة
والأه���ازي���ج ال�شعبية بح�ضور ف��رق �أب��و
�سراج التي زفت العري�س مب�شاركة الأهل
والأق��ارب ونخبة من الإعالميني والفنانني
واملو�سيقيني .ومتنى العري�س مهند يف
ه��ذه الليلة املباركة �أن يوفقه حلياة كلها
�أم���ل وت��ف��ا�ؤل وحت��م��ل للم�س�ؤولية وبناء
عائلة �سعيدة .وع رّ�ّبر اجلا�سر والغامدي
عن �سرورهم بحفل ال��زف��اف� ،سائلني الله
ان يوفقهما وان يرزقهما الذرية ال�صاحلة
مبديني عظيم �شكرهما وامتنانهما لكل من
ح�ضر و�شاركهم الفرحة وان يدمي الفرحة
يف كل البيوت.

�أخبارهم
العمري مدير ًا

احتفال الجهني بزواج مهند

�صدر قرار بتكليف املهند�س نايف بن �صالح
العمري ،مدي ًرا عامًا ل�ل�إدارة العامة للأمن
وال�سالمة ب��وزارة ال�صحة،
ملدة عام.
وي����ع����ت��ب�ر امل���ه���ن���د����س
"العمري" من الكفاءات
ال�����وط�����ن�����ي�����ة ال���������ش����اب����ة
واملتميزة.

والدة الشبراوي يف ذمة اهلل
جدة -البالد
اح��ت��ف��ل حم��م��د ���ص��ال��ح م����رزوق ب��زف��اف
جنليه وديع ووهيب� ،إىل ابنتي �شكري
عمر باقي�س وجم���دي �صالح م���رزوق،
وذل��ك يف �إح��دى قاعات الأف���راح بجدة،

و�سط ح�ضور عدد من الأهل والأ�صدقاء،
ال��ذي��ن ب���ارك���وا ل��ل��ع��ر���س��ان ب��ه��ذه الليلة
امل���ب���ارك���ة .وع�ب�ر ال��ع��ري�����س��ان ع���ن ب��ال��غ
�سرورهما بتوديعهما حياة العزوبية،
�سائلني الله التوفيق وال�سعادة.

نواف إلى عش الزوجية

انتقلت �إىل رح��م��ة ال��ل��ه ت��ع��اىل وال���دة الزميل
عدنان ال�شرباوي ،ودفنت يف
مقربة الروي�س عقب ال�صالة
عليها .وتقبلت الأ�سرة
العزاء مبنزلها الكائن
بحي ال��روي�����س �شارع
م���ن���ازل ال��ف�����ص��ح��اء،
"�إنا لله و�إنا �إليه
راجعون".

جدة  -البالد
احتفل ال��دك��ت��ور ال�صيديل حميد بن
���س�لام��ة ب��ن ح��م��د امل��ح��ي��اوي اجلهني
و�إخوته وابنا�ؤه بزفاف جنله مهند،
على ابنة عبدالرحمن �سلمان الرفاعي،
ب���إح��دى ق��اع��ات الأف����راح واملنا�سبات

ب���ج���دة ،ب��ح�����ض��ور الأه�����ل والأق������ارب
ونخبة من الأطباء وال�صيادلة وزمالء
العمل ال��ذي��ن ب��ارك��و للعري�س.وعرب
العري�س ووال��ده عن �شكرهما العميق
ل��ك��ل احل��ا���ض��ري��ن ال���ذي���ن ���ش��ارك��وه��م
الفرحة.

العميد الزهراني

تخرج العنزي

�أبها -البالد
احتفل �سعد عائ�ض م���رزن ،املر�شد
الطالبي بتعليم ع�سري �سابق ًا بزواج
جنله ن��واف ،من ابنة عمه املهند�س
ع��ل��ي ع��ائ�����ض م����رزن ،وذل����ك ب���إح��دى
ال���ق���اع���ات يف �أب���ه���ا ،ب��ح�����ض��ور ع��دد

م��ن ال��وج��ه��اء والأع���ي���ان والأق�����ارب
والأ�صدقاء ،حيث حر�ص اجلميع على
تقدمي التهاين والتربيكات ،وم�شاركة
العري�س و�أه��ل��ه �أف��راح��ه��م ،مقدمني
التهاين والأمنيات للعرو�سني بحياة
زوجية �سعيدة.

يتلقى التهاني

تلقى معتز �سلطان العنزي
ال��ت��ه��اين وال���ت�ب�ري���ك���ات من
الأقارب والأ�صدقاء مبنا�سبة
ت��خ��رج��ه م���ن م��ع��ه��د ق���وات
ال���دف���اع اجل����وي وح�����ص��ول��ه
على امل��رك��ز الأول على
دف��ع��ت��ه م���ع مرتبة
ال�������ش���رف ب��رت��ب��ة
عريف فني.

الثبيتي يعقد قرانه

صناعي مكة يحتفل بيوم الوطن
عقد الدكتور عبدالرحمن ب��ن عو�ض الثبيتي
قرانه على كرمية فايع علي جابر الع�سريي ،يف
مدينة الطائف بح�ضور الأهل والأ�صدقاء.

الدمام -البالد
يتلقى العميد خالد ب��ن رداد ال��زه��راين التهاين
وال��ت�بري��ك��ات م��ن الأه����ل والأق�����ارب والأ���ص��دق��اء
وال��زم�لاء مبنا�سبة تخرج ابنه امل�لازم تركي بن
خالد من كلية امللك في�صل اجلوية برنامج االبتعاث
من باك�ستان .وعرب العميد خالد عن �سعادته بهذه
املنا�سبة مقدم ًا �شكره وتقديره جلميع املهنئني.

الماجستير لثامر في إدارة األعمال
جدة  -البالد
ح�صل املهند�س ثامر حممد �سعيد �أبو ثامرة
من من�سوبي الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة (من�ش�آت) على �شهادة املاج�ستري
 �إدارة الأع��م��ال التنفيذية م��ن كلية الأم�يرحم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان ب��ت��ق��دي��ر مم��ت��از .وتلقى
املهند�س ثامر التهنئة من الأه��ل والأ�صدقاء
والأحباب متمنني له مزيد من التوفيق.

أفراح القرني
بزواج ساري
مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي
اح��ت��ف��ل امل��ع��ه��د ال�����ص��ن��اع��ي ال��ث��ان��وي مبكة
امل��ك��رم��ة ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ( )٩٢لتوحيد
اململكة العربية ال�سعودية حتت �شعار "هي
لنا دار" .وق��د ب��د�أ احلفل ب���آي��ات من الذكر
احلكيم تالها املتدرب ع�صام خوج ثم �ألقى
مدير املعهد يا�سني بن �سامي عي�سى كلمة

بهذه املنا�سبة عرب فيها فخره واعتزازه بهذا
البلد املعطاء.
وق���د ت�����ض��م��ن احل��ف��ل ع���دة ف��ع��ال��ي��ات منها
امل�سرية الوطنية ثم حتية العلم وال�سالم
الوطني و�شارك من�سوبو ومتدربو املعهد
يف ك��ت��اب��ة ع��ب��ارات احل���ب واالن��ت��م��اء على
اللوحة الوطنية.

جدة -البالد

احتفل الكابنت طيار �ساري يو�سف فرحان
القرين ،بزواجه من ابنة عبداخلالق �سعد
ال��ق��رين ،وذل���ك يف �إح���دى ال��ق��اع��ات بجدة،
و�سط ح�ضور عدد من الأق��ارب والأ�صدقاء

ال����ذي����ن ق����دم����وا ال���ت���ه���اين وال���ت�ب�ري���ك���ات
للعرو�سني.
وع�ب�ر ال��ع��ري�����س ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��ه��ذه الليلة
ال�سعيدة متمنيا من الله العلي القدير ان
يدمي عليه ال�سعاده والتوفيق.
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 6مواجهات في خامس جوالت ممتاز السلة
جدة -البالد

تنطلق اليوم مباريات اجلولة اخلام�سة من الدوري املمتاز لل�سلة ،ب�إقامة
مباراتني جتمعان �أحد اخلام�س( )7نقاط مع �ضباء ال�سابع( )5نقاط ،باملدينة
املنورة يف الـ  4م�ساءً .وعلى نف�س ال�صالة عند ال�ساعة  6.30م�سا ًء يلتقي
الأن�صار احلادي ع�شر ( )5نقاط  ،مع الن�صر الثاين ( )8نقاط .وت�ستكمل
مناف�سات اجلولة غدًا اجلمعة ب�إقامة �أرب��ع مباريات؛ حيث يواجه الأهلي
الأول ،الوحدة ال�ساد�س .ويلتقي ال�سالم التا�سع مع االحتاد الثامن ،ويواجه
الفتح الثالث الهالل الرابع .ويف الـ  6م�ساء يلتقي العدالة مع التعاون.

10
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في ختام الجولة السادسة من دوري" يلو"..

كالم كورة

التعادل اإليجابي يخيم على مواجهة األهلي وجدة
حممد العمري

على قد لعبتك ادفع فلوسك!!
يف الأ�سبوع املا�ضي ظهر فيديو لالعب كرة ال�سلة بنادي
الن�صر الكابنت م�صعب القا�ضي يتحدث فيه ب�شكل فكاهي
عن ماركات ال�سيارات التي يقودها العبو فريق كرة القدم
يف النادي مقارنة ب�سيارته� ،أو حتى ب�سيارة �أي العب يف
غري لعبة كرة القدم �إجماال يف و�سطنا الريا�ضي  ،فالفارق
من املحرج مناق�شته لأي لعبة مقارنة بكرة القدم ،ولكن هل
هذا هو احلال عاملي ًا؟ ب�شكل كبري نعم ،مع الأخذ يف االعتبار
الواليات املتحدة التي بها �أكرث من لعبة �شعبية ،ككرة ال�سلة
والبي�سبول وكرة القدم الأمريكية ،ومع ذلك فاملقارنة قد
تكون غري من�صفة بالنظر لعدد الالعبني النجوم ،وحجم
ال�سوق الأمريكي ،وحجم �أمريكا كدولة  /قارة؛ لذلك حتى
نكون �أكرث دقة فالبد من �أن ن�أخذ معيار القيا�س ب�شكل
خمتلف.
البد من �أن نتفق �أن هناك خل ًال� ،أو انعدام م�ساواة مابني
كرة القدم وغريها من الألعاب ،وذلك �أمر طبيعي ،واتفق
معه �إىل حد ما ،ولكن بالنظر �إىل الدول املتقدمة ريا�ضيا جند
نوع ًا من التقارب ما بني الألعاب� ،أو على الأقل لي�س هناك
ذلك الفارق ال�شا�سع بينها ،فعندما يتعلق الأمر بدوري كرة
ال�سلة ،ف�إننا نفكر مبا�شرة يف الدوري الأمريكي للمحرتفني
بف�ضل مبارياته الرائعة؛ حيث اللعب فيه حلم للجميع ب�سبب
الراتب واملزايا التي يح�صل عليها الالعبون ومع ذلك ف�إن
بطوالت كرة ال�سلة خارج الواليات املتحدة تلفت النظر
ب�شكل تدريجي وين�ضم �إليها املزيد من الالعبني ،فتدفع
بع�ض الدول الآ�سيوية مثل كوريا �أو اليابان مبالغ ترتاوح
مابني � 120ألف دوالر �إىل � 400ألف دوالر يف املو�سم ،كما
�أن ال�صني تدفع مبالغ ترتاوح من مليون �إىل  3ماليني دوالر
يف املو�سم ،كما يعترب الدوري الأوروبي Euro League
وجهة مميزة لالعبي كرة ال�سلة املحرتفني بف�ضل متو�سط
رواتب مميز يرتاوح بني � 500ألف دوالر و � 800ألف دوالر
يف املو�سم الواحد ،كما ميكن لأف�ضل الالعبني الو�صول
لراتب ي�صل �إىل  4ماليني دوالر يف املو�سم الواحد مثل
نيكوال مريوتيت�ش العب نادي بر�شلونة الأعلى �أجرا يف
اليوروليغ ،حيث يح�صل على  4ماليني دوالر يف ال�سنة،
يتبعه �شني الركن من �أنادولو �إيف�س الرتكي  3.7مليون
دوالر يف ال�سنة ،ويعود ذلك للإمكانات االقت�صادية ومنو
�شعبية اللعبة يف ذلك البلد ،وبالعودة �إىل الواليات املتحدة
يف لعبة �أخرى ،وهي البي�سبول فهناك ماي�سمى بالدوريات
ال�صغرى ،وهي ماعدا الدوري الرئي�سي  MLBحيث
قد يتقا�ضى بع�ض الالعبني رواتب �سنوية ترتاوح مابني
خم�سني ومائة �ألف دوالر ،و�إذا كان العب ًا بارع ًا ليوقع مع
�أحد �أندية الدوري الرئي�سي  MLBفقد ي�صل راتبه اىل
�سبعة ماليني دوالر.
عند النظر لت�صنيف �أنديتنا احلايل ،ف�سنجدها �أندية ريا�ضية
ت�شمل جميع الألعاب ،ولكن الرتكيز بالطبع ين�صب جتاه كرة
القدم لأ�سباب مفهومة ،ولكن ذلك اليعني �أن يكون الفارق
�شا�سع ًا كما هو حالي ًا ،ورمبا ميكن احلل يف تخ�صي�ص
الألعاب الأخرى عدا كرة القدم ،حيث تقوم ال�شركات
املتخ�ص�صة برعاية الدوري والأندية لتتمكن من ا�ستقطاب
واملحافظة على النجوم ،وبطبيعة الأمر ينعك�س ذلك على
املنتخبات والريا�ضة يف الوطن �إجما ًال.

ُبعد �آخر..

يف ال�صني يف مو�سم  21-2020مت االتفاق على �سقف
جديد للرواتب من قبل احتاد كرة ال�سلة ال�صيني ()CBA
ُيدفع مبوجبه مابني ثالثة �إىل �ستة ماليني دوالر لالعبني
ال�صينيني املولودين يف البالد ،وميكن من خالل ذلك �أن يوقع
مبوجبه كل فريق بحد �أق�صى مع �أربعة العبني �أجانب و�أن
حتدد رواتبهم مبا ال يزيد عن  7ماليني دوالر.

@MohammedAAmri

متابعة  -خالد احلامد

يف مباراة �شهدت �إثارة كبرية بني الفريقني ،تقا�سم الأهلي وجدة نقاط لقائهما
الذي جمعهما م�ساء �أم�س على ملعب اجلوهرة ،بعد تعادلهما �إيجابي ًا بهدف لكل
فريق ،يف ختام اجلولة ال�ساد�سة من مناف�سات دوري يلو لأندية الدرجة الأوىل.
�شوط اللقاء الأول �شهد هجمات مكثفة و�سيطرة من جانب فريق االهلي حيث
ا�ستحوذ على الكرة ب�شكل دائ��م .يف الدقيقة  26ترجم الأهلي �سيطرته بهدف
ال�سبق عن طريق هيثم ع�سريي لينتهي ال�شوط بتقدم �أهالوي.
ويف �شوط اللقاء الثاين تقدم جدة ،وكثف هجماته املرتدة ب�شكل �أكرب ملحاولة
معادلة النتيجة ،وبعد مرور ( )59دقيقة حتقق ذلك عن طريق ال�براء باعظيم.
وا�ستمرت النتيجة على حالها لتنتهي املباراة.1-1
الأهلي ر�صيده بهذا التعادل �إىل ( )9نقاط باملركز ال�سابع ،فيما رفع جدة ر�صيده
�إىل ( )9نقاط باملركز التا�سع يف �سلم الرتتيب.

"الرباط " يضرب  8العبين من التعاون!!

األسبوع القادم ..جدة تشهد
انطالق أولى بطوالت «ليف جولف»
جدة -البالد

تنطلق مناف�سات �سل�سلة ب��ط��والت " ليف
جولف " يف مدينة امللك عبدالله االقت�صادية
بجدة خ�لال ال��ف�ترة م��ن � 14إىل � 16أكتوبر
اجل��اري ،مب�شاركة  48العبًا من نخبة العبي
اجلولف حول العامل للمناف�سة يف اجلولة ما
قبل الأخ�يرة من املو�سم االفتتاحي ل�سل�سلة
البطوالت العاملية.
وت�صل �إجمايل جوائز "ليف جولف" 25
مليون دوالر �أمريكي ،حيث ت�سعى بطوالت
" ليف جولف " �إىل تغيري م�شهد ريا�ضة

الريا�ض -في�صل الرقيبة

داه��م��ت �إ���ص��اب��ات ال��رب��اط
ال�صليبي  8الع��ب�ين من
ال��ت��ع��اون ،منذ املو�سم
امل��ا���ض��ي ح��ت��ى الآن،
م���ا �أدى ال���س��ت��غ��راب
الكثريين يف الو�سط
الريا�ضي ،ب�سبب هذا
ال���ع���دد ال��ك��ب�ير خ�لال
مو�سم واحد و 5جوالت
يف امل��و���س��م احل����ايل ،فقد
تعر�ض ك��ل م��ن البارغوياين
�أل��ي��خ��ان��دروك��اك��و ،وال��ظ��ه�ير يزيد
البكر ،وقلب الدفاع عون ال�سلويل ،بالإ�ضافة �إىل
ح�سن كاد�ش وح�سن ربيع ،و�أخ�ير ًا �أم��ام الهالل،
تعر�ض ال�برازي��ل��ي فالفيو وع��ب��دامل��ل��ك العيريي
للإ�صابة بالرباط ال�صليبي .وقد غرد رئي�س نادي

ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة
ad@albiladdaily.com

اجلولف على م�ستوى العامل من خالل نظام
لعب فريد من نوعه ي�ضم  12فريقا و  48العبًا
من نخبة الالعبني يتناف�سون على  54حفرة .
و�ستقام البطولة الأوىل من نوعها بنظام
ميزج بني اجلانب اجلماعي والفردي ،حيث
يتم تق�سيم الالعبني �إىل  12فري ًقا ي�ضم كل
منها �أرب��ع��ة الع��ب�ين ،م��ع احت�ساب النتيجة
امل�سجلة م��ن ق��ب��ل ك��ل الع���ب ب�شكل جماعي
لتحديد الفريق الفائز وب�شكل فردي لتحديد
���ص��اح��ب �أف�����ض��ل م��ع��دل ���ض��رب��ات م���ع نهاية
البطولة .

التعاون د� .سعود الر�شود يف "تويت"
ق���ائ�ل�ا� :آم���ن���ا ب��ال��ل��ه وب��ق�����ض��ائ��ه
وق��دره ،واحلمد لله على كل
ح����ال ،دع���وات���ي بال�شفاء
ال���ع���اج���ل ل��ل��ن��ج��م�ين عبد
امللك العيريي ،وفالفيو
وال��ع��ودة بقوة للمالعب
يف �أ�سرع وق��ت ،و�أ�س�أل
الله �أن يحفظ بقية جنوم
الفريق من �شر الإ�صابات.
ي���ذك���ر �أن ال���ت���ع���اون رغ��م
هذا العدد الكبري من الإ�صابات
قد حقق ه��ذا املو�سم �أف�ضل انطالقة
يف ت��اري��خ ال��ن��ادي خ�ل�ال م�سريته يف دوري
املحرتفني ،وذل��ك بعد الفوز يف  3لقاءات على
الفتح والن�صر والهالل ،والتعادل �أمام الفيحاء
و�ضمك .

إعالنات محاكم التنفيذ

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com

األسبـوعية
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في الجولة السادسة من دوري روشن..

الشباب يستقبل الرائد ..واالتفاق يواجه الهالل

بتعوي�ض فقدانه نقطتني بالتعادل على �أر�ضه
مع االحتاد يف اجلولة الأخرية ،وحتقيق فوز
يعيد له مكانه �ضمن مربع الكبار ،لكنه �سيفتقد
ج��ه��ود الع���ب و���س��ط��ه ع��ب��دامل��ج��ي��د ال�صليهم
املوقوف ،فيما ي�سعى �أبها لال�ستعانة بالأر�ض
واجل��م��ه��ور لتعوي�ض خ�سارته الثقيلة يف
اجلولة الأخرية على يد الفتح بثالثية نظيفة.

التعاون  VSالوحدة

جدة – هالل �سلمان

تنطلق اليوم اخلمي�س وغدا اجلمعة مناف�سات
اجلولة ال�ساد�سة من دوري رو�شن للمحرتفني،
حيث يلعب اخلمي�س التعاون مع الوحدة يف
الـ  6:30م�ساء ،وهو ذات التوقيت الذي يواجه
فيه الطائي �ضيفه اخلليج ،ويف الـ  9م�ساء تقام
 3م��واج��ه��ات حيث يلعب االت��ف��اق م��ع ال��ه�لال،
وال�شباب مع الرائد ،والباطن مع �ضمك.
�أما مباريات اجلمعة ،في�ستهلها الن�صر الذي
يحل �ضيفا على �أبها يف الـ  6:30م�ساء ،ويلعب
االحت��اد مع الفتح يف الـ  9م�ساء ،والعدالة مع
الفيحاء يف التوقيت ذاته.

ال�شباب  VSالرائد

ي�����س��ع��ى ف��ري��ق ال�����ش��ب��اب مل��وا���ص��ل��ة م�سل�سل
انت�صاراته والبقاء يف قمة الرتتيب حيث حقق
 15نقطة كاملة ،عندما ي�ستقبل الرائد �صاحب
املركز ال�سابع بـ  9نقاط .ميتلك (الليوث) ميزة
الأر�ض واجلمهور �أي�ضا لتحقيق الفوز ال�ساد�س
على التوايل ،فيما جنح الرائد يف الفوز ب�آخر
مباراتني وي�أمل بالعودة بنتيجة التعادل على

الأقل ،وانتزاع نقطة من املت�صدر.

االتفاق  VSالهالل

يحل ال��ه�لال ال��ث��اين ب��ـ  12نقطة� ،ضيفا على
االتفاق العا�شر بـ  5نقاط� ،ساعيا لتخطي تعرثه
�أم��ام التعاون ال��ذي �أحل��ق به اخل�سارة الأوىل
هذا املو�سم و�سمح لل�شباب باالنفراد بال�صدارة،
لكن املهمة لن تكون �سهلة �أمام (فار�س الدهناء)
الذي ي�أمل با�ستغالل اللعب على �أر�ضه وو�سط
ج��م��اه�يره ل��ت��ح��ق��ي��ق ف����وز غ����اب ع��ن��ه يف �آخ���ر
جولتني ،وذلك من �أجل حت�سني مركزه يف �سلم
الرتتيب.

ي�ست�ضيف ال��ت��ع��اون راب���ع ال�ترت��ي��ب ب��ـ 11
نقطة ،نظريه الوحدة الـ  11بر�صيد  4نقاط،
حيث ي�سعى (ال�سكري) املنت�شي بفوزه على
ال��ه�لال يف اجل��ول��ة املا�ضية� ،إىل حتقيق فوز
جديد ي�ؤمن به مركزه �ضمن رباعي القمة ،لكنه
�سيلعب م��ن دون ه��داف��ه ال��ك��ام�يروين تاوامبا
املوقوف� ،أم��ا (فر�سان مكة) في�سعون لتحقيق
فوزهم الثاين هذا املو�سم ،بعد خ�سارة وتعادل
يف �آخر جولة مع االتفاق.

حيث يعد ذلك نتيجة �إيجابية.

�أبها  VSالن�صر

الأر�ض لتعوي�ض جماهريهم بعد اخل�سارة �أمام
�ضمك ( )0-2يف اجلولة املا�ضية ،فيما ي�أمل
اخلليج بتحقيق نتيجة �إيجابية خ��ارج ملعبه
بعد الفوز على الباطن يف �آخر جولة.

العدالة  VSالفيحاء

�صراع القاع يجمع العدالة قبل الأخري
بنقطة وح��ي��دة م��ع �ضيفه الفيحاء الـ
 14بر�صيد نقطتني ،وي�سعى �أ�صحاب
الأر�����ض لتحقيق �أول ف��وز لهم هذا
امل���و����س���م ب��ع��د �أن خ�������س���روا 4
مباريات وتعادلوا يف واحدة
م��ع اخل��ل��ي��ج ،وه���و ال��و���ض��ع
ذات�������ه ل���ف���ري���ق ال���ف���ي���ح���اء
ال�ضيف ال��ذي مل يحقق
�أي ان���ت�������ص���ار ح��ت��ى
الآن ،م��ك��ت��ف��ي��ا

بتعادلني مع التعاون و�أبها ،يف م�ستوى مغاير
ملا كان عليه يف املو�سم املا�ضي.

الباطن � VSضمك

يحل �ضمك ال�ساد�س بـ  10نقاط �ضيفا على
الباطن متذيل الرتتيب من دون �أي نقطة ،يف
مباراة تبدو �سهلة لل�ضيوف لك�سب  3نقاط
حت�سن من مركزهم يف �سلم الرتتيب ،يف
ظل ال�تراج��ع الكبري لفريق (ال�سماوي)
وظ���روف���ه ال���ت���ي مل ت�����س��ع��ف��ه حتى
لت�سجيل �أي ه���دف ،حيث
خ�سر جميع مبارياته
وتلقت �شباكه 16
هدفا.

الطائي  VSاخلليج

يحل الن�صر اخلام�س بـ  10نقاط� ،ضيفا على
�أبها الـ  13بر�صيد  4نقاط ،حيث ي�أمل (العاملي)

ي�ستقبل الطائي الثامن بر�صيد  9نقاط� ،ضيفه
اخلليج الـ  12بر�صيد  4نقاط ،وي�سعى �أ�صحاب

االتحاد يالقي الفتح ..والنصر في ضيافة أبها

االحتاد  VSالفتح

ي�ستقبل االحت��اد الثالث بـ  11نقطة� ،ضيفه
الفتح التا�سع بـ  6نقاط� ،آمال ب�أن يعود لتحقيق
االنت�صارات التي توقفت بعد التعادل مع الن�صر
يف الكال�سيكو من دون �أهداف .يفتقد (النمور)
خ��دم��ات بع�ض ال�لاع��ب�ين امل�صابني بالإ�ضافة
للموقوف طارق حامد� ،أما الفتح في�سعى لفوز
ث��ان على ال��ت��وايل بعد �أن ك�سب �أب��ه��ا بثالثية
نظيفة� ،أو اخلروج بنقطة من ملعب "اجلوهرة"

في الجولة الثالثة من يوروباليغ..

مان يونايتد الستعادة الثقة ...وأرسنال لمواصلة انتصاراته
جدة – البالد

�أم���ام �ضيفه �أي��ن��ده��وف��ن يف منت�صف �سبتمرب
الفائت ،ب�سبب وفاة امللكة �إليزابيث الثانية ،وقد
حدّد "يويفا" يوم � 20أكتوبر لإقامة املباراة.
ويدرك �أر�سنال �أن مواجهة بودو غليمت الذي
يت�صدر املجموعة ( 4نقاط) لن تكون �سهلة بعد
�أن خطف الفريق الرنويجي ت��ع��اد ًال من �أر���ض
�أيندهوفن يف اجلولة الأوىل قبل �أن يفوز على
�ضيفه زيوريخ.

ي�سعى �أر�سنال مت�صدر ال���دوري الإجنليزي
لنقل ت�ألقه املحلي �إىل ال�ساحة القارية ،عندما
ي��واج��ه �ضيفه ب��ودو غليمت ال�نروي��ج��ي اليوم
اخلمي�س �ضمن اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ال���دوري
الأوروب���ي "يوروبا ليغ" ،فيما يتطلع مواطنه
مان�ش�سرت يونايتد لن�سيان �سدا�سية الديربي
�أم���ام ج��اره �سيتي عندما يتوجه �إىل ملواجهة
�أومونيا نيقو�سيا القرب�صي.
حقق �أر�سنال بداية قوية يف الـ "برميريليغ" يونايتد يبحث عن نف�سه
هذا املو�سم برتبعه على ال�صدارة بفارق نقطة من جهته ،يدخل مان�ش�سرت يونايتد املباراة يف
ع��ن �سيتي ح��ام��ل ال��ل��ق��ب ،ب��ع��د  7ان��ت�����ص��ارات قرب�ص مبعنويات منخف�ضة بعد خ�سارته الأحد
( )3-6يف ملعب االحتاد �أمام جاره �سيتي.
وهزمية واحدة فقط.
وافتتح فريق امل��درب الإ�سباين ميكل �أرتيتا وي�أمل �ساد�س ترتيب الـ "برميريليغ" با�ستعادة
حملته القارية بفوزه على زيوريخ يف �سوي�سرا امل��ع��ن��وي��ات �أم����ام ف��ري��ق م��ت��وا���ض��ع ،وموا�صلة
( ،)1-2فيما ت�أجلت مباراته يف اجلولة الثانية �صحوته القارية بعد �أن �سقط على �أر�ضه افتتاحً ا

�ضد ريال �سو�سييداد ،قبل �أن يفوز على �شرييف
تريا�سبول يف مولدوفيا �ضمن اجلولة الثانية.
ومن املتوقع �أن ي�شارك رونالدو �أ�سا�سي ًا �أ�سوة
ب���أول مباراتني يف امل�سابقة القارية ،علم ًا �أنه
�سجل هدفه الوحيد هذا املو�سم من ركلة جزاء
خ�لال الفوز على �شريف يف اجلولة ال�سابقة،
ومن املحتمل �أي�ض ًا �أن ي�شارك الفرن�سي �أنتوين
مار�سيال �أ�سا�سي ًا بعد عودته �إثر غياب منذ بداية
املو�سم ب�سبب الإ�صابة.
ويت�صدر ريال �سو�سييداد املجموعة اخلام�سة
بر�صيد  6نقاط �أم��ام كل من �شرييف ويونايتد
( ،)3فيما يتذيل �أومونيا من دون ر�صيد.
وت�برز مواجهة روم��ا مع �ضيفه ري��ال بيتي�س
�ضمن مناف�سات املجموعة الثالثة ،ويدرك فريق
العا�صمة الإي��ط��ال��ي��ة �أهمية ال��ف��وز على �ضيفه
املت�صدر.
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النيابة :تقليد العالمة التجارية
يستوجب المساءلة

هل هي ال�صدفة
�أم االرادة
�أم هو احلظ ال�سعيد؟
ل�ست �أدري !

الريا�ض ـ البالد
ح���ذرت النيابة ال��ع��ام��ة �أم�����س م��ن ال��ت��ورط يف
ممار�سات تقليد العالمة التجارية؛ حيث �أك��دت
�أن ذلك يعد انتها ًكا حلقوق مالك العالمة ملا تخوله
من حق اال�ستعمال وحده ومنع الغري من ذلك ،ما
ي�ستوجب امل�ساءلة اجلزائية.
و�أو���ض��ح��ت ال��ن��ي��اب��ة ،ع�بر ح�سابها الر�سمي
يف ت��وي�تر� ،أن تقليد ال��ع�لام��ة ال��ت��ج��اري��ة القائم
على حم��اك��اة تتم ب�ين الأ���ص��ل والتقليد بغر�ض
�إيقاع جمهور امل�ستهلكني يف اخللط والت�ضليل
وانخداعهم بذلك ،تعد انتها ًكا حلقوق مالك العالمة
ملا تخوله من حق اال�ستعمال وح��ده ومنع الغري
من ذلك ،مما تتقرر معه امل�ساءلة اجلزائية.
و�أك�����دت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ،ال ت��ع��د وال ت�سجل
عالمة جتارية البيانات التي من �ش�أنها �أن ت�ضلل
اجلمهور� ،أو تت�ضمن بيانات كاذبة عن م�صدر
املنتجات �أو اخلدمات �أو �صفاتها الأخرى ،وكذلك
ال��ع�لام��ات التي حتتوي على بيان ا�سم جت��اري
وهمي �أو مقلد �أو مزور.

و�أظنها الأ�سباب جمتمعة
لكنها متفاوتة
فالبد �أن للحظ يف هذه الفرحة
الن�صيب الأوفر

قراءة لوحة الفنان ( دروبر)

صالح عبد هللا بوقري

غاز يزيد خطر اإلصابة
بسرطان الثدي
الريا�ض ـ البالد
ك�شفت درا�سة حديثة �أجريت على �آالف الن�ساء
يف فرن�سا� ،أن التعر�ض لعدد من ملوثات الهواء
ي�ؤدي �إىل زيادة خطر الإ�صابة ب�سرطان الثدي.
وخل�صت ال��درا���س��ة �أن التعر�ض لغاز ثاين
�أك�����س��ي��د ال��ن��ي�تروج�ين ال���ن���اجت ع����ن حم��رك��ات
اح�تراق ال�سيارات وكذلك حرق الفحم والنفط
والغاز واخل�شب والنفايات يزيد خطر الإ�صابة
ب�سرطان الثدي .كذلك� ،سبق �أن بيّنت درا�سات
�سابقة عوامل اخلطر اجلينية �أو الهرمونية التي
تت�سبب ب�سرطان الثدي ،وهو الأكرث �شيوع ًا عند
الن�ساء بني �أن���واع ال�سرطان ،وكذلك العوامل
املتعلقة بالعمر �أو منط احلياة �إ ّال �أن درا�سات
عدة �س ّلطت ال�ضوء يف ال�سنوات الأخ�يرة على
دور بع�ض امللوثات.

بكتريا تعالج سرطان
البروستاتا
لندن ـ وكاالت
ك�شفت درا�سة حديثة �أجراها باحثون من جامعة
" "East Angliaالربيطانية ،عن � 5أنواع من
البكترييا مرتبطة بالتطور ال�سريع ل�سرطان
الربو�ستاتا ،والتي قد متهّد للعالج والوقاية من
املر�ض م�ستقب ًال .وج��اءت نتائج الدرا�سة ،وفق ًا
ل�صحيفة " "theguardianالربيطانية ،بعد
قيام العلماء ب�إجراء حتليالت جينية معقدة على
ال��ب��ول و�أن�����س��ج��ة ال�برو���س��ت��ات��ا ،لأك�ث�ر م��ن 600
رجل م�صابني ب�سرطان الربو�ستاتا و�آخرين غري
م�صابني.
من جانبها� ،أف��ادت الباحثة يف جمعية �سرطان
الربو�ستاتا باململكة املتحدة ،هايلي لوك�ستون،
ب�أن هذا االكت�شاف �سيم ّكن من تطوير اختبارات
لتحديد ال��رج��ال الأك�ث�ر عر�ضة خلطر الإ�صابة
ب�سرطان الربو�ستاتا ،ف� ً
ضال عن دوره يف العثور
على م�ضادات حيوية ملنع املر�ض.

جودة الحياة
الريا�ض ـ البالد
ي�ستمر برنامج جودة احلياة يف التقدم على �صعيد
حتقيق م���ؤ���ش��رات ج���ودة احل��ي��اة الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،ملختلف قطاعات
جودة احلياة عرب مئات املبادرات التي تتوىل تنفيذها عدة جهات تنفيذية وفقا
الخت�صا�صاتها فيما يخدم �أه��داف ر�ؤي��ة اململكة  2030الإ�سرتاتيجية ،وحتمل هذه
املبادرات برامج الرتفيه وال�سياحة وال�صحة و�صناعة االف�لام ودور ال�سينما وم�ضمارات
امل�شي وغريها من برامج  ،وت�شهد الريا�ض هذه الأي��ام مهرجان �أوتلت  ،2022الأ�ضخم من
نوعه يف اململكة ،و�سط ح�ضور كثيف من خمتلف الفئات والأعمار وهو يجمع بني تفا�صيل الرتفيه
والت�سوق وجودة احلياة وتوظيف ال�شباب.

«شلبي» كوميديا خفيفة تجمع كريم وروبي
القاهرة ـ البالد

طرق خفض الكوليسترول بدون دواء
البالد ـ وكاالت

من املعروف �أن ارتفاع م�ستوى الكولي�سرتول يف الدم
يعد م��ن الأع��را���ض اخل��ط�يرة على �صحة الإن�����س��ان والتي
ي�ترت��ب عليها م�شاكل ع��دي��دة ،خ�صو�صا مل��ن يتناولون
االطعمة الد�سمة املليئة بال�سكريات وال يزاولون التمارين
الريا�ضية  .وبح�سب تقرير ن�شره موقع "بولد �سكاي"
املعني بال�صحة ،ف�إن هناك بع�ض الو�صفات املنزلية التي
قد تكون مفيدة يف تخفي�ض ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم
ب��دون �أدوي����ة ..ومنها االبتعاد ع��ن الأطعمة والوجبات

عناصر
اخلطر

1

البرغر والبيتزا

2

الغنية بالدهون املتحولة مثل وجبات الربغر والبيتزا
ورقائق البطاطا املحمرة وغريها ،ف�ضال عن عدم تناول
اللحوم الد�سمة بقدر الإمكان وا�ستبدلها باللحوم قليلة
ال��د���س��م ،مثل ال��دج��اج "بدون جلد"� ،إىل ج��ان��ب �إدخ���ال
ال�شوفان �ضمن الوجبات اليومية ،خا�صة وجبة الإفطار،
كما �أن ممار�سة التمارين الريا�ضية الب�سيطة ب�صفة يومية
حل��وايل  15دقيقة على الأق��ل من �أف�ضل الطرق خلف�ض
الكلولي�سرتول � ،إىل جانب الإكثار من الفواكه يف وجبة
الإفطار ب�صفة يومية.

اللحوم الحمراء

3

رقائق البطاطا

ت�ستعد دور العر�ض يف القاهرة لعر�ض فيلم "�شلبي"
بطولة ك��رمي حم��م��ود عبد ال��ع��زي��ز ،روب���ى ،بيومى
ف������ؤاد ،حم��م��د حم��م��ود ،ح���امت ���ص�لاح� ،سليمان
عيد وع��دد �آخ��ر م��ن الفنانني وه��و م��ن ت�أليف
م�صطفى حمدى و�إخراج بيرت ميمى ،وتدور
�أحداثه فى اط��ار كوميدى اجتماعى ،مع
وج���ود ق�صة ح��ب جتمع ك��رمي حممود
عبد ال��ع��زي��ز وروب����ى .ويج�سد كرمي
خالل �أح��داث الفيلم دور �شاب يدعى
"�شلبى" يعمل فى املالهى ،ويتعرف
على روبى وتن�ش�أ بينهما ق�صة حب
م��ع م��روره��ا بالعديد م��ن امل��واق��ف
الكوميدية .ي�شار �إىل �أن "�شلبي"

يجمع كرمي حممود عبد العزيز واملخرج بيرت ميمي للمرة
الثالثة بعدما قدما فيلم "مو�سى" العام املا�ضى ،و�شارك
فى بطولته �إياد ن�صار� ،أ�سماء �أبو اليزيد� ،سارة ال�شامى،
و "من �أج��ل زيكو" ال��ذى �شارك فى بطولته منة �شلبى،
حممد حممود ،وحممود حافظ ،و�ضيوف ال�شرف �شيكو
و�إ�سعاد يون�س ،وت�أليف م�صطفى حمدى و�إخ��راج بيرت
ميمى .يذكر �أن كرمي حممود عبد العزيز وروب��ى �شاركا
ك�ضيفى �شرف يف فيلم "كرية واجلن" املعرو�ض حالي ًا
يف ال�سينمات ،والعمل م�ستوحى من رواي��ة "،"1919
للم�ؤلف �أح��م��د م���راد ال���ذي كتب ال�سيناريو واحل���وار،
و�إخ��راج م��روان حامد ،وبطولة كرمي عبد العزيز� ،أحمد
عز ،هند �صربي و�سيد رجب ،مع �أحمد مالك ،علي قا�سم،
هدى املفتى ،حممد عبد العظيم ،عارفة عبد الر�سول ،تامر
نبيل ،ف� ً
ضال عن تواجد بع�ض املمثلني الأجانب.

إنستغرام يغير استراتيجية القصص
وا�شنطن ــ وكاالت

�أع��ل��ن تطبيق "�إن�ستغرام" التابع
ل�شركة "ميتا" تغيري ا�سرتاتيجيته
ال�����ش��ه�يرة اخل��ا���ص��ة بت�شغيل الق�ص�ص
و�إن�����ش��ائ��ه��ا ،وذل���ك يف �إط���ار ج��ه��وده لتطوير
التطبيق يف ذل��ك التناف�س م��ع تطبيقات �أخ��رى
�أب��رزه��ا "تيك توك" .و�أو���ض��ح التطبيق �أن��ه م��ن الآن
والحقا ،عندما يتم ن�شر "ق�صة" مدتها �أقل من  60ثانية

على "�إن�ستغرام" ،فلن يتم تق�سيمها تلقائيا �إىل مقاطع
مدتها  15ثانية كما كان الأمر يف ال�سابق.
وك���ان "�إن�ستغرام" ق��د ت��راج��ع ع��ن حت��دي��ث �أطلقه
م���ؤخ��را ،وك��ان �إ���ص��دارا جتريبيا من التطبيق يعر�ض
الفيديوهات وال�صور بو�ضع ال�شا�شة الكاملة ،بعدما
�أع���رب م�ستخدمون م��ن بينهم م�شاهري يف ال��ف��ن عن
غ�ضبهم م��ن ت�شبهه بـ"تيك توك" ،وع����دم ح�صول
التحديث على التفاعل امل�أمول من جانب امل�ستخدمني.

