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جدة - وا�س
بعث خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود، برقية تهنئة، 
جلاللة �ل�سلطان �حلاج ح�سن �لبلقيه، �سلطان بروناي د�ر �ل�سالم، مبنا�سبة ذكرى 
و�أطيب  �لتهاين  �أ�سدق  عن  �ملفدى،  �مللك  بالده.و�أعرب  يف  �حلكم  مقاليد  توليه 
�ل�سالم  د�ر  بروناي  و�سعب  وحلكومة  جلاللته،  و�ل�سعادة  بال�سحة  �لتمنيات 

�ل�سقيق حتت قيادته �حلكيمة �طر�د �لتقدم و�الزدهار.
كما بعث �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز 
تهنئة، جلاللة  برقية  �لوزر�ء،  �لعهد رئي�س جمل�س  �آل �سعود، ويل 

�ل�سلطان �حلاج ح�سن �لبلقيه، �سلطان بروناي د�ر �ل�سالم.

القيادة تهنئ سلطان بروناي

3

الريا�س - البالد
نقلت ت�ساميم مهرجان �أوتلت 2022 �لذي �نطلقت فعالياته مطلع �أكتوبر �جلاري يف �لريا�س، �لزو�ر �إىل �الأجو�ء �ليونانية ومالمح �لعمارة 
�الإغريقية من خالل مزيج غني و�نتقائي متعدد �الأمناط، يعتمد على تناغم �الألو�ن �لزرقاء و�لبي�ساء بدرجات متفاوتة من �لدقة و�الت�ساق. 
ومن خالل �لتفا�سيل �لفريدة لبناء متاجر �ملهرجان ومناطقه �ملتنوعة �أ�سبح �أوتلت 2022 �أحد �الأمثلة �حلية للهند�سة �ملعمارية �ليونانية يف 

�لعا�سمة �لريا�س، مما �أ�سهم يف منح �لزو�ر جتربًة جديدة ت�سهم يف دمج �لت�سوق مب�ساهد ب�سرية م�ستوحاة من ثقافة عاملية عريقة.
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احِلرف اليدوية من أهم الروافد التراثية املستوحاة من البيئة 

صانع السبح: إبداعاتي وصلت أوروبا 

وعن كيفية �سناعة ال�سبح حتدث احِلريف 
اأ�سهر  اأحـــد  العبيداء  اإبــراهــيــم  ــهــاوي  وال
" يف حائل  " الــ�ــســبــح  �ــســنــاعــة  حــرفــيــن 
" يف حرفة  "هاٍو  " كـ  1419 هـ  منذ عام 
ال�سغر  منذ  ع�سقها  التي  ال�سبح  �سناعة 
املحبوبة  وهــوايــتــه  ِحــرفــتــه  واأ�ــســبــحــت 
وتخرميها  �سيانتها  يف  �ــســغــف  ولــديــه 
خالل  من  اأ�سرارها  اأتقن  حتى  وتعديلها 
ال�سعبي،  بـــرزان  �ــســوق  يف  �سغري  حمــل 
اإىل  منها  م�سنوعاته  اإي�سال  وا�ستطاع 
دول اخلليج، واأوروبا، واأمريكا من حمبي 

اقتنائها.
عامًا   20 ـــ  ال قــرابــة  منذ  العبيداء:  وقــال 
بداأ ع�سقي لها، كنت مولعا باقتناء ال�سبح 
وكنت اأعمل بع�س الأعمال اخلفيفة مثل " 

"، وقبل  الكركو�سة  عمل اخليط وت�سليح 
م�ستفيدًا  بالت�سنيع  بداأت  �سنوات  خم�س 
كنت  التي  الأعــمــال  بع�س  يف  خربتي  من 
يد  على  تــدربــت  اأن  بعد  �سناعتها،  اأجــيــد 

�سيخ ال�ُسبحية جمال اجلهني.
وعن مراحل الت�سنيع قال: نبداأ باخلراطة 
القدمية وتقطيع اخلام وت�سبيب الأطراف 
ال�سنفرة  ثــم  اخلــرز  وت�سكيل  والتخرمي 
الأخــري  ويف  باخليط  والــ�ــســك  والتلميع 

الكركو�سة.
وبننّ اأن املواد امل�ستخدمة يف ال�سبح عدة 
العاجيات،   " مثل:  الطبيعية  منها  اأنــواع 
الثاين  والنوع   ، والأحجار"  والأخ�ساب، 
"املواد  ــل:  مــث طبيعية  �ــســبــه  مــــواد  هـــي 
املــواد  هــي  الثالث  والــنــوع   ، الع�سوية" 

ــكــالت والــفــيــرب  ــب ــال املــ�ــســنــعــة مــثــل: " ك
والبال�ستيك " ، ويوجد يف ال�سبح ق�سات 
متعددة للخرز مثل: " الدائري ، والزيتوين 
، والزوردي، والربميلي ، وال�سنوبري" ، 
واملنارة   ، امل�سجد  منارة   " الميات  ويف 
والعراقي   ، وامللولوي  الأزهــري  البحرية 
، واجلر�س "، مبيًنا اأن العمل يف ال�سبحة 
 28 اإىل  مــا بــن �ساعة  يـــراوح  الــواحــدة 
والت�سنيع  اخلامة  نوعية  يحكمها  يوما، 

وهي ِحرفة البال الرائق.
و�ــــســــارك الـــعـــبـــيـــداء يف عــــدة فــعــالــيــات 
اجلــنــادريــة  مــهــرجــان  منها  ومــهــرجــانــات 
ــك �ــســوق عــكــاظ الــــذي حــقــق خالله  ــذل وك
املركز الثاين على م�ستوى اململكة يف اأول 

م�ساركة له فيه.

حائل ـ البالد
تعدنّ احِلرف اليدوية من اأهم الروافد الراثية امل�ستوحاة من واقع البيئة ال�سعودية التي 
ا�ستمر عليها احِلرفيون وتوارثوها على مر الأجيال حتى يومنا هذا لتمثل هوية وطنية 
وتاريخ واأ�سالة، اإ�سافة اإىل كونها م�سدر رزق لهم. وتاأتي �سناعة ال�سبح - التي تت�سكل 
من حبات مرا�سة جنبًا اإىل جنب يف اأ�سكالها واألوانها لتكون يف النهاية "�سبحة" - من 
وال�سبابن  ال�سن  كبار  لأغلب  اخلا�س  والــذوق  النكهة  ذي  اليدوي  للراث  الأ�سيل  الفن 
الهدايا والت�سبيح والت�سلية وللوجاهات الجتماعية وغريها من  حيث ي�ستخدمونها يف 

ال�ستخدامات.

 آالء مغاوي ..

 لمسات فنية  في "القط العسيري"
اأبها ــ البالد 

قالت الفنانة واملدربة يف فن »القط الع�سريي« اآلء علي مغاوي، 
األف ريال،   30 اإنتاج ذلك الفن و�سلت اإىل  اأغلى لوحة من  اإن 
وكانت م�ساحتها ل تتجاوز مرين.واأو�سحت مغاوي،بقولها: 
اإن »تركيزي ان�سب يف بداياتي على تلوين املفردات، واأنتجت 

اأعماًل مميزة، كما ركزت على املحتوى«.
واأ�سافت الفنانة اأن ذلك الفن ي�سهد اإقباًل كبرًيا للتدريب عليه 
خالل  من  بها  يتعاملون  حيث  اجلديدة  والأجيال  الفتيات  من 
الع�سريي" �سبق  "القط  فن  وكــان   حديثة.  اإلكرونية  برامج 
نع يف ال�سعودية"، وهذا  واأن لفت  اأنظار ح�سور معر�س "�سُ
واأوديــتــه  عــن اجلــمــال يف جبال ع�سري  الفن يعرب  مــن  الــنــوع 

واألوانه الطبيعية على لوحات تفاعلية.
علي  اآلء  الع�سريي  الــقــط  فــن  يف  واملــدربــة  الفنانة  وقــدمــت 
الفن  هذا  اأعمال  من  عــددًا  باملعر�س،  وجودها  خالل  مغاوي، 
الأ�سيل وتفا�سيله املده�سه، حيث يرتبط بحياة املراأة بع�سري 
جاء  م�سروعها  اأن  اإىل  وفــنــهــا.واأ�ــســارت  ذائقتها  عــن  ويعرب 
القط  وفن  بالراث  والدها  واهتمام  والديها،  مل�سروع  امتدادًا 
الع�سريي"،  "القط  فنون  ن�سر  اإىل  الفنانة  وتهدف  الع�سريي. 
والتعريف باألوانه الطبيعية التي جتمعها اأح�سان الطبيعة من 
امل�سقا،  حجر  من  ياأتي  الذي  الأحمر  كاللون  نبات،  اأو  اأحجار 
والأبي�س من حجر الق�سة، والأ�سود من الفحم، والأخ�سر من 
الرب�سيم، والأ�سفر ق�سر الرمان اأو الكركم، كما ت�سيف ال�سمغ 

العربي لتعطي الألوان متا�سكًا وثبات.
واأبانت اأن لكل لوحٍة ق�سة، كاملفردات وتعد كو�سيلة تعرب بها 
"املراأة"،  ميثل  واملثلث  ع�سري،  يف  حياتها  جوانب  عن  املــراأة 
واجلوانب  الــقــراآن  كختمة  "اخلتمة"  على  املربع  يعرب  فيما 
يعود  قدمي  تراثي  فن  هو  الع�سريي«  »القط  اأن  يذكر  الدينية. 
اإىل منطقة ع�سري وتقوم فكرته على ر�سم اأ�سكال زخرفية دقيقة 

تعطي م�سهًدا مبهًرا.

"المرأة السعودية" .. 
مثال متميز للعمل اإلبداعي 

الريا�ض ـ البالد 
العمل  اإىل  الدافع  دور  ال�سعودية  الت�سكيلية  الفنانة  مثنّلت 
بطابع  الوطنية  للثقافة  بتج�سيدها  املخرع  والفن  املبدع 
ورثته  الـــذي  لــلــدور  تفانيها  جــانــب  اإىل  خمتلف  جــمــايل 
اإبداعية تتماهى  الوطني مبفردة  متاأ�ساًل بت�سكيل الراث 
والرموز  البيئة  من  م�ستفيدة  الأ�سيلة،  واللغة  املكان  مع 

ببناء لوحتها كو�سيلة توليدية ل نهائية لها.
وقــــــــــد بــــــــــــداأ الــــفــــن 
خطواته  الت�سكيلي 
بــ�ــســكــل  الأوىل 
ــحــوظ اأواخـــــر  مــل
اخلـــمـــ�ـــســـيـــنـــات 
بداية ال�ستينات 

اململكة  املا�سي يف  القرن 
�سمن  الفن  اأدرج  اأن  بعد 
املناهج الدرا�سية وافتتح 
الربية  معهد  ذلـــك  بــعــد 
ثمنّ ا�ستقطاب  الفنية ومن 
ــنــانــن غري  ــف عــــدد مـــن ال
اململكة،  اإىل  ال�سعودين 
البتعاث  اآنـــذاك  بــداأ  كما 
اخلــــــارجــــــي لــلــفــنــانــن 
املحلين الذين ا�ستطاعوا 
بفنهم الفريد من نوعه اأن 
بــ�ــســمــتــهــم على  يـــركـــوا 
وُخلنّدت  الفنية،  ال�ساحة 
اأ�سماوؤهم بجانب اأعمالهم 
يف  بــرزت  اإذ  ولوحاتهم، 
اإحــدى  احلــايل  حا�سرنا 
ال�سعوديات  الت�سكيليات 
ــالتــي جنــحــن بــاقــتــدار  ال
تكنولوجيا  ا�ستخدام  يف 
الـــر�ـــســـم خلـــدمـــة الـــفـــن، 
اجلمعية  برئي�سة  متمثلة 
ــون  ــن ــف ــل الـــ�ـــســـعـــوديـــة ل
الــتــ�ــســكــيــلــيــة )جــ�ــســفــت( 
الروي�سد  منال  الدكتورة 
"اإن  الروي�سد   الــدكــتــورة  وقــالــت  ت�سكيلية.  فنانة  وهــي 
والقطاعات  الت�سكيلي  الفن  يف  ال�سعودية  املـــراأة  متكن 
اململكة  قــيــادة  باهتمام  ويحظى  مهم  مو�سوع  املرتبطة 
املقدمة"،  الأمــاكــن  يف  تكون  لأن  وحمــفــزة  داعــمــة  كونها 
القطاع  على  يقت�سر  ل  ال�سعودية  املــراأة  متكن  اأن  مبينة 
عليا  منا�سب  فيها  تولت  خمتلفة  لقطاعات  امتد  بل  الفني 
يف �سوء روؤية اململكة 2030. واأكدت اأن املراأة ال�سعودية 
خطت خطوات �سريعة جًدا يف خمتلف املجالت ووجدت 
دعم القيادة الر�سيدة لالرتقاء وامل�ساركة يف تنمية الوطن 
الذائقة  ارتــقــاء  يف  الإ�ــســهــام  ومنها  كــافــة  القطاعات  يف 
بت�سكيل  املحلين  الفنانن  وجود  تعزيز  وحماولة  الفنية 
املراأة  اأن  اإىل  م�سرية  احلكومية،  اجلهات  مع  و�سل  حلقة 
تقدمي  يف  العاملية  الــدول  م�ساف  اإىل  ارتقت  ال�سعودية 
موهبتها واإبداعها، وحر�ست على اأن حتظى 
ــقــويــة خـــالل مــ�ــســاركــاتــهــا  بــالــفــر�ــس ال
الدولية،  الفنية  املحافل  يف  الثقافية 
الرتقاء  على  ال�سعوديات  الفنانات  حاثة 
باأ�سلوب  بها  والتعبري  الأعمال  مب�ستوى 

ع�سري يتميز برونقه وجماله.
دعت الدكتورة الروي�سد اجلهات احلكومية ب�سكل كــمــا 

عام اإىل ال�ستفادة من مهارات املراأة ال�سعودية يف ال�سدو 
والأعمال املهنية لعر�سها يف الفعاليات الثقافية الكبرية.
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القيادة تهنئ سلطان بروناي
جدة -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
ال�سلطان  ــة  جلــال تــهــنــئــة،  بــرقــيــة 
�سلطان  الــبــلــقــيــه،  حــ�ــســن  احلــــاج 
مبنا�سبة  ال�سام،  دار  بروناي 
احلكم  مقاليد  توليه  ذكــرى 
يف بــاده. واأعـــرب امللك 
املــــفــــدى، عـــن اأ�ـــســـدق 

بال�سحة  التمنيات  واأطيب  التهاين 
والـــ�ـــســـعـــادة جلــالــتــه، وحلــكــومــة 
و�سعب بروناي دار ال�سام ال�سقيق 
التقدم  اطراد  احلكيمة  قيادته  حتت 

والزدهار.
الــ�ــســمــو امللكي  كــمــا بــعــث �ــســاحــب 
ــــن �ـــســـلـــمـــان بــن  الأمــــــــر حمـــمـــد ب
العهد  ويل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
برقية  ـــــــوزراء،  ال جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس 

تهنئة، جلالة ال�سلطان احلاج ح�سن 
البلقيه، �سلطان بروناي دار ال�سام، 
مبنا�سبة ذكرى توليه مقاليد احلكم 
العهد،  �سمو ويل  بــاده. وعــر  يف 
عن اأطيب التهاين واأ�سدق التمنيات 
مبوفور ال�سحة وال�سعادة جلالته، 
ـــاي دار  ـــرون وحلــكــومــة و�ــســعــب ب
التقدم  مــن  املــزيــد  ال�سقيق  ال�سام 

والزدهار.

كلمة
تميز إنساني

ال�سعودية  الــعــربــيــة  اململكة  تــوا�ــســل 
العامل  اأنــحــاء  يف  الإن�سانية  ر�سالتها 
نا�سع  ــتــاريــخ  ل وتــتــويــجــا  ـــدادا  امـــت  ،
وم�سرف يف هذا امليدان بكافة جمالت 
التي  النبيلة،  واملــواقــف  البذل  و�سور 
 ، الــلــه  حفظها   ، الــقــيــادة  عليها  تــوؤكــد 
وتوجيهاتها الكرمية ب�سرعة ال�ستجابة 
ــة   ــي بــاملــ�ــســاعــدات الإنــ�ــســانــيــة والإغــاث
والوقوف بجانب الدول ملواجهة املحن 
وها   ، ب�سام  اأزمــاتــهــا  تتجاوز  وحتى 
املواقف  يج�سد  �سلمان  امللك  مركز  هو 
املنظمات  وت�سهد   ، للمملكة  الن�سانية 
املتحدة،  الأمم  مقدمتها  ويف  الدولية، 
حول  الفقرة  لل�سعوب  تقدمه  ما  على 

العامل ودومنا اأي متييز.
اأ�سا�سية  الإن�ساين ركيزة  العمل    ولأن 
وترتجمه  و�سيا�ستها  اململكة  نهج  يف 
ـــن خــــال عمل  ـــف تــاريــخــيــة م مبـــواق
العلمية  املعاير  على  مبنٍي  موؤ�س�سي 
ـــتـــوازي مع  واملــقــا�ــســد الــنــبــيــلــة، بـــال
الكامل  الإ�سناد  يف  امل�ستمرة  مبادراتها 
للجهود الإغاثية التي تقوم بها الهيئات 
وي�سجل  املعنية  الأممــيــة  واملــنــظــمــات 
للمملكة ومن خال ال�سندوق ال�سعودي 
م�سار  يف  منــوذجــيــة  ريـــــادة  للتنمية 
امل�ساعدات وم�ساريع التنمية يف الكثر 
واملياه  التعليم  جمــالت  يف  الــدول  من 
العامة  وال�سحة  والــطــرق  والـــزراعـــة 
املجالت  من  ذلك  وغر  الطاقة  وتوليد 
ال�سعودية  الــدعــم  يــد  لــهــا  متــتــد  الــتــي 
املبا�سرة  وامل�ساعدات  املنح  خــال  من 
والقرو�س املي�سرة مبا يوفر ال�ستقرار 

وفر�س العمل يف هذه الدول.

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

"م�سك"  �سلمان  بن  حممد  موؤ�س�سة  اأعلنت 
ــا مــرحــلــة الــتــ�ــســجــيــل يف الــدفــعــة  ــه اإطــاق
لــاإعــداد  "نخبة"  بــرنــامــج  مــن  ال�ساد�سة 

لنخبة اجلامعات.
وتــ�ــســتــمــر مــــدة الــتــقــدمي حــتــى احلــــادي 
يف  لان�سمام  ــادم  ــق ال اأكــتــوبــر  مــن  ع�سر 
القدرات  بناء  اإىل  يهدف  الــذي  الرنامج 
وال�سمات ال�سخ�سية ودعم طاب املدار�س 
الطموحني لزيادة فر�س قبولهم يف اأف�سل 

اجلامعات العاملية.
ميتد  الـــذي  "نخبة"  بــرنــامــج  وي�ستهدف 
وذوي  الطموحني  تاأهيل  ون�سف  لعامني 
يف  الأول  ال�سف  طلبة  من  العايل  الأداء 
يف  مقعد  على  للح�سول  الثانوية  املرحلة 
نخبة جامعات العامل ، كما �سيكت�سب الطلبة 
خمتلفة  مــهــارات  الــرنــامــج  يف  املقبولني 
مهارات  منها  الرنامج،  يف  رحلتهم  خال 
وحل  واحلوار  الفّعال  والتوا�سل  القيادة 
اإىل  ت�سعى  والتي  والتحديات،  امل�سكات 

العامل،  للقبول يف نخبة جامعات  تاأهيلهم 
وجامعة  �ستانفورد  جامعة  اأمثلتها:  ومن 
جونز هوبكنز وجامعة كاليفورنيا بركلي 

وجامعة كولومبيا.
اجلدير بالذكر اأن عدد املتقدمني لرنامج 
األف   12 جتــاوز  انطاقه  منذ  "نخبة" 
متقدم، حيث ح�سل اأكرث من 360 طالب 
مــن خــريــجــي الــرنــامــج عــلــى اأكــــرث من 
على  جامعة   20 اأف�سل  يف  قبول   1700

م�ستوى العامل.

الفيصل يستقبل قناصل العراق وسنغافورة والفلبين
جدة - البالد

الفي�سل  خالد  الأمــر  ا�ستقبل 
ــار خــــــادم احلـــرمـــني  ــتــ�ــس مــ�ــس
مكة  منطقة  اأمـــر  الــ�ــســريــفــني 
مــقــر الإمــــــارة  املـــكـــرمـــة، يف 
العام  القن�سل  من  كا  بجدة، 
 ، نق�سبندي  حمــمــد  الــعــراقــي 
ال�سنغافوري  العام  والقن�سل 
والقن�سل   ، كــومــار  ت�ساندرا 
ادغار،  توما�س  الفلبيني  العام 
تبادل  اللقاءات  خــال  وجــرى 
ومناق�سة  الــوديــة،  الأحــاديــث 
الهــتــمــام  ذات  املــو�ــســوعــات 

امل�سرتك.

المملكة تثّمن دعم بلجراد الستضافة " "اكسبو 2030"

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

فوت�سيت�س،  الك�ساندر  الرئي�س  ا�ستقبل 
العا�سمة  يف  �سربيا،  جمهورية  رئي�س 
في�سل بن  الأمر  ام�س  بلغراد،  ال�سربية 

فرحان بن عبدالله وزير اخلارجية.
ونقل �سموه يف بداية ال�ستقبال، حتيات 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  وتقدير 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، و�ساحب 
�سلمان  بــن  حممد  الأمـــر  امللكي  ال�سمو 
العهد  ويل  �ــســعــود  اآل  الــعــزيــز  عــبــد  بــن 
ـ،  الله  ـ حفظهما  الــوزراء،  رئي�س جمل�س 
�سربيا  جلمهورية  ومتنياتهما  لفخامته، 
ودوام  التقدم  من  املزيد  و�سعبًا  حكومة 
ال�ستقبال،  خال  والنماء.وجرى  الرقي 
ــتــعــرا�ــس الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بني  ا�ــس
تطورات  اآخــر  بحث  جانب  اإىل  البلدين، 

الأو�ساع على ال�ساحة الدولية.
بن  ــرحــان  ف ــن  ب في�سل  الأمــــر  والــتــقــى 
عــبــدالــلــه وزيــــر اخلـــارجـــيـــة، اأمـــ�ـــس مع 
نيكول  �سربيا  جمهورية  خارجية  وزير 
اأوجه  ا�ستعرا�س  وجرى  �ساكوفيت�س،  
و�سبل  و�سربيا  اململكة  بــني  الــعــاقــات 

تعزيزها وتطويرها يف خمتلف املجالت، 
بالإ�سافة اإىل مناق�سة اأبرز الق�سايا.

 وقــد عــّر الأمـــر في�سل بــن فــرحــان عن 
تثمني اململكة لقرار جمهورية �سربيا دعم 
تر�سيح اململكة لحت�سان املعر�س الدويل 
موؤمتٍر  خال  ذلك  2030".جاء  "اك�سبو 

جمهورية  خــارجــيــة  وزيـــر  مــع   �سحفي 
يف  امللحوظ  بــالزديــاد  م�سيدا   ، �سربيا 

معدلت التبادل التجاري.
وزيــر خارجية  اأو�ــســح  عــر  مــن جانبه 
�سربيا اأن باده ت�سعى لتعزيز وتوطيد 
اململكة  واأن  ل�سيما  باململكة،  عاقتها 
املا�سية  القليلة  الأعـــوام  خــال  �سجلت 
التنموية  اخلطط  نتاج  مبهرًا  ازدهـــارًا 
الأمـــر  املــلــكــي  ال�سمو  �ــســاحــب  ــة  ــروؤي ل
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
ـــــوزراء،  ويل الــعــهــد رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس ال
نوعها،  مــن  بالفريدة  التجربة  وا�سفًا 
ل�سيما واأن اململكة اليوم ع�سو فعال يف 
تكون  لأن  وت�سعى  الع�سرين،  جمموعة 
يف ركب اأهم القت�ساديات الع�سر عامليًا 

بحلول عام 2030.

إطالق كافة مسارات حافالت مكة
 مكة املكرمة - احمد الأحمدي

مكة  ملدينة  امللكية  للهيئة  -التابع  للنقل  املوحد  املركز  اأعلن 
التجريبية  املرحلة  ا�ستكمال  عن  املقد�سة-  وامل�ساعر  املكرمة 
الأخرة مل�سروع حافات مكة، والتي تت�سمن ت�سغيل امل�سارات 
3، 10، 11؛ لربط املنطقة املركزية حول امل�سجد احلرام بعدد 
من املواقع احليوية يف مكة املكرمة على راأ�سها: حي ال�سهداء، 

والكعكية، وجعرانة.
مير  توقف؛  حمطة   200 يقارب  ما   12 الـ  امل�سارات  وت�سمل 
خالها اأكرث من 200 حافلة مق�سمة اإىل نوعني: حافات عادية 
ب�سعة  مف�سلية  وحافات  راكبًا،   85 تبلغ  ا�ستيعابية  ب�سعة 
ا�ستيعابية تبلغ 125 راكبًا، تعمل على مدار ال�ساعة ويقودها 

قرابة 550 �سائقًا. واأ�سار املركز املوحد للنقل اإىل اأن احلافات 
املخ�س�سة لهذه امل�سارات مزودة باأنظمة احلريق، وامل�ساعدات 
الطبية الأولية، وكامرات املراقبة، واأنظمة تفادي ال�سطدام، 
فاي(  ــواي  )ال وخدمة  الإلكرتونية   املعلوماتية  وال�سا�سات 

ونظام �سوتي ومرئي ملعلومات الرحلة داخل احلافلة.
ــادمــة عــر�ــس تــفــا�ــســيــل مــواعــيــد  ــق و�ــســيــتــم خـــال الـــفـــرتة ال
"تويرت".  من�سة  عر  مكة  حافات  ح�ساب  على  وامل�سارات 
وباإجناز هذه املرحلة تكون الهيئة قد ا�ستكملت جميع مراحل 
مراحله  كــل  يف  �سهد  الـــذي  للم�سروع  التجريبي  الت�سغيل 
الزوار واملعتمرين و�سكان  ال�سابقة جناحًا واإقباًل كبرًا من 

مدينة مكة املكرمة.

محافظ جدة يتوج الفائزين بجائزة "المعلم المتميز"

جدة - البالد
بن جلوي  عبدالله  بن  �سعود  الأمر  ال�سمو  َكّرم �ساحب 
جدة  اأهــايل  بجائزة  والفائزات  الفائزين  جــدة،  حمافظ 
للمعلم املتميز يف دورتها التا�سعة، البالغ عددهم 22 ُمعلمًا 
وُمعلمة، وذلك خال احلفل الذي اأقامته جمعية املبادرات 
املتميزة، مبركز املوؤمترات بجامعة جدة اأم�س، بح�سور 
املدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع وجمع من 
الرتبويني. واألقى رئي�س جمل�س اإدارة جمعية املبادرات 
املتميزة غ�سان ال�سليمان، كلمة �سكر خالها �سمو حمافظ 

جدة على دعمه لإجناح م�سرة اجلائزة وجميع امل�ساريع 
املجتمعية باملحافظة، موؤكدًا �سعي اجلمعية لتحقيق روؤية 
اململكة 2030 من خال ال�سراكة مع الإدارة العامة للتعليم 
مما  كبرين،  ودعمًا  اهتمامًا  اجلائزة  تويل  التي  بجدة 
اأ�سهم يف �سنع عمل جمتمعي تكاملي مميز وفعال لت�سبح 
�سموه  �ساهد  ذلك  بعد  املجتمعي.  العمل  يف  منارة  جدة 
يتناول  جناح"  "ق�سة  بعنوان  مرئيًا  عر�سا  واحل�سور 
خمتلف املراحل التي مرت بها جائزة اأهايل جدة للمعلم 

املتميز واجلهود املبذولة يف اإجناحها.

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

العالقات السعودية - البحرينية نموذج للتعاون االستراتيجي
الريا�س - البالد

راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمر عبدالعزيز بن �سعود 
بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، واأخوه الفريق 
وزير  خليفة  اآل  عبدالله  بن  را�سد  ال�سيخ  الركن  اأول 
وزارة  ديــوان  يف  اأم�س  البحرين،  مملكة  يف  الداخلية 
التن�سيق  للجنة  الثاين  الجتماع  بالريا�س،  الداخلية 
التن�سيق  جمل�س  مــن  املنبثقة  والــعــ�ــســكــري  الأمـــنـــي 

ال�سعودي البحريني.
ويف بداية الجتماع  رحب الأمر عبدالعزيز بن �سعود 
ونقل  لــه،  املــرافــق  والــوفــد  البحريني  الداخلية  بوزير 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  حتيات  لهم 
الأمــر  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
العهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد 
 - الله  حفظهما   - ومتنياتهما  الــوزراء،  جمل�س  رئي�س 

باإذن  ت�سهم  نتائج  من  عنه  ي�سفر  وما  الجتماع  بنجاح 
الله يف حفظ وتعزيز اأمن البلدين ال�سقيقني.

ونوه �سمو وزير الداخلية بالعاقات الأخوية التاريخية 
الرا�سخة التي اأ�سبحت منوذجًا للتعاون ال�سرتاتيجي 

اأجل �سيانة  من  والإمكانات  املــوارد  توظيف  يف جمال 
اأن  اإىل  م�سًرا  ال�سقيقني،  للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح 
الجتماع ياأتي ا�ستمراًرا لتعزيز التعاون والتن�سيق يف 

املجالت الأمنية ذات الهتمام امل�سرتك.
بن  را�سد  ال�سيخ  الركن  اأول  الفريق  األقى  جانبه  من 
اأن العاقات التاريخية  اأكد فيها  اآل خليفة كلمة  عبدالله 
الأمــنــي،  الــرتابــط  قــوة  تعزيز  يف  ت�سهم  البلدين  بــني 
يف  الداخلية  وزارتـــي  بني  املتميزة  بالعاقات  منوًها 
البلدين التي ت�سهد تطوًرا ملمو�ًسا يف خمتلف املجالت 
على  املدرجة  املو�سوعات  الجتماع  وناق�س  الأمنية. 
التو�سيات  مــن  عــدد  حيالها  واتــخــذ  الأعــمــال،  جـــدول 
اتفاقية  توقيع  الجتماع  �سهد  كما  الازمة،  واملبادرات 
العربية  اململكة  حكومة  بني  الأمني  املجال  يف  تعاون 

ال�سعودية، وحكومة مملكة البحرين.



وياأتي يف مقدمة عوامل اجلذب باملحافظة بحرية دومة اجلندل واال�ستمتاع 

البحرية,  وال��دب��اب��ات  ال��ق��وارب  رك��وب  من  داخلها  البحرية  بالريا�سات 

البحرية,  �سفاف  على  اخل�سراء  امل�سطحات  يف  باجللو�س  واال�ستمتاع 

االأطعمة  وعربات  للأطفال  واالأل��ع��اب  والعربات  اخليل  رك��وب  ت�سم  كما 

املحافظة  االأه��ايل. وتتمتع  نزهة  املنتجة, يف جتمع يرثي  االأ�سر  وحمال 

بامل�سطحات اخل�سراء ب�سكل كبري مما كان له اأثر كبري على اعتدال االأجواء 

بامل�ساء وما حتويه من األعاب للأطفال وملعب لل�سباب ملمار�سة كرة القدم 

للم�ساة, كما ت�سم جمموعة متنوعة من عربات  القوى, واملمرات  واألعاب 

االأطعمة والقهوة ال�سعودية وغريها امل�سحوبة بجل�سات مميزة.

املحافظة  للمتنزهني حيث حتظى  االأعمال يف عملية اجلذب  واأ�سهم رواد 

والهواء  اخل�سرة  بني  يجمع  جمايل  طابع  ذات  متفردة,  ومطاعم  مبقاٍه 

الطلق فيها مما ي�سهم بجذب املتنزهني.

لع�سور  التي تعود  باململكة  االآثار  اأكرب مكانز  اأحد  كما تعد دومة اجلندل 

خمتلفة من قلعة مارد ال�ساخمة اإىل م�سجد عمر _ر�سي الله عنه_ وحي 

ملحبي  رحلة  يف  اجلندل,  دوم��ة  و�سور  التحيكم  وه�سبة  االأث��ري  ال��درع 

التاريخ واالأثار للتعرف عليها, كما حتت�سن متحف اجلوف الذي ي�ستمتع 

زائره برحلة تاريخية للتعرف على تاريخ املنطقة التي حتت�سن اأقدم موقع 

باحت�سانها  االإ�سلمي  الع�سر  اإىل  ال�سويحطية  يف  الب�سرية  ال�ستيطان 

مئذنة م�سجد عمر اإحدى اأقدم املاآذن يف الع�سر االإ�سلمي.

ال�ساربة  النخيل  جذوع  يف  القدمية  مزارعها  بني  بجولة  الزائر  ويحظى 

مزارعها  وتتميز  الطني,  وحوائط  الزيتون  واأ�سجار  ح�سارتها,  عمق  يف 

وكلتا   , االأي��ام  هذه  واالأج��واء اخللبة  االأ�سجار  املا�سي وخ�سرة  بروعة 

ال�سجرتني حتمل هذه االأيام الثمار مما يزيدها جمااًل وح�سورًا .

وتتميز املحافظة بقربها من رمال النفود يف نزهة برية وك�ستة �ستوية, كما 

فيها متنزه نفود اليجة الربي, وعدد من املتنزهات لق�ساء وقت يف الهواء 

الطلق, واحت�سانها ملراوح م�سروع طاقة الرياح اأحد م�ساريع روؤية اململكة 

2030 الذي ي�سم مراوح تعد من االأكرب عامليًا يف جتربة فريدة من نوعها.

الرياح  طاقة  م�سروع  مل��راوح  الف��ت  منظر  يف  املحافظة  زائ��ر  وي�ستمتع 

مبحافظة دومة اجلندل اأحد م�ساريع روؤية اململكة 2030 الذي ي�سم مراوح 

تعد من االأكرب عامليًا يف جتربة فريدة من نوعها.

تقع يف  االأثرية وهي  مارد  قلعة  دومة اجلندل  التاريخية يف  االآث��ار  ومن 

البلدة القدمية وتطل على املدينة من اأعلى ربوة يبلغ ارتفاعها 620 مرتًا 

فوق �سطح البحر, وتعد من املواقع االأثرية والتاريخية البارزة يف منطقة 

اجلوف التي ت�سهد نقلة نوعية يف املجال ال�سياحي, نظرًا ملا تتمتع به من 

مقومات تاريخية واأثرية وطبيعية.

ويرجع اأقدم ذكر للقلعة اإىل القرن الثالث امليلدي, عندما غزت ملكة تدمر 

)زنوبيا( دومة اجلندل وتيماء, ومل ت�ستطع اقتحام القلعة, فقالت مقولتها 

امل�سهورة التي اأ�سبحت مثًل: )مترد مارد وعز االأبلق(, داللة على مدى 

حت�سني هذه القلعة و�سمودها. وتتميز قلعة مارد باأبراجها االأربعة 

خمروطية ال�سكل, وحتتوي على مباٍن من اأمناط عمرانية وحقب 

بعد  ما  بفرتة  وم��رورًا  النبطية  الفرتة  من  بداية  خمتلفة  زمنية 

عامًا   80 قبل  ما  اإىل  تعود  متاأخرة  فرتة  حتى  االإ�سلم  ظهور 

طابقني,  من  للقلعة  الرئي�سي  املبنى  يتكون  فيما  االآن,  من 

ال�سفلي من احلجارة والعلوي من الطني, وحتتوي على 

ويحيط  وامل��راق��ب��ة.  والرماية  للحر�س  وغ��رف  بئَرين 

بالقلعة �سور به فتحات للر�سد واملراقبة, وله مدخلن 

ال�سمال, كما  اأحدهما من جهة اجلنوب واالآخر من 

اإىل  تعود  اأثرية  مقتنيات  على  القلعة  داخ��ل  عرث 

التنقيب  اأعمال  اأ�سفرت  حيث  النبطية,  الفرتة 

�سنة 1976م عن العثور على خزفيات نبطية 

ورومانية تعود للقرنني االأول والثاين بعد 

امليلد, مما يدلل على التاريخ الغني لهذه 

وعهود  حل�سارات  ومواكبتها  القلعة 

متعددة.
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تعد حمافظة دومة اجلندل مبنطقة اجلوف اأبرز جهات املتنزهني يف امل�ساء, ملا تتمتع به من مواقع جذب �سياحية ترثي يوم الباحثني عن نزهة يف الهواء 

الطلق, وهي اأحد وجهات التنزه الأهايل منطقة اجلوف ومناطق �سمال اململكة, ملا فيها من مميزات خمتلفة وتنوع بيئي جاذب وتاريخها العريق, والعديد من 

املواقع ال�سياحية املختلفة لكل منها طابع خا�س, اإذ جتمع املحافظة �سياحة البحر والرتاث واخل�سرة, التي توؤهلها لتكون وجهة ع�ساق ال�سياحة.

دومة الجندل ـ البالد 

تنوع بيئي وتاريخ عريق
دومة الجندل..
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يف  ال�ستمرار  على  اململكة  حتر�س 
تــعــزيــز وحــمــايــة حــقــوق كــبــار ال�سن 

لتح�سني  املــبــادرات،  من  الكثري  بــاإطــاق 
ــاة ورفــــع مــ�ــســتــوى اخلــدمــات  جــــودة احلــي

هذه  ت�سكله  ملا  نظرًا  املجتمع،  يف  لهم  املقدمة 
حكومة  ال�سعوديني  قــلــوب  على  الــعــزيــزة  الفئة 

ت�سجل  التي  الدول  اإحدى  اململكة  تعد  حيث  و�سعًبا؛ 
ن�سبة  تــبــلــغ  حــيــث  الــ�ــســن،  كــبــار  مــن  منخف�سة  ن�سبة 

من   %  4.2 حــوايل  واأكــر  عاًما  الــ65  ذوي  الأ�سخا�س 
اإجمايل عدد ال�سكان يف اململكة -وفق الإح�سائيات الر�سمية- 

ملا  ال�سعودي،  املجتمع  لدى  بالًغا  اهتماًما  تلقى  الفئة  هذه  اأن  اإل 
مو�سع  ال�سن  كبار  من  جتعل  وعــادات  قيم  من  املجتمع  به  يخت�س 

التقدير والعناية.

لتسهيل حركتهم بالحرم

زيارة طبية منزلية

نموذجية بالمناطق

باليوم  الحتفاء  الدويل  املجتمع  اململكة  ت�سارك 
تعزيز وحماية  اإىل  يهدف  الذي  ال�سن،  لكبار  العاملي 
يف  وي�سهم  حياتهم  جودة  ويرفع  ال�سن  كبار  حقوق 
تر�سية قواعد ا�ستقرار املجتمع وتنميته وحفظ اأمنه 
ال�سن  كبار  فئة  ال�سعودية  تعطي  بينما  واقت�ساده، 
اأولوية وعناية واهتمامًا بالًغا من الناحية التنظيمية 
يف  اإقرارها  الهتمام  هذا  يج�سد  ومما  والتاريخية؛ 
"حقوق  نظام  2022م  العام احلايل  يناير من  �سهر 
تعزيز  اإىل  يهدف  والذي  ورعايته"،  ال�سن  كبري 
نقطة  النظام  هذا  ويعد  ال�سن؛  كبار  حقوق  وحماية 
كبار  فئة  نحو  املجتمع  بو�سلة  تدير  مهمة،  انطاقة 
القائمة  احلاجة  ظل  يف  �سيما  ل  ال�سن،  وكبريات 
وتثميًنا  لها  تقديًرا  الفئة  هذه  بحقوق  للتعريف 

خلرباتها يف احلياة.
العي�س  ال�سن من  النظام وجوب متكني كبري  ويوؤكد 
يف بيئة حتفظ حقوقه وتعزز اندماجه يف املجتمع، 
كما ين�س النظام على تكليف الوزارة املعنية بتوفري 
معلومات اإح�سائية موثقة عن كبار ال�سن، لا�ستفادة 
العاقة،  ذات  والبحوث  الدرا�سات  اإجراء  يف  منها 
وكذلك  والربامج،  اخلطط  و�سع  يف  وامل�ساعدة 
تنظيم وتنفيذ برامج منا�سبة لكبار ال�سن، وت�سجيع 
�سارمة  عقوبات  يفر�س  كما  العمل،  منهم  القادرين 
الأفراد  من  كان  �سواًء  ال�سن  لكبار  ي�سيء  من  على 
من  ال�سن  لكبار  اخلدمة  تقدم  التي  املوؤ�س�سات  اأو 
العقوبات  وتطبيق  احلكومية،  اأو  الأهلية  املراكز 
يرتكب  من  على  وال�سجن  املالية  والغرامات  البديلة 
هذه ال�ساءات؛ ويكر�س العمل على توفري معلومات 
منها  لا�ستفادة  ال�سن؛  كبار  عن  موثقة  اإح�سائية 
بهم،  العاقة  ذات  والبحوث  الدرا�سات  اإجراء  يف 
اىل  ا�سافة  والربامج  اخلطط  و�سع  يف  وامل�ساعدة 
تنظيم وتنفيذ برامج منا�سبة لكبار ال�سن؛ تعزز من 
وتعزيز  هواياتهم  وممار�سة  وخرباتهم  مهاراتهم 
كبار  من  القادرين  وت�سجيع  املجتمع  يف  اندماجهم 

ال�سن على العمل.
ال�سن  لكبار  اأماكن  تخ�سي�س  على  النظام  ون�س 
القطاع  وحّث  العامة  واملنا�سبات  العامة  املرافق  يف 
على  الأهلية  واجلهات  الأعمال  واأ�سحاب  اخلا�س 
رعاية كبار ال�سن من خال اإقامة مراكز اأهلية واأندية 
اجتماعية؛ حيث يقدم كبار ال�سن يف اململكة م�ساهمات 
ونقل  التطوعي،  العمل  خال  من  للمجتمع  �سخمة 
م�سوؤوليات  يف  اأ�سرهم  وم�ساعدة  واملعرفة،  اخلربة 
خال  من  املجتمعية  وامل�ساركة  والرعاية،  الرتبية 

خربتهم التي اكت�سبوها يف احلياة.

وحدات نموذجية

كافة  توفري  يف  ال�سن  بكبار  الدولة  اهتمام  ويتجلى 
املوارد  وزارة  تعمل  اإذ  لهم،  والرتفيه  الراحة  �سبل 
الرعاية  توفري  على  الجتماعية،  والتنمية  الب�سرية 
الإعاقة  ذوو  جانب  اإىل  لهم  الجتماعية  واحلماية 
من  العديد  تطوير  على  الوزراة  وعملت  والأيتام. 
جودة  معززة  ذلك،  حتقيق  يف  ت�سهم  التي  الأنظمة 
العامة  املرافق  تهيئة  عرب  ال�سن؛  لكبري  احلياة 
لهم،  مائمة  لتكون  املحيطة،  والبيئة  والتجارية 
تعزز  التي  الربامج  وتنفيذ  تنظيم  اإىل  اإ�سافة 
اندماجهم  وت�سهل  وهواياتهم  ال�سن،  كبري  مهارات 
والتنمية  الب�سرية  املوارد  وزير  واأكد  املجتمع.  يف 
الجتماعية املهند�س اأحمد الراجحي يف وقت �سابق، 
منوذجية  وحدات   5 اإن�ساء  على  تعمل  الوزارة  اأن 
وتفعيل  باململكة،  الرئي�سة  املناطق  يف  ال�سن  لكبار 

بطاقات خا�سة بهم متنحهم امتيازات جمتمعية.
من جهتها، خ�س�ست الرئا�سة العامة ل�سوؤون امل�سجد 
التنقل  اإدارة  يف  ممثلة  النبوي  وامل�سجد  احلرام 
بامل�سجد احلرام، عربات كهربائية مع فريق خمت�س 
من الرجال والن�ساء خلدمة كبار ال�سن، داخل امل�سجد 

لكبار  اخلدمات  واأرقى  اأف�سل  تقدمي  بهدف  احلرام، 
و�سهولة  ُي�سر  بكل  ن�سكهم  اأداء  من  ليتمكنوا  ال�سن 
كبار  خلدمة  خمت�س  فريق  تخ�سي�س  مت  اأنه  مبيًنا 
اإ�سافة  العربات،  ا�ستخدام  بكيفية  وتعريفهم  ال�سن 
اأطلقت  كما  ال�سن،  كبريات  خلدمة  خمت�سات  اإىل 
يتم  والتي  "توقري"،  مبادرة  اأي�سا  احلرمني  رئا�سة 
من خالها تقدمي عدة برامج وخدمات ت�ستهدف فئة 

كبار ال�سن، يتم من خالها ت�سهيل اأداء ُن�سكهم 
والعمل على راحتهم والحتفاء بهم واإثراء 

العام  الرئي�س  اأكد  فيما  جتربتهم، 
وامل�سجد  احلرام  امل�سجد  ل�سوؤون 
بن  عبدالرحمن  الدكتور  النبوي 
حر�س  ال�سدي�س،  عبدالعزيز 
واأرقى  اأف�سل  تقدمي  على  الرئا�سة 
والتطوعية  الجتماعية  اخلدمات 

امل�سجد  لقا�سدي  والإن�سانية 
بهم مع تطبيق  والعناية  احلرام 
واتباع  الوقائية  الإجراءات 
وتوفري  ال�سحية،  التعليمات 

حتقيقا  احلرام  بامل�سجد  لهم  و�سحية  اآمنة  بيئة 
لتطلعات ولة الأمر -حفظهم الله-.

منتجع للمسنين
ولتوفري �سبل الرفاهية للم�سنني، وفرت املهرجانات 
املتنوعة يف مدن اململكة ما ينا�سب كبار ال�سن �سواء 
الأمكنة اأو الفعاليات، فيما اأعلنت اجلمعية اخلريية 
منتجع  م�سروع  اكتمال  "اإكرام"  امل�سنني  لإكرام 
منتجع  اأول  يعد  الذي  بالباحة  الوطني  اإكرام 
جهود  �سمن  اململكة،  م�ستوى  على  للم�سنني 
ال�سن  كبار  رعاية  خدمات  لتح�سني  ال�سعودية 

وتزامنا مع اليوم العاملي لكبار ال�سن.
عبدالرحمن  للجمعية  التنفيذي  املدير  وقال 
يقدم  الوطني  اإكرام  منتجع  اأن  اأبورياح، 
والجتماعية  ال�سحية  الرعاية  خدمات 
انطاقًا  للم�سنني،  ال�ساملة  والنف�سية 
كبار  رعاية  باأهمية  اجلمعية  اإميان  من 
اخلدمات  وتوفري  بهم  والهتمام  ال�سن 
املنتجع  اأن  مبينًا  وجه،  اأكمل  عرب  لهم 
مربع  مرت  األف   23 م�ساحة  على  ميتد 
دار  مبنى  الأوىل  مرحلته  يف  وي�سم 
للفعاليات  وم�سرحًا  وم�سجدًا  �سيافة، 
وريا�سيًا  �سحيًا  وناديًا  واملنا�سبات، 
مركزيًا  ومطعمًا  خارجيًا  ومم�سى 
مبينًا  وعيادات،  و�سيدلية  مكتبة  و 
اأن ر�سالة اجلمعية تتمثل يف تقدمي 
اإىل  اجلودة  عالية  رعاية  خدمات 
الأولية  الرعاية  تقدمي  جانب 
لهم  عائل  ل  ملن  واإيواء  املنزلية 
منطقة  يف  امل�سنني  فئة  من 

الباحة.

مبادرات متنوعة تحسن جودة الحياة

كبار السن
خدمات لكبار السن

30 عربة

83 ألف

5 وحدات 

جدة - البالد

اهتمام 
مجتمعي بالغ 
بفئة عزيزة 
على القلوب

 توفير كافة 
سبل الترفيه 
بالمهرجانات 

والفعاليات

ال�سحية  الرعاية  برنامج  قّدمت خدماتها عرب  اإنها  ال�سحة  قالت وزارة  اإذ  ال�سن،  بكبار  اهتماما كبريا  ال�سحة  و�سحيا، تويل وزارة 
املنزلية لـ 44113 م�ستفيدًا، وذلك منذ بداية عام 2022م حتى نهاية �سهر يونيو املا�سي، مو�سحة اأنها قامت بزيادة عدد م�ست�سفياتها 

عدد  اأجمايل  اأن  مبينة  اململكة،  وحمافظات  مناطق  خمتلف  يف  م�ست�سفى   242 اإىل  لي�سل  املنزلية  ال�سحية  الرعاية  خدمات  تُقدم  التي 
الزيارات املنزلية التي قامت الفرق الطبية بتنفيذها للم�ستفيدين بلغت 83532 زيارة، حيث بلغ عدد القوى العاملة يف اأق�سام الرعاية 
ال�سحية املنزلية 2697 كادرًا، منهم 418 طبيبًا، و171 اأخ�سائيًا اجتماعيا، و214 اأخ�سائيا للعاج الطبيعي، و1058 متري�سا، 

و87 اأخ�سائي تغذية، و20 فنيا يف العاج التخ�س�سي، و83 فني معلومات �سحية، فيما بلغ عدد الفرق الطبية 505 فرق.
واأ�سارت الوزرة اإىل اأن خدمات الرعاية ال�سحية املنزلية ت�سمل الرعاية الطبية والتمري�سية ال�ساملة و متابعة املر�سى طريحي الفرا�س 
وكبار ال�سن وتقوم برعايتهم يف ما يتعلق بالأمرا�س املزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع �سغط الدم ومر�س ال�سكري واأمرا�س 

القلب والأوعية الدموية واجلهاز التنف�سي، والعناية باجلروح وقرح الفرا�س والأنابيب و الق�ساطر والعاج الوريدي والعاج 
التلطيفي ورعاية مر�سى الأمرا�س النف�سية والع�سبية، اإ�سافًة اإىل توفري خدمة العاج الطبيعي والعاج التنف�سي والتغذية 

ال�سريرية و اخلدمات الجتماعية، وخدمات التثقيف ال�سحي للمري�س وراعي املري�س والعائلة.

رعاية صحيةمنزلية



الريا�ض - البالد
الع�سكرية  �سناعاتها  اململكة  تعزز  الله،  حفظها  القيادة،  من  كبري  بدعم 
بخطوات نوعية وم�سارات متكاملة ، وت�سجيل ح�سور مميز يف فعاليات 
املعار�ض القليمية والعاملية . ويف هذا ال�سياق تعتزم �سركة الإلكرتونيات 
"جايتك�ض  معر�ض  يف  امل�ساركة   ،  SAMI �سركات  اإح���دى  املتقدمة، 
 14 اإىل   10 من  الفرتة  خ��ال  العاملي  امل��ايل  دب��ي  2022" مبركز  جلوبال 

اأكتوبر اجلاري.
وتتطلع �سركة الإلكرتونيات املُتقّدمة اإىل تعزيز ح�سورها ك�سركة �سعودية 
رائدة يف قطاعات الت�سالت وتقنية املعلومات، وحلول اإنرتنت الأ�سياء، 
واخلدمات  ال�سيرباين،  الأم��ن  وحلول  وامل���دارة،  ال�سحابية  واخل��دم��ات 
املهند�ض  املُتقّدمة  الإلكرتونيات  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  التقنية.واأعرب 
التقنية  البتكارات  عر�ض  من�سة  يف  بامل�ساركة  �سعادته  عن  امل�سّلم،  زياد 
اأن احلدث ي�سكل  اإىل  تاأثرًيا على م�ستوى املنطقة، م�سريًا  الأكرب والأكرث 
وتقنية  الت�سالت  قطاعات  م�ستجدات  اأح��دث  على  للتعرف  مهمة  فر�سًة 
املعلومات والأمن ال�سيرباين، وتقدمي القدرات واحللول التقنية والرقمية 

التي تتميز بها �سركة الإلكرتونيات املُتقّدمة للعامل.
مة العديد من منتجاتها  ومن املقرر اأن ت�ستعر�ض �سركة الإلكرتونيات املُتقدِّ
املتقدمة، ومن اأبرزها: نظام املواقف الذكية، وحلول املدن الذكية، واإدارة 
الأ�سياء،  اإنرتنت  واأنظمة  احلرائق،  عن  الك�سف  ونظام  العاملة،  القوى 
والنطاق  امل���دارة،  اخل��دم��ات  م��ن  اجل��دي��د  واجل��ي��ل  ال�سحابية،  واحل��ل��ول 

ال�سيرباين ،  والفح�ض الطبي ال�سريع.
حمفزات قوية

امل��زاي��ا  ال��ري��ا���ض، على  غ��رف��ة  ع��ن  تقرير ح��دي��ث ���س��در  اأك���د  ال�سياق    يف 
الن�سبية التي توفرها الدولة لا�ستثمار يف القطاع الع�سكري عرب حت�سني 
وتب�سيط الإجراءات احلكومية والتاأ�سريات والرتاخي�ض لتي�سري الدخول 

جيد،  ب�سكل  اجل��م��ارك  اإج����راءات  وتطوير  الع�سكرية  ال�ستثمارات  يف 
لت�سهيل  الرقمية  التقنية  توفري  مع  الع�سكري،  املحلي  الإنتاج  يي�سر  ما 
الإجراءات ال�ستثمارية يف قطاع ال�سناعات الع�سكرية ، لفتا اإىل ارتفاع 
العامة  الهيئة  تراخي�ض  على  احلا�سلة  والعاملية  املحلية  ال�سركات  عدد 
لل�سناعات الع�سكرية، بنهاية الن�سف الأول من عام 2021، اإىل 99 �سركة، 
85% منها �سركات حملية، و 6% �سركات اأجنبية، و 9% املتبقية لل�سركات 

املدار�ض واجلامعات  باإن�ساء تخ�س�سات يف  التقرير  واأو�سى  املختلطة.  
لل�سناعات الع�سكرية، والهتمام بالتدريب على اأحدث اأنواع التكنولوجيا 
يف ال�سناعات الع�سكرية لل�سركات التي لديها الرغبة يف ذلك، داعيًا لإن�ساء 
املتقدمة، م�سريًا  الدول  الع�سكرية مع  ال�سناعات  ال�سراكات يف  املزيد من 
 ،2030 اململكة  روؤي��ة  برامج  ت�سمنته  ما  ت�ستهدف  التو�سية  هذه  اأن  اإىل 
الباحثني  وا�ستقطاب  وت�سجيع  الع�سكرية،  ال�سناعات  قطاع  يخ�ض  فيما 

والعلماء يف الرتقاء بتكنولوجيا ال�سناعات الع�سكرية، مع اإن�ساء مراكز 
وتي�سري  الع�سكرية،  ال�سناعات  تقنيات  تطوير  يف  متخ�س�سة  بحثية 
اإجراءات الرتاخي�ض اإلكرتونيًا عن طريق من�سات اإلكرتونية متخ�س�سة.

اإىل  بالغرفة  واملعلومات  البحوث  مركز  اأع���ده  ال��ذي  التقرير  وي��ه��دف   
الوطني  القت�ساد  يف  الع�سكرية  ال�سناعات  واأهمية  مفهوم  تو�سيح 
وحتديد مقومات النجاح مل�سروعات القطاع، وحتديد طرق جذب وتنمية 
ال�ستثمارات يف قطاع ال�سناعات الع�سكرية باململكة باملزيد من تو�سيح 

اآليات وجدوى هذه ال�سناعة املهمة اأمنًيا واقت�سادًيا.
فرباير  يف  الريا�ض   يف  الع�سكرية  لل�سناعات  العامة  الهيئة  واأطلقت 
الع�سكرية  ال�سناعات  قطاع  يف  الب�سرية  القوى  اإ�سرتاتيجية  املا�سي 
والدفاعية باململكة، بح�سور عدد من اأ�سحاب املعايل الوزراء وامل�سوؤولني 

من القطاعني احلكومي واخلا�ض.
بن  اأح��م��د  املهند�ض  الهيئة  حم��اف��ظ  بح�سب   ، ال�سرتاتيجية  وت��ه��دف    
ال��ك��وادر  لتنمية  حمفز  نظام  وب��ن��اء  متكني   اإىل   ، العوهلي  عبدالعزيز 
توطني  اإ�سرتاتيجية  على  ُبنيت  اإذ  ومتكينها،  وت��ط��وي��ره��ا  الب�سرية 
جاهزية  ل�سمان  الع�سكرية  ال�سناعات  قطاع  يف  والأب��ح��اث  ال�سناعات 
عرب  القطاع  توطني  اأه��داف  لتحقيق  املوؤهلة  الب�سرية  القوى  وا�ستدامة 
وبرامج  وتدريبية،  تعليمية  برامج  يف  تتمثل  رئي�سة  برامج   3 تطوير 
طورت  التي  والإر�ساد  التوجيه  برامج  اإىل  اإ�سافة  والتمكني،  ال�سيا�سات 
مع �سركاء الهيئة من اجلهات ذات ال�سلة، بهدف حتقيق متطلبات التنمية 
ال�ساملة مبا ي�سهم يف تنمية و�سقل املعارف والقدرات الازمة يف املجالت 
والتخ�س�سات املرتبطة بال�سناعات الع�سكرية والدفاع والأمن، لفًتا النظر 
اإىل اأنها �ست�سهم يف جت�سري الفجوة بني املهارات املطلوبة يف القطاع وبني 
على  الرتكيز  عرب  واملهني،  التقني  والتدريب  اجلامعي  التعليم  خمرجات 

اأكرث من 800 مهارة مطلوبة يف القطاع ينبثق عنها 172 جماًل وظيفًيا.

اخلمي�ض 10 ربيع الأول 1444ه� املوافق 6 اأكتوبر 2022م ال�سنة 91 العدد 23746 األسبـوعية6 اقتصاد

فجر الصحافة السعودية
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جدة - البالد

بلغت قيمة املبيعات عرب نقاط البيع يف اأنحاء اململكة اأكرث من 12.84 مليار 
ريال خال الأ�سبوع املنتهي اأول اأكتوبر احلايل، مرتفعة بن�سبة 23 % مقارنة 
بقيمتها خال الأ�سبوع الذي �سبقه. ووفقا للتقرير الأ�سبوعي ل"عمليات نقاط 
البيع" ال�سادر عن البنك املركزي ال�سعودي "�ساما"،  بلغ عدد العمليات املنفذة 

نحو 160.6 مليون عملية.
الأ�سبوع  خ��ال  املبيعات  قيمة  حيث  من  ارتفاعا  القطاعات  جميع  و�سهدت 
قطاع  وت�سدر   ،  %10 بن�سبة  املنخف�ض  "الفنادق"  قطاع  با�ستثناء  املا�سي، 
"الت�سالت" ب�69%، ثم  "التعليم" القطاعات املرتفعة بنحو 116%، تاه قطاع 

.%48 وامل�سروبات" بن�سبة  "الأطعمة 
وامل�سروبات" ب2.1  "الأطعمة  قطاع  على  الفرتة  خال  امل�ستهلكني  اإنفاق  وتركز 
"املطاعم واملقاهي"  اإجمايل املبيعات، تاه قطاع  مليار ريال متثل نحو 16% من 

بنحو 1.65 مليار ريال.
وبالن�سبة لتوزيع قيمة الإنفاق ح�سب نقاط البيع يف املدن خال الأ�سبوع املنتهي 

فقد   ،2022 اأكتوبر   1 يف 
بنحو  ال��ري��ا���ض  ت�����س��درت 
ما ميثل  ري��ال،  مليار   3.94
ق��ي��م��ة  اإج����م����ايل  م����ن   %31
جدة  مدينة  تلتها  املبيعات، 

ب�1.9 مليار ريال.
نقاط  عرب  العمليات  وت�سمل   
امل�ستهلكون  ينفقه  م��ا  ال��ب��ي��ع 
عرب بطاقات ال�سراف وبطاقات 
الئ��ت��م��ان يف م���راك���ز ال��ت�����س��وق 
ال���ك���ب���رية وحم�������ات ال��ت��ج��زئ��ة 

وال�سيدليات وغريها.

شركة بالقطاع في المملكة

 رحالت جوية شتوية إلى المملكة

منتجات ذكية للصناعات العسكرية

الريا�ض - البالد
اأعلن برنامج الربط اجلوي عن عقد �سراكة 
تعاون مع جمموعة �سريا، لتعزيز الرحات 
الكويت  ومدينة  دب��ي  اإم���ارة  م��ن  اجل��وي��ة 
اإىل كٍل من العا�سمة الريا�ض وجدة، ومن 
العا�سمة القطرية الدوحة اإىل مدينة الُعا، 

خال فرتات الذروة يف ف�سل ال�ستاء.
اجل��وي��ة،  ال���رح���ات  ت�سيري  و���س��ي��ب��داأ 
حتى  ال��ق��ادم  نوفمرب  �سهر  م��ن  اب��ت��داًء 
�سهر مار�ض 2023، خال عطات نهاية 
امل�سافرين  احتياجات  لتلبية  الأ�سبوع؛ 

خال هذه الفرتة.

الربط  لربنامج  التنفيذي  املدير  واأك��د 
ال�سراكة  هذه  اأن  ملرابط  خليل  اجلوي 
�ستعمل على تعزيز الرحات اجلوية، 
على  ال��ط��ل��ب  ل��زي��ادة  نتيجة  وت��اأت��ي 
خ��دم��ات ال�����س��ف��ر، وت��ت��ي��ح خ��ي��ارات 
اململكة  ل��زي��ارة  للم�سافرين  اأو���س��ع 

بكل �سهولة وُي�سر.
ال���رب���ط  ب���رن���ام���ج  اأن  ي���ذك���ر 
ُيعد مبادرة حكومية  اجلوي، 
وتعزيز  تطوير  اإىل  ت��ه��دف 
ال����رب����ط اجل������وي اخل���ا����ض 

بقطاع ال�سياحة يف اململكة.
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»ساب« يعتمد البطاقات 
المصرفية المستدامة

الريا�ض - البالد
اعتمد البنك ال�سعودي الربيطاين )�ساب( ا�ستخدام البطاقات امل�سرفية امل�ستدامة، وامل�سنعة من البا�ستيك 
ال�سادرة  البطاقات امل�سرفية والئتمانية  لت�سبح  التقليدية.  البا�ستيكية  البطاقات  املعاد تدويره، بدًل من 
من البنك �سديقة للبيئة. وتاأتي هذه املبادرة كجزء من جهود البنك امل�ستمرة للم�ساهمة يف حتقيق املعايري 
العاملية  للمحافظة على البيئة، وتنفيذًا ل�سرتاتيجية البنك يف جمال املمار�سات البيئية والجتماعية وحوكمة 

ال�سركات، ودعم القت�ساد امل�ستدام.
مما   ، ت��دوي��ره  املُ��ع��اد  البا�ستيك  م��ن   %85 م��ن  البطاقات  �سممت  وق��د  ه��ذا،   

امل�ساهمة  اإىل  بالإ�سافة  البا�ستيكية  النفايات  الكثري من  �سي�ساهم يف توفري 
يف خف�ض اإجمايل انبعاثات الكربون.

الرثوات  وادارة  الأف��راد  التنفيذي مل�سرفية  الرئي�ض   ، الغ�سيان  بندر   وعلق 
يف �ساب قائا: " يف احلقيقة اأننا يف بنك �ساب لدينا اإميان را�سخ ب�سرورة 
القيام باأدوار فاعلة جتاه البيئة، اإىل جانب حر�سنا على تقدمي اأف�سل املنتجات 

واخلدمات امل�سرفية لعمائنا. وقدمنا طوال ال�سنوات املا�سية جملة من 
املبادرات الهادفة اإىل املحافظة على البيئة، اإىل اأن ا�سبحت ال�ستدامة 

الريادة يف  اإ�سرتاتيجيتنا. ونحن عازمون على حتقيق  يف �سميم 
هذا املجال على م�ستوى اململكة، وو�سع ب�سمات اإيجابية يف رحلة 

بندر الغ�شيانالتحول اإىل م�ستقبل م�ستدام، حتت مظلة روؤية اململكة 2030".

»الدولي لالتصاالت« 
يكّرم المملكة 

تريليون دوالر حجم 
الدين األميريك

 تقديم إقرارات 
ضريبة االستقطاع

الريا�ض- البالد
"ITU"، اململكة العربية ال�سعودية  كّرم الحتاد الدويل لات�سالت 
بن  ماجد  املهند�ض  ال�سيرباين  لاأمن  الوطنية  الهيئة  مبحافظ  ممثلًة 
قامت  التي  للجهود  تقديرًا  الذهبية،  امليدالية  مبنحه  املزيد،  حممد 
ال��دويل  الحت��اد  جمل�ض  عمل  تروؤ�سها  فريق  ف��رتة  خ��ال  اململكة  بها 
لات�سالت، وذلك يف موؤمتر املندوبني املفو�سني لاحتاد املنعقد حاليًا 

يف العا�سمة الرومانية بوخار�ست.
اإننا نكرم  الدويل لات�سالت هولني زاو:  العام لاحتاد  الأمني  وقال 
اأعمال  اأ�سهم يف دعم  الذي  املزيد،  املهند�ض ماجد  اململكة  اليوم ممثل 
ال�سيا�سات  الحتاد خال تروؤ�سه لفريق عمل املجل�ض املعني بق�سايا 

العامة الدولية املت�سلة بالإنرتنت، منذ ت�سكيله يف عام 2009م.
املعني  ل��ات�����س��الت  ال����دويل  الحت����اد  ع��م��ل جمل�ض  ف��ري��ق  اأن  ي��ذك��ر 
عمل  فرق  اأه��م  ُيعد  بالإنرتنت،  املت�سلة  الدولية  العامة  بال�سيا�سات 
املجل�ض، وي�سهد ح�سورًا مكثفًا وتفاعًا لفتًا من قبل العديد من الدول 
نظري ما يحظى به من اهتمام دويل للمو�سوعات التي ينظر بها، كما 
ال�سيا�سات  ق�سايا  خالها  من  تناق�ض  للحكومات،  دولية  من�سة  يعّد 

العامة لاإنرتنت واإعداد ما يلزم ب�ساأنها من قرارات اأو تو�سيات.

 وا�شنطن - وكاالت
 �سجل الدين القومي الأمريكي رقمًا قيا�سيًا جديدًا 
بعدما جتاوز 31 تريليون دولر،  يف ظل ارتفاع 

اأ�سعار الفائدة، وتزايد عدم اليقني القت�سادي.
اأك��رب  ال��ع��ام امل�ستحق يف  ال��دي��ن  اإج��م��ايل  واأغ��ل��ق 
وفقًا   ، دولر  تريليون   31.1 عند  عاملي  اقت�ساد 

لبيانات وزارة اخلزانة.
خال  اقرتا�ض  ف��ورة  املتحدة  الوليات  و�سهدت   
القت�ساد  دع��م  يف  للم�ساعدة  كوفيد-19  جائحة 
ومواجهة تداعيات اجلائحة على احلياة واأ�سواق 
العمل و�سا�سل التوريد راأ�سًا على عقب. كما قفزت 
الديون غري امل�سددة بنحو 8 تريليونات دولر منذ 
يف  دولر  تريليون  م�سيفة   .2020 ع��ام  ب��داي��ة 

."CNN" ثمانية اأ�سهر فقط، وفقًا ملا ذكرته
من جانبها، قدرت جلنة امليزانية املالية الفيدرالية 
ميكن  الأمريكية  للحكومة  احلالية  ال�سيا�سات  اأن 
اأن ت�سيف 4.8 تريليون دولر اإىل العجز.وكتبت 
اإىل  املفرط �سيوؤدي  "القرتا�ض  بيان:  اللجنة يف 

ا�ستمرار ال�سغوط الت�سخمية، ودفع الدين 
يف  ج��دي��د  قيا�سي  م�ستوى  اإىل  ال��ق��وم��ي 
عام 2030، وم�ساعفة  اأقرب وقت بحلول 
بثاثة  ال��ف��ي��درال��ي��ة  ال��ف��ائ��دة  م��دف��وع��ات 
اأ�سعاف خال العقد املقبل - اأو حتى قبل 
ب�سكل  الفائدة  اأ�سعار  ارتفعت  اإذا  ذل��ك 

اأ�سرع اأو باأكرث مما كان متوقعًا".
وطبقا لبيانات وزارة اخلزانة. ارتفعت 
م�ستويات القرتا�ض يف اأمريكا خال 
العام  ال��دي��ن  بلغ  اإذ  امل��ا���س��ي.  العقد 
امل�ستحق 10.6 تريليون دولر عندما 
اأوباما  باراك  ال�سابق  الرئي�ض  توىل 
من�سبه يف 20 يناير 2009؛ و19.9 
تريليون دولر عندما توىل الرئي�ض 
يف  من�سبه  ترمب  دونالد  ال�سابق 
20 يناير 2017؛ و27.8 تريليون 
دولر عندما توىل الرئي�ض بايدن 

من�سبه يف 20 يناير .2021

الريا�ض- البالد
واجلمارك  وال�سريبة  الزكاة  هيئة  دعت 
اخلا�سعني  الأع��م��ال  ق��ط��اع  م��ن  املكلفني 
ل�سريبة ال�ستقطاع يف اململكة، اإىل تقدمي 
�سبتمرب  �سهر  ع��ن  ال�سريبية  اإق��رارات��ه��م 
العا�سر  اأق�ساه  موعٍد  يف  وذل��ك  املا�سي، 

من �سهر اأكتوبر اجلاري.
امل�سارعة  ع��ل��ى  مكلفيها  الهيئة  وح��ّث��ت 
خال  م��ن  ال�سريبية  اإق��رارات��ه��م  بتقدمي 
م��وق��ع��ه��ا الإل����ك����رتوين ، جت��ن��ًب��ا ل��غ��رام��ة 
امل��ح��ددة،  امل���دة  ال�����س��داد يف  ع��ن  التخلف 

بواقع 1% من ال�سريبة غري امل�سددة 
ع��ن ك��ل 30 ي��وم ت��اأخ��ري م��ن تاريخ 

ال�ستحقاق.
واحدة  ال�ستقطاع  �سريبة  وُتعد 
ال�سارية  ال�سريبية  الأنظمة  من 
من  ُت�ستقَطع  ال��ت��ي  اململكة  يف 
اإجمايل دخل املن�ساأة غري املقيمة 
يف اململكة، نظري خدمات تقدمها 
داخل اململكة، وذلك وفًقا للن�سب 
املحددة يف املادة 63 من لئحة 

نظام �سريبة الدخل.

تحفيز االستثمار وتوصية 
بتخصصات في التعليم
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قال حمافظ ال�سندوق اإنه مت و�سع خطة لال�ستثمار خالل 
وهناك  ال�سرتاتيجي  الو�سع  حتديد  ت�سمنت  الفرتة  تلك 
�سركات دخلها ال�سندوق يف تلك املرحلة ومل يتخارج منها، 
لل�سركات  املــايل  والإنــقــاذ  الفر�س  اغتنام  اإىل  بالإ�سافة 
ا�سرتاتيجية  اأن هناك  ، موؤكدا  املال  راأ�س  من خالل زيادة 
ال�سندوق  اأ�سول  حجم  لو�سول  التفا�سيل  بكافة  مف�سلة 

اإىل 3 تريليونات دولر يف العام 2030.  
وبـــن اأن الــعــديــد مــن الأ�ـــســـول �ــســاعــدت يف رفـــع عــوائــد 
ال�سندوق ما بن 7 % و8% حاليا منها املوجود يف ال�سوق 
بع�س  اإىل  بالإ�سافة  جيد  ب�سكل  ارتفع  الــذي  ال�سعودي 

ال�ستثمارات يف الأ�سواق العاملية.
لقاء مع برنامج  واأ�سار حمافظ �سندوق ال�ستثمارات يف 
قبل  كانت  ال�سندوق  اأ�سول  من  الكثري  اأن  اإىل  »ثمانية«، 
اأمــاكــن  اإىل  وتــذهــب  متعرثة  قــرو�ــس  عــن  عــبــارة   2015

لي�س لها جدوى ا�ستثمارية اأو جتارية بل كانت لأهداف 
تنموية فقط ، مو�سحا اأن مرحلة اختيار ال�ستثمار 

اتخاذ  قبل  املــراحــل  مــن  بالعديد  متــر  حاليا 
العهد يعتمد  اأن �سمو ويل  القرار، مبينا 

الآراء  ولي�س  الآراء  مــع  الأدلــــة  على 
ومن  ــة  اأدل على  تعتمد  ل  التي  املطلقة 
والبيانات  ال�سابقة  الأدلة اخلربة  هذه 

ل  ال�سندوق  اأن  اإىل  لفتا   ، الداعمة 
ا�ستثمار  اأي  يف  الــدخــول  ميكنه 

دون معرفة كيفية اخلروج منه 
املتجددة،  ال�ستثمارات  حتى 
اأن  اأن التخارج ل يعني  مبينا 
ال�ستثمار فا�سل ولكنه ميكن 

اأن يكون التخارج مفيدا. 

األصول والمحتوى 
وحول قيمة امل�ساريع الكبرية مثل »نيوم« و«البحر الأحمر« 
اأنه  مبينا  بريال واحد،  دفرتيا  م�سجلة  اأنها  اأكد  و«القدية« 
التجارية  الأعمال  تبداأ يف  اأن  بعد  باحت�سابها  البدء  �سيتم 
واأكــد  الأرا�ــســي.  من  جــزء  بيع  اأو  النقدي،  التدفق  ويبداأ 
اأ�سوله  من  اأي  تقييم  يف  يبالغ  ل  ال�سندوق  اأن  الرميان 

ولكن يقوم بتخفي�سها حيث يتبع اأ�سلوبًا حمافظًا جدًا يف 
اإن  الرميان  قال  املحلي،  املحتوى  وحول  الأ�سول.  تقييم 
امل�سروعات،  املحلي هو 60 % يف  املحتوى  امل�ستهدف يف 
كمحرك  الــعــامــة  ال�ــســتــثــمــارات  �ــســنــدوق  اأن  اإىل  م�سريا 
لالقت�ساد ال�سعودي لبد اأن يكون له ا�ستثمارات يف اأ�سياء 

تكون  اأن  من  ولبــد  منها،  جزء  املحلي  واملحتوى  جديدة 
 ، اأدنــى  كحد   %7 بن�سبة  جمزية  عوائد  ذات  ال�ستثمارات 
املوجودة  للم�ساريع  القت�سادي  امل�ساعف  بــاأن  م�سيفا 
من  اأكرث  يكون  اأن  يجب  »�سريك«  وبرنامج  ال�سندوق  يف 
100%.  واأ�سار اإىل اأن اأي �سركة يقوم ال�سندوق باإن�سائها 

اأن  اأن تطرح لالكتتاب يف ال�سوق ال�سعودي، مبينا  هدفها 
فيما  �سركة،   85 اإىل  و�سل  ال�سندوق  لدى  ال�سركات  عدد 

اأ�س�س ال�سندوق 50 �سركة.  
واأ�ساف اأن عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة التابعن لل�سندوق 
يف ال�سركات التابعة له بلغ 450 ع�سوًا يتم اختيارهم على 

ح�سب اخلربات واملهارة وغريها من الحتياجات اخلا�سة 
لل�سركات املراد اختيار ع�سو لها ، كما كان عدد العاملن يف 
ال�سندوق اأقل من 40 موظفًا، فيما اأ�سبح حاليا قريبًا من 
اإن ال�سندوق و�سع الرتفيه  1800 موظف. وقال الرميان 
له،  بالن�سبة  ال�سرتاتيجية  القطاعات  �سمن  والريا�سة 
مبينا اأن ال�ستثمار يف قطاع الألعاب الإلكرتونية �سيكون 

من اأف�سل ال�ستثمارات امل�ستقبلية كعوائد ا�ستثمارية. 

 ترتيب متقدم
يف اإطار تعزيز ا�سرتاتيجيته ، تقدم �سندوق ال�ستثمارات 
العامة من املركز ال�ساد�س اإىل اخلام�س بن اأكرب ال�سناديق 
دولر  مليار   620 باأ�سول  مرة  لأول  العامل  يف  ال�سيادية 
دولر  مليار   580 كانت  اأن  بعد  ريـــال«،  تريليون   2.33«

»2.18 تريليون ريال«، مرتفعة 7 % خالل �سهرين تقريبا.
ووفقا لبيانات ال�سندوق ومعهد �سناديق الرثوة ال�سيادية 
اإىل  ال�ستثمارات  �سندوق  ح�سة  ارتفعت   ، العامل  حــول 
تريليون   9.99 البالغة  ال�سيادية  العامل  ثروات  من   %6.2
تقريبا،  مــرات  ثــالث  ح�سته  ت�ساعف  يعني  ممــا   ، دولر 
يحتل  كــان  حيث  ذاتــهــا،  الفرتة  خــالل  مركزا   26 وتقدمه 
اأ�سوله  ،وقــفــزت  الــروؤيــة  قبل   2015 بنهاية  ـــ31  ال املركز 
308% مبا يعادل 468 مليار دولر »1.38 تريليون ريال« 
 152 اأ�سوله  كانت  حيث   ،2030 اململكة  روؤية  اإطالق  منذ 
الروؤية  قبل   2015 بنهاية  ريال«  مليار   570« دولر  مليار 

املعلنة يف 2016.
ويل  �سمو  ورئا�سة  ال�سندوق  هيكلة  اإعــادة  بعد  ذلك  ياأتي 
اإدارتــه يف 2016  �سلمان، جمل�س  بن  الأمــري حممد  العهد 
اأ�سول ال�سندوق من 480 مليار دولر بنهاية  ، وارتفعت 
الربع الثالث من 2021 اإىل 580 مليار دولر بعد نقل 4 % 

من اأ�سهم �سركة اأرامكو ال�سعودية اإىل ال�سندوق.
 ويعمل ال�سندوق على م�ستهدفات عديدة من اأهمها، �سخ 
150 مليار ريال �سنويًا على الأقل يف القت�ساد املحلي على 
نحو متزايد حتى عام 2025، وامل�ساهمة من خالل �سركاته 
النفطي بقيمة  الناتـج املحلي الإجمايل غري  له يف  التابعة 
1.2 تريليون ريال ب�سكل تراكمي. كما ي�ستهدف ا�ستحداث 

1.8 مليون وظيفة ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر.

جدة - البالد
يوا�سل �سندوق ال�ستثمارات العامة حتقيق ا�سرتاتيجيته اخلم�سية التي �سبق واعتمدها �سمو ويل العهد، رئي�س جمل�س ال�سوؤون القت�سادية 
والتنمية ، وتاأكيده -حفظه الله - كمرتكز رئي�سي يف رفع جودة احلياة، وحتقيق النمو القت�سادي والتنمية ال�ساملة وامل�ستدامة يف خمتلف 

القطاعات التقليدية واحلديثة. وك�سف حمافظ ال�سندوق يا�سر الرميان اأن ال�سندوق حقق اأرباحا من ا�ستثمارات فرتة كورونا بنحو 40 % وذلك 
ل�ستثمارات بلغت قيمتها اإىل 35 مليار دولر.

 من أصول متواضعة إلى "قائمة الكبار"

 40 % أرباح خالل فترة كورونا 

صندوق االستثمارات..

بغداد - البالد
قطع رئي�س الوزراء العراقي م�سطفى الكاظمي، باأن القوى ال�سيا�سية ف�سلت ب�سبب 
التيار  لزعيم  دعوته  جمددا  البلد،  وبناء  املواطن  ح�ساب  على  بال�سلطة  اهتمامها 
ال�سدري مقتدى ال�سدر لاللتحاق باحلوار، حمذرا من خطورة ال�سراع الذي بلغ 

اأوجه اأواخر اأغ�سط�س املا�سي.
املواجهات  اإىل  اإ�سارة  يف  اأهلية،  حرب  �سفا  على  كانت  البالد  اإن  الكاظمي،  وقــال 
الإطــار  الــلــدود  وخ�سمه  ال�سدر  اأن�سار  بن  حينها  بغداد  �سهدتها  التي  العنيفة 
عدد  ت�سريحات  اأن  معتربا  لإيــران،  موالية  اأحزابا وف�سائل  ي�سم  الذي  التن�سيقي 
من القادة ال�سيا�سين ت�سببت يف اإ�سعال ال�سراع بن الإطار وال�سدر، اإل اأن بع�س 
امل�ساعي عادت وهداأت الو�سع. وبن الكاظمي اأن رهان طريف النزاع كان يف حينه 
اأن احلكومة �ستكون مع طرف �سد اآخر، لكنها ظلت حمايدة. وقال :"اأعطيت  على 
توجيهات وا�سحة و�سريحة وحازمة للقوات الأمنية لإبعاد �سبح احلرب الأهلية"، 
م�سددا على اأن العراق جرب م�سار العنف لعقود طويلة مبختلف اأنواعه من العنف 

العن�سري اإىل الطائفي والديني، لكنها كلها مرفو�سة ول تنتج �سوى اخلراب.
اأن يكون  من جهته وافق زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر على احلوار ب�سرط 
علنيا، موؤكدا اأن تياره يتطلع اإىل م�ساعدة الأمم املتحدة يف م�ساعيها نحو الإ�سالح.
اإن رئي�س احلكومة العراقية م�سطفى الكاظمي يتعر�س اإىل  وقال مقتدى ال�سدر، 
�سغوط هائلة ب�ساأن الأمن يف البالد، داعيًا دول اجلوار اإىل احرتام �سيادة واأمن 
كرد�ستان  على  اإيــران  قبل  من  املتكررة  لالعتداءات  اإ�سارة  يف  العراق،  وا�ستقرار 
القدمية واأحزابها  الوجوه  يبداأ بعدم م�ساركة  الإ�سالح  اأن  ال�سدر  العراق. ويرى 
واأ�سخا�سها يف احلكومة املقبلة، ما يعني رف�سه لقيادات امللي�سيات املوالية لطهران.
مل�ساعدة  املتحدة  الأمم  بعثة  رئي�سة  ت�سديد  من  �ساعات  بعد  ال�سدر  موافقة  وتاأتي 
العراق، جينن هيني�س بال�سخارت يف اإحاطة عرب الفيديو، على وجوب اأن ي�سارك 
جميع  اأن  اإىل  م�سرية  ال�ستفزازات،  عن  المتناع  مع  احلـــوار،  يف  الأطـــراف  كل 

واأكدت  البالد.  جتاه  واجبها  تاأدية  يف  وف�سلت  اأخطاأت  ال�سيا�سية  الأطراف 
و�سط  وذلــك  البالد،  يف  احلــوار  لغة  على  طغت  اخلالفات  اأن  بال�سخارت، 

التيار  بن  اخلــالفــات  من�سوب  ارتــفــاع  عقب  ال�سيا�سي  الن�سداد  تفاقم 
وانتخاب  احلكومة  ت�سكيل  خلفية  على  التن�سيقي  والإطـــار  ال�سدري 

ال�سيعية ل تزال  اأن اخلالفات بن الأحــزاب  رئي�س جديد. ونبهت من 
م�ستمرة وقد اأو�سلت البلد اإىل طريق م�سدود، فيما راحت امليلي�سيات 

اأن غياب حكومة بعد 12  ت�ستعر�س �سالحها و�سط بغداد، معتربة 
�سمانات  األ  م�سيفة  تربيره،  ي�سعب  اأمــر  النتخابات  من  �سهرا 

ال�سيا�سية. وختمت  املبكرة �ستوفر احللول  اأن النتحابات  على 
اأداة  ي�سبحوا  اأن  يــريــدون  ل  الــعــراقــيــن  اأن  عــلــى  مــ�ــســددة 

لدى  العراق  دعا ممثل  ال�سلطة.  من جهته،  على  للمتناف�سن 
دعم  اإىل  الأمـــن  جمل�س  العلوم  بحر  حممد  املتحدة  الأمم 

اأمام  موؤكدا  اأرا�سيه،  على  العتداء  ــة  واإدان بــالده  �سيادة 
كرد�ستان  اإقليم  على  الإيــراين  الق�سف  اأن  الأمن  جمل�س 

اأدى ملقتل عراقين وترويع ال�سكان، م�سريا اإىل ت�سليم 
�سفري طهران يف بغداد مذكرة احتجاج، وفق ما نقلته 

الأمــن  جمل�س  طالب  كما  العراقية.  الأنــبــاء  وكــالــة 
باإدانة اأي اعتداء خارجي ومن اأية جهة كانت على 

الأرا�سي العراقية.
بدورها، قالت ممثلة الأمم املتحدة بالعراق بعد 

جل�سة جمل�س الأمن: "يجب اإبعاد العراق عن 
الت�سريجات،  هــذه  جــاءت  الهاوية".  حافة 

يف  مــواقــع  ق�سفها  ــــران،  اإي جـــددت  بعدما 
كرد�ستان.

الكاظمي.. العنف مرفوض وال ينتج سوى الخراب
بغداد تطالب مجلس األمن بإدانة القصف اإليراني

الرميان: األلعاب اإللكترونية من أفضل االستثمارات المستقبلية
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جدة - البالد

مدير  اجلا�سر  د.عمر  الفنان  املخرج  احتفل 

�سابقا،  بــجــدة  والــفــنــون  الــثــقــافــة  جمعية 

بــزفــاف جنــلــه املــهــنــد�ــس مــهــنــد، عــلــى ابنة 

عبداملح�سن الغامدي، وذلك باإحدى القاعات 

بــجــدة، عــلــى اأنــغــام املــجــ�ــســات احلــجــازيــة 

اأبــو  فــرق  بح�سور  ال�سعبية  والأهـــازيـــج 

الأهل  مب�ساركة  العري�س  زفت  التي  �سراج 

الإعالميني والفنانني  والأقــارب ونخبة من 

يف  مهند  العري�س  ومتنى  واملو�سيقيني. 

كلها  حلياة  يوفقه  اأن  املباركة  الليلة  هــذه 

وبناء  للم�سوؤولية  وحتــمــل  وتــفــاوؤل  اأمـــل 

والغامدي  اجلا�سر  وعــررّ  �سعيدة.  عائلة 

الله  �سائلني  الــزفــاف،  بحفل  �سرورهم  عن 

ال�ساحلة  الذرية  يرزقهما  وان  يوفقهما  ان 

من  لكل  وامتنانهما  �سكرهما  عظيم  مبديني 

الفرحة  يدمي  وان  الفرحة  و�ساركهم  ح�سر 

يف كل البيوت.

الجاسر يزف نجله "مهند" لعش الزوجية
بحضور إعالميني ومثقفني وفنانني ..

ن�ستقبل  اأخبار الأفراح واملنا�سبات على ..

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

جدة- البالد 

احــتــفــل حمــمــد �ــســالــح مــــرزوق بــزفــاف 

ابنتي �سكري  اإىل  جنليه وديع ووهيب، 

مـــرزوق،  �سالح  وجمـــدي  باقي�س  عمر 

الأفـــراح بجدة،  اإحــدى قاعات  وذلــك يف 

و�سط ح�سور عدد من الأهل والأ�سدقاء، 

الليلة  بــهــذه  لــلــعــر�ــســان  بـــاركـــوا  ــن  ــذي ال

املـــبـــاركـــة. وعـــر الــعــريــ�ــســان عـــن بــالــغ 

العزوبية،  حياة  بتوديعهما  �سرورهما 

�سائلني الله التوفيق وال�سعادة.

جدة - البالد

بن  حميد  ال�سيديل  الــدكــتــور  احتفل 

�ــســالمــة بــن حــمــد املــحــيــاوي اجلهني 

مهند،  جنله  بزفاف  وابناوؤه  واإخوته 

على ابنة عبدالرحمن �سلمان الرفاعي، 

واملنا�سبات  الأفــــراح  قــاعــات  بــاإحــدى 

بـــجـــدة، بــحــ�ــســور الأهـــــل والأقــــــارب 

ونخبة من الأطباء وال�سيادلة وزمالء 

للعري�س.وعر  بــاركــو  الــذيــن  العمل 

العميق  �سكرهما  عن  ووالــده  العري�س 

لــكــل احلــا�ــســريــن الـــذيـــن �ــســاركــوهــم 

الفرحة.

وديع ووهيب في عش السعادة

صناعي مكة يحتفل بيوم الوطن

نواف إلى عش الزوجية

احتفال الجهني بزواج مهند

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي

ــثــانــوي مبكة  احــتــفــل املــعــهــد الــ�ــســنــاعــي ال

لتوحيد   )92( الــوطــنــي  بــالــيــوم  املــكــرمــة 

"هي  اململكة العربية ال�سعودية حتت �سعار 

الذكر  من  بــاآيــات  احلفل  بــداأ  وقــد  دار".  لنا 

األقى  ثم  املتدرب ع�سام خوج  احلكيم تالها 

كلمة  عي�سى  �سامي  بن  يا�سني  املعهد  مدير 

بهذه املنا�سبة عر فيها فخره واعتزازه بهذا 

البلد املعطاء.

ــل عـــدة فــعــالــيــات منها  وقـــد تــ�ــســمــن احلــف

وال�سالم  العلم  حتية  ثم  الوطنية  امل�سرية 

املعهد  ومتدربو  من�سوبو  و�سارك  الوطني 

ــارات احلـــب والنــتــمــاء على  يف كــتــابــة عــب

اللوحة الوطنية.

اأبها- البالد

املر�سد  مـــرزن،  عائ�س  �سعد  احتفل 

بزواج  �سابقًا  ع�سري  بتعليم  الطالبي 

املهند�س  عمه  ابنة  من  نــواف،  جنله 

عــلــي عــائــ�ــس مــــرزن، وذلــــك بــاإحــدى 

ـــا، بــحــ�ــســور عــدد  ـــه الـــقـــاعـــات يف اأب

ــاء والأعـــيـــان والأقـــــارب  ــوجــه مــن ال

والأ�سدقاء، حيث حر�س اجلميع على 

تقدمي التهاين والتريكات، وم�ساركة 

مقدمني  اأفــراحــهــم،  ــه  واأهــل العري�س 

بحياة  للعرو�سني  والأمنيات  التهاين 

زوجية �سعيدة.

�أخبارهم

الزميل  ـــدة  وال تــعــاىل  الــلــه  رحــمــة  اإىل  انتقلت 

يف  ودفنت  ال�سراوي،  عدنان 

مقرة الروي�س عقب ال�سالة 

الأ�سرة  وتقبلت  عليها. 

الكائن  مبنزلها  العزاء 

�سارع  الــرويــ�ــس  بحي 

مـــنـــازل الــفــ�ــســحــاء، 

اإليه  واإنا  لله  "اإنا 
راجعون".

والدة الشبراوي يف ذمة اهلل

العنزي  �سلطان  معتز  تلقى 

الــتــهــاين والـــتـــريـــكـــات من 

الأقارب والأ�سدقاء مبنا�سبة 

تــخــرجــه مـــن مــعــهــد قـــوات 

الـــدفـــاع اجلــــوي وحــ�ــســولــه 

على  الأول  املــركــز  على 

مرتبة  مـــع  دفــعــتــه 

ـــرف بــرتــبــة  ـــس ـــ� ال

عريف فني.

الثبيتي  عو�س  بــن  عبدالرحمن  الدكتور  عقد 

قرانه على كرمية فايع علي جابر الع�سريي، يف 

مدينة الطائف بح�سور الأهل والأ�سدقاء.

�سدر قرار بتكليف املهند�س نايف بن �سالح 

لالأمن  العامة  لــالإدارة  عاًما  مديًرا  العمري، 

ال�سحة،  بــوزارة  وال�سالمة 

ملدة عام.

ـــس  ـــد� ـــن ـــه ــــر امل ــــت ــــع وي

الكفاءات  "العمري" من 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة الــــ�ــــســــابــــة 

واملتميزة.

تخرج العنزي

الثبيتي يعقد قرانه

العمري مديرًا

أفراح القرني
بزواج ساري

جدة- البالد 

فرحان  يو�سف  �ساري  طيار  الكابنت  احتفل 

�سعد  عبداخلالق  ابنة  من  بزواجه  القرين، 

الــقــرين، وذلـــك يف اإحـــدى الــقــاعــات بجدة، 

والأ�سدقاء  الأقــارب  من  عدد  ح�سور  و�سط 

ـــاين والـــتـــريـــكـــات  ـــه ـــت ــــذيــــن قــــدمــــوا ال ال

للعرو�سني.

وعـــر الــعــريــ�ــس عــن �ــســعــادتــه بــهــذه الليلة 

ان  القدير  العلي  الله  من  متمنيا  ال�سعيدة 

يدمي عليه ال�سعاده والتوفيق.

العميد الزهراني 
يتلقى التهاني

الدمام- البالد

التهاين  الــزهــراين  رداد  بــن  خالد  العميد  يتلقى 

ـــــارب والأ�ــســدقــاء  والــتــريــكــات مــن الأهــــل والأق

بن  تركي  املــالزم  ابنه  تخرج  مبنا�سبة  والــزمــالء 

خالد من كلية امللك في�سل اجلوية برنامج البتعاث 

من باك�ستان. وعر العميد خالد عن �سعادته بهذه 

املنا�سبة مقدمًا �سكره وتقديره جلميع املهنئني.

جدة - البالد

ثامرة  اأبو  �سعيد  حممد  ثامر  املهند�س  ح�سل 

من من�سوبي الهيئة العامة للمن�ساآت ال�سغرية 

املاج�ستري  �سهادة  على  )من�ساآت(  واملتو�سطة 

الأمــري  كلية  مــن  التنفيذية  الأعــمــال  اإدارة   -

حمــمــد بــن �ــســلــمــان بــتــقــديــر ممــتــاز. وتلقى 

والأ�سدقاء  الأهــل  من  التهنئة  ثامر  املهند�س 

والأحباب متمنني له مزيد من التوفيق.

الماجستير لثامر في إدارة األعمال

البالد - الق�سيم

نعت اأ�سرة العقــيـلي بالق�سيم والريا�س واأنحاء اململكة 

فقيدها الأ�ستاذ الدكتور �سـلـيمـان بن حمـمـد ال�سـليـمـان 

العـقـيـلي )اأبو لوؤي( الذي تويف الثنني املا�سي، 

عدة  الــراحــل  �سغل  وقــد  مر�سية.  معاناة  بعد 

العلوم  كلية  يف  اأ�ستاذًا  كان  حيث   ، منا�سب  

امللك  مبدينة  وم�سوؤوًل  �سعود،  امللك  بجامعة 

اإليه  واأ�سندت  والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز 

اأخرى يف م�سوار حياته..  مهام وم�سوؤوليات 

الجتماعي  للعمل  حمبته  الفقيد  عن  وُعـــِرف 

احلر�س  يف  ال�سابط  والــد  والفقيد  املحتاجني.  وتفقد 

امللكي العقيد لوؤي، وحممد وفرا�س ونواف، وال�سابط 

يف القوات البحرية املالزم اأول نايف ، و�سقيق كل من: 

علي وعبدالعزيز ونا�سر وفهد وخالد.

يف  الــرى  ووري  الفقيد  على  لي  �سُ وقــد 

عنيزة .

الفقيد  عم  لبن  واملوا�ساة  العزاء  خال�س 

اإبــراهــيــم  "البالد"  يف  الــكــاتــب  الــزمــيــل 

وذويه،  الفقيد  واإخــوة  واأبناء   ، العقــيلي 

اإنا لله، واإنا اإليه راجعون.
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جدة- البالد
  تنطلق اليوم مباريات اجلولة اخلام�سة من الدوري املمتاز لل�سلة، باإقامة 
مباراتني جتمعان اأحد اخلام�س)7( نقاط مع �سباء ال�سابع)5( نقاط، باملدينة 
ال�ساعة 6.30 م�ساًء يلتقي  الـ 4 م�ساًء. وعلى نف�س ال�سالة عند  املنورة يف 
نقاط. وت�ستكمل   )8( الثاين   الن�سر  ، مع  نقاط   )5( الأن�سار احلادي ع�سر 
الأهلي  يواجه  حيث  مباريات؛  اأربــع  باإقامة  اجلمعة  غًدا  اجلولة  مناف�سات 
الأول، الوحدة ال�ساد�س. ويلتقي ال�سالم التا�سع مع الحتاد الثامن، ويواجه 

الفتح الثالث الهالل الرابع. ويف الـ 6 م�ساء يلتقي العدالة مع التعاون.

6 مواجهات في خامس جوالت ممتاز السلة

على قد لعبتك ادفع فلوسك!!
بنادي  ال�سلة  كرة  لالعب  فيديو  ظهر  املا�سي  الأ�سبوع  يف 
فكاهي  ب�سكل  فيه  يتحدث  القا�سي  م�سعب  الكابنت  الن�سر 
القدم  كرة  فريق  لعبو  يقودها  التي  ال�سيارات  ماركات  عن 
يف  لعب  اأي  ب�سيارة  حتى  اأو  ب�سيارته،  مقارنة  النادي  يف 
فالفارق   ، الريا�سي  و�سطنا  يف  اإجمال  القدم  كرة  لعبة  غري 
من املحرج مناق�سته لأي لعبة مقارنة بكرة القدم، ولكن هل 
هذا هو احلال عامليًا؟ ب�سكل كبري نعم، مع الأخذ يف العتبار 
الوليات املتحدة التي بها اأكرث من لعبة �سعبية، ككرة ال�سلة 
قد  فاملقارنة  ذلك  ومع  الأمريكية،  القدم  وكرة  والبي�سبول 
وحجم  النجوم،  الالعبني  لعدد  بالنظر  من�سفة  غري  تكون 
حتى  لذلك  قارة؛   / كدولة  اأمريكا  وحجم  الأمريكي،  ال�سوق 
ب�سكل  القيا�س  معيار  ناأخذ  اأن  من  فالبد  دقة  اأكرث  نكون 

خمتلف.
مابني  م�ساواة  انعدام  اأو  خلاًل،  هناك  اأن  نتفق  اأن  من  لبد 
واتفق  طبيعي،  اأمر  وذلك  الألعاب،  من  وغريها  القدم  كرة 
معه اإىل حد ما، ولكن بالنظر اإىل الدول املتقدمة ريا�سيا جند 
لي�س هناك  الأقل  على  اأو  الألعاب،  ما بني  التقارب  من  نوعًا 
الأمر بدوري كرة  يتعلق  بينها، فعندما  ال�سا�سع  الفارق  ذلك 
ال�سلة، فاإننا نفكر مبا�سرة يف الدوري الأمريكي للمحرتفني 
بف�سل مبارياته الرائعة؛ حيث اللعب فيه حلم للجميع ب�سبب 
فاإن  ذلك  ومع  الالعبون  عليها  يح�سل  التي  واملزايا  الراتب 
النظر  تلفت  املتحدة  الوليات  خارج  ال�سلة  كرة  بطولت 
فتدفع  الالعبني،  من  املزيد  اإليها  وين�سم  تدريجي  ب�سكل 
اأو اليابان مبالغ ترتاوح  بع�س الدول الآ�سيوية مثل كوريا 
األف دولر يف املو�سم، كما  اإىل 400  األف دولر  مابني 120 
اأن ال�سني تدفع مبالغ ترتاوح من مليون اإىل 3 ماليني دولر 
 Euro League يف املو�سم، كما يعترب الدوري الأوروبي
متو�سط  بف�سل  املحرتفني  ال�سلة  كرة  لالعبي  مميزة  وجهة 
رواتب مميز يرتاوح بني 500 األف دولر و 800 األف دولر 
الو�سول  الالعبني  لأف�سل  ميكن  كما  الواحد،  املو�سم  يف 
مثل  الواحد  املو�سم  يف  دولر  ماليني   4 اإىل  ي�سل  لراتب 
يف  اأجرا  الأعلى  بر�سلونة  نادي  لعب  مريوتيت�س  نيكول 
ال�سنة،  يف  دولر  ماليني   4 على  يح�سل  حيث  اليوروليغ، 
مليون   3.7 الرتكي  اإيف�س  اأنادولو  من  لركن  �سني  يتبعه 
ومنو  القت�سادية  لالإمكانات  ذلك  ويعود  ال�سنة،  يف  دولر 
�سعبية اللعبة يف ذلك البلد، وبالعودة اإىل الوليات املتحدة 
يف لعبة اأخرى، وهي البي�سبول فهناك ماي�سمى بالدوريات 
حيث    MLB الرئي�سي  الدوري  ماعدا  وهي  ال�سغرى، 
مابني  ترتاوح  �سنوية  رواتب  الالعبني  بع�س  يتقا�سى  قد 
مع  ليوقع  بارعًا  لعبًا  كان  واإذا  دولر،  األف  ومائة  خم�سني 
اىل  راتبه  ي�سل  فقد   MLB الرئي�سي  الدوري  اأندية  اأحد 

�سبعة ماليني دولر.
عند النظر لت�سنيف اأنديتنا احلايل، ف�سنجدها اأندية ريا�سية 
ت�سمل جميع الألعاب، ولكن الرتكيز بالطبع ين�سب جتاه كرة 
الفارق  يكون  اأن  ليعني  ذلك  ولكن  مفهومة،  لأ�سباب  القدم 
تخ�سي�س  يف  احلل  ميكن  ورمبا  حاليًا،  هو  كما  �سا�سعًا 
ال�سركات  تقوم  حيث  القدم،  كرة  عدا  الأخرى  الألعاب 
ا�ستقطاب  من  لتتمكن  والأندية  الدوري  برعاية  املتخ�س�سة 
على  ذلك  ينعك�س  الأمر  وبطبيعة  النجوم،  على  واملحافظة 

املنتخبات والريا�سة يف الوطن اإجماًل.

ُبعد اآخر..
�سقف  على  التفاق  مت   21-2020 مو�سم  يف  ال�سني  يف 
 )CBA( جديد للرواتب من قبل احتاد كرة ال�سلة ال�سيني
لالعبني  دولر  ماليني  �ستة  اإىل  ثالثة  مابني  مبوجبه  ُيدفع 
ال�سينيني املولودين يف البالد، وميكن من خالل ذلك اأن يوقع 
اأجانب واأن  اأربعة لعبني  اأق�سى مع  مبوجبه كل فريق بحد 

حتدد رواتبهم مبا ل يزيد عن 7 ماليني دولر.

MohammedAAmri@

حممد العمري 

في ختام الجولة السادسة من دوري" يلو".. كالم كورة

التعادل اإليجابي يخيم على مواجهة األهلي وجدة 

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

  األسبوع القادم.. جدة تشهد  "الرباط " يضرب 8 العبين من التعاون!! 
انطالق أولى بطوالت »ليف جولف«

الريا�س- في�سل الرقيبة
ــابــات الــربــاط  داهــمــت اإ�ــس

من  لعــبــني   8 ال�سليبي 
املو�سم  منذ  الــتــعــاون، 

الآن،  حــتــى  ــي  ــا�ــس امل
ل�ــســتــغــراب  اأدى  مـــا 
الو�سط  يف  الكثريين 
هذا  ب�سبب  الريا�سي، 

ـــدد الــكــبــري خــالل  ـــع ال
مو�سم واحد و5 جولت 

فقد  املــو�ــســم احلــــايل،  يف 
البارغوياين  مــن  كــل  تعر�س 

يزيد  والــظــهــري  األــيــخــانــدروكــاكــو، 
البكر، وقلب الدفاع عون ال�سلويل، بالإ�سافة اإىل 
الهالل،  اأمــام  واأخــريًا  ربيع،  كاد�س وح�سن  ح�سن 
العيريي  وعــبــداملــلــك  فالفيو  الــربازيــلــي  تعر�س 
لالإ�سابة بالرباط ال�سليبي. وقد غرد رئي�س نادي 

التعاون د. �سعود الر�سود يف "تويت" 
ــلــه وبــقــ�ــســائــه  قـــائـــال: اآمـــنـــا بــال
كل  على  لله  واحلمد  وقــدره، 
بال�سفاء  دعـــواتـــي  حــــال، 
عبد  لــلــنــجــمــني  الـــعـــاجـــل 
وفالفيو  العيريي،  امللك 
للمالعب  بقوة  والــعــودة 
واأ�ساأل  وقــت،  اأ�سرع  يف 
الله اأن يحفظ بقية جنوم 

الفريق من �سر الإ�سابات.
رغــم  الـــتـــعـــاون  اأن  يـــذكـــر 
الإ�سابات  من  الكبري  العدد  هذا 
انطالقة  اأف�سل  املو�سم  هــذا  حقق  قد 
دوري  يف  م�سريته  خـــالل  الــنــادي  تــاريــخ  يف 
على  لقاءات   3 يف  الفوز  بعد  وذلــك  املحرتفني، 
الفيحاء  اأمام  الفتح والن�سر والهالل، والتعادل 

و�سمك . 

جدة- البالد
ليف   " بــطــولت  �سل�سلة  مناف�سات  تنطلق 
القت�سادية  عبدالله  امللك  مدينة  " يف  جولف 
اأكتوبر   16 اإىل   14 مــن  الــفــرتة  خــالل  بجدة 
اجلــاري، مب�ساركة 48 لعًبا من نخبة لعبي 
اجلولف حول العامل للمناف�سة يف اجلولة ما 
ل�سل�سلة  الفتتاحي  املو�سم  من  الأخــرية  قبل 

البطولت العاملية.
 25 جولف"  "ليف  جوائز  اإجمايل  وت�سل 
بطولت  ت�سعى  حيث  اأمريكي،  دولر  مليون 
ريا�سة  م�سهد  تغيري  اإىل   " جولف  ليف   "

نظام  خالل  من  العامل  م�ستوى  على  اجلولف 
لعب فريد من نوعه ي�سم 12 فريقا و 48 لعًبا 
من نخبة الالعبني يتناف�سون على 54 حفرة .

بنظام  نوعها  من  الأوىل  البطولة  و�ستقام 
حيث  والفردي،  اجلماعي  اجلانب  بني  ميزج 
كل  ي�سم  فريًقا   12 اإىل  الالعبني  تق�سيم  يتم 
النتيجة  احت�ساب  مــع  لعــبــني،  اأربــعــة  منها 
جماعي  ب�سكل  لعـــب  كــل  قــبــل  مــن  امل�سجلة 
لتحديد  فردي  وب�سكل  الفائز  الفريق  لتحديد 
اأفــ�ــســل مــعــدل �ــســربــات مـــع نهاية  �ــســاحــب 

البطولة .

متابعة - خالد احلامد 
يف مباراة �سهدت اإثارة كبرية بني الفريقني، تقا�سم الأهلي وجدة نقاط لقائهما 
الذي جمعهما م�ساء اأم�س على ملعب اجلوهرة، بعد تعادلهما اإيجابيًا بهدف لكل 
فريق، يف ختام اجلولة ال�ساد�سة  من مناف�سات دوري يلو لأندية الدرجة الأوىل. 

�سوط اللقاء الأول �سهد هجمات مكثفة و�سيطرة من جانب فريق الهلي حيث 
بهدف  �سيطرته  الأهلي  ترجم   26 الدقيقة  يف  دائــم.  ب�سكل  الكرة  على  ا�ستحوذ 

ال�سبق عن طريق هيثم ع�سريي لينتهي ال�سوط بتقدم اأهالوي.
ويف �سوط اللقاء الثاين تقدم جدة، وكثف هجماته املرتدة  ب�سكل اأكرب ملحاولة 
باعظيم.  الــرباء  طريق  عن  ذلك  حتقق  دقيقة   )59( مرور   وبعد  النتيجة،  معادلة 

وا�ستمرت النتيجة على حالها لتنتهي املباراة1-1.
الأهلي ر�سيده بهذا التعادل اإىل )9( نقاط باملركز ال�سابع، فيما رفع جدة ر�سيده 

اإىل )9( نقاط باملركز التا�سع يف �سلم الرتتيب.



جدة – هالل �سلمان
تنطلق اليوم اخلمي�س وغدا اجلمعة مناف�سات 
اجلولة ال�ساد�سة من دوري رو�سن للمحرتفني، 
يف  الوحدة  مع  التعاون  اخلمي�س  يلعب  حيث 
الـ 6:30 م�ساء، وهو ذات التوقيت الذي يواجه 
فيه الطائي �سيفه اخلليج، ويف الـ 9 م�ساء تقام 
الــهــال،  مــع  االتــفــاق  يلعب  مــواجــهــات حيث   3

وال�سباب مع الرائد، والباطن مع �سمك.
الذي  الن�سر  في�ستهلها  اجلمعة،  مباريات  اأما 
يحل �سيفا على اأبها يف الـ 6:30 م�ساء، ويلعب 
مع  والعدالة  م�ساء،   9 الـ  الفتح يف  مع  االحتــاد 

الفيحاء يف التوقيت ذاته.
ال�سباب VS الرائد

م�سل�سل  ملــوا�ــســلــة  الــ�ــســبــاب  فــريــق  يــ�ــســعــى 
انت�ساراته والبقاء يف قمة الرتتيب حيث حقق 
�ساحب  الرائد  ي�ستقبل  عندما  كاملة،  نقطة   15
املركز ال�سابع بـ 9 نقاط. ميتلك )الليوث( ميزة 
االأر�س واجلمهور اأي�سا لتحقيق الفوز ال�ساد�س 
باآخر  الفوز  الرائد يف  فيما جنح  التوايل،  على 
على  التعادل  بنتيجة  بالعودة  وياأمل  مباراتني 

االأقل، وانتزاع نقطة من املت�سدر.
االتفاق VS الهالل

على  �سيفا  نقطة،   12 بـــ  الــثــاين  الــهــال  يحل 
االتفاق العا�سر بـ 5 نقاط، �ساعيا لتخطي تعرثه 
االأوىل  اخل�سارة  به  اأحلــق  الــذي  التعاون  اأمــام 
هذا املو�سم و�سمح لل�سباب باالنفراد بال�سدارة، 
لكن املهمة لن تكون �سهلة اأمام )فار�س الدهناء( 
اأر�سه وو�سط  اللعب على  ياأمل با�ستغال  الذي 
جــمــاهــره لــتــحــقــيــق فــــوز غــــاب عــنــه يف اآخـــر 
جولتني، وذلك من اأجل حت�سني مركزه يف �سلم 

الرتتيب.
االحتاد VS الفتح

�سيفه  نقطة،   11 بـ  الثالث  االحتــاد  ي�ستقبل 
الفتح التا�سع بـ 6 نقاط، اآما باأن يعود لتحقيق 
االنت�سارات التي توقفت بعد التعادل مع الن�سر 
يف الكا�سيكو من دون اأهداف. يفتقد )النمور( 
باالإ�سافة  امل�سابني  الــاعــبــني  بع�س  خــدمــات 
لفوز  في�سعى  الفتح  اأما  حامد،  طارق  للموقوف 
بثاثية  اأبــهــا  ك�سب  اأن  بعد  الــتــوايل  على  ثــان 
نظيفة، اأو اخلروج بنقطة من ملعب "اجلوهرة" 

حيث يعد ذلك نتيجة اإيجابية.
اأبها VS الن�سر

يحل الن�سر اخلام�س بـ 10 نقاط، �سيفا على 
اأبها الـ 13 بر�سيد 4 نقاط، حيث ياأمل )العاملي( 

بتعوي�س فقدانه نقطتني بالتعادل على اأر�سه 
مع االحتاد يف اجلولة االأخرة، وحتقيق فوز 
يعيد له مكانه �سمن مربع الكبار، لكنه �سيفتقد 
ال�سليهم  عــبــداملــجــيــد  و�ــســطــه  العـــب  جــهــود 
املوقوف، فيما ي�سعى اأبها لا�ستعانة باالأر�س 
يف  الثقيلة  خ�سارته  لتعوي�س  واجلــمــهــور 

اجلولة االأخرة على يد الفتح بثاثية نظيفة.
التعاون VS الوحدة

 11 بـــ  الــرتتــيــب  رابـــع  الــتــعــاون  ي�ست�سيف 
نقاط،   4 بر�سيد   11 الـ  الوحدة  نظره  نقطة، 
على  بفوزه  املنت�سي  )ال�سكري(  ي�سعى  حيث 
فوز  حتقيق  اإىل  املا�سية،  اجلــولــة  يف  الــهــال 
جديد يوؤمن به مركزه �سمن رباعي القمة، لكنه 
تاوامبا  الــكــامــروين  هــدافــه  دون  مــن  �سيلعب 
لتحقيق  في�سعون  مكة(  )فر�سان  اأمــا  املوقوف، 
فوزهم الثاين هذا املو�سم، بعد خ�سارة وتعادل 

يف اآخر جولة مع االتفاق.
الطائي VS اخلليج

ي�ستقبل الطائي الثامن بر�سيد 9 نقاط، �سيفه 
اخلليج الـ 12 بر�سيد 4 نقاط، وي�سعى اأ�سحاب 

االأر�س لتعوي�س جماهرهم بعد اخل�سارة اأمام 
ياأمل  فيما  املا�سية،  اجلولة  يف   )0-2( �سمك 
ملعبه  خــارج  اإيجابية  نتيجة  بتحقيق  اخلليج 

بعد الفوز على الباطن يف اآخر جولة.
العدالة VS الفيحاء

�سراع القاع يجمع العدالة قبل االأخر 
الـ  الفيحاء  �سيفه  مــع  وحــيــدة  بنقطة 
اأ�سحاب  وي�سعى  نقطتني،  بر�سيد   14

هذا  لهم  فــوز  اأول  لتحقيق  االأر�ــــس 
 4 خـــ�ـــســـروا  اأن  ــعــد  ب املـــو�ـــســـم 

مباريات وتعادلوا يف واحدة 
مــع اخلــلــيــج، وهـــو الــو�ــســع 

ـــق الـــفـــيـــحـــاء  ـــري ـــف ـــــــه ل ذات
يحقق  مل  الــذي  ال�سيف 

حــتــى  انـــتـــ�ـــســـار  اأي 
مــكــتــفــيــا  االآن، 

بتعادلني مع التعاون واأبها، يف م�ستوى مغاير 
ملا كان عليه يف املو�سم املا�سي. 

الباطن VS �سمك 
على  �سيفا  نقاط   10 بـ  ال�ساد�س  �سمك  يحل 
يف  نقطة،  اأي  دون  من  الرتتيب  متذيل  الباطن 
نقاط   3 لك�سب  لل�سيوف  �سهلة  تبدو  مباراة 
الرتتيب، يف  �سلم  مركزهم يف  حت�سن من 
)ال�سماوي(  لفريق  الكبر  الــرتاجــع  ظل 
تــ�ــســعــفــه حتى  الـــتـــي مل  وظـــروفـــه 
حيث  هـــدف،  اأي  لت�سجيل 
مبارياته  جميع  خ�سر 
 16 �سباكه  وتلقت 

هدفا.
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في الجولة السادسة من دوري روشن..

الشباب يستقبل الرائد.. واالتفاق يواجه الهالل

االتحاد يالقي الفتح.. والنصر في ضيافة أبها

في الجولة الثالثة من يوروباليغ..

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

االإجنليزي  الـــدوري  مت�سدر  اأر�سنال  ي�سعى 
عندما  القارية،  ال�ساحة  اإىل  املحلي  تاألقه  لنقل 
اليوم  الــرويــجــي  غليمت  بــودو  �سيفه  يــواجــه 
ـــدوري  ال مــن  الــثــالــثــة  اجلــولــة  �سمن  اخلمي�س 
مواطنه  يتطلع  فيما  ليغ"،  "يوروبا  االأوروبـــي 
الديربي  �سدا�سية  لن�سيان  يونايتد  مان�س�سرت 
ملواجهة  اإىل  يتوجه  عندما  �سيتي  جــاره  اأمـــام 

اأومونيا نيقو�سيا القرب�سي. 
"برميرليغ"  الـ  يف  قوية  بداية  اأر�سنال  حقق 
نقطة  بفارق  ال�سدارة  على  برتبعه  املو�سم  هذا 
انــتــ�ــســارات   7 بــعــد  الــلــقــب،  حــامــل  �سيتي  عــن 

وهزمية واحدة فقط. 
اأرتيتا  ميكل  االإ�سباين  املــدرب  فريق  وافتتح 
حملته القارية بفوزه على زيوريخ يف �سوي�سرا 
الثانية  اجلولة  يف  مباراته  تاأجلت  فيما   ،)1-2(

�سبتمرب  منت�سف  يف  اأيــنــدهــوفــن  �سيفه  ـــام  اأم
الفائت، ب�سبب وفاة امللكة اإليزابيث الثانية، وقد 

حّدد "يويفا" يوم 20 اأكتوبر الإقامة املباراة. 
ويدرك اأر�سنال اأن مواجهة بودو غليمت الذي 
يت�سدر املجموعة )4 نقاط( لن تكون �سهلة بعد 
اأر�ــس  من  تــعــاداًل  الرويجي  الفريق  خطف  اأن 
على  يفوز  اأن  قبل  االأوىل  اأيندهوفن يف اجلولة 

�سيفه زيوريخ. 

يونايتد يبحث عن نف�سه
من جهته، يدخل مان�س�سرت يونايتد املباراة يف 
قرب�س مبعنويات منخف�سة بعد خ�سارته االأحد 

)6-3( يف ملعب االحتاد اأمام جاره �سيتي. 
وياأمل �ساد�س ترتيب الـ "برميرليغ" با�ستعادة 
وموا�سلة  مــتــوا�ــســع،  فــريــق  اأمــــام  املــعــنــويــات 
�سحوته القارية بعد اأن �سقط على اأر�سه افتتاًحا 

�سد ريال �سو�سييداد، قبل اأن يفوز على �سريف 
ترا�سبول يف مولدوفيا �سمن اجلولة الثانية. 

ومن املتوقع اأن ي�سارك رونالدو اأ�سا�سيًا اأ�سوة 
اأنه  علمًا  القارية،  امل�سابقة  يف  مباراتني  ــاأول  ب
جزاء  ركلة  من  املو�سم  هذا  الوحيد  هدفه  �سجل 
ال�سابقة،  اجلولة  يف  �سريف  على  الفوز  خــال 
ومن املحتمل اأي�سًا اأن ي�سارك الفرن�سي اأنتوين 
مار�سيال اأ�سا�سيًا بعد عودته اإثر غياب منذ بداية 

املو�سم ب�سبب االإ�سابة. 
ويت�سدر ريال �سو�سييداد املجموعة اخلام�سة 
ويونايتد  �سريف  من  كل  اأمــام  نقاط   6 بر�سيد 

)3(، فيما يتذيل اأومونيا من دون ر�سيد.
بيتي�س  ريــال  وتــربز مواجهة رومــا مع �سيفه 
الثالثة، ويدرك فريق  املجموعة  �سمن مناف�سات 
�سيفه  على  الــفــوز  اأهمية  االإيــطــالــيــة  العا�سمة 

املت�سدر.
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القاهرة ـ البالد 
"�سلبي"  فيلم  لعر�س  القاهرة  يف  العر�س  دور  ت�ستعد 
بيومى  روبـــى،  الــعــزيــز،  عبد  حمــمــود  كــرمي  بطولة 
ــاح، �سليمان  فـــــوؤاد، حمــمــد حمــمــود، حـــامت �ــس
تاأليف  مــن  وهــو  الفنانني  مــن  اآخــر  وعــدد  عيد 
م�سطفى حمدى واإخراج بيرت ميمى، وتدور 
مع  اجتماعى،  كوميدى  اطــار  فى  اأحداثه 
حممود  كــرمي  جتمع  حــب  ق�سة  وجـــود 
كرمي  ويج�سد  وروبــــى.  الــعــزيــز  عبد 
يدعى  �ساب  دور  الفيلم  اأحــداث  خال 
"�سلبى" يعمل فى املاهى، ويتعرف 
بينهما ق�سة حب  على روبى وتن�ساأ 
املــواقــف  مــن  بالعديد  مــرورهــا  مــع 
"�سلبي"  اأن  اإىل  ي�سار  الكوميدية. 

يجمع كرمي حممود عبد العزيز واملخرج بيرت ميمي للمرة 
و�سارك  املا�سى،  "مو�سى" العام  فيلم  قدما  بعدما  الثالثة 
فى بطولته اإياد ن�سار، اأ�سماء اأبو اليزيد، �سارة ال�سامى، 
�سلبى،  منة  بطولته  فى  �سارك  زيكو" الــذى  اأجــل  "من  و 
�سيكو  ال�سرف  و�سيوف  حافظ،  وحممود  حممود،  حممد 
بيرت  واإخــراج  حمدى  م�سطفى  وتاأليف  يون�س،  واإ�سعاد 
�ساركا  وروبــى  العزيز  عبد  حممود  كرمي  اأن  يذكر  ميمى. 
حاليًا  املعرو�س  واجلن"  "كرية  فيلم  يف  �سرف  ك�سيفى 
 ،"1919" روايــة  من  م�ستوحى  والعمل  ال�سينمات،  يف 
واحلـــوار،  ال�سيناريو  كتب  الـــذي  مـــراد  اأحــمــد  للموؤلف 
اأحمد  العزيز،  عبد  مــروان حامد، وبطولة كرمي  واإخــراج 
عز، هند �سربي و�سيد رجب، مع اأحمد مالك، علي قا�سم، 
هدى املفتى، حممد عبد العظيم، عارفة عبد الر�سول، تامر 

نبيل، ف�سًا عن تواجد بع�س املمثلني الأجانب.

»شلبي« كوميديا خفيفة تجمع كريم وروبي 

وا�شنطن ــ وكاالت 
التابع  "اإن�ستغرام"  تطبيق  اأعــلــن 
ا�سرتاتيجيته  تغيري  "ميتا"  ل�سركة 
الق�س�س  بت�سغيل  ــة  اخلــا�ــس الــ�ــســهــرية 
اإطـــار جــهــوده لتطوير  واإنــ�ــســائــهــا، وذلـــك يف 
اأخــرى  تطبيقات  مــع  التناف�س  ــك  ذل يف  التطبيق 
الآن  مــن  ــه  اأن التطبيق  واأو�ــســح  توك".  "تيك  اأبــرزهــا 
ولحقا، عندما يتم ن�سر "ق�سة" مدتها اأقل من 60 ثانية 

اإىل مقاطع  تلقائيا  "اإن�ستغرام"، فلن يتم تق�سيمها  على 
مدتها 15 ثانية كما كان الأمر يف ال�سابق.

اأطلقه  حتــديــث  عــن  تــراجــع  قــد  "اإن�ستغرام"  وكـــان 
يعر�س  التطبيق  من  جتريبيا  اإ�ــســدارا  وكــان  مــوؤخــرا، 
بعدما  الكاملة،  ال�سا�سة  بو�سع  وال�سور  الفيديوهات 
عن  الــفــن  يف  م�ساهري  بينهم  مــن  م�ستخدمون  اأعـــرب 
ح�سول  وعــــدم  توك"،  بـ"تيك  ت�سبهه  مــن  غ�سبهم 

التحديث على التفاعل املاأمول من جانب امل�ستخدمني.

الريا�ض ـ البالد 
الــتــورط يف  اأمــ�ــس مــن  الــعــامــة  حـــذرت النيابة 
اأكــدت  حيث  التجارية؛  العامة  تقليد  ممار�سات 
اأن ذلك يعد انتهاًكا حلقوق مالك العامة ملا تخوله 
من حق ال�ستعمال وحده ومنع الغري من ذلك، ما 

ي�ستوجب امل�ساءلة اجلزائية.
الر�سمي  ح�سابها  عــرب  الــنــيــابــة،  ــحــت  واأو�ــس
القائم  الــتــجــاريــة  الــعــامــة  تقليد  اأن  تــويــرت،  يف 
بغر�س  والتقليد  الأ�ــســل  بــني  تتم  حمــاكــاة  على 
والت�سليل  اخللط  يف  امل�ستهلكني  جمهور  اإيقاع 
وانخداعهم بذلك، تعد انتهاًكا حلقوق مالك العامة 
الغري  ومنع  وحــده  ال�ستعمال  حق  من  تخوله  ملا 

من ذلك، مما تتقرر معه امل�ساءلة اجلزائية.
ت�سجل  ول  تــعــد  ل  ــعــامــة،  ال الــنــيــابــة  واأكـــــدت 
اأن ت�سلل  �ساأنها  التي من  البيانات  عامة جتارية 
م�سدر  عن  كاذبة  بيانات  تت�سمن  اأو  اجلمهور، 
املنتجات اأو اخلدمات اأو �سفاتها الأخرى، وكذلك 
جتــاري  ا�سم  بيان  على  حتتوي  التي  الــعــامــات 

وهمي اأو مقلد اأو مزور.

الريا�ض ـ البالد 
ك�سفت درا�سة حديثة اأجريت على اآلف الن�ساء 
يف فرن�سا، اأن التعر�س لعدد من ملوثات الهواء 

يوؤدي اإىل زيادة خطر الإ�سابة ب�سرطان الثدي.
ثاين  لغاز  التعر�س  اأن  الــدرا�ــســة   وخل�ست 
اأكــ�ــســيــد الــنــيــرتوجــني الـــنـــاجت عــــن   حمــركــات 
والنفط  الفحم  حرق  وكذلك  ال�سيارات  احــرتاق 
والغاز واخل�سب والنفايات يزيد خطر الإ�سابة 
درا�سات  بّينت  اأن  �سبق  كذلك،  الثدي.  ب�سرطان 
�سابقة عوامل اخلطر اجلينية اأو الهرمونية التي 
تت�سبب ب�سرطان الثدي، وهو الأكرث �سيوعًا عند 
العوامل  وكذلك  ال�سرطان،  اأنـــواع  بني  الن�ساء 
درا�سات  اأن  اإّل  اأو منط احلياة   بالعمر  املتعلقة 
على  الأخــرية  ال�سنوات  ال�سوء يف  �سّلطت  عدة 

دور بع�س امللوثات. 

لندن ـ وكاالت 
ك�سفت درا�سة حديثة اأجراها باحثون من جامعة 
"East Anglia" الربيطانية، عن 5 اأنواع من 
ل�سرطان  ال�سريع  بالتطور  مرتبطة  البكترييا 
من  والوقاية  للعاج  متّهد  قد  والتي  الربو�ستاتا، 
وفقًا  الدرا�سة،  نتائج  وجــاءت  م�ستقبًا.  املر�س 
بعد  الربيطانية،   "theguardian" ل�سحيفة 
على  معقدة  جينية  حتليات  باإجراء  العلماء  قيام 
الــبــول واأنــ�ــســجــة الــربو�ــســتــاتــا، لأكـــرث مــن 600 
رجل م�سابني ب�سرطان الربو�ستاتا واآخرين غري 

م�سابني.
�سرطان  جمعية  يف  الباحثة  اأفــادت  جانبها،  من 
لوك�ستون،  هايلي  املتحدة،  باململكة  الربو�ستاتا 
اختبارات  تطوير  من  �سيمّكن  الكت�ساف  هذا  باأن 
الإ�سابة  خلطر  عر�سة  الأكـــرث  الــرجــال  لتحديد 
ب�سرطان الربو�ستاتا، ف�سًا عن دوره يف العثور 

على م�سادات حيوية ملنع املر�س.

النيابة: تقليد العالمة التجارية 
يستوجب المساءلة 

غاز يزيد خطر اإلصابة 
بسرطان الثدي

بكتريا تعالج سرطان 
البروستاتا 

البالد ـ وكاالت 
من املعروف  اأن ارتفاع م�ستوى الكولي�سرتول يف الدم 
والتي  الإنــ�ــســان  الأعــرا�ــس اخلــطــرية على �سحة  مــن  يعد 
يتناولون  ملــن  خ�سو�سا  عــديــدة،  م�ساكل  عليها  يــرتتــب 
الطعمة الد�سمة املليئة بال�سكريات ول يزاولون التمارين 
�سكاي"  "بولد  موقع  ن�سره  تقرير  وبح�سب   . الريا�سية 
التي  املنزلية  الو�سفات  بع�س  هناك  فاإن  بال�سحة،  املعني 
الدم  الكولي�سرتول يف  ن�سبة  تكون مفيدة يف تخفي�س  قد 
والوجبات  الأطعمة  عــن  البتعاد  ومنها   اأدويــــة..  بــدون 

والبيتزا  الربغر  وجبات  مثل  املتحولة  بالدهون  الغنية 
تناول   عدم  عن  ف�سا  وغريها،   املحمرة  البطاطا  ورقائق 
قليلة  باللحوم  وا�ستبدلها  الإمكان  بقدر  الد�سمة   اللحوم 
اإدخـــال  جــانــب   اإىل  جلد"،  "بدون  الــدجــاج  مثل  الــد�ــســم، 
ال�سوفان �سمن  الوجبات  اليومية، خا�سة وجبة الإفطار، 
كما اأن  ممار�سة التمارين الريا�سية الب�سيطة ب�سفة يومية 
خلف�س  الطرق  اأف�سل  من  الأقــل  على  دقيقة   15 حلــوايل 
الفواكه يف  وجبة  الإكثار من  اإىل جانب   ، الكلولي�سرتول 

الإفطار ب�سفة يومية.

جودة الحياة 

رقائق البطاطا البرغر والبيتزا اللحوم الحمراء
 عناصر 
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�سعيد  على  التقدم  يف  احلياة  جودة  برنامج  ي�ستمر 
قطاعات  ملختلف  الإ�ــســرتاتــيــجــيــة،   احلــيــاة  جـــودة  مــوؤ�ــســرات  حتقيق 
جودة احلياة عرب مئات املبادرات التي تتوىل  تنفيذها عدة جهات تنفيذية وفقا 
هذه  وحتمل  الإ�سرتاتيجية،   2030 اململكة  روؤيــة  اأهــداف  يخدم  فيما  لخت�سا�ساتها 
وم�سمارات  ال�سينما  ودور  الفــام  و�سناعة  وال�سحة  وال�سياحة  الرتفيه  برامج  املبادرات 
الأ�سخم من    ،2022 اأوتلت  الأيــام مهرجان   الريا�س هذه  ، وت�سهد  برامج  امل�سي وغريها من 
نوعه  يف اململكة، و�سط ح�سور كثيف من خمتلف الفئات والأعمار وهو يجمع بني تفا�سيل الرتفيه 

والت�سوق  وجودة احلياة وتوظيف ال�سباب.

الريا�ض ـ البالد 

إنستغرام يغير استراتيجية القصص

طرق خفض الكوليسترول بدون دواء

هل هي ال�سدفة 
اأم الرادة 

اأم هو احلظ ال�سعيد؟  
ل�ست اأدري !  

واأظنها الأ�سباب جمتمعة 
لكنها متفاوتة 

فابد اأن للحظ يف هذه الفرحة 
الن�سيب الأوفر 

صالح عبد هللا بوقري

لقاء 

قراءة لوحة الفنان ) دروبر(
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