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الموازنة 
السعودية 

فيه  احلكومة  ت��ق��دم  �سنوي،  م��وع��د  للدولة  العامة  امل��وازن��ة 
العامة  وم�سروفاتها  لإيراداتها  املف�سلة  التقديرية  بياناتها 
التنموية  الأه���داف  حتقق  �سفافة  مبنهجية  ال��ق��ادم��ة،  لل�سنة 

والقت�سادية املتنامية واملحددة �سلفا من القيادة.
اإعالن املوازنة للنا�س بكل و�سوح ترجمة عملية لأمانة القيادة 
نحو �سعبها. متامًا مثلما يرتجم ال�سعب اأمانته نحو قيادته يف 

كل منا�سبة �سعيدة يحتفي بها ابتهاجًا وفرحًا.
اأرقام وبنود وم�ساريع. تتحدث عن نف�سها. فليتمعن  املوازنة 
كفرد  عليه  ومنافعها  اآفاقها  بنف�سه  لي�ستنتج  طياتها  قارئ  كل 

واأ�سرة وجمتمع وكيان.
مل تعد الإجنازات بحاجة لتف�سرها و�سائل الإعالم للمواطنني. 
فقد بلغوا يف ال�سنوات ال�سبع املا�سية درجة فائقة من الوعي 
والعلم.. ملاذا؟ لأن رئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
يح�سنها  التي  الأرق��ام  بلغة  خاطبهم  �سلمان  بن  حممد  الأم��ر 

جيدًا، ويحا�سب حكومته عليها اأمام قيادته ومواطنيه.
فالأرقام عنده ومنه، تتكلم بدقة و�سفافية.

اأما قائدنا املفدى فل�سان مواطنيه ل�سان واحد يقول له:
يا خادم احلرمني ال�سريفني.. بوركت.. وبوركت.

بوركت مرتني.
بوركت قائدًا لوطن اأغر، وزعيمًا لأمة ناه�سة.

وبوركت يف ويل عهٍد يقود حكومة ترتجم تطلعات املواطنني 
للتفوق والزدهار. بل كثرًا ما يجعلها ت�سابق تلك التطلعات 

نحو م�ستقبل واعد.

حمد صالح مطبقاني
رئيس التحرير المكلف

ِمداد الريا�س - وا�س
اأقر جمل�س الوزراء برئا�سة خادم احلرمني 
العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
امليزانية  )الأربعاء(  اأم�س  الله-  -حفظه 
 /  1444 املايل  للعام  للدولة  العامة 
ت�سمنت  والتي  )2023م(،  1445ه� 
ريال،  مليار   1،130 مببلغ  تقدر  اإيرادات 
ريال،  مليار   1،114 مببلغ  وم�سروفات 

وفائ�س 16 مليار ريال.
وبني جمل�س الوزراء اأن الفائ�س يحول من 
اإيرادات امليزانية العامة للدولة اإىل ح�ساب 
يفو�س  كما  للدولة،  العام  الحتياطي 
وزير املالية خالل ال�سنة املالية - ا�ستثناًء 
يلي:  مبا   - البند  هذا  من   )1( الفقرة  من 
بالزيادة  املح�سلة  الإيرادات  تخ�سي�س 
يف  واملودعة  منها  جزء  اأو  لها  املقدر  عن 
ح�ساب جاري وزارة املالية - تنفيذًا لالأمر 
امللكي رقم )55685( وتاريخ 30 / 11 
برقية  يف  الوارد  والتوجيه  1438ه�   /
 33901 رقم  التعميمية  امللكي  الديوان 
للجهات   - 1442ه�   /  6  /  20 وتاريخ 
احلكومية التي قدرت اإيراداتها يف ميزانية 
هذا العام، وتخ�سي�س الإيرادات املبا�سرة 

)الذاتية( ونفقاتها للجهات احلكومية التي 
متويل  على  تنظيماتها  اأو  اأنظمتها  تن�س 
نفقاتها من اإيراداتها والتي مل تدرج �سمن 
مقابل  اعتماد  حتت  العام  هذا  ميزانية 
املرتتبة  احلوافز  واإ�سافة  واعتماد  اإيراد، 
يف  زيادة  احلكومية  اجلهات  حتقيق  على 

اإيراداتها.
واأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد بن 
اآل �سعود ويل العهد  �سلمان بن عبدالعزيز 
جمل�س  رئي�س  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

اأن م�سرة  ال�سوؤون القت�سادية والتنمية، 
حكومة  تتبناها  التي  القت�سادي  التحول 
نتائج  من  حتقق  ما  واأن  م�ستمرة،  اململكة 
خادم  توجيهات  وفق  الآن  حتى  اإيجابية 
احلرمني ال�سريفني � حفظه الله � يوؤكد جناح 
وتقوية  ال�سامل،  القت�سادي  النمو  تعزيز 
املركز املايل للمملكة مبا ي�سمن ال�ستدامة 
املالية نحو جمتمع حيوي واقت�ساد مزدهر 

ووطن طموح.
املواطن  اأن  العهد  ويل  �سمو  واأكد    

اململكة  متلكه  ما  اأعظم  هو  ال�سعودي 
املواطن  فدور  للنجاح،  ال�سعودية  العربية 
ال�ساملة  القت�سادية  التنمية  يف  حموري 
يف  مبا�سر  ب�سكل  وي�سهم  وامل�ستدامة، 
يف  قدمًا  وامل�سي  الإجنازات  حتقيق 
الواعدة،  والقطاعات  املجالت  خمتلف 
مبينًا �سموه اأن جميع برامج الروؤية تهدف 
مبا  املواطنني،  حياة  جودة  تعزيز  اإىل 
وحت�سني  التوظيف  فر�س  زيادة  ذلك  يف 

م�ستوى الدخل.

نسأل هللا أن يديم على 
وطننا نعمة األمن والرخاء

المواطن أعظم ما تملكه المملكة
مؤكدا على قوة المركز المالي وجودة الحياة .. ولي العهد:

مبادرة الثقافة 
والمستقبل األخضر

إطالق
900 دار نشر محلية 

ودولية  مشاركة

كتاب جدة
يقترب من دخول 

تصنيف الفيفا

أخضر السيدات 
فعاليات متنوعة 
في أسبوع الفنون

مسك

مترئسا جلسة مجلس الوزراء للميزانية.. خادم الحرمين:

3-2



األسبـوعية2 اخلمي�س 14 جمادى الأوىل 1444هـ املوافق 8 دي�سمرب 2022م ال�سنة 91 العدد 23792 محليات

معلنًا امليزانية خالل جل�سة جمل�س الوزراء.. خادم احلرمني:

نسأل هللا أن يديم على وطننا نعمة األمن والرخاء

ا�ستكمل  ـ  الــلــه  اأيـــده  ـ  كلمته  انتهاء  وبــعــد 
�ساحب  برئا�سة  جل�سته  الــــوزراء  جمل�س 
بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــر  امللكي  ال�سمو 
رئي�س  الــعــهــد  ويل  �ــســعــود  اآل  عــبــدالــعــزيــز 
�سكر  مقدمًا  ـ  الله  حفظه  ـ  الـــوزراء  جمل�س 
املجل�س وتقديره خلادم احلرمني ال�سريفني 
املجل�س  بت�سريف  تف�سله  على  ـ  الله  اأيــده  ـ 
للعام  للدولة  العامة  امليزانية  عن  لالإعالن 
ثم  )2023م(،  1445هــــــ   /  1444 املــــايل 
ــود هــذه  ــن ــــــوزراء ب ا�ــســتــعــر�ــس جمــلــ�ــس ال
امليزانية  ب�ساأن  قــراره  واأ�ــســدر  امليزانية، 
العامة للدولة للعام املايل 1444 / 1445هـ 
)2023م( املت�سمن ما يلي: تقدر الإيرادات 
مببلغ )1،130،000،000،000( األف ومائة 
امل�سروفات  وتعتمد  ــال،  ري مليار  وثالثني 
مببلغ )1،114،000،000،000( األف ومائة 
الفائ�س  ويقدر  ريــال،  مليار  ع�سر  واأربــعــة 
ع�سر  �ستة   )16،000،000،000( مببلغ 

مليار ريال.
العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ووجـــه 
رئي�س جمل�س الوزراء ـ حفظه الله ـ الوزراء 
وامل�سوؤولني كل فيما يخ�سه باللتزام الفاعل 
برامج  من  امليزانية  ت�سمنته  ما  تنفيذ  يف 

وم�ساريع تنموية واجتماعية.
و�سدر عن جمل�س الوزراء اأم�س قرار ب�ساأن 

 1444 املايل  للعام  للدولة  العامة  امليزانية 
ل  ُيــحــوَّ اأنـــه  مبينا  )2023م(،  1445هـــــ   /
الفائ�س من اإيرادات امليزانية العامة للدولة 

اإىل ح�ساب الحتياطي العام للدولة.
 - املالية  ال�سنة  املالية خالل  ويفو�س وزير 
ا�ستثناًء من الفقرة )1( من هذا البند - مبا 

يلي:
- تخ�سي�س الإيرادات املح�سلة بالزيادة عن 
املقدر لها اأو جزء منها واملودعة يف ح�ساب 
امللكي  لالأمر  تنفيذًا   - املالية  وزارة  جــاري 
رقم )55685( وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ 
امللكي  الديوان  برقية  يف  الوارد  والتوجيه 
 /  6  /  20 وتاريخ   33901 رقم  التعميمية 
قدرت  التي  احلكومية  للجهات   - 1442هـــ 

اإيراداتها يف ميزانية هذا العام.
)الذاتية(  املبا�سرة  الإيــرادات  تخ�سي�س   -
تن�س  الــتــي  احلكومية  للجهات  ونفقاتها 
نفقاتها  متويل  على  تنظيماتها  اأو  اأنظمتها 
من اإيراداتها، والتي مل تدرج �سمن ميزانية 

هذا العام حتت اعتماد مقابل اإيراد.
على  املرتتبة  احلــوافــز  واإ�ــســافــة  اعتماد   -
ــة زيــــــادة يف  ــي ـــات احلــكــوم حتــقــيــق اجلـــه
اإيراداتها، وذلك بال�ستناد اإىل الأمر ال�سامي 
1443هـــ،   /  3  /  8 وتاريخ   )15076( رقم 
القا�سي بتمديد العمل باآليات تنمية اإيرادات 

من  )اخلام�سة(  واملــادة  احلكومية،  اجلهات 
باملر�سوم  الــ�ــســادر  الــدولــة  اإيــــرادات  نظام 
 /  11 / وتــاريــخ 18   )68 / )م  رقــم  امللكي 

1431هـ.

مستحقات سابقة
م�ستحقات  وجود  حال  يف  املجل�س:  وقال 
تلتزم  منتهية،  مالية  �سنوات  على  مرتتبة 
اجلهات احلكومية ب�سرفها مبا ل يتجاوز 
نهاية ال�سهر الثاين من ال�سنة املالية 1444 
/ 1445هـــ، واإجــراء ما يلزم من مناقالت 
امل�ستحقات،  هــذه  ل�سرف  ميزانياتها  يف 
للجهة  الــ�ــســنــوي  الــتــقــريــر  ي�ستمل  واأن 
احلكومية على تفا�سيل ما اأُجري. ويتوىل 
مدى  متابعة  للمحا�سبة  الــعــام  الــديــوان 
التزام اجلهات احلكومية مبا ق�ست به هذه 
الفقرة، والرفع عن ذلك، لتخاذ الإجراءات 

املقررة نظامًا بحق اجلهات املخالفة.
املــالــيــة بتدبر واإ�ــســافــة  ويــفــو�ــس وزيـــر 
العتمادات الالزمة ل�سداد امل�ستحقات التي 
ل تقابلها اعتمادات كافية يف بنود امليزانية 
النفقات  �سقف  مراعاة  مع  للدولة،  العامة 

املعتمد.
واإ�سافة  بتدبر  املالية  وزيــر  يفو�س  كما 
التكاليف املرتتبة على الفروقات ال�سريبية 

للعقود  الــالزمــة  والــتــكــالــيــف  الــعــقــود  يف 
الأحــكــام  عــن  الناجتة  والتكاليف  البديلة 
الق�سائية ال�سادرة بحق اجلهات احلكومية 
اأو  التفاقيات  اأو  العقود  اأ�سعار  تعديل  اأو 
الأنظمة  ح�سب  امل�سروعات  نقل  اأو  متديد 

والتعليمات ال�سادرة ب�ساأنها.
اجلهة  رئي�س  اأو  املخت�س  الــوزيــر  وعلى 
للدولة  العامة  بامليزانية  ميزانيتها  امللحقة 
رفـــع جــمــيــع الــتــزامــاتــهــا الــتــعــاقــديــة على 
اأو  عــقــودًا  كانت  �ــســواًء  اعــتــمــاد(،  )من�سة 
تعميدات، مبا يف ذلك العقود والتعميدات 
امل�ستثناة من نظام املناف�سات وامل�سرتيات 
يف  الـــواردة  لل�سوابط  وفــقــًا  احلكومية، 
للدولة  العامة  امليزانية  تنفيذ  تعليمات 
والــتــعــلــيــمــات املــالــيــة واملــحــا�ــســبــيــة، واأن 
احلكومية  للجهة  ال�سنوي  التقرير  ي�ستمل 

على تفا�سيل ما اأُجري.

متابعة االلتزام
العام  الــديــوان  اأن  الـــوزراء  وقــال جمل�س 
الــتــزام  مـــدى  متابعة  يــتــوىل  للمحا�سبة 
اجلــهــات احلــكــومــيــة مبــا قــ�ــســت بــه هــذه 
الفقرة، والرفع عن ذلك، لتخاذ الإجراءات 
املخالفة،  اجلــهــات  بــحــق  نــظــامــًا  املــقــررة 
 ) اأ  العمل بالفقرات ) 2 -  م�سيفًا: ي�ستمر 

و ) 2 - ب ( و ) 2 - ج ( و ) 2 - د ( من 
)م  رقم  امللكي  املر�سوم  من  )رابعًا(،  البند 
/ 40( وتــاريــخ 30 / 4 / 1442هــــ حتى 
1445هــــ،   /  1444 املــالــيــة  ال�سنة  نهاية 
عــقــود  عــلــى   ) اأ   -  2( ــفــقــرة  ال وتــ�ــســتــمــل 
الدين  خماطر  لإدارة  التحوط  واتفاقيات 
ال�سيا�سات  اعتماد  املالية  ولوزير  العام، 
 ( الفقرة  اإىل  وي�ساف  ذلك،  ب�ساأن  الالزمة 
2 - ب ( اأي نوع من املن�ساآت وال�سناديق 

ال�ستثمارية.
وي�ستمر العمل - فيما يت�سل بال�سنة املالية 
1444 / 1445 هـ وحتى نهايتها - بالبنود 
و)خام�سًا(،  و)رابعًا(،  و)ثالثًا(،  )ثانيًا(، 
و)�ساد�سًا(، و)�سابعًا(، و)تا�سعًا(، و)ثاين 
ع�سر(، و)ثالث ع�سر(، من املر�سوم امللكي 
رقم ) م / 39 ( وتاريخ 8 / 5 / 1443هـ، 
مع اإ�سافة اجلهات احلكومية التي حت�سل 
اإىل  للدولة  العامة  اإعانة من امليزانية  على 
ذلك  مــن  )خــامــ�ــســًا(  البند  مــن   )1( الفقرة 

املر�سوم.
واإ�سافة  باعتماد  املالية  ــر  وزي ويفو�س 
ــز املــرتتــبــة عــلــى حتقيق اجلــهــات  احلــواف
احلكومية وفورات يف ميزانياتها ا�ستنادًا 
وتاريخ   )52818( رقم  ال�سامي  الأمر  اإىل 

14 / 9 / 1442هـ.

الريا�س - وا�س
راأ�س خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ـ حفظه الله ـ جل�سة جمل�س الوزراء للميزانية العامة للدولة للعام املايل 1444 / 1445هـ )2023م( التي عقدها 

جمل�س الوزراء يف ق�سر اليمامة مبدينة الريا�س، اأم�س )الأربعاء(.
ـ باإلقاء الكلمة التالية: احلمد لله رب العاملني وال�سالة وال�سالم  ـ حفظه الله  وقد ا�ستفتح املجل�س جل�سته باآيات بينات من القراآن الكرمي، ثم تف�سل خادم احلرمني ال�سريفني 
على ر�سول الله. بعون الله وتوفيقه نعلن عن امليزانية العامة للدولة للعام القادم، �سائلني الله -عز وجل- اأن ُيدمي على وطننا نعمة الأمن والرخاء. وال�سالم عليكم ورحمة الله 

وبركاته.

16 ملياراً فائض1,114 مليار مصروفات130 مليارا إيرادات
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كلمة
مصالح كبيرة

 يف مرحلة تاريخية مهمة، ت�سهد العالقات 
نوعية  دفـــع  قـــوة  ال�سينية،  الــ�ــســعــوديــة 
الأرقـــام  تعك�سه  الــذي  امل�سرتك  للتعاون 
ال�سخمة، وروؤية ا�سرتاتيجية باآفاق رحبة 
احلافل  القت�سادي  والــتــعــاون  لل�سراكة 
ا�سرتاتيجيات  مواءمة  ظل  يف  بالفر�س، 
ومــبــادرة  ال�سينية،  ال�سعودية  التنمية 
احلرير"  وطــريــق  القت�سادي  "احلزام 
املن�سجمة مع روؤية اململكة 2030 واأهدافها 
املــقــومــات  كــل  ت�ستثمر  الــتــي  الــطــمــوحــة 
عاملي،  لوج�ستي  كمركز  للوطن   الكبرية 
ال�سيني وال�ستثمار يف  التعاون  واأهمية 
اململكة،  يف  امللهمة  التنموية  الإجنـــازات 

وما توفره من فر�س عظيمة.
 من هنا، وعلى �سوء هذا التميز من الإرادة 
امل�سرتكة يف توجهات البلدين ال�سديقني، 
- بكني(، منوذجا  )الريا�س  تبدو عالقات 
تت�سم  ملا  املت�سارع،  والتطور  لال�ستقرار 
الرا�سخة  ال�سداقة  من  قوية  ركائز  من  به 
واملــ�ــســالــح القــتــ�ــســاديــة الــ�ــســخــمــة، كما 
عريقة،  ح�سارية  قوا�سم  البلدين  يجمع 
وج�سور ثقافية تت�سع اآفاقها بني ال�سعبني، 
الحـــرتام  عــلــى  تــقــوم  حكيمة  و�ــســيــا�ــســة 
املتبادل والتاأكيد على مبادئ ميثاق الأمم 
الدولية،  والأعــــراف  والــقــوانــني  املتحدة 
وتن�سيق م�سرتك ب�ساأن الق�سايا الإقليمية 
العاملي،  ال�ستقرار  �سبل  لدعم  والدولية 
العالقات  يف  دائما  حا�سرة  قوا�سم  وهي 
العربية ال�سينية القوية التي توؤكدها قمم 

الريا�س يف دوائرها الثالث.  

اأكد دعم االبتكار وم�صاعفة ال�صادرات ال�صناعية..ويل العهد:

تعجيل تنفيذ الربامج وامل�صاريع اال�صرتاتيجية ذات االأولوية  2.2 مليون مواطن يف القطاع اخلا�ص وارتفاع م�صاركة املراأة 

 منو )غري النفطي( و8.5 % 
للناجت املحلي االإجمايل 

يف  ت�ستهدف  احلكومة  اأن  �سموه  ــح  واأو�ــس
ميزانية 2023م ترتيب اأولويات الإنفاق على 
ال�سرتاتيجيات  وفــق  الراأ�سمالية  امل�ساريع 
املناطقية والقطاعية، املتوائمة مع م�ستهدفات 
الوطنية،  والتوجهات   2030 اململكة  روؤيـــة 
وامل�ساريع  الربامج  تنفيذ  يف  م�ستمرة  واأنها 
اإ�سافة  والجتماعي،  القت�سادي  العائد  ذات 
القطاع  ومتكني  القت�سادي  التنوع  دعــم  اإىل 
وتــذلــيــل  الأعـــمـــال،  بــيــئــة  بتح�سني  اخلــا�ــس 
معدلت  ورفع  جاذبة،  بيئة  جلعلها  املعوقات؛ 
املدى  وعلى  الــقــادم،  للعام  القت�سادي  النمو 

املتو�سط.

امل�صاريع اال�صرتاتيجية
وقال �سموه " اإن التعايف القت�سادي ومبادرات 
و�سيا�سات ال�سبط املايل وتطوير اإدارة املالية 
العامة وكفاءتها اأ�سهمت يف حتقيق فائ�س يف 
امليزانية، مع املحافظة على حتقيق امل�ستهدفات 
يبلغ  اأن  يــتــوقــع  حــيــث  لـــلـــروؤيـــة،  الــرئــيــ�ــســيــة 
الفائ�س يف عام 2022م نحو 2.6% من الناجت 
املتحققة  الفوائ�س  اأن  واأكد  الإجمايل،  املحلي 
الحتياطيات  لتعزيز  �ستوجه  امليزانية  يف 
احلكومية، ودعم ال�سناديق الوطنية، وتقوية 
على  قــدراتــهــا  لــرفــع  للمملكة؛  املــــايل  املــركــز 
واأكــد  العاملية،  والأزمـــات  ال�سدمات  مواجهة 
�سموه اأنه يتم النظر حاليًا يف اإمكانية تعجيل 
تنفيذ بع�س الربامج وامل�ساريع ال�سرتاتيجية 

ذات الأولوية.

ارتفاع النمو
القت�سادية  الإ�سالحات  اأن  �سموه  واأو�ــســح 
ــتــي تــطــبــق مــنــذ انــطــالق روؤيـــة  والــهــيــكــلــيــة ال
املوؤ�سرات  حت�سني  يف  اأ�سهمت   2030 اململكة 
التنويع  م�سرية  ودفــع  والقت�سادية،  املالية 
حققت  حيث  املــايل،  وال�ستقرار  القت�سادي 
املــمــلــكــة حــتــى نــهــايــة الــربــع الــثــالــث مــن عــام 
الــنــاجت  منــو  يف  مــرتــفــعــة  مــعــدلت  2022م، 

املحلي الإجمايل احلقيقي بلغت نحو %10.2، 
وانــعــكــ�ــس ذلـــك بــجــالء عــلــى منــو الــعــديــد من 
الأن�سطة القت�سادية والقطاعات املختلفة غري 
النفطية بت�سجيلها معدلت منو 5.8% واإن من 
الناجت  بلوغ منو  العام احلايل  بنهاية  املتوقع 

املحلي الإجمايل %8.5.

فر�ص العمل
كما انعك�س ذلك النمو على خلق مزيد من فر�س 
العمل؛ مما اأ�سهم يف انخفا�س معدلت البطالة 
بني املواطنني اإىل 9.7% خالل الربع الثاين من 
العام 2022م، وهو الأقل خالل الع�سرين �سنة 
اأكرث من 2.2 مليون  اأن  املا�سية، مبينًا �سموه 
وهو  اخلــا�ــس،  الــقــطــاع  يف  يعملون  مــواطــن 
الرقم الأعلى تاريخيًا، كما اأ�ساد �سموه بارتفاع 
اإىل   %17.7 من  للمراأة  القت�سادية  امل�ساركة 

.%35.6
كما اأكد �سمو ويل العهد اأن املواطن ال�سعودي 
ال�سعودية  العربية  اململكة  متلكه  ما  اأعظم  هو 
التنمية  يف  حمــوري  املــواطــن  فــدور  للنجاح، 
وي�سهم  واملــ�ــســتــدامــة،  ال�ساملة  القت�سادية 
عــلــى نــحــو مــبــا�ــســر يف حتــقــيــق الإجنــــــازات 
وامل�سي قدمًا يف خمتلف املجالت والقطاعات 
الواعدة. واأو�سح �سموه اأن احلكومة توا�سل 
واحلماية  الدعم  منظومة  تعزيز  يف  جهودها 
الجتماعية للمواطنني ملا ت�سكله من اأهمية يف 
توفري م�ستوى معي�سي كرمي للمواطنني كافة، 
اأن  �سموه  مبينًا  دخــاًل.  الأقــل  الفئات  وبالذات 
جودة  تعزيز  اإىل  تهدف  الروؤية  برامج  جميع 
حــيــاة املــواطــنــني، مبــا يف ذلـــك زيــــادة فر�س 
التوظيف وحت�سني م�ستوى الدخل، كما تهدف 
وتوفري  للمدن،  التحتية  البنى  تطوير  اإىل 
امل�ستويات  اأعــلــى  وفـــق  جميعها  اخلـــدمـــات 

العاملية.

مبادرات وطموحات
2023م،  عــام  ميزانية  اأن  اإىل  �سموه  واأ�ــســار 

اململكة  روؤيــة  اأهــداف  لتحقيق  ا�ستمرارًا  تاأتي 
2030، حيث تركز على مرحلة ت�سريع حتقيق 
النتائج، فقد جنحت احلكومة يف تنفيذ العديد 
الهيكلية  والإ�سالحات  الداعمة  املبادرات  من 
القطاع  واإ�ــســراك  القت�سادي  التحول  لتمكني 
اخلا�س يف رحلة التحول، مو�سحًا �سموه اأن 
والربامج  ال�سرتاتيجيات  وحتديث  مراجعة 
ــة  دوري ب�سفة  تتم  والإجـــــراءات  واملـــبـــادرات 
كلما  م�سارها  وت�سحيح  فاعليتها،  من  للتاأكد 

دعت احلاجة اإىل ذلك.
وذكر �سموه اأن احلكومة بالإ�سافة اإىل جمالت 
الإنـــفـــاق عــمــومــًا، تــنــفــذ عــــددًا مــن املـــبـــادرات 
القطاع  دور  تعزيز  يف  �ست�سهم  التي  الرئي�سة 
الأجنبية  ال�ستثمارات  وا�ستقطاب  اخلا�س، 
التي �ست�ساعد على حتقيق طموحات وتطلعات 
مكامن  عــلــى  م�ستندة   ،2030 اململكة  روؤيــــة 
موقع  من  البالد؛  لهذه  الله  حباها  التي  القوة 
رائدة،  ا�ستثمارية  وقوة  متميز،  ا�سرتاتيجي 

وعمق عربي واإ�سالمي.

تنويع االقت�صاد
الوطنية  املــبــادرة  اإطـــالق  اإىل  �سموه  واأ�ــســار 
دور  تر�سخ  التي  العاملية،  الإمــــداد  ل�سال�سل 
اململكة ب�سفتها حلقة و�سل رئي�سة، تعزز كفاءة 
�سال�سل الإمداد العاملية التي �ست�سهم يف جتاوز 
التحديات التي توؤثر يف كفاءة القت�ساد العاملي 
ومنوه، واأكد �سموه اأن اململكة �ست�ستمر خالل 
القادم، وعلى املديني املتو�سط والطويل  العام 
كقاعدة  اململكة  اقــتــ�ــســاد  جــاذبــيــة  زيــــادة  يف 
وتنويع  والأجــنــبــيــة،  املحلية  لال�ستثمارات 
القت�ساد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة.

 ،2030 اململكة  روؤيــة  اأن  اإىل  �سموه  اأ�سار  كما 
تركز على تبني اإ�سالحات �سخمة يف خمتلف 
حيوي  �سناعي  قطاع  وجــود  ويعد  املــجــالت، 
على  ومعتمد  املناف�سة  على  قـــادر  وم�ستدام 
لذلك  م�ستهدفاتها،  لتحقيق  ممّكنًا  الت�سدير 
التي  لل�سناعة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اأطلقت 

ال�سناعية،  ــال  الأعــم بيئة  تنمية  اإىل  تــهــدف 
اململكة  وتــعــزيــز جتــــارة  قــاعــدتــهــا،  وتــنــويــع 
الوطنية  ال�سادرات  و�سول  وتدعيم  الدولية، 
اإىل الأ�سواق العاملية، وتنمية وتعزيز البتكار 
ال�سرتاتيجية  حتقق  اأن  يتوقع  كما  واملعرفة، 
تاأثريًا اإيجابيًا �سخمًا يف اقت�ساد اململكة، حيث 
بقيمة  ا�ستثمارية  فر�سة  اأكرث من 800  حددت 
قيمة  م�ساعفة  على  وتعمل  ريـــال،  تريليون 
مليار   557 اإىل  لت�سل  ال�سناعية  ال�سادرات 
ال�ستثمارات  قيمة  جمموعة  وو�سول  ريــال، 
ريال،  تريليون   1.3 اإىل  القطاع  يف  الإ�سافية 
املتقدمة  التقنية  املنتجات  �ــســادرات  وزيـــادة 
بنحو 6 اأ�سعاف، اإ�سافة اإىل ا�ستحداث ع�سرات 

الآلف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

االأمن الغذائي
التي  واجلهود  املهم  الــدور  على  �سموه  وعــرج 
الغذائي  اأمنها  نحو  ال�سعي  يف  اململكة  بذلتها 
وتفوقًا  جنــاحــًا  لقــى  الـــذي  املبكر  بتوجهها 
رافقها  ومــا  اجليو�سيا�سية  الــتــوتــرات  خــالل 
يف  الغذائي  الأمــن  على  و�سغوط  تبعات  من 
ا�سرتاتيجية  متيزت  حيث  العامل،  دول  عموم 
ظهر  الذي  بتكاملها  اململكة  يف  الغذائي  الأمــن 
داخليًا  الــغــذاء  اأو�ــســاع  ا�ستقرار  يف  وا�سحًا 
خالل هذه الفرتة التي ي�سهد فيها العامل نق�سًا 
الظروف  نتيجة  الغذائية  الإمــدادات  تدفق  يف 
و�سح  املناخ  تغري  وتــاأثــريات  اجليو�سيا�سية 

املوارد املائية.
اأن  اإىل  �سموه  اأ�ــســار  ت�سريحه  خــتــام  ويف 
للمخاطر  ــتــ�ــســدي  ال يف  احلــكــومــة  جنــــاح 
الناجمة على التغريات اجليو�سيا�سية واحلد 
يثبت  والجتماعية  القت�سادية  اآثــارهــا  من 
التحديات  مواجهة  يف  اململكة  اقت�ساد  قوة 
الــطــارئــة. كــمــا اأكـــد �ــســمــوه الــــدور الــريــادي 
للمملكة يف ا�ستقرار اأ�سواق الطاقة يف اإطار 
ال�سعي لالإ�سهام يف تعزيز ا�ستقرار القت�ساد 

العاملي واملحلي ومنوه.

تعزيز الحماية 
االجتماعية للمواطنين

 5.8 %
الريا�ص-وا�ص

اأكد �صاحب ال�صمو امللكي االأمري حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء، 
رئي�ص جمل�ص ال�صوؤون االقت�صادية والتنمية، اأن م�صرية التحول االقت�صادي التي تتبناها حكومة اململكة 
م�صتمرة، واأن ما حتقق من نتائج اإيجابية حتى االآن وفق توجيهات خادم احلرمني ال�صريفني ـ حفظه اهلل 
وتقوية  ال�صامل،  االقت�صادي  النمو  تعزيز  اإىل  الهادفة  واملالية  االقت�صادية  االإ�صالحات  جناح  يوؤكد  ـ 

املركز املايل للمملكة مبا ي�صمن اال�صتدامة املالية نحو جمتمع حيوي واقت�صاد مزدهر ووطن طموح.
ما يوليه  ـ على  اأيده اهلل  ـ  ال�صريفني  ال�صكر والعرفان خلادم احلرمني  اآيات  اأ�صمى  الكرمي  �صموه  ورفع 
الوطني،  اقت�صادنا  الزدهار  املن�صودة  الغايات  لتحقيق  �صديدة  وتوجيهات  رعاية  من  الكرمي  مقامه 

وتقدم اململكة يف املجاالت كافة.
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المملكة والصين عالقة وثيقة من الصداقة والشراكة

العالقات السعودية الصينية تشهد نقلة نوعية
الريا�س- وا�س

بن  �سلمان  بــن  عبدالعزيز  الأمـــر  اأّكـــد 
العالقات  اأن  الطاقة،  وزيــر  عبدالعزيز 
ــعــوديــة  ــ�ــس ــة الـــعـــربـــيـــة ال ــك ــل ــم بــــن امل
وجمهورية ال�سن ال�سعبية، ت�سهد نقلة 
البلدين  قيادتي  اهتمام  تعك�س  نوعية 
تطويرها  على  وحر�سهما  ال�سديقن، 

يف خمتلف املجالت.
مبنا�سبة  ت�سريح  يف  �سمّوه،  واأو�سح 
يف  ال�سينية  الــ�ــســعــوديــة  الــقــمــة  عــقــد 
بعالقات  ترتبط  اململكة  اأن  الريا�س، 
اإ�سرتاتيجية وثيقة مع  متينٍة وروابط 
املــجــالت،  مــن  العديد  ت�سمل  ال�سن، 
املختلفة،  الطاقة  جمــالت  اأهمها  ومــن 
الوجهة  اأ�ــســبــحــت  الــ�ــســن  اأن  مــبــيــنــًا 
البرتولية،  اململكة  لــ�ــســادرات  الأوىل 
كـــجـــزء مــــن ارتــــفــــاع حـــجـــم الـــتـــبـــادل 
منوًا  وحتقيقه  البلدين  بن  التجاري 
اخلم�س  ال�سنوات  يف  م�ستمًرا  �سنويًا 
اأن العالقات ال�سعودية  الأخرة، مفيدًا 
ت�سمل  ــة  ــطــاق ال جمــــال  يف  الــ�ــســيــنــيــة 

ا�ستثمارات م�سرتكة عديدة.
بن  عــبــدالــعــزيــز  الأمــــر  �سمو  واأ�ـــســـار 
�سلمان، اإىل حر�س اجلانبن على العمل 
على تعزيز التعاون الثنائي بن البلدين 
يف جمالت الطاقة، موؤّكدًا اأهمية تبادل 
من  ب�سفتهما  با�ستمرار،  بينهما  الآراء 
للطاقة  وامل�ستهلكة  املنتجة  الــدول  اأهم 
عاملًيا، مو�سحًا اأثر التعاون بن البلدين 
يف املحافظة على ا�ستقرار �سوق النفط 
ل�ستمرار  الــدائــم  و�سعيهما  العاملية، 
التعاون  وتــعــزيــز  الــفــّعــال،  الــتــوا�ــســل 
موؤكًدا  امل�ستقبلية،  التحديات  ملواجهة 

اأن اململكة �ستظل يف هذا املجال، �سريك 
ال�سن املوثوق به واملعّول عليه.

وتطرق �سمّوه اإىل جمالت التعاون بن 
اجلانبن، خا�سة يف م�سروعات حتويل 
بــرتوكــيــمــيــائــيــات،  اإىل  اخلــــام  الــنــفــط 
وجمال الطاقة املتجددة، والهيدروجن 
الكهربائية،  واملــ�ــســروعــات  النظيف، 
وال�ـــســـتـــخـــدامـــات الــ�ــســلــمــّيــة لــلــطــاقــة 
الـــتـــعـــاون  اإىل  ـــًرا  مـــ�ـــس الــــنــــوويــــة، 

التي  الــدول  يف  امل�سرتك  وال�ستثمار 
والــطــريــق  احلـــــزام  مـــبـــادرة  ت�سملها 
ــمــار يف  ــث ــت ــس ـــك ال� ـــذل الــ�ــســيــنــيــة، وك
والبرتوكيميائيات  التكرير  جممعات 
و�سعي  ــديــن،  ــل ــب ال كـــال  يف  املــتــكــامــلــة 
البلدين اإىل تعزيز التعاون يف �سال�سل 
اإمدادات قطاع الطاقة، عن طريق اإن�ساء 
للم�سانع  اململكة،  يف  اإقليمي  مــركــز 
اململكة  موقع  من  لال�ستفادة  ال�سينية، 

املميز بن ثالث قارات.
واأّكد �سمّوه حر�س البلدين على تعزّيز 
الطاقة  جمـــال  يف  املــ�ــســرتك  ــتــعــاون  ال
من  ال�سن  اأن  اإىل  م�سًرا  املــتــجــددة، 
اأكــرب امل�سّنعن  ــرائــدة، ومــن  ال الـــدول 
اأحد  ُتعّد  لذلك،  واأنها  املجال،  هــذا  يف 
الطاقة  قــطــاع  لتعزيز  الــ�ــســركــاء  اأهـــم 
املتجددة يف اململكة، الذي ي�سهد تطوًرا 
كبًرا، حيث ت�ستهدف اململكة اأن ي�سبح 
مزيج  مــن  املــتــجــددة  الــطــاقــة  ن�سيب 
اإنتاج  يف  املُ�ستخدم  الوطني  الطاقة 

الكهرباء %50 بحلول عام 2030م.
البلدين  تــعــاون  عــن  �ــســمــّوه  وحتــــّدث 
يف  النظيف،  الــهــيــدروجــن  جمــال  يف 
�ــســوء الــــدور املــهــم واملــتــنــامــي لطاقة 
حتقيق  يف  الــنــظــيــفــة  الـــهـــيـــدروجـــن 
طاقة  على  للح�سول  الطرفن  تطلعات 
الكربون  ومنخف�سة  وم�ستدامة  نظيفة 
من اأجل تعزيز تنمية الطاقة امل�ستدامة 
لــكــال الــبــلــديــن، ولــتــمــكــن املــمــلــكــة من 
هذا  يف  الوطنية  اإ�سهاماتها  حتقيق 

املجال.
ــمــّوه حــر�ــس الــبــلــديــن على  واأّكـــــد �ــس
املناخ،  حتديات  مواجهة  يف  التعاون 
اأهمية  عــلــى  تــوؤّكــد  اململكة  اأن  مبيًنا 
امل�سادر،  النبعاثات دون  الرتكيز على 
اتفاقية باري�س، وذلك من خالل  ح�سب 
ـــري لــلــكــربــون،  ـــدائ نــهــج القــتــ�ــســاد ال
اإطاًرا متكاماًل و�ساماًل ملعاجلة  بو�سفه 
النبعاثات،  على  املرتتبة  التحديات 
النظيفة  الــتــقــنــيــات  ب�ستى  لإدارتـــهـــا 
املتاحة، وبالأخ�س تقنيات الإزالة، مع 

مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة.

الريا�س - البالد
بن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفن  احلــرمــن  خـــادم  مــن  كــرميــة  بــدعــوٍة 
عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه الله -، و�سل فخامة الرئي�س �سي جن 
بينغ، رئي�س جمهورية ال�سن ال�سعبية اإىل الريا�س، م�ساء اأم�س، 

يف زيارة ر�سمية اإىل اململكة العربية ال�سعودية.
ال�سن  جمهورية  رئي�س  بينغ،  جن  �سي  الرئي�س  فخامة  واأعــرب 
ال�سعودية جمددا بعد  ال�سعبية عن �سعادته بزيارة اململكة العربية 
6 �سنوات، وح�سور القمة ال�سينية العربية الأوىل، والقمة الأوىل 
للدعوة  تلبية  العربية،  اخلليج  ــدول  ل التعاون  وجمل�س  لل�سن 

الكرمية من خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
�سعود.

بالريا�س:  ــدويل  ال خالد  امللك  مطار  و�سوله  لــدى  كلمة  يف  وقــال 
"يطيب يل بهذه املنا�سبة اأن اأتقدم نيابة عن ال�سن حكومة و�سعبًا، 
حكومة  ال�سديقة  للمملكة  التمنيات  واأطــيــب  التحيات  باأخل�س 

و�سعبًا".
ال�سداقة  مــن  وثيقة  عــالقــة  واململكة  ال�سن  "تربط  واأ�ـــســـاف: 
اإقامة  على  التي م�ست  �سنة  الـ32  مدى  على  والأخــوة،  وال�سراكة 
الفهم  يــتــبــادلن  اجلــانــبــان  وظــل  بينهما،  الدبلوما�سية  الــعــالقــات 

ب�سكل  بينهما  املتبادلة  الإ�سرتاتيجية  الثقة  وترت�سخ  والــدعــم، 
متوا�سل، وحقق التعاون العملي بينهما نتائج مثمرة يف املجالت 
يف  الوثيقن  والتن�سيق  التوا�سل  على  اجلانبان  ويحافظ  كافة، 

ال�سوؤون الدولية والإقليمية.
وتابع فخامته قائاًل: "جتدر الإ�سارة على نحو خا�س اأنه بعد اإقامة 
عالقات ال�سراكة الإ�سرتاتيجية ال�ساملة بن البلدين يف عام 2016، 
اأقود اأنا وخادم احلرمن ال�سريفن العالقات الثنائية لتحقيق تطور 
كبر، الأمر الذي عاد باخلر على ال�سعبن، واأ�سهم بقوة يف تعزيز 

ال�سالم وال�ستقرار والزدهار والتنمية يف املنطقة".

ال�سريفن  الزيارة مع خادم احلرمن  اأنه �سيبحث خالل  اإىل  ولفت 
والق�سايا  الثنائية  العالقات  معمق  نحو  على  العهد  ويل  و�سمو 
على  �سويا  والعمل  امل�سرتك،  الهتمام  ذات  والإقليمية  الدولية 

تخطيط تطور العالقات ال�سينية ال�سعودية.
الأوىل  العربية  ال�سينية  القمة  اإىل ح�سور  "اأتطلع  بالقول:  وختم 
العربية،  اخلليج  لــدول  التعاون  وجمل�س  لل�سن  الأوىل  والقمة 
للعمل مع قادة الدول العربية ودول جمل�س التعاون اخلليجي على 
الرتقاء بالعالقات ال�سينية العربية والعالقات ال�سينية اخلليجية 

اإىل م�ستوى جديد".

عقب وصوله الرياض أمس .. الرئيس شي جين بينغ:

أكد الروابط االستراتيجية الوثيقة..عبد العزيز بن سلمان: 

التعاون العملي حقق نتائج مثمرة في المجاالت كافةنقود معا العالقات الثنائية لتحقيق التطور وتعزيز السالم

تبادل تجاري قوي واستثمارات في الطاقة والمناخ 

أكد تميز العالقات مع الصين.. وزير الخارجية:

القمم الثالث تؤكد العزم 
المشترك نحو تعزيز العالقات

الريا�س - البالد
اأكد �ساحب ال�سمو الأمر في�سل بن 
فرحان بن عبدالله وزير اخلارجية، 
ال�سريفن  احلرمن  خــادم  دعــوة  اأن 
ــك �ــســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز اآل  ــل امل
�سعود -اأيده الله - لفخامة الرئي�س 
جمهورية  رئــيــ�ــس  بينغ  جــن  �ــســي 
بزيارة  للمملكة،  ال�سعبية  ال�سن 
ــة -  ــعــودي ــس املــمــلــكــة، لــعــقــد قــمــة )�
ال�سمو  �ساحب  مب�ساركة  �سينية( 
بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــر  امللكي 
العهد  ويل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
حفظه   - ـــــوزراء  ال جمل�س  رئــيــ�ــس 
الله - وعقد )قمة الريا�س اخلليجية 
ــتــعــاون والــتــنــمــيــة(،  ــل الــ�ــســيــنــيــة ل
ال�سينية  العربية  الريا�س  و)قمة 
ــمــيــة(، مبــ�ــســاركــة  ــن ــت ــلــتــعــاون وال ل
اأ�سحاب اجلاللة والفخامة وال�سمو 
لــدول  الــتــعــاون  جمل�س  دول  ـــادة  ق
العربية،  والـــدول  العربية  اخلليج 
ــى عــــزم املــمــلــكــة  ـــاأتـــي لـــتـــوؤكـــد عــل ت
منطقتنا  يف  والأ�ـــســـقـــاء  والــ�ــســن 
تعزيز  نــحــو  والــعــربــيــة  اخلليجية 
العالقات  وتطوير  امل�سرتك،  العمل 
ال�سرتاتيجية املتميزة بن بلداننا، 
مبا يحقق املزيد من النمو والزدهار 

ل�سعوبنا ودولنا.
اإن  اخلــارجــيــة:  وزيـــر  �سمو  وقـــال 
الـــعـــالقـــات بـــن املــمــلــكــة والــ�ــســن 
ا�ــســرتاتــيــجــيــة ووثـــيـــقـــة يف ظــل 
ــي  ــت ــــغــــرات ال ــــت ــــطــــورات وال ــــت ال
م�سرًا  الدولية،  ال�ساحة  ت�سهدها 
تتميز  البلدين  العالقات بن  اأن  اإىل 

بال�سداقة والثقة املتبادلة والتعاون 
مبا  مــنــوهــًا  املــ�ــســتــمــر،  والتن�سيق 
اأ�ــســهــمــت بـــه الــلــجــنــة الــ�ــســعــوديــة ـ 
ال�سينية امل�سرتكة رفيعة امل�ستوى، 
من تطوير للعالقات بن البلدين يف 

العديد من املجالت.
الــعــالقــات  اأن  �ــســمــوه  ــــح  واأو�ــــس
وال�سن  اململكة  بــن  القــتــ�ــســاديــة 
ظل  يف  مت�سارعة  بخطواٍت  ت�سر 
ومــبــادرة   ،2030 املــمــلــكــة  ــــة  روؤي
تطرحان  اللتن  والطريق،  احلــزام 
واملنفعة  لــلــتــعــاون  واعــــدة  فــر�ــســًا 
ــة والــتــنــمــيــة املــ�ــســتــدامــة،  ــادل ــب ــت امل
الأول  املركز  ال�سن حتتل  اأن  مبينًا 
واملــركــز  للمملكة،  جتـــاري  ك�سريك 
الأول كوجهة لل�سادرات والواردات 
2018، م�سرًا  عام  منذ  ال�سعودية 
بلغ  البينية  التجارة  حجم  اأن  اإىل 
الــعــام  يف  ريــــال  مــلــيــارات   309
العام  عن   39% بزيادة  2021م 

2020م.
�سمو  ــــد  اأك تــ�ــســريــحــه  خــتــام  ويف 
املــمــلــكــة  اأن  اخلــــارجــــيــــة،  وزيــــــر 
ال�سن  جمهورية  مع  للعمل  تتطلع 
ال�سديقة والأ�سقاء يف دول اخلليج 
ــــدول الــعــربــيــة مــن خـــالل القمم  وال
العا�سمة  ت�ست�سيفها  التي  الثالثة 
يف  التعاون  تكثيف  على  الريا�س 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  املــجــالت 
ــك  والجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــويــة، وذل
و�سعوبنا  دولــنــا  لتطلعات  حتقيقًا 
وال�ستقرار  الأمــن  من  املزيد  نحو 

والرفاه والزدهار للجميع.
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السفير الحربي مؤكداً عمق العالقات:

تعاون سعودي صيني شامل وتنسيق في القضايا الدولية

محليات

الريا�ض - البالد
اأكد �سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى جمهورية ال�سني 
ال�سعبية عبدالرحمن بن اأحمد احلربي، اأن زيارة رئي�س 
اململكة  اإىل  بينغ  جني  �سي  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية 
العربية  والقمة  ال�سينية،  اخلليجية  القمة  يف  للم�ساركة 
ال�سينية يف العا�سمة الريا�س، جت�سد عمق العالقات بني 
للرقي  بينهما  والت�ساور  والتن�سيق  ال�سديقني،  البلدين 
بها مل�ستويات اأعلى، م�سريًا اإىل اأن اململكة حتظى مبكانة 
جلمهورية  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  واأولــويــة  مرموقة 

ال�سني ال�سعبية خا�سة يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
ال�سينية،  اخلليجية  للقمة  اململكة  ا�ست�سافة  اإن  وقــال: 
اململكة  ملكانة  تــاأكــيــدًا  تــاأتــي  ال�سينية  العربية  والقمة 
والعربية،  اخلليجية  املنطقتني  يف  ــدة  رائ دولــة  كونها 
التي  والطموحة  والثابتة  الواثقة  ال�سيا�سات  خالل  من 
تنتهجها القيادة الر�سيدة – حفظها الله – التي ت�سهم يف 
ت�سارع خطى وتقدم اململكة، �سواء كانت هذه ال�سيا�سات 

اقت�سادية اأو تنموية.

شراكة اقتصادية
وفيما يخ�س النمو يف العالقات القت�سادية 

خادم  �سفري  اأبــان  البلدين  بني  والتجارية 
اأن  الــ�ــســني،  لــدى  ال�سريفني  احلــرمــني 

الأول  التجاري  ال�سريك  هي  اململكة 
اأي�سا  وحتتل  املنطقة،  يف  لل�سني 
امل�سدرة  لــلــدول  الأوىل  املــرتــبــة 
ال�سني  ُتعد  فيما  لل�سني،  للنفط 
ال�سريك التجاري الأول للمملكة 

ل�سنوات طويلة متتالية، وخالل الأ�سهر الع�سرة الأوىل 
البلدين  بني  التجاري  التبادل  و�سل  2022م  العام  من 
اإىل 97 مليار دولر بن�سبة منو 37.4% مقارنة بالفرتة 
نف�سها من العام املا�سي، حيث ت�سمنت �سادرات اململكة 
عن   %45 منو  وبن�سبة  دولر  مليار   66 بقيمة  لل�سني 
يف  منــو  ويقابلها  املــا�ــســي،  الــعــام  مــن  نف�سها  الــفــرتة 
�سادرات ال�سني للمملكة بقيمة 30 مليار دولر وبن�سبة 
منو 23.3% للفرتة نف�سها، وبالنظر اإىل ذلك النمو للعام 
2022م فاإن حجم التبادل التجاري لل�سني مع اململكة منا 

باأربعة اأ�سعاف اأعلى من منو جتارة ال�سني مع العامل.
فلديهما  لــلــبــلــديــن  ال�ــســتــثــمــاري  لــلــجــانــب  وبــالــنــ�ــســبــة 
متوا�سل،  ب�سكل  وتتنامى  متبادلة،  مهمة  ا�ستثمارات 
لال�ستثمارات  الأوىل  الوجهة  احتلت  اململكة  اأن  مبيًنا 
الــعــام  مــن  الأول  الن�سف  خـــالل  اخلــارجــيــة  ال�سينية 
اجلاري 2022م، وبلغت ح�سة اململكة من ال�ستثمارات 
دولر  مليارات   5.5 حــوايل  للعامل  اخلارجية  ال�سينية 
اأمريكي من اأ�سل 28.5 مليار دولر اأي ما يعادل 
ال�سينية  ال�ــســتــثــمــارات  اإجــمــايل  مــن   %20

اخلارجية لتلك الفرتة.
اإىل  يــ�ــســعــيــان  الــبــلــديــن  اأن  واأو�ـــســـح 
بينهما  القــتــ�ــســادي  الــتــعــاون  تعميق 
اململكة  "روؤية  بــني  اللتقاء  نقاط  عــرب 
"احلزام  ومــــــبــــــادرة   "2030
حيث  ال�سينية،  والطريق" 
موقعها  من  اململكة  ت�ستفيد 
قارة  لو�سل  الإ�سرتاتيجي 

اآ�سيا باأفريقيا واأوروبا.

القنصل العام للصين بجدة:

آفاق أرحب للشراكة 
االستراتيجية الصينية العربية

تريليون لاير حجم التجارة 
بين المملكة والصين

الريا�ض- البالد
التجاري  التبادل  حجم  اأن  ال�سعودية  الغرف  احتــاد   ك�سف 
املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات  خــالل  بلغ  وال�سني  اململكة  بــني 
)2017-2021( 1.2 تريليون ريال �سعودي، وهو ما يعك�س 
قوة ومتانة ال�سراكة القت�سادية الإ�سرتاتيجية وتنوع وتعدد 

الفر�س التجارية وال�ستثمارية لدى البلدين.
زيــارة  مبنا�سبة  اأ�ــســدره  اقــتــ�ــســادي  تقرير  يف  الحتـــاد  ونـــوه 
فــخــامــة رئــيــ�ــس جــمــهــوريــة الــ�ــســني الــ�ــســعــبــيــة �ــســي جـــني بينغ 
املتنامية  ال�سينية  ال�سعودية  القت�سادية  بالعالقات  للمملكة، 
يوفر  مما  الداعمة؛  ال�سيا�سية  الإرادة  ظل  يف  الواعدة  واآفاقها 
التجارية  ال�سراكات  وعقد  القت�سادي  للتعاون  وا�سعة  ا  فر�سً

وال�ستثمارية بني قطاعي الأعمال يف البلدين.
واأ�ساد التقرير بالعالقات القت�سادية ال�سعودية ال�سينية، والتي 
ا يحتذى به يف التعاون املثمر البّناء وال�سراكة  تعد منوذًجا دوليًّ
الإ�سرتاتيجية نتيجة لدعم القيادة ال�سيا�سية والأجهزة احلكومية 
يف الــبــلــديــن، وا�ــســتــنــاد تــلــك الــعــالقــة لــقــاعــدة متينة مــن الأطـــر 

ال�سينية  ال�سعودية  اللجنة  يف  املتمثلة  والتنظيمية  املوؤ�س�سية 
ف�ساًل عن  "احلزام والطريق"،  امل�سرتكة وروؤية 2030 ومبادرة 
جمل�س الأعمال ال�سعودي ال�سيني الذي يعمل حتت مظلة احتاد 
الغرف ال�سعودية، اإ�سافة اإىل اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية 

يف العديد من املجالت القت�سادية.
ولفت التقرير النتباه اإىل فر�س التكامل القت�سادي بني اململكة 
احلرير"  وطريق  القت�سادي  "احلزام  مبادرة  ظل  يف  وال�سني 
2030م  روؤيــة  مع  جوانبها  من  كثري  يف  تن�سجم  التي  ال�سينية، 
من حيث توجهاتها ل�ستغالل املوقع ال�سرتاتيجي للمملكة لربط 
فر�س  يعزز  مما  عامليًا،  لوج�ستيًا  مركزًا  وجعلها  العامل  قــارات 
وتــرية  ت�سريع  يف  وي�ساعد  البلدين،  بــني  وال�سراكة  التعاون 

التنمية وا�ستدامتها على حٍد �سواء.
بني  التجاري  التبادل  حجم  يف  املطرد  النمو  اإىل  التقرير  واأ�سار 
مليار ريال  بلغ يف عام 2021م 304.3  اململكة وال�سني، والذي 
مقابل 221.6 مليار ريال يف عام 2020م، مرتفعًا بن�سبة %37.، 
 %59 ال�سني  اإىل  ال�سعودية  ال�سادرات  ارتفعت  العام  ذات  ويف 

والواردات بن�سبة %12.
الثقيلة  والآلت  واملعدات  الكهربائيات  للمملكة  ال�سني  وت�سدر 
وال�سلب  واحلديد  والبال�ستيك  واملالب�س  واملركبات  والأثــاث 
اجلــاهــزة  الإنــ�ــســاء  ومــعــدات  واملــطــاط  ال�سراميك  ومنتجات 
النفط  ي�سكل  فيما  الأخــــرى،  وال�سلع  الب�سائع  مــن  والــعــديــد 
اأبرز  واملطاط  وم�سنوعاتها  واللدائن  الكيماوية  وال�سناعات 

ال�سلع ال�سعودية امل�سدرة لل�سني.
ــراكــة الــتــجــاريــة  ــ�ــس ــر�ــس ال ــوء عــلــى ف ــ�ــس ويــ�ــســلــط الــتــقــريــر ال
وال�ستثمارية الرئي�سة بني البلدين يف قطاعات الت�سييد والبناء، 
واملوانئ،  والطرق  املطارات  وت�سمل  التحتية،  البنية  وم�ساريع 
والأمــن  والــزراعــة  وال�سناعة،  اللوج�ستية،  واخلــدمــات  والنقل 
الغذائي، والطاقة املتجددة، والبرتوكيماويات، الإ�سكان والتقنية 
وال�سياحة  الإلــكــرتونــيــة،  والــتــجــارة  والــتــجــزئــة  والتــ�ــســالت 
الــتــعــديــن، والــرعــايــة ال�سحية  والــرتفــيــه، واخلــدمــات املــالــيــة، 
وغريها  واملتو�سطة  ال�سغرية  واملن�ساآت  الهند�سية،  واخلدمات 

من القطاعات الأخرى.

عبدالرحمن احلربي

جدة - البالد
ال�سعبية  ال�سني  جلمهورية  العام  القن�سل  اأكــد 
الرئي�س �سي  زيـــارة   اأن  لــني،  بــانــغ  تــان  بــجــدة 
ال�سعبية،  ال�سني  جمهورية  رئي�س  بينغ،  جني 
اإىل اململكة العربية ال�سعودية حتمل يف طياتها 
البلدين  قيادة  اأهمها عزمية  الــدللت  من  الكثري 
الــ�ــســديــقــني عــلــى تــطــويــر عـــالقـــات الــ�ــســداقــة 
وال�سراكة القائمة بينهما لتكون اأكرث ثباتا وقوة 
امل�سرتكة  اجلوهرية  امل�سالح  عن  الدفاع  لدعم 

للبلدين وتنميتها.
يعقد  التي  الــزيــارة  لل�سني  العام  القن�سل  وعــّد 
خادم  برئا�سة  �سينية(   - )�سعودية  قمة  خاللها 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
ال�سني  جمهورية  رئي�س  وفخامة  �سعود،  اآل 
امللكي  ال�سمو  �ــســاحــب  ومــ�ــســاركــة  ال�سعبية، 
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
اإىل  اإ�سافة  ــوزراء،  ال جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 
ال�سينية  )اخلليجية  الــريــا�ــس  قمتي  انــعــقــاد 
للتعاون والتنمية(، و)العربية ال�سينية للتعاون 
العالقات  تــاريــخ  يف  فــارقــا  معلما  والتنمية(، 
ال�سداقة  تــطــور  وتعك�س  الــعــربــيــة،  ال�سينية 
من  جديدة  مرحلة  ودخولها  العربية  ال�سينية 
اأعلى امل�ستويات لتفتح  التعاون والتن�سيق على 
ال�سراكة  عالقات  لتنمية  اأرحب  اآفاقا  خاللها  من 
ت�سكل  كما  العربية،  ال�سينية  ال�سرتاتيجية 

فر�سة �سانحة للقفز بالعالقات ال�سينية العربية 
امل�سرتكة اإىل مراحل متقدمة خا�سة يف مثل هذه 
خاللها  من  ويــوؤكــد  الراهنة،  الدولية  الــظــروف 
اجلميع على اأهمية و�سرورة التبادل والتن�سيق 
املــ�ــســتــفــيــ�ــس حــــول �ــســبــل تــر�ــســيــخ الــ�ــســراكــة 
ال�سديقة  البلدان  بني  ال�ساملة  ال�سرتاتيجية 
ت�سمن  التي  جميعها  اجلهود  وبــذل  وتعميقها، 
تعزيز ال�سالم والتنمية العاملية و�سيانة م�سالح 

الدول اخلليجية والعربية.
وقال يف ت�سريح: يعمل اجلانبان على دعم الآخر 
للظروف  املالئمة  التنمية  طــرق  ا�ستك�ساف  يف 
الوطنية لكلهما، ويعار�سان كافة اأ�سكال التدخل 

اخلارجي يف ال�سوؤون الداخلية للدول".
ُتوؤيد بلدينا  ال�سوؤون الدولية،  اأما يف  واأ�ساف: 
والعمل  الــتــجــارة،  وحــريــة  احلقيقية  التعددية 
الإمــداد  و�سال�سل  الإنــتــاج  �سال�سل  حماية  على 
الــعــاملــيــني، واحلــفــاظ عــلــى املــنــظــومــة الــدولــيــة 
للنظام  مركزا  متثل  التي  املتحدة  لالأمم  املكونة 
والــدفــاع  الـــدويل،  القانون  على  القائم  الـــدويل 
عن القابلية العامة ملقا�سد ومبادئ ميثاق الأمم 
املتحدة وغريها من القواعد الأ�سا�سية للعالقات 
ــاف  ــ�ــس ــة والإن ــعــدال ـــدفـــاع عــن ال الــدولــيــة، وال
النامية،  لــلــدول  امل�سرتكة  وامل�سالح  الدوليني 
القوة والتدخل يف  الهيمنة و�سيا�سة  ومعار�سة 

ال�سوؤون الداخلية للدول الأخرى".

خالل خمس سنوات

1.2
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زيادة الصادرات السعودية لألسواق المصرية
 6 مليارات لاير خالل النصف األول

الريا�ض - البالد
الــ�ــســادرات  تنمية  هيئة  ورئــا�ــســة  بتنظيم   
بـــداأ وفـــد مــن ممثلي اجلــهــات  الــ�ــســعــوديــة، 
اإىل م�سر، ملناق�سة ت�سجيع  احلكومية زيارة 

نفاذ املنتجات ال�سعودية للأ�سواق امل�سرية.
هيئة  جهود  اإطار  �سمن  اخلطوة  تلك  وتاأتي 
حت�سني  يف  الــ�ــســعــوديــة  ــادرات  ــ�ــس ال تنمية 
كــفــاءة الــبــيــئــة الــتــ�ــســديــريــة، وفــتــح فر�س 
الوطنية  لل�سلع واخلدمات  ت�سديرية جديدة 

الــواعــدة ول�سيما  الأفــريــقــيــة  ــواق  ــس الأ� يف 
ال�سادرات  احت�سنت  التي  امل�سرية  ال�سوق 

الوطنية منذ ع�سرات ال�سنني.
ال�سادرات  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأ�سار 
الذكري  �سليمان  بــن  عبدالرحمن  املهند�س 
جاذبة  بيئة  تعد  امل�سرية  الأ�ــســواق  اأن  اإىل 
ل�سادرات اململكة حيث بلغت قيمة ال�سادرات 
الأول  الــنــ�ــســف  خــــلل  ملــ�ــســر  ــعــوديــة  ــ�ــس ال
مليارات   6.27 قيمته  مــا  2022م  عــام  مــن 

اإليها  درة  امل�سّ القطاعات  اأبــرز  �سكلت  ريــال، 
مليارات   4.24 بقيمة  "البرتوكيماويات" 
 0.61 بقيمة  البناء"  "مواد  وقــطــاع  ريـــال، 
والتغليف"  "التعبئة  وقــطــاع  ريـــال،  مليار 
"املركبات  وقطاع  ريــال،  مليار   0.46 بقيمة 

وقطع الغيار" وغريها.
وحتـــر�ـــس الــهــيــئــة مـــن خــــلل تــنــظــيــم هــذه 
بني  الــتــعــاون  اأوجـــه  تعزيز  على  الـــزيـــارات 
اجلانبني ال�سعودي والأفريقي عموًما، ملكانة 

وتكاملها  اللوج�ستية  الأفريقية  الأ�ــســواق 
اجلغرايف مع اململكة فهي متثل حلقة الو�سل 

بني الأ�سواق الآ�سيوية والأوروبية.
"هيئة  تــــوّقــــع  الـــــزيـــــارة  هـــامـــ�ـــس  ـــى  وعـــل
من  واحــدة  مع  تعاون  اتفاقية  ال�سادرات" 
الأفريقي  ال�سوق  يف  الرقمية  املن�سات  اأهــم 
امل�سدرين  منتجات  تــرويــج  اإىل  والــهــادفــة 
وربــطــهــم بــاملــ�ــســتــورديــن ومــــزودي خــدمــات 

الت�سدير من جميع اأنحاء العامل.

الريا�ض - البالد
ك�سف الرئي�س التنفيذي ل�سندوق التنمية ال�سناعي اإبراهيم املعجل، اأن 
حجم القرو�س املعتمدة بحلول نهاية العام احلايل �سي�سل اإىل اأكرث من 
12 مليار ريال. وقال املعجل، يف ت�سريح ، اإن ال�سندوق يخطط لعتماد 
قرو�س جديدة ترتاوح من 40 اإىل 45 مليار ريال خلل ال�سنوات الثلث 

املقبلة.  
قيمة  ذات  �سركات  مــع  �سنتني  اآخــر  خــلل  عمل  ال�سندوق  واأ�ــســار اأن 
م�سافة وتقنية عالية مثل �سركات ال�سيارات الكهربائية و�سركات الطاقة 
اجلديدة كالهيدروجني الأخ�سر يف نيوم و�سركات البطاريات النظيفة 
وقدرتها  كفاءتها  لرفع  القائمة  ال�سناعية  امل�ساريع  اأمتتة  يف  والتو�سع 

التناف�سية.  
لل�ستثمار"،  ال�سناعي  الــ�ــســنــدوق  تاأ�سي�س "�سركة  وبخ�سو�س 
لدعم  جديدة   مالية  منتجات  اإ�سافة  ال�سركة ت�ستهدف  اأفاد املعجل باأن 
القيمة  ذات  واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات  حمليًا  الت�سنيع  قطاع 

امل�سافة.  
اإبراهيم  بن  بندر  املعدنية،  والـــرثوة  ال�سناعة  وزيــر  اأعلن  ومــوؤخــرا 
اخلرّيف، تاأ�سي�س �سركة ال�سندوق ال�سناعي لل�ستثمار، التي �ست�سارك 
القطاعات  يف  املُتاحة  الــواعــدة  الفر�س  ا�ستثمار  يف  اخلا�س  القطاع 
والتعدين  والــطــاقــة  ال�سناعة  كم�ساريع  والــنــوعــيــة  ال�سرتاتيجية 
يف  وامل�ستثمرين  الأعــمــال  رواد  وت�سجيع  اللوج�ستية،  واخلــدمــات 
من  اململكة  اقت�ساد  وتنمية  امل�ستهدفة،  القطاعات  جمالت  يف  التو�سع 
خلل امل�ساهمة يف منو الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي وال�ستثمار 

يف امل�ساريع الواعدة ، ويبلغ راأ�سمال ال�سركة ملياري ريال.

غرفة الشرقية تنظم  مليار لاير قروض صناعية 
حفلها السنوي

الدمام - البالد
ال�سرقية،  املنطقة  اأمري  نايف بن عبدالعزيز  الأمري �سعود بن  برعاية 
حفل  احلــــايل،  دي�سمرب  �سهر  مــن  الـــــ20  يف  ال�سرقية  غــرفــة  تنظم 
الظهران  معار�س  �سركة  مبركز  الأعمال  لقطاع  ال�سنوي  ال�ستقبال 

الدولية "الظهران اإك�سبو".
واأكد رئي�س جمل�س اإدارة الغرفة بدر الرزيزاء، اأن رعاية اأمري املنطقة  
التي  الغرفة  وبرامج  وفعاليات  لأن�سطة  الكبري  الداعم  متثل  للحفل 
تقدمها خدمة للقطاع القت�سادي والجتماعي يف املنطقة، لفتًا اإىل اأن 
ت�سريف �سموه للحفل كل عام يعك�س اهتمامه يف لقاء رجال و�سيدات 
يف  البارزين  والأكادمييني  احلكوميني  وامل�سوؤولني  املنطقة  اأعمال 
تنه�س  التي  والطموحات،  التطلعات  وم�ساركتهم  القت�سادي  ال�ساأن 

باملنطقة، مواكبة لطموحات روؤية اململكة 2030.
الغرفة  حققتها  عدة  لإجنــازات  حا�سدًا  ياأتي  العام  حفل  اأن  واأو�سح 
اإطلقها  ناحية  �سواء من  ال�سرقية،  باملنطقة  الأعمال  يف خدمة قطاع 
اإىل  الرامية  ومبادراتها  فعالياتها  اأو  التوعوية  براجمها  من  للعديد 
الذي  الوطني،  القت�ساد  يف  اخلا�س  القطاع  م�ساركة  ن�سبة  تو�سيع 
ي�سهد تطوًرا لفًتا على خمتلف الأ�سعدة، منوهًا مبا ت�سهده البلد من 

منو كبري يف خمتلف املجالت، وعلى كافة امل�ستويات.

21 رخصة استثمار 
تعديني جديدة 

الريا�ض- البالد
اأ�سدرت وزارة ال�سناعة والرثوة املعدنية 21 رخ�سة تعدينية جديدة ، 
�سملت 16 رخ�سة ملحاجر مواد البناء، و4 رخ�س ك�سف، ورخ�سة واحدة 
لفائ�س اخلامات املعدنية، يف اإطار ا�سرتاتيجية ال�ستدامة وتعظيم قيمة 
القطاع ،  وا�ستغلل الرثوات املعدنية يف اململكة التي تنت�سر يف اأكرث من 

5،300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
�سهر  نهاية  القطاع حتى  ال�سارية يف  التعدينية  الرخ�س  اأن عدد  واأفــاد   
بـ  البناء  مــواد  حماجر  رخ�س  ت�سدرتها  رخ�سة،   2،164 بلغ  اأكتوبر 
ا�ستغلل  ورخ�س  رخ�سة،   565 بـ  الك�سف  رخ�س  ثم  رخ�سة،   1،358
بـ36 رخ�سة،  ا�ستطلع  بـ 173 رخ�سة، ورخ�س  تعدين ومنجم �سغري 

ورخ�س فائ�س خامات معدنية بـ 32 رخ�سة.
من  الأكــرب  العدد  على  ا�ستحوذت  الريا�س  منطقة  اأن  التقرير  واأو�سح 
تلتها  رخ�سة،   494 بـ  القطاع  يف  ال�سارية  التعدينية  الرخ�س  اإجمايل 
رخ�سة،   364 بـ  ال�سرقية  واملنطقة  رخ�س،   404 بـ  املكرمة  مكة  منطقة 
ومنطقة املدينة املنورة بـ 235 رخ�سة، ومنطقة ع�سري بـ 184 رخ�سة، 
ومنطقة تبوك بـ125 رخ�سة، ومنطقة الق�سيم بـ 101 رخ�سة، ومنطقة 
حائل بـ 71 رخ�سة، ومنطقة جازان بـ 68 رخ�سة، ومنطقة جنران بـ 47 
رخ�سة، ومنطقة احلدود ال�سمالية بـ 25 رخ�سة، ومنطقة الباحة بـ 23 

رخ�سة، ومنطقة اجلوف بـ 23 رخ�سة.
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خرباء اقت�صاد لـ"               ": 

 الميزانية تؤكد قوة اقتصاد المملكة وطموحات الرؤية
البالد- مها ال�صليمان - اأحمد الأحمدي

اململكة  ميزانية  اأن  اقــتــ�ــســاديــون  خـــرباء  اأكـــد 
والنفقات  لـــلإيـــرادات  الرتيليونية  بــاأرقــامــهــا 
ومنو  قــوة  تعك�س  القيا�سي،  الفائ�س  وحجم 
القت�ساد ال�سعودي بوترية مت�سارعة والنجاح 
معدلت  رفع  يف  القت�سادية  لل�سيا�سة  امل�ستمر 
روؤيــة  واإجنـــازات  م�ستهدفات  وحتقيق  النمو، 
اململكة 2030، التي ت�سابق الزمن يف امل�ساريع 
ملختلف  املــ�ــســافــة  الــقــيــمــة  وتــعــظــيــم  ال�سخمة 

القطاعات.
ــة يــقــول املــحــلــل القــتــ�ــســادي الــ�ــســعــودي   بــداي
عدة  ال�سعودي حقق  القت�ساد  اإن  العبيد،  جهاد 
اإجنازات خلل زمن قيا�سي، ولأول مرة يتجاوز 
مما  دولر،  الــرتيــلــيــون  حــاجــز  املحلي  الــنــاجت 
ينعك�س على مكانة اململكة القت�سادية وموقعها 
يف جمموعة دول الع�سرين، كالدولة الأعلى منوًا 
فائ�سًا  حققت  ال�سعودية  امليزانية  اأن  كما  فيها، 
لأول مرة منذ 2013م، رغم زيادة الإنفاق بن�سبة 
املواطنني  مل�ساعدة  احلكومية  والــربامــج   ،%9
املعي�سة،  تكاليف  وارتــفــاع  الت�سخم  ملجابهة 
ومرونته  القت�ساد  اإدارة  ح�سن  على  يدل  وهذا 
ن�سبة  جعل  مما  العاملية،  الأحــداث  متقلبات  مع 
الت�سخم تبقى بني الأدنى عامليًا بـ2.6%، وهو ما 
ي�ساعد على ا�ستمرار امل�ساريع ال�سخمة ومنوها 
وفق جداولها دون عوائق مادية، خ�سو�سًا مع 
وتاأثر  الفائدة  لن�سبة  الأمريكي  الفيدرايل  رفع 
كربى اقت�سادات العامل، مما جعل حدوث ركود 
يف بع�سها اأمرًا �سبه حتمي، لفتًا النظر اإىل اأن 
احلكومة توا�سل بنجاح خطط ال�ستدامة، ومن 
التوقعات  ال�سرتاتيجية،  هــذه  جنــاح  دللت 
الإيجابية ملوازنة 2023م، ومنو الإيرادات غري 

النفطية مما يعزز �سلبة القت�ساد ال�سعودي.
 منو طموح

القت�ساد  اأ�ستاذ  عجاقة  جا�سم  اأ�ساد  جانبه   من 

العربية  اململكة  بت�سدر  اللبنانية،  اجلامعة  يف 
الــ�ــســعــوديــة قــائــمــة الــــدول الــعــاملــيــة مــن ناحية 
الــنــمــو القــتــ�ــســادي لــلــعــام اجلــــاري، حــيــث من 
العام  ال�سعودي هذا  اأن يختم القت�ساد  املتوّقع 
ثمرة  ُيج�ّسد  منــو  وهــو  باملئة   7.6 منــو  على 
ال�سيا�سة القت�سادية املُّتبعة يف اململكة العربية 
النمو، هو  املُلفت يف هذا  اأن  مبّينًا  ال�سعودية.  
ة القطاعات غري النفطية وهو ما ين�سجم مع  ح�سّ

روؤية اململكة 2030.
تعك�س   2023 الـــعـــام  مـــوازنـــة  اأن  ـــح   واأو�ـــس
اإجناز  النمو من خلل  ال�ستمرارية يف حتقيق 
روؤيـــة  يف  عليها  املن�سو�س  الــطــريــق  خــارطــة 
اململكة 2030، هذه ال�ستمرارية تتمّثل بتوّقعات 
منو اقت�سادي بن�سبة 3.7% ينفرد فيها القت�ساد 
ال�سعودي، يف حني اأن اأهم القت�سادات العاملية 

تتخّبط باأزمات الت�سّخم وتاآكل النمو.
ويرى اأن حجم الإنفاق العام يف املوازنة يعك�س 
للمملكة،   2030 روؤيــة  تطبيق  يف  ال�ستمرارية 
القت�ساد  قوة  ليعك�س  الإيـــرادات  حجم  وياأتي 
اأ�سبح  ذلــك  من  اأكــرث  نف�سه،  يدعم  اأ�سبح  الــذي 
هذا القت�ساد قادًرا على حتقيق فائ�س، وهو ما 
م�سار  على  ت�سري   2030 روؤية  تطبيق  اأن  يعني 

�سحيح، اأكيد وب�سرعة تفوق املتوّقع.

واملالية  ال�سعودي،  القت�ساد  منو  اأن   واأ�ساف 
اململكة  من  يجعلن  ا،  فائ�سً ُت�سّجل  التي  العامة 
لل�ستثمارات، خ�سو�سًا  وجهة حمفزة وجاذبة 
مع امل�ساريع ال�ستثمارية الهائلة التي تقوم بها 
للم�ستثمرين  متينة  ثقة  ُتعطي  والتي  اململكة 

الأجانب".
العربي  املــركــز  م�ست�سار  الــديــب  بكر  اأبـــو  ــال  ق
ــبــاحــث يف الــعــلقــات الــدولــيــة  لــلــدرا�ــســات وال
العامة  امليزانية  اأرقام  اأن  ال�سيا�سي  والقت�ساد 
 1444 املايل  للعام  ال�سعودية  العربية  للمملكة 
اأعلنتها  والتي  ميلدية،   2023 هجرية   1445/
وزارة املالية ال�سعودية توؤكد جناح روؤية اململكة 
2030 التي ا�ستهدفت تقليل العتماد على النفط 
الــقــومــي،  لــلــدخــل  ورئــيــ�ــســي  اأ�ــســا�ــســي  كم�سدر 

وعملت على تنويع القت�ساد.
واأو�ــســح الــديــب اأن اأرقــــام املــوازنــة اجلــديــدة 
تك�سف جناح اململكة �ساحبة اأكرب اقت�ساد عربي 
واحلــرب  كــورونــا  جائحة  تداعيات  تخطي  يف 
الــرو�ــســيــة الأوكـــرانـــيـــة، وجنـــاح الإ�ــســلحــات 
خــادم  توجيهات  بف�سل  واملــالــيــة،  القت�سادية 
العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
�سلمان  بن  حممد  الأمــري  العهد  وويل  �سعود  اآل 
اأ�سواق  حت�سن  ذلك  على  و�ساعد  الله،  حفظهما 

ــعــايف القــتــ�ــســاد الــعــاملــي، وعـــودة  الــنــفــط، وت
النفطية،  غري  والقطاعات  ال�سناعي،  الن�ساط 
وانتعا�س حركة النقل وتزايد الطلب على جميع 

م�سادر الطاقة.
اأنــه  للدرا�سات  العربي  املــركــز  م�ست�سار  وقــال 
قبلة  ال�سعودية  جعلت  متعددة  عــوامــل  توجد 
لل�ستثمار يف اخلليج العربي وال�سرق الأو�سط 
الع�سرين  ملجموعة  منو  معدل  اأعلى  وحتقيقها 
خادم  رغبة  يف  ممثلة  ال�سيا�سية  الإرادة  اأهمها 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
�سلمان على  بن  الأمري حممد  العهد  و�سمو ويل 
م�ستوى  لأعلى  ال�سعودي  بالقت�ساد  النهو�س 
من  وال�ستفادة  اخلا�س  القطاع  متكني  وكذلك 
ال�سعودي  القت�ساد وال�سعب  القوة يف  مواطن 
ال�سغرية  املــ�ــســروعــات  بــقــطــاعــات  والهــتــمــام 
ال�سياحة  ودعــم  ال�سغر  ومتناهية  واملتو�سطة 
وال�ستثمار ومبادرات حماية البيئة والقت�ساد 

الأخ�سر.
اأن  الفا�سل  في�سل  ال�سورى  جمل�س  ع�سو  يرى 
العام، والذي يعد  ال�سعودي هذا  منو القت�ساد 
النمو الأ�سرع بني دول جمموعة الع�سرين يوؤكد 
على  التي  للمملكة  القت�سادية  ال�سيا�سة  جناح 
امليزانية  يف  الفوائ�س  ت�سجيل  يتوا�سل  اإثرها 

ال�سعودية.
اأعلنته  ملــا  ووفــقــًا  متوقعًا  كــان  "كما  ــاف  واأ�ــس
وزارة املالية  من اأرقام، فاإن القت�ساد ال�سعودي 
ي�سري يف الجتاه ال�سحيح يف ظل الإ�سلحات 
املــزيــد من  الــتــي �ستثمر  القــتــ�ــســاديــة واملــالــيــة 
الثمار  اأن هذه  مبّينًا  امل�ساريع وال�ستثمارات"، 
الر�سيدة  القيادة  حلر�س  ترجمة  امللفتة  الطيبة 
عهده  وويل  ال�سريفني  احلرمني  بخادم  ممثلة 
اململكة  ـــة  روؤي م�ستهدفات  اإجنـــاز  على  الأمـــني 
الدولة  عزم  يوؤكد  كما  ال�ساملة،  للتنمية   2030
مــبــادرات  تنفيذ  يف  ال�ــســتــمــرار  عــلــى  الــثــابــت 
على  بالفائدة  تعود  مهمة  وم�ساريع  وبــرامــج 

الوطن واملواطن.
 اقت�صاد امل�صتقبل

ــلــه اإبــراهــيــم  ــدكــتــور عــبــد ال  مــن جــانــبــه قـــال ال
اأم  بجامعة  التدري�س  هيئة  ع�سو  ــزهــراين  ال
القرى مبكة املكرمة، اإن ميزانية هذا العام توؤكد 
اأن روؤية اململكة ت�ستهدف بناء اقت�ساد امل�ستقبل، 
وحتــمــل  بــ�ــســائــر خــري لــلــوطــن كــلــه لــكــي ينعم 

املواطن مبزيد من الرخاء والرفاهية.
ميزانية  باعجاجة جاءت  �سعيد   الدكتور   وقال 
لتثبت  العميم  العام 2023  مب�سرة باخلري  هذا 

بالأرقام قوة ومتانة القت�ساد ال�سعودي،  وما 
قوة  على  اأي�سا  يــدل  وهــذا  فائ�س،  مــن  حتقق 
اأعلن �سمو ويل  القت�ساد 0 وكما  لدعم  الروؤية 
توجيه  �سيتم  الــــوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 
الــفــائــ�ــس لــتــعــزيــز الحــتــيــاطــات والــ�ــســنــاديــق 
كــفــاءة وفاعلية  ا�ــســتــمــرار رفـــع  الــوطــنــيــة مــع 
الإنفاق وموا�سلة التعزيز املايل للبلد، وزيادة 
مثل  احلكومية  القطاعات  اأبرز  يف  امل�سروفات 
العامة   اخلــدمــات  وحت�سني  والتعليم  ال�سحة 

وتاأهيلها لت�سمل القطاعات كلها يف اململكة.
 ثمرة الر�ؤية

اأ�سامة  بن عبد الرزاق  اأو�س بن   وقال الدكتور 
بليلة من جامعة اأم القرى مبكة املكرمة:

وحر�س  اهتمام  امليزانية  وبيانات  اأرقــام  توؤكد 
لتحقيق  الــدوؤوب  ال�سعي  على  الر�سيدة  القيادة 
ي�سهده  ما  ظل  يف  القت�سادية  النتائج  اأف�سل 
الـــعـــامل مـــن مــتــغــريات مــتــ�ــســارعــة وحتـــديـــات 
كثمرة  املباركة  امليزانية  هذه  وتاأتي  متجددة، 
من ثمار برامج روؤية 2030 مبا ي�سمن ا�ستدامة 
على  اإيجابا  ينعك�س  اقت�ساديًا  ومتركزًا  مالية 
جودة حياة املواطنني، وجميع قطاعات الدولة.

ميزانية اخلري
العقارية  اللجنة  وع�سو  الأعــمــال  رجــل  وقــال 
�ــســابــقــا بــالــغــرفــة الــتــجــاريــة الــ�ــســنــاعــيــة مبكة 
هذا  ميزانية  اأن  �سامل،  حممد  بن  حامد  املكرمة 
للآمال ومعززة  ولله احلمد، حمققة  قوية  العام 
يواجهها  التي  التحديات  رغم  بلدنا،  لقت�ساد 
توؤكد  حيث  العاملي،  القت�ساد  واأزمـــات  العامل 
امليزانية  وبنود  والفائ�س  الكبرية  ـــرادات  الإي
ح�سن ال�سيا�سة القت�سادية وقوة اقت�ساد بلدنا 
نرى  و�سوف  النفطية،  غري  ـــرادات  الإي وتنوع 
ثماره يف ميزانيات ال�سنوات القادمة باإذن الله 

تعاىل.

جا�صم عجاقةفي�صل الفا�صل اأ��ض بليلةاأبو بكر الديبجهاد العبيد
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برلني - البالد
اليمني  نفذها  انقالب  الأملانية حماولة  ال�سلطات  اأحبطت 
ع�سكرية،  ذراع  عرب  ال�سلطة  على  لال�ستيالء  املتطرف 
حلركة  املنتمني  بع�س  اإن  الأملـــاين  العام  املدعي  قــال  اإذ 
اجلي�س،  يف  نا�سطني  كانوا  الإرهابية  "رايخ�سربغر" 
هادفني من املحاولة لبناء جي�س جديد، مبينًا اأن احلركة 
تعيني  تريد  وكانت   ،2021 يف  اإن�ساوؤها  مت  النقالبية 
ت�سبح  لأن  معتقلة  �سابقة  نائبة  �سعت  بينما  حكومة، 

وزيرة الدفاع.
وقال املدعي العام الأملاين، اإن اجلهات الأمنية نفذت 140 
الكثري  �سبط  ومت  اأملانية،  وليــة   11 يف  تفتي�س  عملية 
اأن املعتقلني يرف�سون املوؤ�س�سات  اإىل  من الأدلة، م�سريًا 

العامة، ويوؤمنون بنظريات املوؤامرة.
على  بالفعل  عملوا  املتهمني  فـــاإن  للتحقيقات،  وطــبــقــًا 

ب�سكل  وا�ستعدوا  احلكم،  بنظام  �سبيهة  هياكل  اإن�ساء 
التدريب  خالل  من  املا�سية  الأ�سهر  يف  لالنقالب  مكثف 
تعرف  فيما  جـــدد،  اأعــ�ــســاء  وجتنيد  الــنــار  اإطـــالق  على 
تدير  اأن  ينتظر  كان  والتي  املجموعة،  يف  القيادة  هيئة 
املجموعة  اأوراق  يف  النــقــالب،  جنــاح  حــال  يف  الــبــالد 
بـ"املجل�س"، الذي يقوده الأمري هرني الثالث ع�سر )71 
مملكة  على  ملكا  ين�سب  اأن  ينتظر  كان  والأخــري  عاما(. 

اأملانية جديدة يف حال �سيطر على الأمور.
املتهم  هــو  خا�سا  م�ست�سارًا  ع�سر  الثالث  هــرني  وميلك 
"املجل�س"  اأن  كما  تي"،  "توما�س  الق�سية  يف  الــثــاين 
كالعدل  العادية،  احلكومة  مثل  متاما  خمتلفة  اإدارات  له 
يقود  اأن  املقرر  من  وكان  وال�سحة.  اخلارجية  وال�سوؤون 
بعد  احلكومة  يف  املوازية  الــوزارات  الإدارات،  هذه  قادة 
جناح النقالب، على �سبيل املثال كان من املخطط اأن تتوىل 

مال�ساك- بريجيت  "املجل�س"،  يف  الــعــدل  اإدارة  رئي�سة 
"املجل�س"،  حتــت  ويــنــدرج  نف�سها.  الـــوزارة  وينكلمان، 
ذراع ع�سكرية، خدم بع�س اأع�سائها، بح�سب املحققني، يف 
اجلي�س الأملاين يف املا�سي. وكانت مهمتها الرئي�سية، هي 

ال�ستيالء املخطط له بقوة ال�سالح على ال�سلطة.
باإن�ساء  الع�سكرية،  الــذراع  قامت  الغاية،  هذه  ولتحقيق 
م�سلح،  ومعظمها  ع�سكريا  منظمة  خا�سة  اأمــن  �سركات 
الع�سكرية  الـــذراع  فقائد  الأملــانــيــة،  بيلد  ل�سحيفة  وفقا 
يف  ال�سابق  املقدم  بي،  فون  روديغر  هو  املجموعة،  يف 
اجلي�س الأملاين، والذي كان حتى اأبريل 1996 قائد كتيبة 

املظليني 251 يف منطقة كالو بولية بادن فورمتبريغ.
ون�سطت خالل الأ�سهر املا�سية، قيادات الذراع الع�سكرية 
يف جتنيد اأعــ�ــســاء جـــدد، و�ــســراء الأ�ــســلــحــة واملــعــدات 
الأخرى، واإن�ساء ات�سالت موؤمنة بني قيادات املجموعة، 

واإدارة لتقنية املعلومات )ا�ستخبارات(. وقبل كل �سيء، 
كان الهدف هو جتنيد عنا�سر حالية يف اجلي�س الأملاين 
الذراع  قيادات  عقدت  الغر�س  ولهذا  بال�سرطة،  و�سباط 
الع�سكرية، ما ل يقل عن اأربعة اجتماعات يف ولية بادن 

فورمتبريغ، �سيف عام 2022.
من  اأفـــراد  قــيــام  التحقيقات،  عــن  بيلد  �سحيفة  ونقلت 
الأملاين  اجلي�س  ثكنات  الع�سكرية" با�ستك�ساف  "الذراع 
من  للتحقق  وبــافــاريــا،  فــورمتــبــريغ  وبـــادن  هي�سن  يف 
بالنظام  الإطاحة  بعد  املجموعة  قوات  لإيــواء  مالءمتها 
املحيطة  املجموعة  مع  التحقيق  يجري  بينما  احلــايل، 
اإرهابية  منظمة  ت�سكيلها  يف  لال�ستباه  هــرني  بــالأمــري 

والتخطيط لعمل عنف خطري ي�سكل خطرا على الدولة.
مع  التحقيقات  اإن  الأملــانــيــة،  الداخلية  وزارة  وقــالــت 
التهديد  عــمــق  ك�سفت  اعتقالها  جـــرى  الــتــي  العنا�سر 

�سد  بحزم  �سيطبق  القانون  واإن  الداخل،  يف  الإرهابي 
اأن  اأملانية  تقارير  ذكــرت  وقــت  يف  املتطرفة،  العنا�سر 
يف  ا�ستخدامها  يتم  املعتقلني  مع  امل�سبوطة  الأ�سلحة 

اجلي�س الأملاين.
وت�سم حركة "رايخ�سربغر" املنفذة للمحاولة النقالبية 
املوؤامرة  نظريات  واأ�سحاب  اجلدد  النازيني  من  ــرادًا  اأف
اجلمهورية  �سرعية  يرف�سون  ممن  لل�سالح  وموؤيدين 
ال�سنوات  الأملانية احلديثة. وازدادت احلركة تطرفًا يف 
املدعون  وقال  متزايدًا.  اأمنيًا  خطرًا  واعُتربت  الأخرية، 
الدولة  ملوؤ�س�سات  عميق  رف�س  يجمعهم  "املتهمني  اإن 
اأملانيا  والنظام الأ�سا�سي احلر والدميقراطي جلمهورية 
الحتادية"، لفتني اإىل اأن امل�ستبه بهم كانوا مدركني باأن 
ا�ستخدام و�سائل  اإل من خالل  خطتهم ل ميكن حتقيقها 

ع�سكرية والعنف �سد ممثلي الدولة.

حظر وتجميد حسابات 
شركات تمول الحوثي

عدن - البالد
ــد الــبــنــك املـــركـــزي الــيــمــنــي يف عــدن،  جــّم
واأفـــراد  ل�سركات  بنكية  ح�سابات  وحظر 
وكيانات متول ميلي�سيا احلوثي، من بينها 
�سركات نفطية وا�سترياد و�سركات �سرافة، 
واإدراجها يف القائمة ال�سوداء، وذلك �سمن 
قرار  لتنفيذ  اليمنية،  احلكومة  اإجـــراءات 
جمــلــ�ــس الـــدفـــاع الــوطــنــي الــــذي اأ�ــســدره 
ميلي�سيا  بت�سنيف  وق�سى  املا�سي،  ال�سهر 

احلوثي "جماعة اإرهابية".
الــيــمــنــي جتميد  املـــركـــزي  ــنــك  ــب ال واأقــــــر 
ح�سابات وحظر 12 �سركة، بناء على قرار 
الإرهاب  قائمة  يف  كيانات  بــاإدراج  النيابة 
الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�سيل  ملكافحة 
اإىل قرار  ا�ستنادًا  ياأتي  اأن ذلك  اإىل  م�سريًا 
اأفراد وكيانات  اإدراج  النيابة العامة ب�ساأن 
من�ساآت  على  م�سددًا  الإرهـــاب،  قائمة  يف 
ال�سرافة ب�سرعة تنفيذ القرار وتزويده مبا 
الإجــراءات  ال�سرافة  �سركات  اتخاذ  يفيد 
الــالزمــة، وذلـــك خــالل يــومــني مــن �سدور 

التعميم.

واأعن جمل�س الدفاع الوطني اليمني ال�سهر 
املا�سي، ت�سنيف ميلي�سيا احلوثي "جماعة 
اإرهابية"، وتوعد باتخاذ اإجراءات �سارمة 
جتاه الكيانات اأو الأفراد الذين يقدمون لها 

الدعم وامل�ساعدة.
الأمم  بعثة  رئي�س  جنــا  ثــانــيــة،  جهة  مــن 
املــتــحــدة لــدعــم اتــفــاق احلــديــدة اجلـــرنال 
لغم  انفجار  من  بــريي،  مايكل  الأيرلندي، 
اأثناء مرور موكبه بالقرب من حي 7 يوليو 
البحر  على  ال�ساحلية  مدينة  احلديدة  يف 
املوؤمتر  يتطرق  ومل  اليمن.  غرب  الأحمر، 
ــــالأمم املــتــحــدة يف  ــيــومــي ل الــ�ــســحــايف ال
البعثة  قالت  فيما  احلادثة،  لذكر  نيويورك 
اأذى،  باأي  اإن طاقمها مل ي�سب  على تويرت 
قافلة  لــه  تعر�ست  الــذي  النفجار  نتيجة 

البعثة مبديرية احلايل مبدينة احلديدة.
كانت  البعثة  قافلة  بـــاأن  املــ�ــســادر  وتفيد 
احلديدة،  مدينة  يف  تفقدية  جولة  جتــري 
العربة  عجالت  حتت  اأر�سي  لغم  وانفجر 
تتو�سط  كانت  والتي  القافلة،  من  الثانية 
�سيارات  ثــالث  مــن  املــكــونــة  البعثة  قافلة 

مدرعة و�سيارة اإ�سعاف.

طهران - البالد
علي  �سقيقها  مــن  خامنئي،  ح�سيني  بـــدري  تـــرباأت 
ي�ستمع  ل  اأنـــه  معتربة  الإيـــــراين،  املــر�ــســد  خامنئي 
مرتزقته  �سوت  اإىل  ين�ست  بل  ال�سعب،  �سوت  اإىل 
وهذا  الإيــراين،  ال�سعب  �سوت  اأنه  ويعترب  وعمالئه، 

من اخلطاأ مبكان.
الفار�سية  باللغتني  مفتوحة  ر�سالة  بـــدري،  وبعثت 
والإجنليزية، ن�سرها جنلها حممد مراد خاين طهراين، 
خامنئي،  من  فيها  تــرباأت  "تويرت"،  على  ح�سابه  عرب 
قائلة:  و�سفها،  حد  على  ال�ستبدادية"،  "خالفته  ومن 

العقود  خــالل  ثكاىل  اأ�سبحن  الأمــهــات  من  "العديد 
الأربعة املا�سية، لذا اأرى اأنه من املنا�سب اأن اأقف اإىل 
الــرباءة من �سقيقي، واأعــرب عن  اإعــالن  جانبهن عرب 
تعاطفي مع جميع الأمهات احلزينات اإثر جرائم نظام 
الع�سر  اإىل  اخلميني  عهد  من  الإ�سالمية  اجلمهورية 

احلايل للخالفة ال�ستبدادية لعلي خامنئي".
الإيرانيات،  اأمهات  كل  "مثل  الر�سالة:  يف  واأ�سافت 
لبتعاد  اأي�سا  باحلزن  اأ�سعر  احلــداد،  يع�سن  اللواتي 
من  بالعنف،  ابنتي  يعتقلون  فعندما  عــنــي،  ابنتي 
الوا�سح اأنهم ميار�سون العنف اآلف املرات على اأبناء 

وبنات الآخرين امل�سطهدين".
خاين  مــراد  فريدة  على  اأ�سبوع،  قبل  القب�س  واألقي 
توجهت  عندما  خامنئي،  علي  �سقيقة  ابنة  طهراين، 
اإىل مكتب املدعي العام تلبية ل�ستدعائها من قبل مكتب 
املــدعــي الــعــام لــثــورة يف طــهــران، وكــانــت فــريــدة قبل 
الدويل  املجتمع  فيه  فيديو دعت  ن�سرت مقطع  قد  ذلك 
لقطع العالقات مع النظام الإيراين الذي يقوده خالها 
خامنئي. ويف اإ�سارة اإىل معار�سة زوجها علي طهراين 
بدري:  اأ�سافت  ابنتها،  اأن�سطة  واإىل  خامنئي،  لعلي 
اأخي  اآذان  اإىل  النا�س  اأ�سوات  اأو�سلت  �سنوات  "منذ 
راأيت  اأن  بعد  ولكن  اإن�ساين،  كواجب  خامنئي،  علي 
قمع  يف  اخلميني  طريقة  وموا�سلته  ا�ستماعه  عــدم 
وقتل الأبرياء، قطعت العالقات معه"، م�سيفة:"نظام 
جمهورية اخلميني الإ�سالمية وعلي خامنئي مل يجلب 
اأمتنى  والإيرانيني.  لإيران  والقمع  واملعاناة  الأمل  اإل 
احلاكم  ال�ستبداد  نظام  واإ�ــســقــاط  ال�سعب  انت�سار 
و�سفتهم  ومن  الثوري،  احلر�س  مطالبة  اإيران"،  يف 
اأ�سرع  اأر�سا يف  اأ�سلحتهم  اإلقاء  بـ"مرتزقة خامنئي"، 

وقت ممكن والن�سمام اإىل ال�سعب قبل فوات الأوان.
والتي  اإيــران،  يف  الحتجاجية  التحركات  وتتوا�سل 
ُو�سفت بغري امل�سبوقة يف مدتها وم�سمونها، منذ نحو 
3 اأ�سهر، بينما يتوا�سل الدعم الدويل لهذه التحركات، 
وقال ال�سيناتور الأمريكي اجلمهوري ليند�سي غراهام 
حول التظاهرات يف اإيران، اإنه يجب عزل اإيران اأكرث، 
واأخذ الق�سية اإىل الأمم املتحدة ومقا�ساة طهران على 

الأ�سعدة جميعها.

بسبب تجاهله صوت الشعب

شقيقة خامنئي تتبرأ منه
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توظيف الثقافة نحو »المستقبل األخضر«

ميدان الدرعية ينبض بالترفيه والضيافة والثقافة

فعاليات متنوعة في أسبوع مسك للفنون
الريا�ض - البالد

ت�سهد فعاليات اأ�سبوع م�سك للفنون، الذي ينظمه 
بن  حممد  ملوؤ�س�سة  التابع  للفنون  م�سك  معهد 
برامج  ال�ساد�سة،  ن�سخته  يف  "م�سك"،  �سلمان 
اأيام من  �ستة  ت�ستمر على مدى  حافلة ومتنوعة 
املعار�س والعرو�س الفنية، واملنتدى الإبداعي، 
الإنــتــاج  اأ�ــســكــال  لتعزيز  املخت�سة،  والــــدورات 
الإبداعي يف جمال الفنون الب�سرية متا�سيًا مع 
مزدهر  اإبــداعــي  جمتمع  تنمية  يف  املعهد  ــة  روؤي

ليكون الفن متاحًا للجميع.
للفنون  مــ�ــســك  اأ�ــســبــوع  فــعــالــيــات  وتــتــمــحــور 
تغلغله  وكيفية  احلنني،  مفهوم  حول  واأن�سطته 
يف ثنايا الفن والت�سميم، بينما يتناول املنتدى 
من  والثامن  ال�سابع  يومي  يقام  الذي  الإبداعي 
دي�سمرب اجلاري الذكريات وامل�ساعر ليطرح من 
اجلماعية،  الذاكرة  اإىل  تتطرق  حوارات  خاللها 
بف�سل  قــامــت  ــتــي  ال املــجــتــمــعــات  اإىل  مــتــطــلــعــًا 
التفكري  واإىل  الإبـــداع،  برفد  عاطفية  حمفزات 

مب�ساحات قيد ال�ستك�ساف.
بالفن،  متخ�س�سني  الإبــداعــي  املنتدى  ويجمع 
الإبــداعــيــة  اخللفيات  خمتلف  مــن  الفكر  وقـــادة 
يف  واحلنني  بالذاكرة  تتعلق  موا�سيع  لنقا�س 

بارزون  متحدثون  فيها  ي�سارك  متعددة  حوارات 
يف القطاع الإبداعي، كما يطرح مو�سوع احلنني، 
ذاكرتنا  وحفظ  لأر�ــســفــة  للحراك  دعــوة  فيطلق 
بحث  اأجل  من  املعلومات،  وم�ساركة  اجلماعية، 
وابتكار طرق كفيلة باحلفاظ على ذاكرة الثقافات.
اأ�سبوع  �سمن  والت�سميم  الــفــن  �ــســوق  ويــوفــر 
فنانًا   80 من  لأكرث  جمانيا  جناحا  للفنون  م�سك 
فر�سًا  تخلـق  اإبداعـيـة  من�سـة  وهــو  وم�سممًا 
للنـمـو املـهـني والتعــاون الإبداعـي بيـن الفنانيـن 
يف  الأعــمـــــال  ورواد  واحلرفييـن  وامل�سمـمـيـن 
التعليمية  الربامج  تتيح  فيما  الإبداعـي،  املجـال 
والطلبة،  ال�ساعدين،  للفنانني  الأ�سبوع  �سمن 
وهواة الفن لإطالق مواهبهم الإبداعية، وتطوير 

قدراتهم.
للفنون  م�سك  معهد  يقدم  العامل  هذا  ن�سخة  ويف 
حيث  �سراب"  لــلــفــنــون:  م�سك  "منحة  مــعــر�ــس 
م�سك  منحة  متلقي  اأعـــمـــال  نــتــاج  فــيــه  يــعــر�ــس 

�ساعدين  فنانني  �ستة  الثالثة،  بن�سختها  للفنون 
والإمــــارات  والــكــويــت  اململكة  مــن  ا�ستثنائيني 
واملغرب تعمقوا يف مفهوم "�سراب" عرب خيالت 

�سرد  واإعــــادة  الب�سرية  والــظــواهــر  ال�سحراء، 
معر�س  هناك  اأن  كما  والثقافة،  الــراث  حكايات 
خمتلف  من  فنانني  ع�سرة  يجمع  "عزمية" الذي 

م�سك  معهد  معر�س  يقدم  وقت  يف  اخلليج،  دول 
للفنون اثني ع�سر فنانًا �سعوديًا وعامليًا تدور حول 
مفهوم الزمن والذاكرة من خالل عد�سة التقنيات 
"اأحاديث احلنني"، وينظم  النا�سئة حتت عنوان 
لتنمية قطاع  الريا�س  املحلي يف  الإقامة  برنامج 
الفن، فيما ي�سكل �سالون مكتبة الفن حمطة التقاء 
تقّدم حوارات،  اأم�سّيات  الأدب والفن يف  لع�ساق 

وقراءات، ومن�سات توقيع كتب جديدة.
واأو�سحت الرئي�سة التنفيذية ملعهد م�سك للفنون، 
هذا  ن�سخة  يف  يتطلع  املعهد  اأن  ال�سلطان  رمي 
العام من اأ�سبوع م�سك للفنون اإىل الحتفاء بالفن 
للجميع  ثــري  فني  حمــتــوى  وتــقــدمي  والفنانني 
املنطقة،  يف  الثقافية  النقا�سات  وتعزيز  لتحفيز 
اإليها  الــفــنــانــون  يــحــتــاج  الــتــي  املن�سة  وتــوفــري 
للتعبري عن اأنف�سهم يف ظل ا�ستمرار جناح برامج 
قطاع  تنمية  يف  امل�ساهمة  اإىل  الــرامــيــة  املعهد 
والإنتاج  املحتوى  واإثراء  ال�سعودية  الإبداع يف 

الفني من خالل جمموعة من الربامج الداعمة.

الريا�ض - البالد
"الثقافة وامل�ستقبل  ال�سعودية مبادرة  اأطلقت اململكة العربية 
الوعي  ورفع  الثقافة،  دور  تعزيز  اإىل  تهدف  الأخ�سر" التي 
مبركزية الثقافة يف التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة، وحتُث على 
ر�سم �سيا�سات ثقافية وبرامج �ساملة ت�سهم يف حتقيق الكفاءة 
املناخي،  التغريرُّ  اآثــار  من  والتخفيف  املـــوارد،  ا�ستخدام  يف 
حتدياتها  مع  والتعامل  معها،  التكّيف  على  القدرة  وتعزيز 

املختلفة.
فرحان،  بن  عبدالله  بن  بدر  الأمــري  ال�سمو  �ساحب  وبرعاية 
والثقافة  للربية  الوطنية  اللجنة  رئي�س  الــثــقــافــة،  وزيـــر 
املنظمة  مع  بالتعاون  الثقافة  وزارة  ا�ست�سافت  والعلوم، 
الثالثة  "الألك�سو" الدورة  للربية والثقافة والعلوم  العربية 
الــ�ــســوؤون  عــن  املــ�ــســوؤولــني  الــــوزراء  مــوؤمتــر  مــن  والع�سرين 
مدينة  يف  )الأربـــعـــاء(  اأمــ�ــس  الــعــربــي،  الــوطــن  يف  الثقافية 
الريا�س، بح�سور وزراء وم�سوؤولني من 20 دولة عربية، اإىل 
الدولية  واملنظمات  العربية  الدول  جامعة  عن  ممثلني  جانب 

والإقليمية.
والع�سرين:  الثالثة  الدورة  رئي�س  الثقافة،  وزير  �سمو  وقال 

مو�سوع  حــول  تتمحور  التي  العام  هــذا  دورة  "ت�ستهدف 
القطاع  جعل  الأخــ�ــســر(،  وامل�ستقبل  )الثقافة  وهــو  رئي�س 
الثقايف اأكرث ا�ستدامًة، حيث ن�سعى لأن تكوَن انطالقًة جلهود 
دولية ت�سمل القطاع الثقايف مبختلف تفّرعاته، ومتتد لتغطي 

جميع عنا�سر �سل�سلة القيمة فيه".
الأخ�سر  امل�ستقبل  نحو  الثقافة  توظيف  "ي�سهُم  واأ�ــســاف: 
الأمر  وهو  العاملي،  التنموي  النقا�س  يف  الثقافة  تر�سيخ  يف 
العهد  ويل  و�سمو  ال�سريفني،  احلــرمــني  خــادم  يوليه  الــذي 
الفاعلة  اململكة  م�ساركة  عرب  الكاملة  عنايتهما  الله-  -حفظهم 
الثقافة  مو�سوع  ياأتي  كما  العاملية،  الثقافية  املن�سات  يف 
اململكة  روؤيــة  م�ستهدفات  مع  متوائمًا  الأخ�سر  وامل�ستقبل 
لتعزيز  اجلماعية  اجلــهــود  اململكة  تدعم  هنا،  ومــن   2030
املعارف واملهارات واملمار�سات املت�سلة بجعل القطاع الثقايف 

اأكرث ا�ستدامة و�سداقة للبيئة".
زيــادة  يف  الثقافة  قــوة  من  ال�ستفادة  �سبل  املــوؤمتــر  وبحث 
ومواجهة  املناخي،  التغري  يفر�سه  الــذي  بالتحدي  الوعي 
الأزمات طويلة الأمد املتعددة اجلوانب واملرتبطة بالعواقب 
الأحيائي  التنوع  وفــقــدان  احلـــراري،  لالحتبا�س  الوخيمة 

امل�ستدامة،  غري  والتنمية  الع�سوائي،  احل�سري  والتو�سع 
اإ�سافة اإىل بحث اآليات تعزيز الوحدة الثقافية لالأمة العربية 
من خالل بناء جمتمعات املعرفة املتعددة وال�سمولية، وتعزيز 
انفتاح الثقافة العربية على ثقافات العامل، ودعم الأوا�سر مع 
امل�سروع  �سياغة  يف  الفاعل  والإ�سهام  الإن�سانية،  الثقافات 
مع  والتنوع،  الختالف  قيم  اإطــار  يف  الإن�ساين  احل�ساري 
مراعاة خ�سو�سيات الثقافة العربية الزاخرة ح�ساريًا وتراثيًا 
و�سريورتها  دميومتها  ت�ستمد  لكونها  ومعرفيًا،  وتاريخيًا 
والتاريخية  اجلغرافية  مناهلها  وتعدد  وعراقتها  تنوعها  من 
واللغوية. واطلع املوؤمتر على نتائج وخمرجات موؤمتر اللغة 
امللك �سلمان  اأقامه جممع  الذي  الدولية  العربية يف املنظمات 
من  �سامية  برعاية  الريا�س  مدينة  يف  العربية  للغة  العاملي 
على  املوؤمتر  واأثنى  الله-  -اأيــده  ال�سريفني  احلرمني  خــادم 
جهود اململكة يف خدمة اللغة العربية ومبادرتها الرائدة بدعم 
الدولية،  املنظمات  واأعمال  اأروقــة  يف  العربية  اللغة  ح�سور 
حاثا على الأخذ بتو�سيات املوؤمتر، ومهنئًا جممع امللك �سلمان 
ُي�سكل  الــذي  املوؤمتر  اأعمال  جناح  على  العربية  للغة  العاملي 

دفعًا قويًا يف نقل اللغة العربية اإىل املحافل الدولية.

الريا�ض - البالد
جمموعة  مع  اتفاقية  الدرعية  بوابة  تطوير  هيئة   وقعت 
لفتتاح  وال�سيافة"  العاملي  الإعــالم  "قطاع  اآوت-  "تامي 
الناب�س  القلب  الذي ميثل  الدرعية  ميدان  موقع جديد يف 
امل�سروع  يف  احلياة  ومنــط  والتجزئة  التجارة  لأن�سطة 

الذي تبلغ م�ساحته 14 كيلو مرًا مربعًا.
الريا�س" واحًدا  اآوت  "تامي   مبوجب التفاقية �سيكون 
ويتوقع  الدرعية،  ميدان  يف  الرئي�سية  املعامل  اأهــم  من 
الــذي  الــ�ــســوق  و�سيغطي   ،2027 عــام  يف  افتتاحه 
ــاأكــولت والــثــقــافــة واحلــائــز عــلــى عـــدد من  ــامل يعنى ب
مر  اآلف   9 تبلغ  م�ساحة  املرموقة  العاملية  اجلوائز 
واملطاعم  الطهاة  اأف�سل  �سيجمع  كما  بطابقني،  مربع 

والتجارب الثقافية يف الريا�س حتت �سقف واحد.
وفر�سًا  م�ساحة  ال�سوق  �سيوفر  ال�سباب،   ولدعم 
لــلــكــوادر احلــائــزة على جــوائــز، وكــذلــك املــواهــب 
و�سيحتوي  والثقافة.  الطهي  جمالت  يف  ال�سابة 

عــلــى 23 مــطــبــخــا وخــمــ�ــســة اأمـــاكـــن لــتــقــدمي املــ�ــســروبــات، 
طبخ  واأكادميية  واملعار�س،  للفعاليات  مفتوحة  وم�ساحات 
وخمترب. كما �سيكون مبقدور ال�سيوف الختيار بني تناول 
من  اأكــرث  وجــود  مع  الطلق  الــهــواء  يف  اأو  بالداخل،  الطعام 

مقعًدا.  1650
وقالت هويل �ساندز، مديرة التحرير يف املجموعة: نركز يف 
املن�سات  وتوفري  املحلي،  بالإبداع  الحتفاء  على  اآوت  تامي 
للمواهب املحلية، وال�سماح جليل ال�سباب ال�سعودي الطموح 
لأنف�سهم،  ببنائه  يــقــومــون  الـــذي  امل�ستقبل  عــن  بالتعبري 
ا  عرو�سً بالكامل  تطويره  مت  الذي  الدرعية  ميدان  و�سيوفر 
وال�سيافة،  والرفيه،  بالتجزئة،  البيع  جمــالت  يف  فريدة 
والعرو�س الثقافية ل�سكان الريا�س وزوارها. وتزيد م�ساحة 
امليدان على 180 األف مر مربع حتتوي على اأكرث من 400 
وثالثة  فــاخــرة،  فــنــادق  �ستة  وهــنــاك  عاملية،  جتــاريــة  عالمة 
للمكاتب  فخمة  مباٍن  وخم�سة  راقية،  �سكنية  �سقق  جممعات 
الطلق من جانبه،  الهواء  للفعاليات يف  20 مكاًنا  واأكرث من 

ذكر ال�سيد جريي اإنزيريلو، الرئي�س التنفيذي ملجموعة هيئة 
تطوير بوابة الدرعية نت�سارك مع فريق تامي اآوت ماركت يف 
لل�سكان املحليني  روؤيتنا ل�سنع جتربة طعام ناب�سة باحلياة 
التجزئة  جتارة  اأن�سطة  وا�ستكمال  �سواء،  حٍد  على  والــزوار 
يف  وخا�سة  الدرعية،  يف  املتاأ�سلة  والثقافة  احلياة  ومنط 

ميدان الدرعية".
بدوره، قال جاي كولدرين الرئي�س التنفيذي امل�سارك يف تامي 
اآوت ماركت:  مع تركيز اململكة على قطاع ال�سياحة، فاإن ثقافة 
تناول الطعام الرا�سخة �سوف توا�سل النمو، وكذلك امل�ساهد 
جتربة  تقدمي  اإىل  ب�سغف  نتطلع  لذلك  املــتــطــورة،  الثقافية 

فريدة.
 وكجزء من روؤية اململكة 2030، �سيتم حتويل الدرعية اإىل 
اأهم وجهة تاريخية وثقافية ومنط حياة يف اململكة واإحدى 
ويحقق  الــعــامل،  يف  التاريخية  ال�سياحية  الــوجــهــات  اأهـــم 
م�سروع تطوير بوابة الدرعية الذي تبلغ قيمته 63.2 مليار 

دولر تقدما كبريا بوترية مت�سارع.

أكد دعم الجهود الجماعية لتعزيز المعارف.. بدر بن فرحان:

اتفاقية بين هيئة التطوير و»تايم آوت ماركت«

تعزيز أشكال اإلنتاج اإلبداعي

سمو وزير الثقافة يلتقي نظيرته المصرية في الرياض



أول ناشر كفيف لـ             :

متضمنًا برنامجًا ثقافيًا  ومؤتمرين للخيال العلمي 

جدة ـ يا�سر خليل
تنظم هيئة الأدب والن�ضر والرتجمة معر�ض جدة الدويل للكتاب اعتبارا من اليوم وحتى 17 دي�ضمرب اجلاري، وذلك �ضمن مبادرة 
باململكة،  الكتاب  معار�ض  اإقامة  يف  التو�ضع  على  خاللها  من  تعمل  التي  للهيئة،  ال�ضرتاتيجية  املبادرات  الكتاب" اإحدى  "معار�ض 
بو�ضفها نوافَذ ثقافية جتمع �ضّناع الأدب والن�ضر والرتجمة من املوؤ�ض�ضات وال�ضركات املحلية والدولية مع القراء واملهتمني، بالإ�ضافة 

اإىل الربامج الثقافية املرثية امل�ضاحبة لهذه املعار�ض، لتوفر جتربة ثقافية متكاملة ملختلف اأطياف املجتمع.

09اخلمي�ض 14 جمادى الأوىل 1444هـ املوافق 8 دي�ضمرب 2022م ال�ضنة 91 العدد 23792 متابعاتاألسبـوعية

 تجاوزت التحديات وحققت طموحاتي بالتأليف 

900 دار نشر تشارك في » كتاب جدة «

واملوؤلف  بالكاتب  "البالد"  التقت  ال�ضياق  هذا  ويف 
الأ�ضبق  اإب�ضار  جمعية  عام  اأمــني  بلو  توفيق  حممد 
عامة،  ن�ضر  دار  يوؤ�ض�ض  عربي  كفيف  اأول  يعد  الذي 
ويد�ضن عددًا من املوؤلفات ال�ضعودية يف جمال الأدب، 
الق�ض�ض العربية، املذكرات، الرواية، الثقة بالنف�ض، 
النرث  نقد،   – العربي  ال�ضعر  الق�ضرية،  الق�ض�ض 

العربي، اللغة العربية – النحو.
دار  تاأ�ضي�ض  بداأت فكرة  بلو  ال�ضياق يقول  ويف هذا 

وتوجهي  اإب�ضار  جمعية  مــن  ا�ضتقالتي  فــور  ن�ضر 
وزير  معايل  قبل  من  تكرميي  بعد  والكتابة  للتاأليف 
ملتقى  يف  الربيعة  توفيق  الدكتور  الأ�ضبق  التجارة 
ومكتبا  جتاريا  �ضجال  مبنحي  الأعمال  �ضباب  رواد 
�ضجال  ي�ضدر  كفيف  اأول  ب�ضفتي  عــام،  ملدة  جمانيا 

جتاريا مبنظومة وزارة التجارة اجلديدة،
تاأ�ضي�ض �ضركة  الوقت نف�ضه عملت جاهًدا على  ويف 
للن�ضر«.  »�ضطور  حمــدودة  م�ضوؤولية  ذات  �ضغرية 

اأنــــــه مل يـــكـــن لـــدي  رغـــــم 
خــــربة مــكــتــ�ــضــبــة �ــضــابــًقــا 
الن�ضر،  دور  تاأ�ضي�ض  يف 
ومــــنــــهــــا انــــطــــلــــقــــت يف 
والكتابة،  الن�ضر  جمــال 
رحلتي  موؤلفي  واأ�ضدرت 
عـــرب الــ�ــضــنــني، الأديـــــب 
طــــاهــــر زخمــــ�ــــضــــري يف 
كتابة  ومار�ضت  �ضطور. 
رغــم  ال�ضحفية  ــقــالت  امل
وال�ضعوبات  التحديات 

التي واجهتها بحكم اإعاقتي الب�ضرية.
لحظت  التي  والتحديات  ال�ضعوبات  �ضوء  وعلى 
امل�ضار  اأخذه هذا  قد يواجهها يف حالة  اأي كفيف  اأن 
تقدمت قبل اأكرث من عام باقرتاح لهيئة الأدب والن�ضر 
والــرتجــمــة بـــاأن يــتــم اإعـــطـــاء املــوهــوبــني مــن ذوي 
بني  املربمة  التفاقية  من  بالنتفاع  الأولوية  الإعاقة 
بفتح  الن�ضر«  دور  ريــادة  »م�ضروع  ومن�ضاآت  الهيئة 
اإليها، ويح�ضلون  ي�ضهل و�ضولهم  بهم  م�ضار خا�ض 
وبرامج  مي�ضرة  وقرو�ض  مالية  منح  على  مبوجبه 
حمتواهم  �ضناعة  مــن  متكنهم  متخ�ض�ضة  تــدريــب 
تعمل  بهم  خا�ضة  من�ضاآت  فتح  اأو  ون�ضره،  الفكري 
�ضروط  وفق  والرتجمة،  والن�ضر  الأدب  جمالت  يف 

ومــعــايــري حتــددهــا »الــهــيــئــة« و»مــنــ�ــضــاآت« 
بالعمل والتن�ضيق مع وزارة املوارد الب�ضرية 
بالأ�ضخا�ض  املعنية  الجتماعية  والتنمية 

ذوي الإعاقة.
وبعد اأن مكنني الله من اأن اأكون من املوؤلفني 
املكفوفني وامل�ضاركة مبوؤلفاتي يف معار�ض 
 2018،2019 2017م،  الــعــام  يف  الكتاب 
كاأول  الرابعة  جتربتي  الله  باإذن  �ضاأخو�ض 

نا�ضر كفيف.
الب�ضرية  الإعاقة  ذوي  من  باأقراين  واأهيب 
والن�ضر  التاأليف  جتربة  بخو�ض  املوهوبني 

اأعمال  جمــال  لفتح  امللهمة،  جتاربهم  بكتابة  بـــدءًا 
وزارة  واأدعو  الب�ضرية،  الإعاقة  لذوي  تقليدية  غري 

ووزارات  الجتماعية  والتنمية  الب�ضرية  املـــوارد 
لنا  الالزم  الدعم  بتقدمي  والتجارة  والإعــالم  الثقافة 

للنجاح يف هذا املجال.

جدة - يا�سر خليل
)اخلمي�ض(  غدًا  والرتجمة  والن�ضر  الأدب  هيئة  ُتد�ضن 
معر�ض جدة للكتاب 2022 حتت قبة )�ضوبر دوم( جدة، 
ن�ضر حملية وعربية  دار  اأكرث من 900  م�ضاركة  و�ضط 
ودولية، و�ضيقدم املعر�ض لزّواره عرب برناجمه الثقايف 
الثقافية  والأن�ضطة  بالفعاليات  مليئة  باقة  امل�ضاحب، 

املرثية يف خمتلف ف�ضول الأدب واملعرفة والعلوم.
ويت�ضمن الربنامج الثقايف للمعر�ض الذي ميتد اإىل 17 
دي�ضمرب، اأكرث من 100 فعالية تتوزع ما بني اجلل�ضات 
"حديث  احلوارية والأم�ضيات ال�ضعرية، بالإ�ضافة اإىل 
الكتاب" الذي يجمع الُقراء بنخبٍة من املوؤلفني والكّتاب 
ي�ضت�ضيف  التي  العمل،  ور�ــض  عــن  ف�ضاًل  املف�ضلني، 
جمموعة بارزة من املتحدثني ال�ضعوديني والدوليني يف 
خمتلف املجالت. اإىل جانب تخ�ضي�ض من�ضات لتوقيع 
اأكرث من 400  ي�ضمل  ال�ضعودي  للموؤلف  الكتب، وركنًا 
للكتب  واأجنحة  الذاتي،  الن�ضر  ذوي  للموؤلفني  عنوان 
جل�ضات  ال�ضامتة،  الكتب  الرقمية،  املكتبة  ال�ضوتية، 

ومناطق للقراءة، ومقاٍه جتمع ع�ضاق الكتب.
على  ال�ضوء   2022 للكتاب  جــدة  معر�ض  ي�ضلط  كما 
للر�ضوم  املــاجنــا  ــن  وف )الأمنــــي(  املــ�ــضــورة  الق�ض�ض 

من  الــعــديــد  ت�ضم  اأجــنــحــة  تخ�ضي�ض  عــرب  اليابانية 
املاجنا،  ر�ضوم  كتب  موؤلفي  مقابلة  ومنها  الفعاليات، 
بالإ�ضافة  امل�ضورة.  الق�ض�ض  اأبطال  لأ�ضهر  وم�ضرية 
وحكواتي  للطفل،  م�ضرحًا  تت�ضمن  للطفل  منطقة  اإىل 
لرواية الق�ض�ض، ومنطقة لالألعاب، وعرو�ض واأن�ضطة 
الت�ضويرية،  املو�ضيقى  لأ�ــضــهــر  وعــرو�ــض  تفاعلية، 
لــدى  املف�ضلة  املــتــحــركــة  الــر�ــضــوم  اأفــــالم  ومو�ضيقى 
رزق  ر�ضا  مثل  الفنانني  اأبــرز  �ضيوؤديها  التي  الأطفال، 

وطارق طرقان.
موؤمتر  اأول  اإقــامــة  للكتاب،  جــدة  معر�ض  و�ضي�ضهد 
دي�ضمرب،   9-8 يومي  خــالل  باململكة  العلمي  للخيال 
ومنها  والأن�ضطة؛  الفعاليات  من  جمموعة  واملت�ضمن 
ركن هواة جمع املقتنيات، بحيث يعر�ض هواة اخليال 
العلمي مقتنياتهم بغر�ض فتح جمال للنقا�ض وم�ضاركة 
اخلربات اأو تبادل املقتنيات مع احل�ضور، كما يحت�ضن 
الخــرتاعــات  ــــراز  لإب الأوىل  تفاعليتني؛  جــداريــتــني 
وُبنيت  العلمي،  اخليال  اأدب  من  امل�ضتوحاة  الب�ضرية 
على اأ�ضا�ضه، والثانية خم�ض�ضة لتاريخ اخليال العلمي؛ 
لُتربز اأهم اأعمال اأدب اخليال العلمي منذ ن�ضاأته واأبرز 

الإ�ضهامات العربية فيه على مدار الزمن.
من  وموؤلفني  ُكّتابًا  العلمي  اخليال  موؤمتر  وي�ضت�ضيف 

الفر�ضة  ويتيح  الإبــداعــيــة،  الكتابة  يف  اخلــربة  ذوي 
يف  اأعمالهم  م�ضودات  ومناق�ضة  لعر�ض  الكتابة  لهواة 
من  وال�ضتفادة  الآراء  وتــبــادل  العلمي،  اخليال  عــامل 
خرباتهم لإنتاج اأعمالهم، وجتارب تفاعلية يف خمتلف 
لــنــوادي  جل�ضات  تخ�ضي�ض  جــانــب  اإىل  ــارات،  املــ�ــض
على  ُينظم  كما  العلمي،  اخليال  كتب  ملناق�ضة  القراءة، 
علمي  خــيــال  �ضخ�ضيات  ل�ضناعة  م�ضابقة  هام�ضه 
م�ضتوحاة من اململكة، بحيث توجه لالأطفال، ف�ضاًل عن 
لت�ضاعدهم  لالأطفال؛  املوجهة  ق�ضتك"  "ا�ضنع  فعالية 
فعاليات  �ضمن  �ضيقام  كما  وطباعتها.  ق�ضة  كتابة  على 
الرقمي  الن�ضر  مــوؤمتــر  الــقــادم،  ال�ضبت  يــوم  املعر�ض 
جل�ضاته  يف  لي�ضتعر�ض  اململكة؛  يف  نوعه  من  الأول 
احلوارية، وور�ض العمل، عددًا من الق�ضايا اجلوهرية 
تقنيات  اأحدث  اأبرزها؛  الرقمي، ومن  الن�ضر  يف حركة 
املمار�ضات  واأف�ضل  الرقمي،  التحول  ظــل  يف  الن�ضر 
امللكية  وحــقــوق  والــرتجــمــة  والــتــوزيــع  الت�ضويق  يف 
النوعية  واملــبــادرات  الرقمي،  الن�ضر  �ضوق  يف  للكتب 
واملبتكرة، والتحديات التي تواجه دور الن�ضر العاملة 
يف هذا املجال، بالإ�ضافة اإىل تبادل اخلربات والأفكار 
بني قيادات عامل الن�ضر واملتخ�ض�ضني واخلرباء ودور 

الن�ضر املتخ�ض�ضة حول العامل.



ال�������ش���واط���ئ  وت���ك�������ش���ف  يف ه������ذه 
جوانب  من  مهمًا  جانبًا  البانورامية 
واملتناغم  اململكة،  طبيعة  يف  اجلمال 
بني الرمال واملياه واملناخ من حمافظة 
حقل �شمااًل، مرورًا مبحافظتي البدع 
و�شباء وو�شواًل اإىل حمافظة الوجه 

واأملج غربي املنطقة.
للطيور  اآم���ًن���ا  م��وط��ًن��ا  ت��ب��وك  وُت��ع��د 
م�شار  ق��ل��ب  يف  ل��وق��وع��ه��ا  امل��ه��اج��رة 
بني  الطيور  ه��ذه  م��ن  االآالف  هجرة 
على  ال�شيما  واأوروب���ا،  اآ�شيا  قارتي 
جزرها املُقدرة اأعدادها ب�100 جزيرة، 
الطبيعة  ع��ن  احل��دي��ث  ي��اأت��ي  ف��ح��ني 
"البحر"  فاإن بو�شلة  البكر،  البحرية 
اإىل  املوج  قارب  عرب  مبا�شرة  تقودنا 
قبالة  ت�شرتخي  التي  احلاملة  اجل��زر 
بيئاتها  وتتنوع  املنطقة،  �شواطئ 
والقارية  والرملية  املرجانية  بني  ما 
ومياه  ِبي�ض  و�شواطئ  والربكانية، 
تنب�ض  بكر  وُج��زر  �شافية،  فريوزية 
احلياة  تقنيات  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا  ب��احل��ي��اة 

الع�شرية.
لكل  مي��ك��ن  "اأملج"،  حم��اف��ظ��ة  وم���ن 
زائ����ر اأن ي�����ش��ق ط��ري��ق��ه م���ن ج��ن��وب 

حيث  �شمالها،  وحتى  تبوك  منطقة 
طبيعية  مبحميات  املحافظة  مت��ت��از 
وبع�شها  البحرية،  ب��االأح��ي��اء  غنية 
اأع����داد كبرية  ا���ش��ت��ق��رت يف ج��زره��ا 
عبارة  االآخ��ر  والبع�ض  الطيور،  من 
ع��ن رم���ال ِب��ي�����ضٍ ن��اع��م��ة، وغ��ال��ًب��ا ما 
على  م��ت��ق��ّدم��ة  م��رت��ب��ة  يف  ت�����ش��ن��ف 
لل�شياح،  جذًبا  االأك��ر  االأماكن  الئحة 
الدقم  �شواطئها:"�شاطئ  اأ�شهر  ومن 
الواقع على واجهة بحرية  ال�شياحي 
التالل  ب��ني  جتمع  نوعها  م��ن  ف��ري��دة 
و�شط  املرجانية،  وال�شعب  الرملية 
واالأن�شطة.  اخلدمات  خمتلف  توافر 
مدينة  من  �شمااًل  كم   170 بعد  وعلى 
املليئة  "الوجه"  حمافظة  تقع  اأملج، 
�شواطئ  ومنها  اجلاذبة،  بال�شواطئ 
ت�شتهر  زاعم" و"الدرر" التي  "�شرم 
بكرة ال�شخور وال�شعاب املرجانية، 
�شمال  "حواز"  �شاطئ  اإىل  اإ���ش��اف��ًة 
كيلو   40 مب�����ش��اف��ة  ال���وج���ه  م��دي��ن��ة 
دائ��رة من  �شكلت جغرافيته  اإذ  م��رتًا، 
منفذ  ولها  الياب�شة  بها  حتيط  امل��اء 
�شغري لدخول االأم��واج، ويف جنوب 
"امل�شدود"  �شاطئ  مي��ت��از  املحافظة 

فيما  فيه،  البحر  مياه  األ���وان  بتعدد 
ل�شواطئ  الرملية  الطبيعية  ت�شكل 
"الرميلية وهبان والهرابة واملعيليق 
اإىل  ت�شاف  ج��ذٍب  عنا�شر  والفلق" 

جمال �شواطئ الوجه، لُتكمل �شواطئ 
والنخرية  وال�شيح  عنم  واأم  "عنرت 
من  ال��ف��ري��د  ال��ِع��ق��د  الطني" ه��ذا  واأم 

اجلمال.

وع��ل��ى م�����ش��اف��ة ل��ي�����ش��ت ب��ب��ع��ي��دة من 
حم���اف���ظ���ة ال����وج����ه، ت���ق���ع حم��اف��ظ��ة 
"�شباء" التي تبعد مبا يقارب ال�150 
زواره���ا  وت�شتقبل  ال��وج��ه،  ع��ن  ك��م 
اأح��د  وه���و  جزى"  "�شرم  ب�����ش��اط��ئ 
�شواحل  على  جمااًل  ال�شواطئ  اأك��ر 
منطقة تبوك، ويق�شده الباحثون عن 
الهدوء والراحة ب�شكل دوري لتفرده 
منطقة  يف  وان����زوائ����ه  اجل���م���ال  يف 
التلوث ال�شوئي و�شجيج  هادئة من 
�شباء  حمافظة  ت�شم  كما  املركبات، 
وكحال باقي املحافظات، �شواطئ هي 
جمااًل،  �شابقاتها  عن  تقل  ال  االأخ��رى 
وم��ن��ه��ا: ���ش��اط��ئ ال�����ش��ج��دة وامل��وي��ل��ح 
وقيال  واخلريبة  وال�شورة  و�شرما 

وال�شيخ حميد.
التي  "البدع"  حمافظة  اإىل  و���ش��واًل 
تبعد عن مدينة �شباء قرابة 200 كم، 
"مقنا"  االأخ��رى مركز  وحتت�شن هي 
باإطاللة  اأن ت�شله  الذي يربز من قبل 
�شواطئه املتاخمة ب�شل�شلة من اجلبال 
يف منظر مهيب، ال �شيما تلك التي تقع 

يف وادي "الطيب ا�شم".
مب�شافة  البدع  حمافظة  من  وبالقرب 

�شواطئ  تقع  ك��م،   93 بحوايل  تقدر 
"حقل" الغنية مبا حبها الله من جمال 
باقي �شواطئ  املتفرد عن  يف مناخها 
م�شتوى  ت��دين  حيث  ع��ام��ة،  اململكة 
اأق���ل درج��ات��ه��ا، وم��ن  ال��رط��وب��ة اإىل 
�شواطئ  من  ال�شاحرة  معاملها  اأب��رز 
"متنزه  وال�شباحة:  بالتنزه  خا�شة 
املاأهولة  املواقع  اأق��دم  النخيل" وهو 
حقل،  مبحافظة  وال�شياح  بال�شكان 
ياأتي  ال��ذي  املا�شي"  "البئر  و�شاطئ 
ال�شمال  من  يحده  ه��اليل  �شكل  على 
ل�شان �شغري ي�شيق باجتاه اجلنوب 
الق�������رتاب اجل����ب����ال م���ن���ه، وت���ت���األ���ف 
اأر���ش��ه م��ن ت��رب��ة خ�شنة م��ن ال��رم��ال 
االأعماق،  متدرجة  ومياه  واحل�شى 
ببعيدة  لي�شت  مب�شافة  وي���ج���اوره 
عنم  واأم  "ال�شلطانية  �شواطئ  عنه، 
و�شريح والو�شل"، وهي من املواقع 
ما  ظل  يف  باملدينة،  البكر  ال�شياحية 
الغنية برواتها  توفره طبيعة املكان 
الطبيعية اخلالبة، والتي تتيح اأي�شًا 
مل�شاهدة  رمالها  على  الوقوف  فر�شة 
الدول املجاورة للمملكة بكل و�شوح 

بالعني املجردة.
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تزخر منطقة تبوك ب�شواحل متتد على م�شافة 700 كم �شمال البحر االأحمر، يف تنوع جغرايف ومناخ ياأخذ زواره يف رحلة لتاأمل الطبيعة وجمالياتها، 
واملت�شكلة بقوة يف م�شهدها الت�شويري الباعث على جذب امل�شطافني من كل اأنحاء اململكة.

وازدانت تلك ال�شواحل اأكر بعد اإطالق روؤية اململكة 2030 التي اأعطت اهتماما بالًغا بالبيئة والتنمية ال�شياحية، ودعمتها بامل�شروعات التطويرية 
واملتمثلة يف: نيوم، واآماال، والبحر االأحمر.
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جدة- البالد
نفى قائد منتخب الربتغال، كري�ستيانو رونالدو تو�سله لأي اتفاق للتعاقد والنتقال 

اإىل نادي الن�سر ال�سعودي خالل املريكاتو ال�ستوي ال�سهر املقبل، وذلك بعد ف�سخ 
اأكد رونالدو بعد فوز  عقده مع مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي بالرتا�سي. وقد 

منتخب الربتغال 1/6 على �سوي�سرا وبلوغ ربع نهائي مونديال قطر 2022، 
ملواجهة املغرب، ال�سبت املقبل، يف رده على �سوؤال ب�ساأن �سحة اأنباء تعاقده 
"ريكورد"  ل�سحيفة  وفًقا  وذلــك  �سحيح"،  غري  هذا  "ل،  قائاًل:  الن�سر  مع 

الربتغالية.

رونالدو ينفي انتقاله للنصر

في افتتاح مباريات ربع نهائي مونديال قطر..

الهالل يواجه نيوكاسل على كأس"سوبر الدرعية"
جدة - هالل �سلمان

نيوكا�سل  نــظــريه  الـــهـــالل  فــريــق  يــالقــي 
ملعب  على  الــيــوم  م�ساء   8 ـــ  ال يف  يونايتد 
مباراة  يف  بالريا�س،  فهد  بن  في�سل  الأمري 

ودية؛ تاأتي �سمن فعاليات مو�سم الدرعية.
فـــرتة توقف  مــنــذ  لــلــهــالل  لــقــاء  اأول  وهـــو 
ب�سبب  للمحرتفني؛  رو�سن  دوري  مناف�سات 
لفريق  ــاراة  ــب م اأول  وكــذلــك  ــعــامل،  ال كــاأ�ــس 
بـــدوره  ي�ستعد  ـــذي  ال يــونــايــتــد  نيوكا�سل 
الإجنــلــيــزي  الــــدوري  مــبــاريــات  ل�ستئناف 
رائعة  م�ستويات  فيه  يــقــدم  الـــذي  املــمــتــاز، 
اأهــلــتــه لحــتــالل املــركــز الــثــالــث يف جــدول 
اآر�سنال  الـ)برميريليغ( خلف كل من  ترتيب 

املت�سدر وو�سيفه مان�س�سرت �سيتي.
ترتيب  يف  الــرابــع  املــركــز  ــهــالل  ال يحتل 
الأرجنتيني  مدربه  وي�سعى  رو�سن،  دوري 
�سورة  باأف�سل  الفريق  لتجهيز  دياز  رامــون 

اأنه  ا  خ�سو�سً املناف�سات،  ا�ستئناف  قبل  ممكنة 
الوطني  منتخبنا  لعبي  من  الأكــرب  العدد  ي�سم 

الذي �سارك يف كاأ�س العامل 2022 بقطر.
و�سيغيب عن الهالل العديد من لعبيه امل�سابني 
اإ�سابة  مــن  يعاين  الــذي  العوي�س  حممد  وهم" 
يعاين  ــذي  ال الــربيــك  وحممد  الكتف،  ع�سلة  يف 

والقائد  اخللفية،  ال�ساق  ع�سلة  يف  اإ�سابة  من 
و�سامل  ال�ساق(،  عظمة  يف  )اإ�سابة  الفرج  �سلمان 
وعلي  املف�سل(،  اأربــطــة  يف  )اإ�ــســابــة  الــدو�ــســري 
بالإ�سافة  اخللفية(،  الع�سلة  يف  )اإ�سابة  البليهي 
اإىل يــا�ــســر الــ�ــســهــراين ومــتــعــب املــفــرج الــلــذيــن 
يخ�سعان ملتابعة طبية ل�سري برناجمهما العالجي.

يف  تدريباته  نيوكا�سل  فريق  اأجرى  جهته،  من 
ــذي غاب  الــريــا�ــس، بقيادة مــدربــه اإيـــدي هــاو، ال
األك�سندر  ال�سويدي  املهاجم  الأخرية  ح�ستها  عن 

برناجمهما  ل�ستكمال  ريت�سي  ومـــات  اإيـــــزاك، 
العالجي.

اإلعالم الرياضي والقوة الناعمة
التوا�سل مع خمتلف الأو�ساط املهنية، على جميع امل�ستويات، ومن خمتلف 
دول العامل اأمر جًدا جميل، ويعطي الإعالمي اأفاًقا اأو�سع للتطور مب�ستواى 
حمتواه، وخدمة وطنه؛ وهذا اأمر يح�سل بطريقة خمتلفة وعلى م�ستوى 

خمتلف عند الندماج يف اأو�ساط الريا�سة العاملية، واإعالمها املتنوع.
ال�سنوات  يف  والتوا�سل  الإعالم  قطاع  يف  �سائع  م�سطلح  الناعمة  القوة 
اأو  اجلهة  اأو  املنظومة  مبا�سر  غري  اأو  خفي،  ب�سكل  يدعم  وهو  الأخرية 
الأمر  مبا�سرة، وهذا  لها بطريقة غري  يتبع  التي  الدولة  املوؤ�س�سة، وحتى 
ل يقت�سر فقط على املجال ال�سيا�سي، ولكنه ميتد جلميع املجالت؛ مبا فيه 
الريا�سي، حيث �سي�ساهم الإعالمي الريا�سي من انخراطه الجتماعي يف 
املنا�سبات القارية، والعاملية الكربى من خالل الأحاديث اجلانبية، وتبادل 
الظهور  ا  اأي�سً ورمبا  الأخرى،  الدول  يف  الإعالميني  مع  التوا�سل  اأرقام 
ومعرفة  ثقافة  يتطلب  اأمر  وذلك  الأجنبية،  القنوات  بع�س  يف  الإعالمي 
وطنه  عن  الإيجابية  الفكرة  لإي�سال  الإعالمي  يف  توفرها  من  لبد  عالية 
وريا�سته، التي �ستجعل نظريه الأجنبي يتبنى فكرة اإيجابية عن وطننا، 

وروؤيتنا وريا�ستنا، وعن الإعالمي �سخ�سًيا، ولكن..!!
يف  حتى  الأندية،  تع�سب  يف  منجرًفا  �سطحي  مبظهر  الإعالمي  يظهر  اأن 
م�ساركات املنتخب؛ فذلك يظهره مبظهر �سخيف، يفقد من خالله املهنية يف 
الظهور  له  ُتوؤمن  التي  الجتماعي  التوا�سل  قنوات  على  املتابعات  �سبيل 
على  الكربى  املنا�سبات  حل�سور  الدعوة  واأحياًنا  الإعالمية،  القنوات  يف 
اأ�سا�س )متثيل( اإعالم الوطن يف واجهات اإعالمية عاملية، على افرتا�س اأن 

يكون اأحد اأدوات القوة الناعمة للوطن وريا�سته، ولكن..!!
اأن على  اأعتقد  املا�سيني،  ال�سهرين  اأحداث خالل  من  ما جرى  لكل  بالنظر 
احتاد الإعالم الريا�سي اإعادة النظر يف الطرق التي ي�ستخدمها لت�سنيف 
الر�سا يف  انعدام  م�ستوى  لأن  الريا�سيني؛  الإعالميني  واعتماد وتطوير 
عن  را�ٍس  وغري  جًدا،  كبري  تخ�س�ساته  وحتى  طبقاته،  بكافة  املجتمع 
القت�ساديني  واملتخ�س�سني  الكتَّاب  اإن  حتى  الريا�سي  الإعالمي  الطرح 
والجتماعيني اأ�سبحوا يتحدثون عن م�ستوى الطرح الإعالمي الريا�سي 
و�سلبياته، ولكني �ساأحتدث هنا عن جانب خمتلف، وهو التمثيل اخلارجي 
يف  تقدميها  الريا�سي  الإعالم  على  يتوجب  التي  الإيجابية  وال�سورة 
ا اأننا مقبلون على ا�ستحقاقات عاملية  املحافل الريا�سية العاملية؛ خ�سو�سً

كربى خالل ال�سنوات املقبلة، تتطلب واجهة اإعالمية على م�ستوى راٍق.  

ُبعد اآخر..
الراأي  هي  احلقيقي؛  لالإعالمي  وجهني  ذات  عملة  الإعالم 
والراأي الآخر، وللمتع�سب هو التع�سب والتع�سب امل�ساد.

MohammedAAmri@

حممد العمري 

 كالم كورة

جدة - هالل �سلمان
مــبــاريــات  اجلــمــعــة  غـــدًا  تفتتح 
العامل  لكاأ�س  النهائي  ربع  الــدور 
ي�سطدم  حيث  قــطــر؛  يف   2022
عـــمـــالقـــا اأمــــريــــكــــا اجلـــنـــوبـــيـــة، 
مبنتخبني  والأرجنتني  الربازيل 
هما  املــرا�ــس  �سعبي  اأوروبـــيـــني 

كرواتيا وهولندا توالًيا.
يف  املــنــتــخــبــان  جنـــح  مـــا  واإذا 
وهولندا،  كرواتيا  عقبتي  جتاوز 
ـــان مـــواجـــهـــة  فـــ�ـــســـوف يـــفـــر�ـــس
كــال�ــســيــكــو مــرتــقــبــة بــيــنــهــمــا يف 

ن�سف النهائي.
�سريط  الربازيل  منتخب  يق�س 
دور الـ 8 ملونديال قطر مبواجهة 
قوية جتمعه مع نظريه الكرواتي 
الـ 6 م�ساء على ملعب املدينة  يف 
منتخب  يــواجــه  ــم  ث التعليمية، 
الأرجنتني نظريه الهولندي يف الـ 

10 م�ساء على ملعب لو�سيل.

من يوقف زحف ال�سامبا؟
اأداء  الــربازيــلــي  املــنــتــخــب  قـــدم 
قــويــًا يف ثــمــن الــنــهــائــي، واحــتــاج 
مغامرة  ــاء  ــه لإن واحـــد  �ــســوط  اإىل 
ا�ستعر�س  حيث  اجلنوبية،  كوريا 
)راقـــ�ـــســـو الــ�ــســامــبــا( مــهــاراتــهــم، 
و�سجلوا رباعية يف ال�سوط الأول، 
ليثبتوا اأنهم ما�سون بكل قوة نحو 

حتقيق النجمة ال�ساد�سة.
منتخب  احـــتـــاج  ــل،  ــاب ــق امل ويف 

الــرتجــيــح  ركـــــالت  اإىل  كـــرواتـــيـــا 
لتجاوز عقبة منتخب اليابان؛ لذلك 
فاإن عليه تقدمي م�ستوى اأف�سل اإذا 
ورفاقه  نيمار  على  التغلب  اأراد  ما 

وبلوغ الدور ن�سف النهائي.

عقبة الطواحني 
تعرت�ض الأرجنتني

مــنــتــخــبــي  اإن  الـــــقـــــول:  ميـــكـــن 

الأرجــنــتــني وهــولــنــدا و�ــســال لهذا 
)راق�سو  جنح  فقد  ب�سهولة،  الدور 
اأ�سرتاليا  على  الفوز  يف  التانغو( 
تغلب  حـــني  يف   ،)1-2( بنتيجة 
نظريه  على  )الــطــواحــني(  منتخب 
الأمريكي )3-1(، لذلك فاإن املواجهة 
يف  بينهما،  ونــديــة  اإثـــارة  �ست�سهد 
الأربعة،  دور  لبلوغ  �سعيهما  اإطــار 
و�سط ترقب كبري ملواجهة كال�سيكو 

منتظرة بني الربازيل والأرجنتني.

المغرب أمام فرصة تاريخية..
وصراع ناري بين إنجلترا وفرنسا

عمالقا أمريكا الجنوبية يصطدمان بكرواتيا وهولندا

جدة - هالل �سلمان
ــــام  ـــرب اأم ـــغ يــقــف مــنــتــخــب امل
فــر�ــســة تــاريــخــيــة لــبــلــوغ الـــدور 
العامل،  كاأ�س  من  النهائي  ن�سف 
م�ساء   6 ــــ  ال يف  يـــواجـــه  عــنــدمــا 
ال�سبت نظريه الربتغايل يف دور 
الثمانية على ملعب الثمامة، فيما 
بجاره  اإجنلرتا  منتخب  ي�سطدم 

 10 الـ  يف  اللقب  حامل  الفرن�سي 
م�ساء على ملعب البيت.

اأ�سود الأطل�ض لكتابة التاريخ
بعد اأن كتب التاريخ؛ كونه اأول 
منتخب عربي ي�سل لدور الثمانية 
املنتخب  ي�سعى  العامل،  كاأ�س  يف 
جديدحيث  تاريخ  لكتابة  املغربي 

لي�سبح  اأخــرى،  فر�سة  اأمــام  يقف 
اأول منتخب عربي واأفريقي ي�سل 
للدور ن�سف النهائي، لكن لتحقيق 
يــتــعــني عــلــيــه جتـــــاوز عقبة  ذلــــك 
يراأف  مل  الــذي  الربتغال،  منتخب 
ودك  �ــســويــ�ــســرا،  منتخب  بــحــال 
�سباكه ب�سدا�سية يف ربع النهائي.

فيما جتاوز )اأ�سود الأطل�س( عقبة 

الرتجيح  بركالت  اإ�سبانيا  منتخب 
ــنــهــائــي، مــعــلــنــني فــرحــة  ـــع ال يف رب

عارمة، ويف كل الدول العربية.

فرن�سا تهدد م�سرية 
الأ�سود الثالثة

يهدد منتخب فرن�سا حامل اللقب، 
الطامح  الإجنليزي  جــاره  م�سرية 
حيث  النهائي،  ن�سف  الدور  لبلوغ 
يف  قمة  بينهما  املواجهة  �ستكون 
الإثارة بف�سل امل�ستوى الكبري لهما 

يف مونديال قطر.
عقبة  فرن�سا  منتخب  وجتـــاوز 
نظريه البولندي يف ثمن النهائي 
بالفوز عليه )3-1( يف مباراة كان 
�سجل  الذي  مبابي  كيليان  جنمها 
تغلب  فيما  الــثــالثــة،  مــن  هــدفــني 
على  الــثــالثــة(  )الأ�ــســود  منتخب 
ال�سنغال )3-0( يف مباراة �سهدت 
تاألقًا لفتًا من النجم الواعد جود 
هناك  �سيكون  لذلك  بيلينغهام؛ 
اآخر بني مبابي من  حتد من نوع 
من  وبيلينغهام  )الديوك(،  طرف 

طرف )الأ�سود الثالثة(.
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نقلة احترافية نوعية لكرة القدم النسائية السعودية
اأخ�صر ال�صيدات يقرتب من دخول ت�صنيف الفيفا دوليًا.. 

 استضافة كأس آسيا للسيدات 

 مستويات مبهرة لالعبات الدوري الممتاز واألولى  

خطوة مفصلية

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

جدة- حممود العو�صي
�ـــســـَلّـــمـــت املـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
كرة  بــاحتــاد  ممثلًة  الــ�ــســعــوديــة؛ 
ل�ست�سافة  النهائي  ملفها  القدم، 
القدم  لكرة  اآ�سيا  كــاأ�ــس  نهائيات 
الحتـــاد  اإىل   ،2026 لــلــ�ــســيــدات 

الآ�سيوي لكرة القدم.
ــــــد رحــــــب ممـــثـــل الحتــــــاد  وق
ا�ست�سافة  ملف  مدير  الآ�سيوي، 
كــاأ�ــس اآ�ــســيــا بــالــوفــد الــ�ــســعــودي 
يف  وذلـــك  املــلــف،  بتقدمي  املكلف 
مقر الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم، 

بالعا�سمة املاليزية كوالملبور.
وقد مثل الوفد ال�سعودي املكلف 
امل�ساعد  ال�ست�سافة  ملف  بت�سليم 
ال�سعودي  املنتخب  ملدربة  الأول 
رجب،  دنى  لل�سيدات  القدم  لكرة 
ولعبة املنتخب ال�سعودي ونادي 
ال�سباب رغد حلمي، بالإ�سافة اإىل 

الالعبة ال�سابة ماريا باغفار.
رئي�س  املــ�ــســحــل  يــا�ــســر  واأكـــــد 
اململكة  اأن  ـــدم،  ـــق ال كــــرة  احتــــاد 
مـــن خــــالل ا�ــســتــ�ــســافــة نــهــائــيــات 
لل�سيدات  القدم  لكرة  اآ�سيا  كاأ�س 
ن�سر  فــقــط  ت�ستهدف  ل   ،2026
يف  ــرف  املــ�ــسّ التمثيل  اأو  اللعبة 
الحتــاد  تقدمي  ولكن  البطولت، 
لكرة  ممــيــزة  لن�سخة  الــ�ــســعــودي 
عاملي  حــدث  يف  الن�سائية،  القدم 
ي�سع اململكة على خارطة الريا�سة 
م�ستهدفات  مع  وين�سجم  العاملية، 

روؤية اململكة لعام 2030.
ال�سعودي  الحتاد  ملف  ويت�سمن 

ــبــات الــبــطــولــة  ـــكـــرة الــــقــــدم مــتــطــل ل
اإىل  بالإ�سافة  ومعايريها،  و�سروطها 

الفعاليات والأحداث الريا�سية الإقليمية 
والعاملية التي ا�ست�سافتها اململكة على مدى 

باإ�سادات  وحظيت  املا�سية،  القليلة  الأعـــوام 
لكرة  ال�سعودي  لــالحتــاد  خطة  �سمن  عاملية، 
كربى  ا�ست�سافة  اإىل  خاللها  من  ي�سعى  القدم 

لالأحداث الريا�سية القارية والعاملية.

 البداية احلقيقية..
اآ�سيا  كــاأ�ــس  ل�ست�سافة  الــتــقــدم  ـــاأت  ي  مل 
خــطــوات  �سبقته  فــقــد  فــــراغ،  مــن  لل�سيدات 
نتج  املا�سية،  الأعــوام  طوال  حثيثة  وجهود 
عنها ما ن�ساهده الآن من نه�سة غري م�سبوقة 

لكرة القدم الن�سائية يف ال�سعودية.
فقد كانت ممار�سة كرة 
الــــقــــدم حمـــ�ـــســـورة يف 
الن�سائية  الأندية  بع�س 
جــــدة  يف  املـــــــحـــــــدودة 

والريا�س والدمام.
الــكــرة  اإدارة  وعـــرب  ـــقـــدم،  ال كـــرة  احتــــاد 
يف  احــرايف  غري  دوري  اأول  نظم  الن�سائية 

املــمــلــكــة؛ حــيــث تـــوج فريق 
بلقب  الــنــ�ــســائــي  املــمــلــكــة 

بعد  الأوىل  الــنــ�ــســخــة 
تــغــلــبــه عـــلـــى مــنــافــ�ــســه 

فريق التحدي الن�سائي ب�سباعية يف النهائي.
وقـــــد اأقـــيـــمـــت الـــبـــطـــولـــة مبـــ�ـــســـاركـــة 16 
 3 عرب  واإيــاًبــا،  ذهاًبا  الــدوري  بنظام  فريًقا 
جمــمــوعــات يف الــريــا�ــس وجـــدة والــدمــام، 

مبــ�ــســاركــة 6 فـــرق مــن الــريــا�ــس 
وجدة، و4 فرق من الدمام.

و�ــســعــد اأ�ـــســـحـــاب املــراكــز 
الريا�س  يف  الأوىل  الثالثة 

وجدة واأ�سحاب املركزين الأول والثاين يف 
الدمام اإىل بطولة اململكة النهائية، قبل تتويج 

فريق اململكة الن�سائي باللقب.

 اأخ�صر ال�صيدات..
تاريًخا  ال�سعودية  يف  القدم  كــرة  �سجلت 
الوطني  املنتخب  خــا�ــس  عندما  جــديــًدا، 
لل�سيدات بقيادة املدربة الأملانية املخ�سرمة 
الر�سمية  مبارياته  �ستاب" اأوىل  "مونيكا 
يف املالديف اأمام منتخب �سي�سل، ثم اأمام 
املباراتان  وانتهت  املالديف،  منتخب 
متهيًدا  ال�سيدات،  اأخ�سر  بانت�سار 
ت�سنيف  يف  ر�سمًيا  للدخول 
ــفــرق  الـــفـــيـــفـــا ل
الـــ�ـــســـيـــدات 
الــعــامل،  يف 
ثــــــم واجــــــه 
منتخب  ــدات  ــي ــس ــ� ال اأخــ�ــســر 
ــان مــرتــن يف  ــوت �ــســيــدات ب

اأبها موؤخرًا.
الأملانية  املدربة  واأكدت 
من  الهدف  اأن  مونيكا، 
ـــاءات  ـــق ـــل خـــو�ـــس ال
الودية، هو العمل 
عــلــى اكــتــ�ــســاب 
الـــــالعـــــبـــــات 
اخلـــــــــــــربة 
ــــــالزمــــــة  ال

للعب املباريات الدولية، بالإ�سافة اإىل ال�سعي 
للدخول على نحو ر�سمي يف ت�سنيف الفيفا."

 انطالق اأول دوري ن�صائي ر�صمًيا..
الأوىل من  الن�سخة  القدم  اأطلق احتاد كرة 
الدوري املمتاز لل�سيدات ر�سمًيا، مب�ساركة 8 
الحتاد،  اليمامة،  الن�سر،  "الهالل،  هي  فرق 

�سعلة ال�سرقية، ال�سباب، �سما، الأهلي".
ال�سعودي  ــــدوري  ال مــبــاريــات  وجتـــري 
اأ�ــســبــوعــا،  لــلــ�ــســيــدات خـــالل 14  املــمــتــاز 
ــذهــاب  بــاإجــمــايل 56 مـــبـــاراة، بــنــظــام ال
والإياب. ويتم �سعود بطل دوري الدرجة 
الن�سخة  يف  املمتاز  ـــدوري  ال اإىل  الأوىل 
الأخري  املركز  �ساحب  مكان  ليحل  التالية، 
اإىل  �سيهبط  الـــذي  املــمــتــاز،  ــــدوري  ال مــن 

دوري الدرجة الأوىل.

 الن�صر يت�صدر 
اأمام  الريا�س  ديربي  الن�سر  فريق  ح�سم 
الثالثة  بثنائية، �سمن اجلولة  الهالل  فريق 
املمتاز  الــ�ــســعــودي  الــــدوري  مــن  املــوؤجــلــة 
الن�سر  �ــســيــدات  فــريــق  لــريفــع  لــلــ�ــســيــدات؛ 
الرتيب  �سدارة  يف  نقطة   14 اإىل  ر�سيده 
بعد مرور 6 جولت من عمر الدوري، فيما 
جتمد ر�سيد فريق الهالل عند 13 نقطة يف 
على  اليمامة  فريق  وحافظ  الثاين،  املركز 
تغلبه  بعد  نقطة   13 بر�سيد  الثالث  املركز 
على فريق الأهلي بهدف وحيد، وجاء فريق 
الرابع بر�سيد 11 نقطة  ال�سباب يف املركز 
بعد فوزه على فريق �سعلة ال�سرقية برباعية 

الحتـــاد  فــريــق  ــا  خــامــ�ــسً حــل  فيما  نظيفة، 
�سما  فريق  �سباك  دكه  بعد  نقاط   9 بر�سيد 
�ساد�ًسا  ال�سرقية  �سعلة  فريق  وجاء   .11/0
 3 بـــ  �سابًعا  ــي  الأهــل ثــم  نــقــاط،   4 بر�سيد 
الثامن  نقاط، واأخرًيا فريق �سما يف املركز 

والأخري بال ر�سيد.
نور  "�سوخان  العراقية  املحرفة  اأن  يذكر 
الدين" لعبة الهالل تت�سدر هدافات الدوري 
الن�سر  لعبة  عن  كبري  وبفارق  هدفا،   26 بـ 

ح�سة العي�سى )8 اأهداف(.

 دوري الدرجة الأوىل لل�صيدات..
لل�سيدات،  املمتاز  الـــدوري  مــع  بــالــتــوازي 
دوري  القدم  لكرة  ال�سعودي  الحتــاد  اأطلق 
الدرجة الأوىل لل�سيدات، مب�ساركة 17 فريًقا 
هي "الريا�س، الهمة، الن�سور الذهبية، احتاد 
�سابًقا"،  الــواحــة  "فريق  الرجي  الن�سور، 
املتحد، فليج، الليث الأبي�س، النور�س، �سهم 
جــدة، جنمة  عــكــاظ، جمــد  الأمـــل،  الن�سائي، 
ومت  والعنقاء"،  جــدة  فخر  التهامي،  جــدة، 
توزيعها على 5 جمموعات يف ثالث مناطق،  

بنظام الذهاب والإياب مناطقًيا.
وييتم حتديد بطل دوري الدرجة الأوىل من 
خروج  بنظام  للدوري  النهائية  الأدوار  خالل 
تقام  الــتــي  النهائي،  ربــع  الـــدور  مــن  املغلوب 
بن املتاأهلن من دور املجموعات، على اأن يتم 
�سعود بطل دوري الدرجة الأوىل اإىل الدوري 
املمتاز يف الن�سخة التالية، ليحل مكان �ساحب 
املركز الأخري من الدوري املمتاز، الذي �سيهبط 

اإىل دوري الدرجة الأوىل.
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العال ـ البالد 
اأعلن "فيلم العال"، التابع للهيئة امللكية ملحافظة 
جمّمع  لبناء  الإن�ساءات  اأعمال  اإطــالق  العال، 
املرحلة  �سمن  وذلـــك  ال�ــســتــوديــوهــات، 
التالية من خطط تطوير العال، لتكون 
مـــركـــزًا اإقــلــيــمــيــًا لــقــطــاع الإنـــتـــاج 

التلفزيوين وال�سينمائي.
ومن املقرر ا�ستكمال املرحلة 
البالغة  املــجــّمــع  مــن  الأوىل 
م�ساحته 30 األف مرت مربع، 
العام  من  الرابع  الربع  يف 
املرحلة  وت�ستمل   ،2023
ا�ستوديوهني  على  ذاتــهــا 
ـــة،  ـــي ــــات عـــامل ــــف مبــــوا�ــــس
دعــم  مـــبـــاين  اإىل  اإ�ـــســـافـــة 

 ،)pyro/ sfx( اخلا�سة  املوؤثرات  ومبنى  والور�س،  الإنتاج 
الت�سجيل  لعمليات  وا�ستوديو  والإدارة،  للتموين  واآخــريــن 
ال�سوتي، و�سيكون املجّمع اأي�سًا على اإطاللة �ساملة عرب م�ساحة 
�سا�سعة تقدر بـ 12 كيلومرتًا مربعًا خم�س�سة ملواقع الت�سوير 

اخلارجي، والتي تربز طبيعة العال الفريدة.
اإن  جونز:"  ديليون  �سارلني  لل�سركة  التنفيذي  املدير  وقالت 
العال مركز مزدهر للفنون والثقافة والرتاث، مع تركيز كبري على 
قطاع الأفالم الذي يتم التخطيط له باهتمام كبري، ويج�سد ذلك 
البدء باملرحلة الأوىل من جمّمع ال�ستوديوهات الذي يعّد جزءًا 

من برنامج اأكرب لتطوير البنية التحتية لقطاع الأفالم".
املنتجني  قبل  من  املتزايد  الطلب  �سيلبي  املجمع  اأن  وبينت 
�سيكون  كما  العال،  يف  اأعمالهم  لت�سوير  والدوليني  الإقليميني 
مبثابة مركز حموري للمنظومة الإنتاجية، و�سي�سهم يف تنويع 

اقت�ساد العال، متا�سيًا مع اأهداف الهيئة امللكية ملحافظة العال.

استوديوهات العال .. تعزيز لصناعة األفالم 

وا�شنطن ــ وكاالت 
اأعلنت �سركة "جوجل" الأمريكية 
"دوبلك�س" حلجز  خدمة  اإغــالق  نيتها 
الإنرتنت ومل�ستخدمي  على  ال�سينما  تذاكر 
ب�سكل  للرتكيز   ،2022 عام  نهاية  "اأندرويد"، 
كامل على اإحراز تقدم يف تقنيات الذكاء ال�سطناعي 

وتقنيات تنقية ال�سوت يف "دوبلك�س".

التقني  "اإنغادجيت"  مــوقــع  اأورده  مــا  وفــق  جــوجــل  واأو�ــســحــت 
قررت  ال�سوت؛  لتقنية  "دوبلك�س"  �سعي  ب�سبب  اأنــه  املتخ�س�س، 
عام  اأطلقتها  التي  ال�سينما  عر�س  لــدور  التذاكر  حجز  خدمة  اإغــالق 
يف  وتراجعها  الإنرتنت  عرب  احلجز  خدمات  تزايد  ب�سبب   ،2019

املناف�سة.
الــذكــاء  تقنيات  تطوير  على  ــا  اأيــ�ــسً ن�ساطها  دوبلك�س  و�ــســرتكــز 

ال�سطناعي لتحليل مواقع الويب.

وا�شنطن ـ وكاالت 
 احــتــفــل الــ�ــســبــي املــعــجــزة، املـــولـــود مبــر�ــس غري 
بعيد  مـــوؤخـــرا  وجــهــني،  ميــتــلــك  جــعــلــه  �سائع والذي 
باأنه  الطبيب  افرتا�سات  بعك�س  وذلــك  الـ18  ميالده 
التفا�سيل  العمر.  ويف  يبلغ مثل هذا  لن يعي�س حتى 
الــوليــات  يف   مي�سوري،  مــن  جون�سون   تري�س  اأن 
ا  اأي�سً ُتعرف  اجلمجمة،  يف  لديه ازدواجية  املتحدة، 
با�سم Diprosopus - الكلمة اليونانية التي تعني 

نادر. جني  عن  ناجم  املر�س  هذا  "وجهني". 
ـــــــد  تـــريـــ�ـــس بــفــتــحــتــي اأنــــــف وجــمــجــمــة ذات  ُول
ما  نــوبــات.  مــن  ويــعــاين   ، مــعــريف  �سكل فريد وعجز 
ي�سل اإىل 400 نوبة �سرع كل يوم. لكن لقد حت�سنت 
الأدوية ووفًقا  طريق  عن  كبري  ب�سكل  حياة جون�سون 
العقاقري  يف خف�س عدد  ا�ستهالك  لوالديه، فقد �ساعد 

النوبات التي ي�ساب بها كل يوم اإىل 40 فقط.

الريا�ض ــ البالد 
للموهبة  ــه  ورجــال عبدالعزيز  املــلــك  موؤ�س�سة  تطلق 
اليوم،  التعليم،  بالتعاون مع وزارة  "موهبة"،  والإبداع 
املــرحــلــة قبل الأخــــرية مــن الأوملــبــيــاد الــوطــنــي لــالإبــداع 
املركزية  باملعار�س  اخلا�سة  2023"؛  "اإبداع  العلمي 
من:  كل  يف  تقام  التي  امل�ساحبة،  التدريبية  والــور�ــس 
دي�سمرب   20 حتى  وت�ستمر  وجــدة،  والدمام،  الريا�س، 
اجلاري، لختيار الأف�سل من بينها؛ للم�ساركة يف مرحلة 
الت�سفية النهائية لأوملبياد اإبداع، والذي تنظمه "موهبة" 
�سنويًا، ب�سراكة ا�سرتاتيجية مع وزارة التعليم. وي�سارك 
باململكة،  املميزين  الطلبة  مــن   359 املرحلة  هــذه  يف 
ت�سفيات  مرحلة  من  تاأهلوا  تعليمية،  اإدارة   48 ميثلون 
للم�ساريع،  الإلــكــرتوين  والتحكيم  التعليمية  الإدارات 
وي�ستعدون للمناف�سة لنيل �سرف متثيل اململكة دوليًا يف 

معر�س اآي�سف 2023 بالوليات املتحدة.

�شيدين ــ وكاالت 
يف  بالنقرا�س،  مهدد  �سغري  اأ�ــســرتايل  طائر  ت�سبب 
لإحدى  تابع   عمالق  فحم  منجم  م�سروع  تنفيذ  تعطيل 
حكومة  واأخطرت  كوينزلند.  بولية  الهندية  ال�سركات 
الولية ال�سركة الهندية املتخ�س�سة بالتعدين اأنها رف�ست 
ذو  "احل�سون  با�سم  يعرف  الذي  الطائر  حلماية  خطتها 
ت�سييد  فرتة  خالل  بالنقرا�س،  ال�سوداء" املهدد  الرقبة 
الفحم.  من  طن  مليار  لـ27  اإنتاجه  �سي�سل  الذي  املنجم 
ووفق ما نقل موقع "اإنرتنا�سيونال نيوز"، فاإن حكومة 
ال�سركة  قدمتها  التي  البيئية"  "اخلطة  اعتربت  الولية 
يبلغ  ــذي  ال الطائر  على  للمحافظة  كافية  غــري  الهندية 
الولية  حكومة  اأن  ذلك  ويعني  �سنتيمرتات.   10 طوله 
الطائر  اأجل احلفاظ على  العمالق من  بامل�سروع  �سحت 
يعي�س  الــذي  الطائر  اأعــداد  وتناق�ست  النادر.  ال�سغري 
و�سلت  كبرية  كوينزلند بن�سبة  من  الأجــزاء  بع�س  يف 
عديدة  لأ�ــســبــاب  الأخــــرية،  العقود  يف  باملائة   80 اإىل 
اأبرزها التو�سع العمراين وتنامي كثافة احل�سائ�س ذات 

الأغ�سان اخل�سبية باملناطق التي يقطنها.

صاحب الوجهين 
يحتفل بعيد ميالده 

منافسات لتمثيل 
المملكة بمعرض آيسف

طائر يعطل
 مشروعاً إلنتاج الفحم 

مودينا ــ وكاالت 
عن  ري�سينج(  جــي  اإ�ـــس  )اإم  مــازيــراتــي  فــريــق  ك�سف   
اجليل الثالث من �سيارة مازيراتي تيبو فوجلوري، اأول 
�ست�سارك  والتي  مازيراتي،  من  بالكامل  كهربائية  �سيارة 
بي  اإيــه  العامل  بطولة  من  التا�سع  املو�سم  مناف�سات  يف 
بي فورمول اإي. ومت اإطالق ال�سيارة يف �سوارع مودينا 
موطن مازيراتي، عالمة ال�سيارات الإيطالية الأوىل التي 
اختبار  للجمهور  لتتيح  اإي،  فورمول  بطولة  يف  ت�سارك 
فــوجلــوري  تيبو  وتتميز  امل�سوقة.  ال�سباقات  اأجــــواء 
�سعار  من  امل�ستوحى  الأزرق  باللون  الثالث  اجليل  من 
العالية  والكفاءة  الأداء  م�ستويات  عن  ف�ساًل  مازيراتي، 
لنقل  من�سة  ال�سيارة  من  جتعل  التي  الرائدة  والتقنيات 

ابتكارات ال�سباقات اإىل الطرقات.
�سعار  حتــمــل  �ــســيــارة  اأول   26 تيبو  �ــســيــارة  ــعــد  وُت
 ،1926 عــام  فلوريو  تارجا  ب�سباق  ت�سارك  مازيراتي 
األفريي  �سائقها  بقيادة  فئتها  �سمن  الأول  باملركز  وتفوز 
مازيراتي  من  فوجلوري  تيبو  �سيارة  وتعود  مازيراتي. 
وتعزز  الكهربائية  ال�سيارات  ع�سر  لتدخل  عامًا   96 بعد 
جمموعة  بتقدمي  بالتزامها  الوفاء  على  مازيراتي  قــدرة 

جديدة من �سيارات فوجلوري الكهربائية بالكامل.
ع�سري  طابع  لإ�سفاء  اخلارجي  الهيكل  ت�سميم  ومت 
يف  مازيراتي  �سعار  يظهر  حيث  ال�سيارة،  على  واأ�سيل 
الذي  كور�س  مازيراتي  �سعار  اإىل جانب  ال�سيارة  مقدمة 

ي�سم األوان العلم الإيطايل على جانبي احلاجز.

استثمار المهارات 
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من  اململكة   يف  املخت�سة  اجلــهــات  تعمل 
مفهوم  تطلقها لتعزيز  التي  املــبــادرات  �سل�سلة  خــالل 
التطوع كقيمة اإن�سانية وح�سارية، وتر�سيخ احل�ّس بامل�سوؤولية 
املهارات  ا�ستثمار  اإىل  �سعيا  املبادرة  روح  يز  وحتفِّ املجتمع،  اأفراد  بني 
واأم�س  التطوعية.  والأن�سطة  الربامج  يف  الفردية  والطاقات  واخلــربات 
عددًا  للتطوع  العاملي  اليوم  مع  بالتزامن  املنورة  املدينة  منطقة  اأمانة  اأطلقت 
من املبادرات والفر�س التطوعية التي تهدف لتعزيز قيم العمل التطوعي، لتمكني 
املتطوعني واملتطوعات من اأبناء املنطقة من امل�ساركة يف منظومة العطاء والتنمية من 

خالل الأن�سطة والفعاليات والربامج التطوعية.

املدينة املنورة ـ البالد 

جوجل تنوي إغالق حجز تذاكر السينما

أول سيارة سباق كهربائية بالكامل من مازيراتي 

-ليتني اأملك قب�سة من اأثر الر�سول 
اأنفخ بها عليك 

اأنرثها يف طريقك 
اأد�سها حتت بابك 

اأجعلك على الدوام بها  قريبة .. 
رفيقة .. حبيبة 

مالئة حياتي 
حتبينني لذاتي

واأعي�س غدي وكل عمري 
اأعي�س فيك 

كل افراحي وعيدي 
امللم يف ال�سباحات حروفك 

و�سحكة عينيك 
و�سدى ن�سيدي 

***
 ليتني .. ولكن ...هاهو العمر 

مي�سي  بني �سرب و�سهر 
 ليتني ..ولكن .. كل �سيء بقدر !

صالح عبد هللا بوقري

كل شيء بقدر 
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