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13 مليارًا
حصيلة منتدى »مستقبل العقار«

البالد - الرياض
بتوقيع  )الأربعاء(،  اأم�س  اأعماله  العقار  م�ستقبل  منتدى  اختتم 
اأكرث من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تتجاوز 13 مليار ريال 
البناء،  العقاري وتقنيات  التطوير  اأي��ام، يف جمال   3 على مدى 
وتطوير وبناء وحدات �سكنية، واإن�ساء �سناديق عقارية، وكذلك 
تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية والإدارية. و�سهدت جل�سات املنتدى 
م�ستقبل  معامل  لر�سم  مهمة  عناوين  حتت  حوارية  جل�سات  عدة 
تناولت  التي  املدن،  التنمية احل�سرية، واأن�سنة  القطاع، ومنها: 
احل�سري،  التطوير  ومنظومة  ال��ع��م��راين  بالقطاع  النهو�س 
واملجمعات املوؤن�سنة التي تتمتع بكافة اخلدمات، مما ي�سهم يف 
جودة  برنامج  من  امل�ستنبطة  الإ�سرتاتيجية  الأه���داف  حتقيق 

6احلياة لتحقيق اأهداف روؤية اململكة 2030.

»اليونيسكو«
تشيد بجهود المملكة اإلنسانية 

البالد - الرياض
للرتبية  املتحدة  الأمم  ملنظمة  الإقليمي  املكتب  مديرة  اأ�سادت 
كو�ستانزا  ال�سيدة  بريوت  يف  )اليوني�سكو(  والعلم  والثقافة 
ذراع��ه��ا  ع��ر  اململكة  تبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ب��اجل��ه��ود  ف��اري��ن��ا، 
يف  التعليم  قطاع  لدعم  للإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  الإن�ساين 

الدول ذات الحتياج.
املركز  على  ال��ع��ام  امل�سرف  م�ساعد  م��ع  لقائها  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
للعمليات والرامج املهند�س اأحمد بن علي البيز، يف الريا�س 
والتن�سيق  التعاون  �سبل  بحث  جرى  حيث  )الأرب��ع��اء(،  اأم�س 
ومناق�سة  والإغاثية،  الإن�سانية  بال�سوؤون  املت�سلة  امل�سرتك 
فيما  واليون�سكو  املركز  بني  والرتبوية  التعليمية  امل�ساريع 

3ي�سب يف خدمة الفئات املت�سررة حول العامل.

1.72 تريليون
احتياطيات سعودية بالخارج

البالد - جدة
بلغت الأ�سول الحتياطية لل�سعودية يف اخلارج خلل �سهر 
اأظهرته  ملا  ريال، وفقًا  مليار   1724.4 2022م،  دي�سمر 
ال�سعودي  امل��رك��زي  للبنك  ال�سهرية  الإح�سائية  الن�سرة 
)�ساما(. ومقارنة ب�سهر دي�سمر 2021م، ارتفعت الأ�سول 
الحتياطية للمملكة بقيمة 16.8 مليار ريال وبن�سبة 1 %. 
الأجنبية"  بالعملت  "الحتياطيات  قيمة  وارتفعت 
بنحو  الأ�سول  اإجمايل  من   % 95 نحو  متثل  التي 
 1630.8 اإىل  لت�سل  املا�سي  دي�سمر  خلل   % 1
م��ل��ي��ار ري����ال، ك��م��ا ارت��ف��ع��ت ق��ي��م��ة الح��ت��ي��اط��ي ل��دى 
انخف�ست  بينما   ،% 1 الدويل بن�سبة  النقد  �سندوق 

6حقوق ال�سحب اخلا�سة بن�سبة 4 %.

البالد ــ الرياض
حظيت اجلمارك ال�سعودية بدعم متوا�سل 
وع���ن���اي���ة واه���ت���م���ام م���ن ق�����ادة امل��م��ل��ك��ة، 
ا�ست�سعارًا بالدور الهام الذي تقوم به نحو 

متكني القت�ساد وحماية البلد.
املا�سية  املراحل  خلل  اجلمارك  وحققت 
تطوير  عملية  يف  امل��ن��ج��زات  م��ن  العديد 
والتقنية  وال��ف��ن��ي��ة  الإداري������ة  اأن�����س��ط��ت��ه��ا 
الإجن���ازات  ه��ذه  تكن  ومل  والت�سغيلية، 
اململكة  قادة  واهتمام  عناية  لول  لتتحقق 
من  اجلمارك  متكنت  وقد  الله-.  -حفظهم 
التطور،  حتقيق قفزات كبرية يف م�سرية 

حمققًة بذلك �سجًل حافًل من التقدم.
تي�سري  ال�����س��ع��ودي��ة  اجل���م���ارك  وت���ت���وىل 
الب�سائع  وخ��روج  دخ��ول  حركة  ومراقبة 
بريًا  م��ن��ف��ذًا   35 ع��ر  اململكة،  واإىل  م��ن 
املنافذ  ه��ذه  يف  ويعمل  وبحريًا.  وجويًا 
موظف  اآلف   10 م��ن  اأك����رث  اجل��م��رك��ي��ة 

8-9وموظفة على م�ستوى اململكة.

اليوم العالمي للجمارك

الجمارك.. 
تاريخ حافل باإلنجازات

حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 
ونيابة عنه -حفظه الله- افتتح �ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير احلر�س الوطني قمة 
2023م، التي تنظمها وزارة احلر�س الوطني، ممثلة بال�سوؤون ال�سحية.  للتقنية احليوية الطبية  الريا�س العاملية 
وبداأت اجلل�سة الفتتاحية احلوارية التي �سارك فيها كل من وزير ال�ستثمار املهند�س خالد الفالح، ووزير ال�سناعة 
بندر اخلريف، وزير التعليم يو�سف البنيان، املدير العام التنفيذي لل�سوؤون ال�سحية بوزارة احلر�س الوطني الدكتور 
بندر القناوي، حيث ت�سمنت عددًا من املحاور اأبرزها: العلج اخللوي واجليني، لقاحات الأمرا�س املعدية، لقاحات 

مكافحة ال�سرطان، علم اجلينات والطب الدقيق للأمرا�س النادرة، الأدلة والتجارب الإكلينيكية.

افتتاح قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية
البالد - واس
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تحت رعاية سمو ولي العهد



جدة - ياسر خليل
و�صوٍت  بنف�صها،  عالية  بثقٍة  ال�صبان  دانية  تتمتع 
وت�صحر  الأغ��ن��ي��ات،  اأج��م��ل  ت��ق��دم  يجعلها  م��ا  جميل، 
التوا�صل  مواقع  يف  وي�صمعها  يتابعها  َمن  كل  باأدائها 

الجتماعي، وامل�صارح املحلية.
ال��ذي  اجل��م��ي��ل،  فنها  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال�صبية  وت��ن��ر 
ت به كافة ال�صعوبات التي  ع�صقته منذ ال�صغر، وتخطَّ
ومديح  اإع��ج��اب  حا�صدًة  الأرج���اء  ه��ذه  يف  واجهتها، 
كبار الفنانني. وقد د�صنت موؤخرًا اأغنيتها )اأنا قررت(، 
التغلب  ا�صتطاعت  التي  "البالد" ال�صبان،  التقت  فيما 
ت�صعر  اأن��ه��ا  مو�صحة  ال��ن��ادرة،  ال�صمكية  مر�ض  على 
بالفخر والمتنان لكل من دعمها، واأنها اأ�صبحت ملهمة 
عمر  يف  الغناء  ب��داأت  اأنها  دان��ي��ة،  وبّينت  للكثريين. 
ع��ام��ًا، مو�صحة   20 اليوم  تبلغ  اأع���واٍم، وه��ي  اأرب��ع��ة 
ب��ت  اأن��ه��ا ت��ط��ورت ك��ث��ريًا خ��الل ه��ذه امل���دة، حيث ت��درَّ
�صوتها،  م�صاحة  تقوية  يف  اأ�صهم  ما  م�صتمر،  ب�صكٍل 
لينال اإعجاب اجلميع، الأمر الذي دفعها اإىل ال�صتمرار 
الرتفيه  رئي�ض هيئة  الفنية، وجعل  الأعمال  تقدمي  يف 
امل�صت�صار تركي اآل ال�صيخ ير�صحها للوقوف على خ�صبة 
البوليفارد، وونرت وندرلند يف مو�صم الريا�ض، لتقدم 

جتربة جميلة يف هذا امللتقى الرتفيهي.
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  اأن  اإىل  دانية  وت�صري 
وتعليقات  دع��م  واأن  موهبتها،  اإب����راز  يف  اأ���ص��ه��م��ت، 
واأ�صعدتها.  ال��ع��ط��اء  على  احل��اف��ز  اأعطتها  اجل��م��ه��ور 

منرٌب  الإعالمي  التوا�صل  "و�صائل  بقولها:  واأ�صافت 
وغالبًا  فيه،  يربع  �صيٍء  تقدمي  يف  يرغب  �صخ�ٍض  لكل 
ما ت�صهم يف جناحه، كما هو احلال مع الفنانني، خا�صًة 
اإذا ما تعامل الفنان مع جمهوره ب�صفافيٍة و�صدٍق، حيث 
من  النا�ض  من  وا�صعة  �صريحٍة  اإىل  ي�صل  ذلك  يجعله 

خمتلف الأذواق والفئات".
وم�صت قائلة: "مواقع التوا�صل اأو�صلتني اإىل عدد 
�صوتي  على  واأثنوا  معي،  تفاعلوا  الذين  الفنانني  من 
الياأ�ض،  وع��دم  بال�صتمرار،  ون�صحوين  وموهبتي، 
حممد  الناقد  منهم  جمياًل،  فنيًا  م�صتقباًل  يل  وتوقَّعوا 
ه من اأهم الداعمني يل معنويًا بكتابته  �صالمة، الذي اأعدُّ
كل جميٍل ومميٍز عني، ما يزيدين تاألقًا وثقًة يف نف�صي، 
دافئًا  �صوتًا  اأمتلك  باأنني  عني  قاله  ما  له  اأن�صى  ول 
و�صاحرًا وزاخرًا بال�صجن، واأمتيَّز باأداء متزٍن ومهذب، 
اإىل  اإ�صافة  اأمتلك خربًة متتد �صنواٍت طويلة،  وكاأنني 
كذلك  لالإعجاب.  املثرية  والكاريزما  نف�صي  يف  ثقتي 
اأدائ��ي  عند  فرحتي  اجل�صمي  ح�صني  الفنان  ي�صاركني 
واأمتنى  الإيجابية،  بالتعليقات  اأغنياته  من  اأغنيٍة  اأي 
اأ�صعدين  كما  دويتو،  واأغني معه  يومًا،  اأقابله  اأن  حقًا 
تعبري الفنانة اأحالم عن اإعجابها ب�صوتي، واأ�صكر لها 

توا�صعها ودعمها امل�صتمر يل".
متيُّزها،  و�صبب  اختياراتها  ع��ن  دان��ي��ة  وحت��دث��ت 
)الرتند(،  حتتل  التي  الأغنيات  تختار  اأنها  عن  كا�صفًة 
معها،  ويتفاعلون  ال��ن��ا���ض،  م��ن  كبري  ع���دٌد  وي�صمعها 
وتنال يف الوقت ذاته اإعجابها، كذلك ي�صاعدها والدها 

املنا�صبة ل�صوتها، مو�صحًة  الألوان  يف اختيار بع�ض 
ال��ذي  وال���دي،  "بف�صل  قائلًة:  لها،  الأول  ال��داع��م  اأن��ه 
حياتي،  يف  جميل  �صيٍء  وكل  وال�صديق،  الأخ،  ه  اأع��دُّ
يتمتع  فناٌن،  اأنه  فنيًا، خا�صًة  نف�صي  ا�صتطعت تطوير 
بح�ضٍّ فني عاٍل، ودقة املالحظة، ويبحث يل عن الكمال 
اأتعامل معه  دائمًا، ول يقبل باأي خطاأ يف اأعمايل، لذا 
م�صرية  فنيًا"،  والأخ���ري  الأول  م�صت�صاري  اأن��ه  على 
الأغنيات  اإىل  ومتيل  الفني،  ع  التنوُّ حت��ب  اأن��ه��ا  اإىل 

الرومان�صية والهادئة.
تناولتها  ال��ت��ي  امل��وا���ص��ي��ع  اأن  دان��ي��ة  واأو���ص��ح��ت 
ووطنية،  عاطفية  واأغ��اين  دينية  اأنا�صيد  بني  تنوعت 
وعن  ال��رائ��ج��ة.  الأغ��ن��ي��ات  م��ن  الكثري  للوطن  فغنت 
الفقاعي،  اجللد  ان��ح��الل  مر�ض  "هو  ق��ال��ت:  مر�صها 

وهو اأحد اأمرا�ض ال�صطرابات الوراثية التي ت�صيب 
الن�صيج ال�صام للجلد".

"ر�صالتي  دانية:  قالت  احلياة،  يف  ر�صالتها  وعن 
على  يظهر  واأن  نف�صه،  من  واثقًا  الإن�صان  يكون  اأن 
لأي  اآخ��ر  �صخ�صًا  يكون  اأن  اإىل  ي�صعى  واألَّ  طبيعته، 
بطريقة  دائ��م��ًا  التفكري  عليه  يجب  كذلك  ك��ان،  �صبٍب 
عند  تواجهه  �صعوباٍت  اأي  يتخطى  واأن  اإيجابية، 
ل  اأن��ه  دانية،  وبيَّنت  طموحاته".  حتقيق  على  عمله 
اأبدًا ال�صتغناء عن الفن، لأنه مبنزلة املتنف�ض  ميكنها 
اأن  وا�صعى  امل�صارح  اأك��رب  على  اأغني  اأن  واأحلم  يل، 
يكون �صوتي ل يعرف امل�صتحيل، فبالإ�صرار والدعم 
معوقات  تعيقني  ل  اأنه  اأ�صعر  والأ�صدقاء  الأ�صرة  من 

احلياة يف حتقيق اأحالمي.

دانية.. موهبة تتحدى »ال�صمكية النادرة«

يف  الفي�صل  رميا  الأم��رية  قالت  املعر�ض  فكرة  وعن 
خالل  م��ن  املعر�ض  فكرة  "جاءت  "البالد":  م��ع  لقائها 
ا�صتعمال  حول  وت��دور  الفنون،  يف  الإ�صالمية  الفل�صفة 
النور. اأما من احلجب، اأو من الإظهار وغريها، فجميعها 
تاأتي من فكرة اأن الله نور ال�صموات والأر�ض، وطريقة 
بالأنوار  والإح�صا�ض  بربه  بالإح�صا�ض  الإن�صان  تعبري 
اخلفية والظاهرة، ولذلك اخرتت اأن اأطلق على املعر�ض 
التجلي  اأعمايل تدور حول  النور حيث كل  اأح��وال  ا�صم 
الإلهي يف الكون يف العبد وعالقة العبد بربه، وعالقته 
كلمة  جند  اآخ��ر  جانب  وم��ن  حوله.  واملحيط  بالطبيعة 
الفوتوغرافية تعني يف الأ�صل الكتابة بالنور، واأحوال 
الظل  بني  يتاأرجح  وكيف  الإن�صان،  اأح��وال  تظهر  النور 
الإ���ص��اءة  اأن  �صنجد  ول��ذل��ك  ك��ل��ه��ا،  ح��ي��ات��ه  يف  وال��ن��ور 
الرمادية هي التي ا�صتخدمها يف اأثناء الت�صوير تدل على 
حياتنا التي نتاأرجح بها. وتعترب اأي�صا نظرة ا�صتعيد من 
خاللها كل م�صريتي يف الت�صوير الفوتوغرايف على مدى 

اأكر من 3 عقود".
جاءت  املعر�ض  اإقامة  "قرار  رمي��ا:  الأم��رية  واأ�صافت 
الذي  العراق،  من  امل�صورين  الأ�صدقاء  اأحد  ت�صجيع  بعد 
يف  للجمهور  وعر�صها  ال�صور  كل  جتميع  على  �صجعني 
ثالث  منذ  وبالفعل  كتاب،  يف  ن�صرها  اأو  واح��د،  معر�ض 
اآلف   6 من  اأك��ر  بتجميع  وقمنا  �صوّيًا،  عملنا  �صنوات 
2000 ���ص��ورة، وب��داأن��ا يف  ث��م اخ���رتت منها  ���ص��ورة، 
من  وبالتعاون  بعر�صها،  �صنقوم  التي  ال�صور  اختيار 
)و�صل(،  معر�ض  باإقامة  اأخ��ربين  ال��ذي  �صرييف  حمزة 
اأعمايل من ال�صور يف هذا  اإمكاين عر�ض جمموعة  واأنه 

املعر�ض، ويف احلقيقة كان تعاونًا مثمرًا. والر�صالة التي 
الإن�صان يف كل  تدبر  اأعمايل هي  اأقدمها من خالل جميع 
�صتكون  القادمة  "اخلطوة  قائلة:  وم�صت  به".  يحيط  ما 
عبارة عن اإ�صدار كتاب يحمل ا�صم اأحوال النور يت�صمن 
اململكة  اأح��وال  عن  كتابًا  اأي�صًا  و�صاأقدم  �صورة.   400
واحلياة بها يف الوقت احلايل ب�صور خمتلفة، و�صتكون 
30 �صنة من ت�صويري بالأبي�ض  بالألوان لأول مرة بعد 
الزهراين  رم��زي  الدكتور  ق��ال  جهته،  وم��ن  والأ�صود". 
واأح��د  �صابقًا،  ال��ق��رى  اأم  جامعة  يف  اجلغرافيا  اأ���ص��ت��اذ 
احل�صور يف املعر�ض: "بالتاأكيد �صعدت جدًا بوجودي يف 
هذا املعر�ض املميز، فهو خمتلف عن املاألوف، حيث يتبنى 
فكرة الأبي�ض والأ�صود، ويتمحور حول النور، بالإ�صافة 
اإىل م�صماه الالفت لالنتباه، كما اأن كل �صورة حتتاج اإىل 

حمتواها  امل�صاهد  ي�صتنتج  حتى  للتاأمل،  طويلة  حلظات 
ودللتها، ويعترب هذا النوع من التوجه الفني َنْوعًا من 
التميز والإبداع، وممنت لدعوة الأمرية حل�صور املعر�ض، 

وممنت جدًا لهذا املجهود الرائع من احلرفية واملهنية".
عن  القري�صي  ع��ادل  الفوتغرايف  امل�صور  ع��رب  فيما 
النور  اأح��وال  معر�ض  "يعترب  قائاًل:  باملعر�ض،  اإعجابه 
عظيمًا  جهدًا  هناك  اأن  يت�صح  التي  الفنية  الأعمال  اأحد 
وج���ب���ارًا مت اإجن�����ازه م��ن خ���الل ال�����ص��ور امل��ع��رو���ص��ة، 
يف  الكمية  ب��ه��ذه  الأع��م��ال  ه��ذه  تعر�ض  اأن  وت�صتحق 
لت�صتمر  اأن���ه  اأرى  ن��ظ��ري  وج��ه��ة  وم��ن  ك��ب��رية.  م�صاحة 
وتزدهر مثل هذه الأنواع من املعار�ض والفنون، ل بد اأن 
يكون هناك ت�صجيع من اجلمهور، فكلما زاد وعي وثقافة 
اجلمهور لهذا النوع من الفنون يف جمال الت�صوير كلما 
زادت املعار�ض، مثل الفن الت�صكيلي الذي يعترب الأقدم، 
اهتمام  هناك  اأ�صبح  لذلك  كبرية،  جماهريية  قاعدة  وله 

ملحوظ لدى املجتمع بالت�صكيل والت�صوير".

افتتحت �صالة و�صل لالأعمال الفنية والرتاثية اأوىل اأعمالها وعرو�صها من خالل عر�ض جمموعة من 
اأجم���ل ال�ص���ور للفنانة الفوتوغرافية الأمرية رميا الفي�صل، حت���ت عنوان اأحوال النور الذي يعرب عن 
فل�صف���ة اإ�صالمي���ة من خالل ر�صد حلظات التدبر والتاأمل يف اأحوال احلي���اة التي يعي�صها الإن�صان، من 

خالل عر�ض جمموعة من ال�صور الرمادية من كل اأنحاء العامل.

 اإبداعات للتاأمل بالأبي�ض والأ�صود  
اأحوال النور..

جدة – رانيا الوجيه: تصوير – خالد مرضاح
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فل�صفة من خالل ر�صد حلظات التدبر يف احلياة 

تبني فكرة األبيض 
واألسود

توجه فني للتميز 
واإلبداع

معرض مختلف عن 
المألوف 

مميزات معرض 
أحوال النور  
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املدن  مفهوم  يتغري  الع�صر  ه��ذا  يف 
م��ت�����ص��ارع��ة، يف جت���اوز  ب���وت���رية 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ت��ق��ل��ي��دي وت��ق��ل��ي��دي��ة 
اخلدمات، اإىل تطور متعاظم ملفهوم 
فر�ص  يف  وتناف�صية  احلياة،  جودة 
ال��ت��ن��م��ي��ة واالق��ت�����ص��اد وال��رف��اه��ي��ة، 
الإمكاناتها  م�صافة  قيمة  وحتقيق 
واأن�صطتها، وقدراتها على اال�صتثمار 

يف التطور.
اأه��م��ي��ة   يف ه����ذه امل���ع���ادل���ة ت���ب���دو 
)فر�ص(  البلدي  اال�صتثمار  ملتقى 
اليوم  فعاليته  �صتار  ي�صدل  ال���ذي 
ب��ع��د ح����راك وا���ص��ع م��ن ال��ن��ق��ا���ص��ات 
وفر�ص اال�صتثمار يف م�صتقبل مدن 
التي  الفر�ص  اآالف  وتهيئة  اململكة، 
وما  ال��ث��ان��ي��ة،  الن�صخة  ا�صتهدفتها 
البلدية  ال�����ص��وؤون  وزارة  اأجن��زت��ه 
وال��ق��روي��ة واالإ���ص��ك��ان م��ن منتجات 
يف  اخل��ا���ص  القطاع  م��ع  بال�صراكة 
عديد  مع  والتعاون  �صتى،   جم��االت 
قطاعات  يف  وال��ه��ي��ئ��ات  ال�����وزارات 
ت�صهد حاليا �صياغة طموحة  كثرية، 
االأن�صنة  وبب�صمات  احلياة  ملفهوم 

واالبتكارات اخلدمية.  
 اإن����ه����ا م���رح���ل���ة ج����دي����دة مل�����ص��ت��ق��ب��ل 
امل������دن ال�������ص���ع���ودي���ة، وج��اذب��ي��ت��ه��ا 
ل��ل��م�����ص��روع��ات ال����ك����رى وري������ادة 
التطوير  م�صتوى  ل��رف��ع  االأع���م���ال، 
وامل�صاهمة  املحلي،  الناجت  وتنمية 
عر  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  متكني  يف 
واأبوابه  البلدي،  اال�صتثمار  اآليات 
ما  لكل  ال��ي��وم   امل�صرعة  ومن�صاته 
ي�صيف القت�صادات املدن، مزيدًا من 
للمجتمع  واجل���ودة  االبتكار  فر�ص 

احليوي من �صكانها وزوارها.

مستقبل المدن
كلمة

القمة  ه���ذه  اأن  ال��ق��ن��اوي  ال��دك��ت��ور  اأك���د 
عامل  يف  وم�صرقة  فارقة  عالمة  العاملية 
وذلك  الطبية،  احليوية  التقنية  ت�صنيع 
هو م�صتقبل ال�صحة ومتطلباتها، متطلعًا 
م��ن خ���الل ه���ذه ال��ق��م��ة الب��ت��ك��ار �صناعة 
تبادل  خ��الل  م��ن  حيوية  تقنية  �صحية 
املعارف، وتر�صيخ مكانة اململكة العربية 
التقنية  جم���ال  يف  ك��رائ��دة  ال�����ص��ع��ودي��ة 
الفر�ص  وا�صتك�صاف  الطبية  احليوية 

اال�صتثمارية.
قطاع  اأن  الفالح  املهند�ص  بني  جانبه  من 
االأعلى  �صيكون  احليوية  الطبية  التقنية 
منوًا يف العقود القليلة القادمة، و�صيولد 
بالفعل،  ذلك  ب��داأ  وقد  القيمة،  من  الكثري 
واالتفاقيات  ال�صراكات  اأن  اإىل  م�صريًا 

اإيجاد  يف  �صت�صهم  القمة  خ��الل  امل��رم��ة 
وظائف وتطوير القطاع التقني احليوي 

الطبي وكذلك زيادة االقت�صاد الوطني.
اإىل  ال��وزي��ر اخل��ري��ف  اأ���ص��ار  م��ن جهته، 
يحمل  احليوية  الطبية  التقنية  قطاع  اأن 
ال��ك��ث��ري م��ن االإم��ك��ان��ي��ات مب��ا ي��ت��ف��ق مع 
ال�صغوفني  وامل��واط��ن��ني  ال�����ص��اب  اجل��ي��ل 
للدخول اإىل جماالت جديدة من التجارب 
اأك��د  فيما  امل��ه��ارات،  وتنمية  واخل���رات 
اأكر  تعد  اململكة  اأن  اجل�صعي  الدكتور 
ال�����ص��رق  منطقة  يف  ل���الأدوي���ة  م�صتهلك 

االأو�صط و�صمال اأفريقيا.
ويف ن��ه��اي��ة االف��ت��ت��اح ُوّق���ع���ت م��ذك��رات 
التفاهم والتعاون مع رواد قطاع التقنية 

احليوية الطبية ورواد �صناعة االأدوية.

تطوير التعاون 
الدفاعي مع 

باكستان
إسالم آباد - واس

طالل  املهند�ص  الدفاع  وزي��ر  م�صاعد  زار 
باك�صتان  جمهورية  العتيبي،  عبدالله  بن 
االإ�صالمية يف زيارة ر�صمية ت�صتغرق عدة 
امل�صوؤولني  من  ع��ددًا  خاللها  يلتقي  اأي��ام، 

الباك�صتانيني.
وا�صتهل زيارته الر�صمية، بقيادة اجلي�ص 
الباك�صتاين، والتقى رئي�ص اأركان اجلي�ص 

الباك�صتاين الفريق االأول عا�صم منري.
ال�صراكة  ا�صتعرا�ص  اللقاء،  خالل  وجرى 
ال�صقيقني،  البلدين  ب��ني  اال�صرتاتيجية 
تطويره  و�صبل  التعاون  اأوج��ه  ومناق�صة 
وت��ع��زي��زه، خ��ا���ص��ة يف امل��ج��ال ال��دف��اع��ي 

والع�صكري.
مدير  ال��دف��اع،  وزي���ر  م�صاعد  التقى  كما 
الباك�صتاين  اجلي�ص  ق��ي��ادة  يف  االأرك����ان 

الفريق حممد �صعيد.
من  ع��ددًا  اللقاء،  خ��الل  اجلانبان  وبحث 

املو�صوعات ذات االهتمام امل�صرتك.

بحث االستعدادات 
األمنية للحج

البالد - الرياض
للحج  االأمنية  اللجنة  العام رئي�ص  االأمن  راأ�ص مدير 
الفريق حممد بن عبدالله الب�صامي، ام�ص مبقر االأمن 

العام بالريا�ص، اجتماع اللجنة االأمنية للحج.
ونقل الفريق الب�صامي حتيات االأمري عبدالعزيز بن 
�صعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئي�ص 
االجتماع  اأن  مبينًا  للمجتمعني،  العليا،  احلج  جلنة 
لتنفيذ  احلج  اأمن  قوات  قيادات  ا�صتعدادات  ناق�ص 
وامل�صاعر  امل��ك��رم��ة  مبكة  خططها  واإع����داد  مهامها 
اأم��ن  ع��ل��ى  للمحافظة  امل��ن��ورة  وامل��دي��ن��ة  امل��ق��د���ص��ة 
الله احلرام وت�صهيل وتي�صري  و�صالمة حجاج بيت 

اأدائهم ن�صكهم.
اأه��م��ي��ة ت�صافر اجل��ه��ود  ال��ع��ام  واأك����د م��دي��ر االأم����ن 
م�صتوى  ورفع  كافة  امليدانية  الرتتيبات  ال�صتكمال 
الذي  بامل�صتوى  اخلطط  لتنفيذ  واالإع��داد  اجلاهزية 
 - الله  حفظهم  االأم���ر-  والة  توجيهات  مع  ين�صجم 
وما توفره الدولة من اإمكانات غري حمدودة خلدمة 
للمحافظة  ال�صبل  جميع  وتي�صري  الرحمن  �صيوف 

على اأمنهم و�صالمتهم.

البالد - الرياض
حتت رعاية �صاحب ال�صمو امللكي االأمري حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود ويل العهد 
رئي�ص جمل�ص الوزراء ونيابة عنه -حفظه الله- افتتح االأمري عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز 
تنظمها  التي  2023م،  الطبية  احليوية  للتقنية  العاملية  الريا�ص  قمة  الوطني  احلر�ص  وزير 

وزارة احلر�ص الوطني ممثلة بال�صوؤون ال�صحية ملدة يومني.
وبداأت اجلل�صة االفتتاحية احلوارية التي �صارك فيها كل من وزير اال�صتثمار املهند�ص 
خالد الفالح ووزير ال�صناعة بندر اخلريف ووزير التعليم يو�صف البنيان واملدير 
بندر  الدكتور  الوطني  احل��ر���ص  ب���وزارة  ال�صحية  لل�صوؤون  التنفيذي  ال��ع��ام 
القناوي، حيث ت�صمنت عددًا من املحاور اأبرزها: العالج اخللوي واجليني، 
لقاحات االأمرا�ص املعدية، لقاحات مكافحة ال�صرطان، علم اجلينات والطب 

الدقيق لالأمرا�ص النادرة، االأدلة والتجارب االإكلينيكية.

شراكات لرواد التقنية 
الطبية والصناعات الدوائية

حماور القمة

13 24
 العالج الخلوي 

والجيني
علم الجينات 
والطب الدقيق

لقاحات األمراض 
المعدية

األدلة والتجارب 
اإلكلينيكية

السعودية: االستقرار الجيوسياسي 
مفتاح أمن الطاقة العالمي 

دافوس- واس
لتعزيز  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  ب��دع��م  ال��ت��زام��ه��ا  اململكة  ج���ددت 
العامل  مل�صاعدة  التفاهم  ج�صور  وب��ن��اء  ال���دويل  ال��ت��ع��اون 
وذلك  واالقت�صادي،  اجليو�صيا�صي  الرتابط  من  مزيد  على 
للمنتدى  ال�صنوي  االجتماع  اململكة يف  م�صاركة وفد  خالل 

االقت�صادي العاملي 2023 يف دافو�ص ب�صوي�صرا.
وقال االأمري في�صل بن فرحان بن عبدالله وزير اخلارجية، 
اأمن  مفتاح  اال�صتقرار اجليو�صيا�صي هو  اإن  الوفد،  رئي�ص 
احلا�صر  ال���دويل  اجلمهور  اإىل  وت��وج��ه  ال��ع��امل��ي،  الطاقة 
للموؤمتر بالقول: "منطقة ال�صرق االأو�صط هي �صاحة التقاء 
بني ال�صرق والغرب، وقد اتخذت اململكة العربية ال�صعودية 
قرارها باأن تكون ج�صًرا بني ال�صرق والغرب". وتاأكيدًا على 
االقت�صادي،  حتولها  قلب  يف  امل��راأة  لو�صع  اململكة  �صعي 

عبدالعزيز  بن  �صلطان  بن  بندر  بنت  رميا  االأم��رية  اأك��دت  
املتحدة  ال��والي��ات  ل��دى  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  �صفرية 
االأمريكية، اأن اململكة اأولت ملف متكني املراأة اأهمية كبرية 
قد جتاوزت  اململكة  اأن  اإىل  الروؤية، م�صرية  تنفيذ  بدء  منذ 
مل�صاركة  املحددة   2030 ال�صعودية  روؤي��ة  اأه��داف  بالفعل 

املراأة يف االقت�صاد.
اأك��ر  م��دن  لبناء  اململكة  لطموحات  �صرحِه  معر�ص  ويف 
قال  اخل�صراء،  احل�صرية  املجتمعات  مفهوم  مع  متا�صًيا 
ال��وزراء  جمل�ص  ع�صو  اخلارجية  لل�صوؤون  الدولة  وزي��ر 
"اململكة  اجلبري:  اأحمد  بن  عادل  املناخ  ل�صوؤون  واملبعوث 
تهدف اإىل جعل احلياة منتجة وممتعة وفّعالة قدر االإمكان 
اأرا�صيها  على  احل�صرية  التجمعات  خمتلف  يف  لل�صكان 

�صواء يف املدن ال�صغرية اأو املدن الكرى".
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ولي�س املزارعون فقط يف جازان من يزرعون ردائم الفل، 

اأ�شجار  زراع��ة  على  يحر�شن  ج��ازان  يف  ال�شيدات  اأن  بل 

الفل يف مداخل املنازل وحدائقه مبا يزيد من جمال املنزل، 

وي�شهم يف بث رائحة الفل العطرية باأجواء املنزل وداخل 

اأ�شواره.

فالفل  وم�شمياته،  واأ�شكاله  الفل  اأن���واع  وتتعدد 

املناطق  يف  ينمو  الكبرية  احلبات  ذو  العزان 

فل  وي�����ش��م��ى  ج�����ازان،  مبنطقة  اجل��ب��ل��ي��ة 

اأكرب  حجمه  اللون  اأ�شفر  وهو  العزان 

من حجم الفل الأبي�س املتعارف عليه 

املنطقة، وينظم يف عقد طويل  يف 

ات�شاق  يف  �شويا  حباته  ترتا�س 

املناطق  يف  ال��رج��ال  يلفه  جميل 

روؤو�شهم  ح��ول  خا�شة  اجلبلية 

كمظهر من مظاهر الزينة.

ول��ل��ف��ل اأن�����واع ك��ث��رية م��ن��ه��ا الفل 

الأب��ي�����س ذو احل��ب��ات  ال��ع��ري�����ش��ي 

ال��ط��وي��ل��ة ���ش��دي��د ال��ب��ي��ا���س وال��ع��ب��ق 

الليل،  يف  حباته  تتفتح  اأن  بعد  خا�شة 

ت��ت��ب��اي��ن يف حجمها  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دي  وال��ف��ل 

الفل  وكذا  ال�شفرار،  اإىل  مييالن  فهما  ورائحتها  ولونها 

بن�شبة  ويتمتع  املنطقة،  مزارع  يف  يزرع  الذي  اجل��ازاين 

عالية من عبق الرائحة واأريجها.

والفل يف جازان هو املدعو الوحيد يف خمتلف املنا�شبات 

دع����وة  اإىل  ي���ح���ت���اج  ل  ال������ذي 

ل���ل���ح�������ش���ور، ب�����ل ه��و 

الأول  ال�����ش��ي��ف 

وا�شتقبال  والأع��ي��اد  الأف����راح  منا�شبات  يف  والأ���ش��ا���س 

املنا�شبات  خمتلف  ويف  باملواليد،  والحتفاء  ال�شيوف 

ل�شيوف  تقدم  التي  العالية  القيمة  ذات  الهدايا  من  وهو 

جازان واأبناء املنطقة.

الفل  عقود  فهناك  اقتنائه،  قبل  الفل  نظم  ط��رق  وتختلف 

املنظومة يف عقد طويل حبة تلو حبة، مبا ي�شمى بالكب�س 

تبعًا  وحجمه  طوله  يختلف  ال�شكل  ا�شطواين  عقد  وهو 

لطلب الزبون.

ويتفنن الباعة يف نظم الفل وبطرق متعددة من العقود من 

اأهمها طريقة عقد الر�شا�س، والذي اأخذ ا�شمه من ترا�س 

احلبات �شويًا بطريقة العمودية، ومن ثم توثق باخليوط 

لت�شبح كاحلزام يف النهاية، وكذلك نظم الفعوات وامل�شابح 

وامل�شر وغريها من الطرق.

اإىل  والليلة  اليوم  بني  قطفه  بعد  بالفل  الحتفاظ  وميكن 

اململكة  يف  اأخ��رى  ملناطق  ت�شديره  حالة  ويف  اليومني، 

يجب حفظه بطريقة معينة بني قوالب الثلج، حتى ل يذبل 

وميوت.

ففي  وال�شتاء،  ال�شيف  ف�شلي  يف  الفل  اأ�شعار  وتختلف 

تزيد  بينما  الربد،  ب�شبب  لندرته  الفل  �شعر  يزداد  الأخري 

رخ�س  يف  ي�شبب  ما  ال�شيف  يف  الفل  من  املنتج  كميات 

من  املغراف  الكوب  يباع  ال�شتاء  ف�شل  ففي  الفل،  اأ�شعار 

اأكواب  الفل بع�شرة ريالت، بينما يف ال�شيف تباع ثالثة 

امل��ربوم يف ف�شل  الفل  �شعر عقد  ري��الت، وي�شل  بع�شرة 

ال�شيف ما بني 250 اإىل 500 ريال.

واإن كانت اأدوات الزينة والتجميل ال�شناعية تلقى رواجًا، 

الفريد  املحبوب  ه��و  ال��ي��وم  حتى  ي���زال  ل  ال��ف��ل  ف���اإن 

ج��ازان  مبنطقة  العطرية  النباتات  بني  والوحيد 

حيث تتوزع حمالت بيع الفل باأ�شواق املنطقة 

حمافظات  مبختلف  ال�شعبية  الأ���ش��ب��وع��ي��ة 

اأبناء  متطلبات  لتلبية  املنطقة،  وم��راك��ز 

الرائحة  ذي  اجل���ازاين  الفل  م��ن  ج���ازان 

ال��ف��واح��ة ال����ذي ي��ك��م��ل ج��م��ال ورون���ق 

العرو�س.

ويعتني املزارعون يف منطقة جازان بهذه النبتة، حيث يبداأ املزارع يف زراعة اأ�شجار الفل 

يف ف�شل الربيع لنخفا�س درجات احلرارة للتعهد بعد ذلك اأ�شجار الفل بالري وبناء بيت من 

األواح اخل�شب املربعة، وذلك لل�شماح لها بالنمو والت�شلق، وهي تكرب وليتمكن املزارعون من 

روؤية حبات الفل من كافة جوانب الردمية.

البالد �� جازان
رؤوس على  عقوده  وغدت  بجازان،  الفل   ارتبط 
 الفتيات موروثًا شعبيًا تحرص نساء جازان على
والمواليد كاألعراس  المناسبات  في  به   التزين 

واستقبال الضيوف

 الضيف األول في مناسبات األفراح   
الفل..

  يكتمل به جمال ورونق العروس

أن���������واع 
الف���������������ل

فل العران

الفل العريشي

الفل األبيض
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مهرجان قمم

مت جمهورية كوريا اجلنوبية فنونها اجلبلية ال�شهرية  وقدَّ
امل�شحوبة بقرع الطبول، وكذلك فن ال�شامان، حيث ميتزج 
اللونان مع بع�شهما البع�ض بني عزف الطبول يف "جيندو" 
وه��ي ج��زي��رة تقع يف اجل���زء اجل��ن��وب��ي ال��غ��رب��ي ال��ك��وري 
وجمموعة ال�شامان املوؤدين للون، وتت�شارك مع ال�شني يف 
طويلة  باأكمام  رداء  الفنانة  وترتدي  املائية"  "الأكمام  فن 

"كوكال". بي�شاء  "هان�شا" وقلن�شوة 
وح�شرت جمهورية الهند بفنون جبلية من ولية "مانيبور" 
ليال" كواحد  "راأ�ض  فن  فجاء  الهندي،  ال�شرقي  ال�شمال  يف 
اأ�شكال الأداء الكال�شيكي الثمانية يف اجلمهورية، فيما  من 
متناغم  م�شرحي  ب���اأداء  ب���ارزًا  اجلبلي"  "�شالوم  ف��ن  ك��ان 
التطور  م��ن  مبكرة  مرحلة  تا"  "ثانغ  ف��ن  و���ش��ور  وف��ري��د، 

الب�شري باأداء متوازن.
يقلد  اأداء ي�شف احلياة يف اجلبال، حيث  وعر�شت جورجيا 
يظهر  ال��ذي  "�شيفانتي"  بفن  اجلبلية  احل��ي��وان��ات  امل���وؤدون 
ال��ت��ي ي��وح��ده��ا احل��ب  طبيعة ���ش��ك��ان اجل��ب��ال يف ج��ورج��ي��ا، 
هي  "ت�شامبا"  اأداء  حبكة  كانت  فيما  وال�شالبة،  وال�شجاعة 
اجلبال،  يف  اخليل  �شباق  يف  والن�شاء  الرجال  بني  املناف�شة 
بتكوين ديناميكي اإيقاعي، وينقل فن "فازا" اجلورجي تعبريًا 

عن احلياة اليومية واملغامرة يف اجلبال بتحركات �شريعة.
كاأ�شلوب  املرتفعة  الأرا���ش��ي  اأداء  ج��اء  اإ�شكتلندا،  وم��ن 
تناف�شي مت ت�شميمه يف املرتفعات الإ�شكتلندية يف القرنني 
الر�شمي  الطابع  اإل��ي��ه  اأ�شيف  والع�شرين،  ع�شر  التا�شع 
الإ�شكتلندية، ويرتدي  القرية  مزمار  مع  كالباليه، ويرتافق 
"جيليز"، ويعدُّ الفن الأدائي  اأحذية خا�شة ت�شمى  املوؤدون 
ذوي  الأ�شخا�ض  مع  للتوا�شل  و�شيلة  الإ�شكتلندي  اجلبلي 

التفكري املماثل، وا�شتعرا�ض حي للياقة البدنية املمتازة.
و�شاركت �شوي�شرا واأوزبك�شتان واجلبل الأ�شود بفن واحد 
لكل منهم، حيث كان الأداء ال�شوي�شري من جبال "األيفاندر" 
كاأقدم  ال�شكل والإيقاع والقرع  مرجتاًل بحركات تعمل على 
"باي�شون"  جلبال  الأدائ����ي  الفن  ورك��ز  فيها،  جبلي  اأداء 
الأوزباك�شتانية على اأ�شالة اأ�شلوب املحلي والأداء امل�شرتك 
يف  عميق  ث��ق��ايف  وت����راث  ق��دمي��ة  بتقاليد  اجل��ن�����ش��ني  ب��ني 
الن�شور  رق�شة  الأورو  بفن  الأ�شود  اجلبل  وحلق  التاريخ، 
كبرية  دائ��رة  يف  وال�شابات  ال�شباب  من  جمموعة  بت�شكيل 

موؤديًا  كالن�شر  بينهم  بالدخول  اأحدهم  ينثني  ثم  للغناء، 
ومنت�شيًا باللحظة.

ومل تغب الفنون اجلبلية العربية عن مهرجان قمم الدويل، 
ال�شام،  بالد  يف  اأدائ��ي  لون  "الدبكة" كاأ�شهر  لبنان  فقدمت 
يقوده  نهايته  يف  يتقو�ض  م�شتقيم  يف  امل���وؤدون  وا�شطف 
بقدميه  وي�شرب  ويقفز  وينثني  يتمايل  الأداء  يف  خبري 

الأر�ض، ثم يتحرك ويقود املوؤديني يف تنا�شق.
فت العراق زوار املهرجان بفن "اجلوبي" كاأداء بدوي  وعرَّ
وع�شرة  خم�شة  بني  الرجال  من  جمموعة  يوؤديه  وق��روي، 
مع  باجلوابة  يدعون  م�شتديرة  حلقة  هيئة  على  اأ�شخا�ض 
من�شد  يتو�شطهم  والطبل  ال�شبابة،  اأو  "الريغول"  ع��ازف 
واملوؤدين  للح�شور  ويهتف  الأنا�شيد،  يردد  جميل  ب�شوت 

يف املهرجانات والحتفالت والأعرا�ض.
واهتزت جنبات القرى بفن "ال�شمرة" اليمنية اليافعية حيث 
تبداأ ب�"املخمو�ض" ثم يت�شارع الأداء لها بحركاتها اجلميلة 
وال�شعر،  الزامل  مب�شاندة  واخلفة،  بال�شرعة  تتميز  التي 
زخريف  اإيقاع  وي�شاحبها  واملزمار،  اليافعي  الطبل  واأي�شًا 

من الت�شفيق.
"الربوبة" من �شلطنة عمان بحركاته الأدائية  وح�شر فن 
يف  الرجال  الراق�شني  من  اأربعة  ي�شطف  حيث  املركبة، 
الطبول  واإيقاع  الغناء  �شوت  وعلى  ن�شوة،  اأرب��ع  مقابل 
الطبول  وت��وؤدي  الآخ��ر،  جتاه  منهما  كل  ال�شفان  يتحرك 
ال��ت��ي ت�شم  ال��رب��وب��ة،  ب��ه  ال���ذي يتميز  ال��ث��الث��ي  الإي��ق��اع 
ت�شفيقًا  الإيقاع  وي�شحب  الكا�شر،  والطبل  املهجر  طبل 

اأنف�شهم  امل���وؤدون  ينظم  الُعماين  املزمار  ويف  وزغ��اري��د، 
يقوده  �شف  وكل  ال�شيوف،  حاملني  متقابلني  �شفني  يف 
ب�����الأداء مع  الآخ����ر  ال�����ش��ف  ن��ظ��ريه يف  وي��ب��داأ  �شخ�ض، 

الت�شفيق والغناء ب�شوت عاٍل.
"اأحيدو�ض"  مت اململكة املغربية فن  ومن املغرب العربي قدَّ
فن  ومت��ي��ز  امل��غ��رب،  و���ش��ط  منطقة  يف  املنت�شر  املو�شيقي 
"عبيدات الرمى" من فنون الرتاث املغربي، بجمع جمموعة 
من  عبارات  مرددين  تقليدي  بلبا�ض  وامل��وؤدي��ن  املغنني  من 
اخلا�ض  عر�شتها  فن  ال�شودان  وا�شتعادت  املحلي.  ال�شعر 
اأداء  يف  الرجال  من  جمموعة  تقافز  حيث  ع�شري،  قرى  يف 
الركب  برفع  اأقدامهم  حمركني  والع�شا،  بال�شيف  متناغم 

متزينني بالزي الوطني بر�شاقة و�شال�شة فنية اأدائية.

اأثرية موزعة يف مواقع خمتلفة  قرى  �شبع  �شهدتها  متتالية  كرنفالية  م�شريات 
بني مدينة اأبها وخمي�ض م�شيط و�شواحيها، لتقدمي عرو�ض حية يومية للزوار، 
حيث نقلت 14 دولة م�شاركة يف مهرجان قمم الدويل للفنون الأدائية اجلبلية، 

فنونها التقليدية وال�شعبية لقرى و�شاحات منطقة ع�شري.
وهو  التنني"  "فن  �شملت  فنون،  بثالثة  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  و�شاركت 
املائية"  "الأكمام  وفن  ال�شني،  يف  والكرامة  القوة  اإىل  الرامز  التقليدي  الأداء 
من  املياه  تدفق  لتحاكي  طويلًة  اأكمامًا  العار�شني  اأدائ���ه  يف  ي�شتخدم  ال��ذي 
اجلبال، ويبذلون يف تقدميه جهدًا وحركات �شريعة، كما تقدم الفرقة ال�شينية 
خالل م�شاركتها فن "الأداء اجلبلي" بتاريخه الطويل واملعقد كفن م�شرحي له 

خ�شو�شيته يف الأغاين والرق�شات.

البالد - أبها
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فنون عاملية تلتقي يف »اجلبال«

تراث ورقصات شعبية تدهش الزوار
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 تريليون ريال   
احتياطيات سعودية بالخارج

البالد - جدة
يف  لل�سعودية  االحتياطية  االأ���س��ول  بلغت 

2022م،  دي�����س��م��ر  ���س��ه��ر  خ���ال  اخل����ارج 

اأظهرته  مل��ا  وف��ق��ًا  ري���ال،  مليار   1724.4
املركزي  للبنك  ال�سهرية  االإح�سائية  الن�سرة 

ال�سعودي »�ساما«.

ارتفعت  2021م،  دي�سمر  ب�سهر  ومقارنة 

 16.8 بقيمة  للمملكة  االحتياطية  االأ�سول 

%.  وتف�سيًا لذلك،  مليار ريال وبن�سبة 1 

بالعمات  االح��ت��ي��اط��ي��ات  قيمة  ارت��ف��ع��ت 

% من   95 ال��ت��ي مت��ث��ل ن��ح��و  االأج��ن��ب��ي��ة 

% خ��ال   1 ب��ن��ح��و  اإج���م���ايل االأ�����س����ول 

 1630.8 اإىل  لت�سل  امل��ا���س��ي  دي�سمر 

االحتياطي  قيمة  ارتفعت  كما  ريال،  مليار 

 ،%  1 بن�سبة  الدويل  النقد  لدى �سندوق 

اخلا�سة  ال�سحب  حقوق  انخف�ست  بينما 

%. وطبقا لبيانات »�ساما«، تعد  بن�سبة 4 

االحتياطيات ال�سعودية يف اخلارج بنهاية 

جائحة  منذ  االأع��ل��ى  ه��ي  املا�سي  نوفمر 

االحتياطية  االأ���س��ول  وت�سمل  ك��ورون��ا. 

ا�ستثمارات  هي:  بنود،  خم�سة  لل�سعودية 

اأجنبي  ونقد  اخلارج  يف  مالية  اأوراق  يف 

وودائ����ع يف اخل����ارج واالح��ت��ي��اط��ي ل��دى 

ال�سحب  وح��ق��وق  ال���دويل  النقد  �سندوق 

اخلا�سة والذهب النقدي.

ارتفاع   
صادرات المملكة

البالد - الرياض
للمملكة،  الدولية  التجارة  ن�سرة  اأظ��ه��رت 

ارتفاعًا يف قيمُة ال�سادراِت ال�سلعيَّة للمملكة 

خال  ري��ال  مليار  نوفمر113  �سهر  خال 

نوفمر املا�سي، مقابَل 109 مليارات ريال 

وذلك  2021م،  عام  من  ال�سهر  نف�س  خال 

بن�سبة  ري��ال،  مليارات   4 م��ق��داُره  بارتفاع 

.%  3.6
ال�سادرات  قيمة  اأن  الن�سرة  نتائج  واأف��ادت 

مليار   90 بلغت  ال�سهر  خ��ال  ��ة  ال��ب��رول��يَّ

ري��ال،  مليارات   9 م��ق��داُره  بارتفاع  ري���ال، 

.% بن�سبة 11.1 

وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل�����س��ادرات غ���ر ال��ب��رول��ي��ة، 

 23 بلغت   فقد  الت�سدير،  اإع���ادة  وت�سمل 

مليار ريال، مقابَل 28 مليار ريال. 

 األطعمة والتشييد
 يتصدران حركة البيع

البالد - جدة
نقاط  عر  بالبطاقات  املبيعات  قيمة  بلغت 

ري��ال  م��ل��ي��ار   9.7 ن��ح��و  اململكة  يف  ال��ب��ي��ع 

يناير   21 يف  امل��ن��ت��ه��ي  االأ����س���ب���وع  خ���ال 

ريال  مليار   10.7 بنحو  مقارنة  احل��ايل، 

خال االأ�سبوع الذي �سبقه، وذلك من خال  

144.7 مليون عملية دفع اليكروين.
نقاط  ل"عمليات  االأ�سبوعي  للتقرير  ووفقا 

البيع" ال�سادر عن البنك املركزي ال�سعودي 

انخفا�سًا  القطاعات  معظم  �سهدت  "�ساما"، 
االأ���س��ب��وع  خ��ال  املبيعات  قيمة  حيث  م��ن 

الت�سييد  م��واد  قطاع  �سجل  فيما  املا�سي، 

وال��ب��ن��اء، وق��ط��اع االأط��ع��م��ة وامل�����س��روب��ات 

% لكل منهما.  ارتفاعا بن�سبة 2 

املنخف�سة  القطاعات  التعليم  قطاع  وت�سدر 

% تاه قطاع املاب�س واالأحذية  بن�سبة 23 

% ثم قطاع �سلع وخدمات متنوعة،   22 ب� 

% لكل منها. وحمطات الوقود بن�سبة 10 

بح�سيلة كبرة من االأفكار والروؤى اال�سراتيجة للقطاع، �سهدت جل�سات منتدى العقار 

اأم�س عدة جل�سات حوارية حتت عناوين مهمة لر�سم معامل م�ستقبل القطاع، ومنها: التنمية 

التطوير  ومنظومة  العمراين  بالقطاع  النهو�س  تناولت  التي  امل��دن  واأن�سنة  احل�سرية 

احل�سري، واملجمعات املوؤن�سنة التي تتمتع بكافة اخلدمات، مما ي�سهم يف حتقيق االأهداف 

االإ�سراتيجية امل�ستنبطة من برنامج جودة احلياة لتحقيق اأهداف روؤية اململكة 2030.

الباد - الريا�س

مهارات وتقنية ذكية واأن�سنة املدن

  منتدى العقار:  
 خارطة طموحة لجودة الحياة

 وتناول املنتدى اأي�سًا رحلة جودة احلياة عر ت�سهيل 

االإجراءات التي ت�سهم يف متلك املواطن للم�سكن، والدور 

اال�سراتيجي للوزارة، وكذلك اإ�سهام املوؤ�س�سات املالية 

والبنوك يف متكني االأفراد من امتاك امل�سكن، واأهمية 

تطوير ال�سواحي وتوفر اخلدمات االأ�سا�سية واملرافق 

احليوية وفق معاير جودة احلياة واملرافق التي تعتر 

�سديقة للبيئة.

دور  املنتدى:  اأط��روح��ات  يف  املهمة  املو�سوعات  ومن 

ال�سناعية  ال��ث��ورة  وتقنيات  العقارية  التكنولوجيا 

خال  من  العقاري،  القطاع  وتطوير  منو  يف  الرابعة 

املفيدة  الرقمية  اأو  التقنية  احللول  من  العديد  توفر 

الربحية،  وغر  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  ملختلف 

واأهمية البيانات الدقيقة ت�ساعد املطورين وامل�ستثمرين 

على حتديد حجم االحتياجات والتقنيات، مما ي�سهم يف 

توجيه اال�ستثمارات ملكانها ال�سحيح. واأكد املتحدثون 

احلديثة  التقنية  يف  اال�سثمارات  اأن  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 

من  العديد  لها  املعزز  والواقع  االأبعاد  ثاثية  كالطباعة 

والدقة  الوقت  اخت�سار  مقدمتها  يف  يرز  التي  املزايا، 

يف التنفيذ واجلودة العالية يف االإنتاج، وكذلك 

الت�ساميم  تربط  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  ال��ث��ورة 

واالأف����ك����ار امل��خ��ت��ل��ف��ة ب���ال���واق���ع امل��ل��م��و���س يف 

املنتجات العقارية.

املعاير  ورفع  الب�سرية  القدرات  تنمية  وحول   

امل�ساركون  ج��دد  ال��ع��ق��اري،  القطاع  يف  املهنية 

اأهمية تطوير الكوادر بالتدريب والتاأهيل ل�سمان 

تقدمي خدمات وفق اأعلى املعاير مبا ي�سهم يف تلبية 

احتياجات ال�سوق املحلية.

�سهد نائب وزير ال�سوؤون البلدية والقروية واالإ�سكان 

عبدالله البدير، توقيع اتفاقية م�سركة بني �سركة عيون املدن 

واالحتاد الدويل للعقارات، تتعلق باإطاق املكتب التمثيلي لاحتاد 

بالريا�س، وذلك على هام�س اأعمال منتدى م�ستقبل العقار يف ن�سخته 

الثانية املنعقد يف الريا�س. ومبوجب هذه االتفاقية ت�سبح "عيون 

املدن"، ممثا لاحتاد العاملي للعقارات يف اململكة، وذلك اإ�سهامًا من 

الطرفني يف تطوير منظومة العقارات يف مناطق اململكة املختلفة، كما 

تاأتي هذه االتفاقية امتدادًا الإبرام منتدى م�ستقبل العقار واالحتاد 

العاملي للعقارات �سراكة ا�سراتيجية، تتعلق بتبادل اخلرات 

واالأفكار ونقل اأف�سل املمار�سات العاملية لقطاع العقار، 

وذلك بهدف تطوير قطاع العقار واالإ�سكان يف 

خمتلف مناطق اململكة.

مكتب دولي

   

البالد - جدة
 ك�سفت عماق النفط »اأرامكو ال�سعودية«، عن اعتزامها اإعان 

2022م وتوزيعات االأرباح، قبل  اأبرز نتائجها املالية للعام 

افتتاح تداول يوم االأحد 12 مار�س القادم. 

يوم  املالية،  القوائم  �ستعلن  اأن��ه��ا  لها،  بيان  يف  واأ���س��اف��ت 

لتفا�سيل  االإلكروين  البث  ذلك  ويعقب  مار�س،   13 االإثنني 

النتائج املالية.

اأرب���اح  ���س��ايف  يبلغ  اأن  حمللون  يتوقع  ال�سياق  ه��ذا  يف   

مليار   146.76 نحو  2022م  ال��راب��ع  للربع  »اأرام���ك���و« 

ريال  مليار   471.88 اإىل  »اأرامكو«  اأرباح  ريال.  وارتفعت 

من  االأوىل  اأ�سهر  الت�سعة  بنهاية  االأقلية  حقوق  خ�سم  بعد 

ريال  مليار   278.56 قدرها  باأرباح  مقارنة  املا�سي،  العام 

واأرجعت  2021م،  عام  من  الفرة  نف�س  خال  حتقيقها  مت 

ال�سركة �سبب ارتفاع االأرباح لتلك الفرة اإىل حت�سن اأ�سعار 

النفط اخلام وزيادة الكميات املبيعة، ومن العوامل الداعمة 

التكرير  اأعمال  اأرب��اح  هوام�س  ارتفاع  اأي�سا  االأرب��اح  لنمو 

من خال امل�ساريع اال�ستثمارية ال�سخمة الأرامكو ال�سعودية 

داخل اململكة وخارجها.

البالد - جدة
احل��ايل  ال��ع��ام  ميزانية  يف  امل��ت��وق��ع  الفائ�س  رغ��م   

2023م، توا�سل عمليات التمويل املحلية والدولية 
القادمة،  لاأعوام  م�ستحقات  ل�سداد  ا�ستباقي  ب�سكل 

ومتويل م�ساريع ا�سراتيجية، خا�سة يف ظل اقبال 

على  وخ��ارج��ي��ًا  داخليًا  امل�ستثمرين  م��ن  ع��ادي  غ��ر 

قوة  يف  العاملية  الثقة  يوؤكد  مما  ال�سكوك،  برنامج 

االقت�ساد ال�سعودي وم�ستقبله الواعد.

املالية حممد بن عبد     واعتمد وزير 

ال��ل��ه اجل��دع��ان خ��ط��ة االق��را���س 

2023م،  ل����ع����ام  ال�������س���ن���وي���ة 

لاحتياجات  توقعات  مت�سمنة 

ال��ت��م��وي��ل��ي��ة ل��ل��ع��ام احل����ايل مبا 

نظرًا  ري��ال،  مليار   45 يقارب 

خل��ف�����س ج����زء م���ن اإج���م���ايل 

عر  التمويلية  االحتياجات 

ع���م���ل���ي���ات مت��وي��ل��ي��ة 

ا�ستباقية متت 

خال عام 

ريال. مليار   48 يقارب  مبا  2022م 
اإن  له،  بيان  يف  الدين  الإدارة  الوطني  املركز  وق��ال 

اعتماد اخلطة جاء بعد م�سادقة جمل�س اإدارة املركز 

تطورات  اأب��رز  وت�سمنت  م��وؤخ��را،  اجتماعه  خ��ال 

الدين العام ومبادرات اأ�سواق الدين للعام 2022م، 

وم��ب��ادئ��ه��ا  2023م  ال���ع���ام  يف  ال��ت��م��وي��ل  وخ��ط��ة 

2023م  ع���ام  ت��ق��ومي  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة، 

�سكوك  برنامج  �سمن  ال�سكوك  الإ�سدارات 

اململكة املحلية بالريال ال�سعودي.

توقعات حتقيق  برغم  اأن��ه  املركز  واأك��د   

تهدف  اململكة  اأن  اإال  2023م،  ميزانية  يف  فوائ�س 

اإىل اال�ستمرار يف عمليات التمويل املحلية والدولية 

بهدف �سداد اأ�سل الدين امل�ستحق خال العام احلايل 

وع��ل��ى امل���دى امل��ت��و���س��ط، واغ��ت��ن��ام ال��ف��ر���س املتاحة 

متويلية  عمليات  لتنفيذ  ال�����س��وق  اأو����س���اع  ح�سب 

اإ�سافية ب�سكل ا�ستباقي  لدعم متويل بع�س امل�ساريع 

فر�س  ا���س��ت��غ��ال  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة، 

البديل  احلكومي  التمويل  عمليات  لتنفيذ  االأ�سواق 

التي من �ساأنها تعزيز النمو االقت�سادي مثل متويل 

امل�ساريع الراأ�سمالية والبنية التحتية.

نتائج وأرباح أرامكو خالل مارس

 وزير المالية اعتمد خطة االقتراض للعام 2023

تمويل استباقي للمشاريع االستراتيجية 

عمليات تمويلية استباقية 
 استغالل التمويل البديل
تعزيز النمو االقتصادي

1
23

أه���������داف
الب�����������رنامج

%

1.72

3.6%
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فـجـر 
ال�سحافة ال�سعودية

رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام

رئي�س التحرير املكلف

خالد عبد الرحيم املعينا

حممود �أحمد حممد

حمد �صالح مطبقاين

mahmoud@albiladdaily.com

hamad@albiladdaily.com

almaeena@albiladdaily.com

املقر الرئي�سي

الإدارة 

التحرير 

info@albiladdaily.com

ad@albiladdaily.com

wr@albiladdaily.com

مبنى �ضعد حلمي �أبو خ�ضرة

�ضارع �مللك فهد )�ل�ضتني(

�ص. ب: 6340 جدة 21442

�ص. ب: 6340 جدة 21442

0122614494
�لرقم �ملوحد

sub@albiladdaily.com

�ال�ضرت�كات و�لتوزيع

جو�ل: 0554470037

الإعالنات التجارية

الإعالنات الفردية

fardia@albiladdaily.com

جو�ل: 0503612115

0126711000
تيلفون

فاك�س

Email

جو�ل: 0557696678

0126700444

0126716241

البالد - وكاالت
الأمل��اين  ال��داخ��ل  م��ن  اأ���ص��وات  بعدما علت 

"ليوبارد"  دبابات  اإر�صال  باملوافقة على  تندد 

الأمل��اين  امل�صت�صار  اأط��ل  اأوكرانيا،  يف  للقتال 

كلمة  يف  )الأرب��ع��اء(،  اأم�س  �صولت�س،  اأولف 

اأمام الربملان، مو�صحًا اأن بالده �صتتعامل مع 

لأوكرانيا،  الع�صكري  الدعم  لتقدمي  ال�صركاء 

م�صريًا اإىل اأن العملية الع�صكرية الرو�صية هي 

اأن على اجلميع العمل  �صبب املتاعب، معتربًا 

ب�صكل �صريع لتغطية نق�س الغاز يف البالد.

تغيري  حت��اول  رو�صيا  اأن  �صولت�س  وي��رى 

ب��الده  اأن  معلنًا  ب��ال��ق��وة،  ب��اأوك��ران��ي��ا  ال��واق��ع 

�صتقّدم ال�صالح الثقيل لكييف. وذكر اأن برلني 

باتريوت  واأنظمة  ليوبارد  دبابات  �صرت�صل 

اأن  على  م�صددًا  الالزمة،  الدفاعية  والأنظمة 

الدفاع  يف  اأوكرانيا  م�صاعدة  ذلك  من  الهدف 

عن نف�صها.

�صتعمل  بالده  اأن  الأملاين  امل�صت�صار  واأعلن 

قيادة  الأوك��ران��ي��ة على  ال��ق��وات  ت��دري��ب  على 

�صتقدم  برلني  اأن  الدبابات، مو�صحًا  و�صيانة 

اإىل  لفتًا  2" لأوكرانيا،  "ليوبارد  دبابات   6
اأن على اجلميع بذل كل اجلهود لدعم اأوكرانيا 

ومنع احلرب يف اأوروبا، م�صريًا اإىل اأن قرار 

اإر�صال الدبابات مت بالتوافق مع اأمريكا، وبعد 

حوار مع احللفاء. من جهتها، رّحبت الرئا�صة 

 14 ت�صليمها  على  برلني  مبوافقة  الأوكرانية 

دب��اب��ة ل��ي��وب��ارد، م��ا اع��ت��ربت��ه خ��ط��وة اأوىل، 

اإىل تزويدها مبزيد من  الغربية  الدول  داعية 

الأ�صلحة ل�صد اجلي�س الرو�صي.

البالد - وكاالت
األغام ميلي�صيا احلوثي ت�صّكل كابو�صًا يوؤرق  ل تزال 

املدنيني يف اليمن، اإذ اأكد م�صوؤولون يف م�صروع م�صام 

 107 اإ�صابة  الألغام،  اإزال��ة  يف  املتخ�ص�س  ال�صعودي 

املموهة  الأل��غ��ام  ان��ف��ج��ار  ج���راء  اليمنيني  الطلبة  م��ن 

يف  عدة  مدار�س  يف  احلوثية  امليلي�صيات  زرعتها  التي 

ب�صلل  ت�صببت  الأل��غ��ام  ه��ذه  اأن  موؤكدين  تعز،  حمافظة 

العملية  توقفت  املدار�س، حيث  للدوام يف  بالن�صبة  تام 

التعليمية موؤخرًا.

على  اأث��رت  الألغام  زراع��ة  اأن  اإىل  امل�صوؤولون  ولفت 

الطالب والعملية التعليمية باأكملها، حيث توقف العديد 

الكادر  نزوح  اإىل  اإ�صافة  اأعمالها،  اأداء  عن  املدار�س  من 

التعليمي اإىل حمافظات اأخرى، م�صريين اإىل اأن امليلي�صيا 

ما  املدار�س،  يف  مموهة  األغام  زراع��ة  تعمدت  احلوثية 

ت�صبب يف اإ�صابات العديد منهم حتى وفاتهم يف اأحيان 

كثرية. من جهة ثانية، عاودت ميلي�صيا احلوثي املدعومة 

اأرا���ص��ي  ال�صطو وال���ص��ت��ي��الء على  اإي���ران ح��م��الت  م��ن 

غرب  ال�صاحلية،  احل��دي��دة  حمافظة  جنوب  املواطنني 

�صا�صعة  م�صاحات  على  ا�صتيالئها  من  اأ�صهر  بعد  اليمن، 

املنطقة. وقالت م�صادر حملية  ذات  بالقوة والعنف يف 

على  لال�صتيالء  ع�صكرية  حملة  �صريون  احلوثيني  اإن 

اأرا�صي املزارعني يف الطرف اليماين من بالد الزرانيق، 

التابعة ملديرية بيت الفقيه.

على  تركزت  اأن احلملة احلوثية  امل�صادر  واأو�صحت 

والقعابل  املحابيب  قرى  بني  الواقعة  الزراعية  املناطق 

والغوامن، م�صرية اإىل اأن امليلي�صيات ت�صتهدف ال�صيطرة 

على اأرا�ٍس زراعية متتد على طول 12 كيلو مرتًا.

وواجهت امليلي�صيا احلوثية، التي ا�صطحبت جرافات 

الذين  الأهايل  من  مقاومة  الأرا�صي،  بت�صوير  لل�صروع 

اأن  خرجوا بالهراوات والأحجار يف وجه احلملة، قبل 

ترت�صدهم امليلي�صيا ُفرادى، وتعتقل عددًا منهم.

ألغام الحوثي توقف العملية التعليمية

ألمانيا تزود أوكرانيا بسالح ثقيل

حملة لنهب اأرا�صي احلديدة

400
200

685 ضحية

القرمالقرم

مولدافيا
رومانيامولدافيا

بولندا

روسيا

كييف

100 كلم

البحر
ا�سود

بحر
آزوف

ضمتها روسيا
عام 2014

املنطقة التي
كان يسيطر عليها
االنفصاليون قبل

الهجوم الرويس

بي�روس

الوضع امليدا� يف 24 يناير الساعة 19:00 ت غ

الغزو الرو� �وكرانيا: القت
 ا�دنيون

ا صادر: بيانات أكليد لغاية 9 ديسمرب، معهد دراسات الحرب ومعهد إن�برايز ا�م�� ل�بحاث السياسية العامة

5 مدنيا *تم اإلبالغ عن مقتل 024
لغاية 20 يناير، يف حصيلة غ� شاملة

OSM :بيانات الخريطة

تقدم القوات الروسية
أو مناطق تنفيذ عملياتها

عدد القتىل يف املعارك وفقا ملنظمة أكليد غ� الحكومية منذ بدء النزاع يف 24 فرباير
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الجمارك السعودية
م�سرية تطور وتاريخ حافل بالإجنازات

اآل  الرحمن  عبد  بن  عبدالعزيز  امللك  املوؤ�س�س  يد  على  تاأ�سي�سها وتوحيدها  منذ  اململكة  قادة  من  واهتمام  متوا�سل وعناية  بدعم  ال�سعودية  حظيت اجلمارك 
�سعود -رحمه الله- الذي اأوىل هذا القطاع ِاْهِتمامًا باِلغًا، و�سار على نهجه يف الدعم والعناية اأبناوؤه الربرة حتى عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
عبدالعزيز اآل �سعود -حفظه الله- وذلك ا�ست�سعارًا بالدور الهام الذي تقوم به اجلمارك نحو متكني القت�ساد وحماية البالد. بداأت رحلة الإجناز باإن�ساء ديوان 
اجلمارك عام 1345 هـ، واأتبعته اململكة باإ�سدار اأول نظام للجمارك عام 1349 هـ. ويف عام 1372 هـ، اأن�ساأت احلكومة املديرية العامة للجمارك لتحل حمل 

ديوان اجلمارك يف وزارة املالية والقت�ساد الوطني، واأ�سدرت نظامًا جديدًا للجمارك.

البالد �� الرياض

 إنفاذ القوانين واألنظمة لحماية المجتمع واالقتصاد الوطني

اأبرز املمكنات يف اجلمارك
استخدام أحدث 

التقنيات 3 مركز القيادة 
والتحكم 2 إطالق مركز 

االستهداف 1
»م�سلحة  لت�سبح  املديرية  حتولت  هـــ،   1391 عــام  ويف 
الوزراء  جمل�س  موافقة  ذلك  بعد  �سدرت  العامة«  اجلمارك 
من  ال�سعودية  اجلمارك  حتويل  على  1439هـ  العام  يف 
للجمارك"،  العامة  "الهيئة  اإىل  العامة  اجلمارك  م�سلحة 
الــهــيــاكــل  وتــ�ــســمــيــم  الإدارة،  جمــلــ�ــس  اإنــ�ــســاء  مت  حــيــث 
واعتمادها  والإداريـــة  املالية  اللوائح  وو�سع  التنظيمية، 
لتقدمي التوجيهات والرقابة الوا�سحة للجمارك ال�سعودية 

لتتمكن من اأداء دورها ب�سكل اأكرث فعالية.
من  العديد  املا�سية  املــراحــل  خــالل  اجلــمــارك  حققت  وقــد 
والفنية  الإداريــــة  اأن�سطتها  تطوير  عملية  يف  املــنــجــزات 
لتتحقق  الإجنـــازات  هذه  تكن  ومل  والت�سغيلية،  والتقنية 
وخالل  الله-،  -حفظهم  اململكة،  قــادة  واهتمام  عناية  لول 
احلرمني  خــادم  عهد  الزاهر  العهد  هــذا  ويف  املرحلة،  هــذه 
حفظه   - �سعود  ال  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
ال�سعودية قفزات كبرية يف م�سرية  الله - حققت اجلمارك 

التطور، حمققًة بذلك �سجاًل حافاًل من التقدم.
دخول  حركة  ومراقبة  تي�سري  ال�سعودية  اجلمارك  تتوىل 
بريًا  منفذًا   35 عرب  اململكة،  واإىل  من  الب�سائع  وخــروج 
وجويًا وبحريًا، ويعمل يف هذه املنافذ اجلمركية اأكرث من 

اململكة. م�ستوى  على  وموظفة  موظف  اآلف   10
املركز  تتبواأ  اأن  يف  روؤيتها  حتقيق  على  اجلمارك  وتعمل 
لت�سبح  متميزة  جمركية  خدمات  تقدمي  يف  اإقليميًا  الأول 
تنفيذ  خــالل  مــن  وذلـــك  عــاملــيــة،  لوج�ستية  من�سة  اململكة 
الــتــبــادل  بتي�سري  ُتــعــنــى  الــتــي  الإ�ــســراتــيــجــيــة  ركــائــزهــا 
املجتمع  حلماية  والأنــظــمــة  الــقــوانــني  ــاذ  ــف واإن الــتــجــاري، 

والقت�ساد الوطني، ورفع كفاءة حتقيق الإيرادات.

وتقوم اجلمارك ال�سعودية بدور حيوي يف متكني القت�ساد 
تقودها  التي  الأن�سطة  متكني  على  تعمل  كما  ال�سعودي، 
والأمني  القت�سادي  التعاون  اأ�سعدة  على  اململكة  حكومة 
اجلــمــارك  ـــوؤدي  ت القــتــ�ــســادي،  ال�سعيد  فعلى  ــــدويل،  وال
ال�سعودية دورًا هامًا من خالل تنظيم حركة التجارة الدولية 

ودعم ال�سركات املحلية.
وُت�سهم اجلمارك ال�سعودية يف تعزيز الأمن من خالل العمل 
منذ  اجلمارك  �سعت  كما  البالد،  حلــدود  اأ�سا�سي  كحار�س 
ب�سورة  التحديث  مفهوم  تبني  اإىل  اإ�سراتيجيتها  اإطــالق 
ال�ساحتني  على  وامل�ستجدات  التغريات  ملواكبة  م�ستمرة 
الإقليمية والدولية �سمن البيئة اجلمركية ال�ساملة. وتتطلع 
وا�ستخدام  الدولية  املمار�سات  اأف�سل  من  ال�ستفادة  اإىل 
اأحدث احللول والتقنيات الذكية حيثما كان ذلك منا�سبًا من 
اأجل التغلب على العقبات وتعزيز ال�سراكات وت�سهيل حركة 
التجارة ودعم النمو القت�سادي. توؤدي اجلمارك ال�سعودية 
 2030 اململكة  اأهداف روؤية  اإِ�ْسْراِتيِجّيًا يف حتقيق  َدْورًا 
مــن خـــالل اإ�ــســهــامــهــا يف كــل حمـــور مــن حمـــاورهـــا، حيث 
خالل  من  اململكة  يف  القت�سادي  النمو  ت�سريع  اإىل  تهدف 
التي  الفعالة  واجلمركية  التجارية  الإجـــراءات  ا�ستحداث 
لل�سركات التجارية واجلهات  اإيجاد بيئة جاذبة  تعمل على 

الفاعلة يف القطاع ال�سناعي وامل�ستثمرين.
قادر  لوج�ستي  مركز  اإىل  اململكة  حتول  يف  ذلك  و�سي�ساعد 
الغاية،  لهذه  ِقيقًا  َوحَتْ العامل،  م�ستوى  على  املناف�سة  على 
نفذت وتنفذ اجلمارك ال�سعودية مبادراتها كجزء من برامج 
للتاأكد من تكامل مبادراتها مع �سركائها يف  الروؤية  حتقيق 

اجلهات احلكومية واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلا�س.

اليوم العالمي للجمارك
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تقليل وقت الفسح
وتقلي�ص م�صتندات اال�صترياد والت�صدير

ثل اأهم ما  عملت اجلمارك ال�صعودية على العديد من املبادرات, مبعية �صركائها يف العمل اجلمركي اأ�صهمت يف تقليل الوقت الالزم للف�صح اجلمركي الذي يمُ
ت�صعى اإليه, حيث �صعت يف �صبيل حتقيق ذلك اإىل تقلي�ص عدد امل�صتندات الالزمة لال�صترياد والت�صدير, حتى اأ�صبحت م�صتندين فقط لكل منها, حتى و�صلت 
اإىل خف�ص متو�صط مدة الف�صح من 22.8 �صاعة عام 2018 م اإىل 17.2 �صاعة يف عام 2019م, وو�صلت اجلمارك اإىل ذلك من خالل عوامل كثرية من اأهمها 
عامل التقدمي امل�صبق للبيانات الذي يمُعد ركنًا اأ�صا�صيًا يف خف�ص الوقت الالزم لالإجراءات, وهذا يعتمد ب�صكل كبري على التزام عمالء اجلمارك ال�صعودية بتقدمي 
بيانات االإر�صاليات قبل و�صولها اإىل املنفذ, اإ�صافًة اإىل اأهمية ا�صتيفاء املتطلبات الالزمة للمنتجات التي يلزم احل�صول على موافقات من جهات الف�صخ قبل البدء 
بعملية اال�صترياد, مثل املنتجات اخلا�صعة ال�صرتاط احل�صول على �صهادة املطابقة )�صابر( اإ�صافة اإىل واردات االأغذية واالأدوية واالأجهزة الطبية وغريها من 

املنتجات اخلا�صعة لال�صرتاطات, وكل ذلك يمُ�صهم يف ت�صريع عملية الف�صح وجعلها اأكرث مرونة.

البالد �� الرياض

واجل���م���ارك ال�����ص��ع��ودي��ة ال���ي���وم ت�����ص��ع��ى اإىل 
كبرية  اأهمية  ثل  يمُ م�صتهدف  اإىل  ال��و���ص��ول 
ولتحقيق  �صاعتني  خ��الل  الف�صح  وه��و  لديها 
ه���ذا ال���وع���د, و���ص��ع��ت اجل���م���ارك ال�����ص��ع��ودي��ة 
العمالء  جت��رب��ة  ت�صع  ج��دي��دة  اإ�صرتاتيجية 
اأولوياتها,  التجارة يف مقدمة  وت�صهيل عملية 
تكون  اأن  ال�صعودية  اجلمارك  ت�صتهدف  حيث 
احلكومية.  للخدمات  م��ق��دم  جم��رد  م��ن  اأك���رث 
وتطمح اجلمارك اإىل اأن تمُ�صبح �صريكًا موثوقًا 
جلميع اجلهات الفاعلة اللوج�صتية وال�صناعية 

يف القطاع اخلا�ص. وعلى م�صتوى اإنفاذ االأمن 
تقوم  الوطني  واالقت�صاد  املجتمع  وحماية 
اجلمارك ال�صعودية بدور رئي�ص يف هذا املجال 
تهريب  مكافحة  اإىل  الهادفة  مهامها  خالل  من 
غري  التجارية  واملمار�صات  ال�صارة  املنتجات 
ذلك  حتقيق  �صبيل  يف  ت�صعى  حيث  ال��ع��ادل��ة, 
التي  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح����دث  م��ن  اال���ص��ت��ف��ادة  اإىل 
وزيادة  االأنظمة  وتكامل  و�صرعة  كفاءة  تمُعزز 
وجميع  واملنافذ  الرئي�ص  املقر  بني  التن�صيق 
اجلهات ذات العالقة. ومن اأبرز املمكنات التي 

الفاعل  ب��دوره��ا  القيام  يف  اجل��م��ارك  �صاعدت 
نحو حماية املجتمع واالقت�صاد الوطني اإطالق 
تقلي�ص  اأ���ص��ه��م يف  ال���ذي  اال���ص��ت��ه��داف  م��رك��ز 
اإجراءات املعاينة اليدوية لل�صحنات واالنتقال 
املكثف  اال�صتهداف  املخاطر من مرحلة  ب��اإدارة 
تاأمني  يف  اأ�صهم  مما  ال��ذك��ي,  اال�صتهداف  اإىل 
�صيوؤدي  ال��ذي  النقل  حركة  وان�صيابية  �صرعة 
تركيز  ب��ت��وف��ري  اأع��ل��ى  ب��ك��ف��اءة  للعمل  ب����دوره 
ذات  الب�صائع  يف  اجلمركية  املعاينة  جهود 
اأي�صًا  املبادرات  اأبرز  ومن  العالية.  اخلطورة 
لتعزيز  ال�صعودية  اجل��م��ارك  اأطلقتها  ال��ت��ي 
اجلانب االأمني الذي يمُ�صاعد على الرتكيز على 
االإر�صاليات االأكرث خطورة هو مركز البالغات 
جميع  ومتابعة  ا�صتقبال  يتوىل  الذي  االأمنية 
الهيئة عرب  اإىل  ت��رد  ال��ت��ي  االأم��ن��ي��ة  ال��ب��الغ��ات 
ال�����ص��اع��ة,  م����دار  ع��ل��ى  وذل����ك   ,1910 ال���رق���م 
املتعلقة  البالغات  جميع  املركز  ي�صتقبل  حيث 
مركز  اإن�صاء  اإىل  اإ�صافًة  االأمنية,  باملالحظات 
ال��ق��ي��ادة وال��ت��ح��ك��م, وال����ذي يعمل ع��ل��ى م��دار 
كما تعمل اجلمارك  املركزية,  للمراقبة  ال�صاعة 
التقنيات  اأحدث  من  اال�صتفادة  على  ال�صعودية 
االأمنية امل�صاعدة يف عمليات الك�صف واملعاينة 
على االإر�صاليات, اإ�صافة اإىل اأهمية دور املركز 
يف  للجمارك  التابع  احلية  للو�صائل  الوطني 
تعزيز اجلانب االأمني حيث يقوم املركز مبهمة 
والو�صائل  بالو�صائل احلية  املخت�صني  تدريب 
ت�صمل  والتي  الربامج,  من  العديد  على  احلية 
برنامج الك�صف عن املخدرات, برنامج الك�صف 
االأ�صلحة,  عن  الك�صف  برنامج  املتفجرات,  عن 
باالإ�صافة  والتبغ,  النقود  عن  الك�صف  برنامج 
ت�صارك  كما  املركز.  يمُقدمها  اأخ��رى  برامج  اإىل 
اجل��م��ارك ال�����ص��ع��ودي��ة يف احل��م��الت االأم��ن��ي��ة 

امل�صرتكة ملتابعة االأ�صواق التجارية.



 وذلك على م�سرح جميل بثينة يف مدينة جدة يوم اخلمي�س 9 فرباير 

املقبل وملدة خم�سة اأيام لعر�س ق�سة احلب ال�سهرية يف الرتاث الثقايف 

العربي، وكيف انت�سرت بني النا�س يف خمتلف الع�سور.

10 2متابعات 3 8 2 7 د  لع��د 9 ا 1 لس��نة  2م ا 0 2 3 ي��ر  2 ينا 6 ف��ق  ا لمو 1ه��� ا 4 4 4 ج��ب  4 ر لخمي��س  ا

 البالد � الرياض
المسرحية لتنظيم  الثقافة  وزارة   تستعد 
 االستعراضية الغنائية "جميل بثينة"، لفرقة

كركال لفنون المسرح

جميل بثينة
إيجاد فرص 

للمواهب السعودية عر�س م�سرحي يف جدة  

ُوِل��دت بني  اأح��داث امل�سرحية حول ق�سة حب  وت��دور 

جميل وبثينة يف وادي القرى بالُعال، حيث كان اللقاء 

الأول بينهما، والذي بداأ ب�سباب ليتحّول فيما بعد اإىل 

احلب  ق�س�س  من  واح��دة  يف  القلوب،  تالقي  طريق 

العربية الكال�سيكية.

كركال،  عبداحلليم  امل�سرحية  وحوار  �سيناريو  وكتب 

وت��وىل الإخ����راج اإي��ف��ان ك��رك��ال، وي�����س��ارك يف اإجن��از 

املعدين  م��ن   300 م��ن  اأك��ر  امل�سرحي  الفني  العمل 

ن�سبة  ال�سعوديني  والكتَّاب وال�سعراء وغريهم، ميثل 

مع  وممثلتني،  ممثلني  �ستة  بينهم  من  منهم،   %  40
جانب  اإىل  امل�ساهد،  بع�س  يف  ثانويني  ممثلني   10
جنوم  اأه��م  ي�سم  ال��ذي  العاملي  كركال  م�سرح  اأع�ساء 

امل�سرح والغناء.

ج��دة  م��دي��ن��ة  يف  امل�سرحية  ع��ر���س  وي��ع��د 

الثاين لها يف اململكة، بعد النجاح الذي 

الأول  عر�سها  يف  امل�سرحية  حققته 

يف  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت��ه  ال����ذي 

جامعة  م�سرح  على  املا�سي  يونيو 

الأمرية نورة بنت عبدالرحمن يف 

الريا�س.

وياأتي ذلك يف اإطار حر�س الوزارة 

على جذب اأف�سل امل�سرحيات العاملية 

خللق  امل�سرحي  امل��ج��ال  يف  ال��رائ��دة 

مع  ال�سعودية  للمواهب  امل�ساركة  فر�س 

نظرائها يف العامل، اإىل جانب تقدمي ن�ساط 

ثقايف ترفيهي ينا�سب فئات متنوعة من اجلمهور، 

يف  امل�سرحي  امل��ج��ال  حتفيز  م��ن  ذل��ك  يكفله  م��ا  م��ع 

اململكة، ورفع معايريه نحو م�ستويات تناف�سية.

جدة � ياسر خليل
حتت رعاية وزارة املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية وم�ساركة وا�سعة 

الهمم  لذوي  »اآف��اق«  فعالية  تنظيم  مت  الخت�سا�س  وذوي  املعنية  للجهات 

التدخل  ومركز  �سم�سم  بوابة  ومركز  اإيثار  مركز  من  لكل  ثالثي  بتحالف 

املبكر.

تهدف اآفاق اإىل تكثيف اجلهود املبذولة لرعاية وخدمة ذوي الإعاقة، ورفع 

القطاع  وم�ساركة  اإليهم،  املقدمة  والجتماعية  ال�سحية  اخلدمات  م�ستوى 

مل�ساعدتهم على  وال�سرائح  الأفراد  توعية جميع  اأو�سع يف  ب�سكل  اخلا�س 

الندماج والتفاعل يف جميع الأن�سطة، بهدف الو�سول اإىل جمتمع حيوي 

مزدهر.

جدة،  مبدينة  الأحمر  البحر  �ساطئ  على  الجتماعية  امل��ب��ادرة  وانطلقت 

الإع��اق��ة،  ذوي  الأ���س��خ��ا���س  ح��ول  املجتمع  توعية  على  امل��ب��ادرة  ورك���زت 

الفئات حتت مظلة وزارة  لهذه  املراكز   التي تقدمها  والتعريف باخلدمات 

وعالجية  تعليمية  خدمات  وت�سمل  الجتماعية،  والتنمية  الب�سرية  املوارد 

من  جم��م��وع��ة  يت�سمن  ال���ذي  امل��ب��ك��ر  ال��ت��دخ��ل  ون��ظ��ام  ال�����س��ل��وك،  لتعديل 

بهدف  واأ�سرهم،  الإعاقة  ذوي  لالأطفال  وال�سيا�سات  والإج��راءات  الربامج 

نوعية  وحت�سني  املنا�سب،  التاأهيل  وتقدمي  لالإعاقة،  املبكر  ال�ستك�ساف 

حياة الأطفال واأ�سرهم من خالل دعمهم وتعليمهم اأف�سل ال�سبل للتعامل مع 

اإعاقات الأطفال، وتخفيف العبء عن العائالت من خالل دعمهم امل�ستمر يف 

كل خطوة على الطريق.

البالد � عنيزة
بتنظيم  ال�سابعة  ن�سخته  يف  احلنيني  مهرجان  فعاليات  اليوم،  تنطلق 

من الغرفة التجارية مبحافظة عنيزة، وي�ستمر ملدة 10 اأيام، مبقر �سوق 

امل�سوكف الرتاثي و�سط املحافظة.

الأع��م��ال  املنتجة ورواد ورائ����دات  الأ���س��ر   دع��م  اإىل  امل��ه��رج��ان  وي��ه��دف 

ف�سل  يف  ال�سهرية  ال�سعبية  الأكالت  كاإحدى  احلنيني،  ملنتج  والت�سويق 

ال�ستاء، اإذ يع�د احلنيني من املنتجات املعروفة بالق�سيم كمنتج اقت�سادي 

لالأ�سر املنتجة.

البالد � مكة المكرمة
كثفت الرئا�سة العامة ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي جهودها لتقدمي 

اأف�سل اخلدمات لقا�سدي بيت الله احلرام من امل�سلني واملعتمرين َتزاُمنًا مع 

الرحمن حيث  ُجُموعًا غفرية من �سيوف  امل�سجد احلرام من توافد  ما ي�سهد 

يتمكن  لكي  تقدمي حزمة من اخلدمات،  الب�سرية، من خالل  كوادرها  �سخرت 

قا�سدو امل�سجد احلرام من اأداء منا�سكهم بكل راحة و�سكينة. وقدمت الرئا�سة 

اخلدمات  من  �سل�سلة  والإر�سادية،  التوجيهية  ال�سوؤون  بوكالة  ممثلة  العامة 

املكاين  الإر�ساد  تقدمي  اأبرزها  من  اخلدمات  من  وعددًا  واملعتمرين  للم�سلني 

باللغات لأكر من 30 األف م�ستفيد، وتقدمي 100 األف عبوة زمزم، فيما بلغت 

ًا، وكمية املطهرات 130 األف لرت. كمية املعطرات 2550 ِلرترْ

 حفل ترفيهي لذوي الهمم

مهرجان احلنيني.. دعم لالأ�سر املنتجة

تكثيف جهود خدمة �سيوف الرحمن
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متييع  االحتاديني  بع�ض  يحاول 
م���ا ق���ال���ه الع����ب ف���ري���ق االحت����اد 
ال�صابق �صالح ال�صقري عرب اأحد 
هروب  عن  الريا�صية،  ال��ربام��ج 

ك�صف  من  الذهبي  ع�صره  يف  االحت��اد  العبي  بع�ض 
املن�صطات بادعاء االإ�صابة، بحجة اأنه اعتذر عما قال، 

اأكرث من مرة، يف برامج ومواقع خمتلفة. 
اأو  يعتقدوا،  اأن  الطبيعي  غري  لكن  ذلك،  جدًا  طبيعي 
يعتقد هو، اأن اعتذاره هذا اأقنعنا اأو غريرَّ نظرتنا فيما 
قال. فما قاله مل يكن راأيًا خا�صًا قد يخونه التعبري فيه، 
حتى يعتذر عنه، فما ذكره  معلومة وف�صل فيها لدرجة 
اأنه ذكر اأن 5 العبني  فقط- حددهم باال�صم- كان لديهم 
من  ا�صمه  وو�صع  التحليل،  عمل  على  والقدرة  الثقة 
اأجرى  اأكرث العب  اإنه  قال  اأن  ذلك  زاد على  بل  بينهم، 
حتلياًل بالدوري ال�صعودي يف تلك الفرتة، وهذا تاأكيد 
اأن ال�صقري متاأكد مما يقول واأنه يق�صد كل كلمة قالها، 
�صواء  لها  تعر�ض  ل�صغوطات  رمبا  كان  اعتذاره  واأن 
ع��ام )جماهري  م��ن االحت��ادي��ني ب�صكل  اأو  م��ن زم��الئ��ه 
مبا�صرًا،  يكن  مل  الربنامج  اأن  ال�صيما  م�صوؤولني(،  اأو 
وكان باإمكانه مطالبة القائمني عليه بحذف ما يريد اإن 
كان خانه التعبري على حد قوله يف االعتذار،  ولي�ض 

االنتظار حتى يذاع وبعدها يعتذر. 
اأقدر واأتفهم حر�ض االحتاديني على طم�ض ذلك، فتلك 
الفرتة هي االأف�صل يف تاريخ االحت��اد، الذي ميتد ملا 
يزيد عن 90 عامًا، وحقق فيها النادي كل البطوالت؛ 
وكذلك  واآ�صيوية  وعربية  م�صمياتها،  مبختلف  حملية 
خليجية، وارتبطت تلك االإجنازات مبا اأ�صموه )روح 
ق��ال،  م��ا  وق��ال  ال�صقري  ظهر  عندما  ول��ه��ذا  االحت���اد( 
تلك  يف  ي�صككون  االحت��ادي��ني  غري  من  الكثريون  ب��داأ 
ال�صقري،  اإليه  اأمل��ح  ملا  يرجعها  والبع�ض  البطوالت، 
برامج  وعرب  اململكة،  خ��ارج  من  حتى  البع�ض  اإن  بل 
معروفة مل مترر ذلك، بل اأفردت م�صاحة كبرية للحديث 
عنه الأهميته، بل اإن البع�ض طالب بالتحقيق فيما قال، 
املطالبة  اإىل  بع�صهم  وزاد  باعتذاره،  االكتفاء  وع��دم 

ب�صحب البطوالت، اإن ثبت �صحة ماقاله ال�صقري. 
من  اإجابة  اإىل  ويحتاج  نف�صه،  يطرح  الذي  وال�صوؤال 
جلنة املن�صطات.. كيف ا�صتطاع الالعبون -اإن �صدق 
طوال  اللجنة  اأع�صاء  على  ذلك  مترير  يف  ال�صقري- 
يقت�صر  اأن  اللجنة  قبلت  وكيف  الطويلة،  الفرتة  تلك 
التحليل على5 اأو 6 العبني، وب�صكل متكرر، وهل هذا 
مل يرث �صكوكًا لديهم  مع تكرار االأ�صماء، وتكرار ادعاء  
هل  االآخ��ر..  وال�صوؤال  لالإ�صابة؟  املختارين  الالعبني 

�صيمرر احتاد القدم ذلك الت�صريح دون حتقيق؟

كتف قانوين 

علي معي�ض 

الصقري.. وروح االتحاد

الجمعة والسبت..

الدرعية تحتضن سباقين ل�»فورموال إي2023«
الرياض- البالد

ال�صائقني  اأملع  من  نخبة  ال�صعودية  ت�صت�صيف 
انطالق  مع  الكهربائية،  ال�صيارات  ريا�صة  يف 
�صباق فورموال اإي الدرعية مو�صم 2023، غدًا 

اجلمعة وبعد غٍد ال�صبت.
وحتت�صن مدينة الدرعّية التاريخية �صباقني يف 
املو�صم التا�صع لبطولة العامل اإيه بي بي فورموال 
ُتقام  التي  الوحيدة  املناف�صات  تلك  وتعد  اإي، 
ليحظى  اإي،  الفورموال  تقومي  �صمن  الليل،  يف 
اأنحاء  خمتلف  من  القادمون  ال�صيارات  ع�صاق 
اإن.  اإ.  »ج��ي  ���ص��ي��ارات  مل�صاهدة  بفر�صة  ال��ع��امل 
االأ�صواء  حتت  كليًا،  اجلديدة  الثالث  اجليل   »3
اأثناء االنطالق ب�صرعات ت�صل اإىل  الكا�صفة، يف 
200 ميل يف ال�صاعة )322 كم يف ال�صاعة( على 
اأحد اأكرث امل�صارات حتديًا. وتعود بطولة اإيه بي 
الدرعية  اإىل حلبة  اأخ��رى  مرة  اإي،  فورموال  بي 
واملدرجة  املحيطة  التاريخية  باملناطق  املميزة 
لليون�صكو،  ال��ت��اب��ع  ال��ع��امل��ي  ال���رتاث  قائمة  يف 
لت�صت�صيف فعاليات �صباق الدرعية فورموال اإي، 
على م�صار احللبة ال�صريع واملمتد بطول 2.49 
كم، واملزود باأحدث تقنيات االإ�صاءة ومب�صابيح 
»اإل. اإ. دي« منخف�صة الطاقة، تعمل وحدات »اإل. 
اإ. دي« على تقليل ا�صتهالك الطاقة بن�صبة ت�صل 

اإىل 50 يف املائة مقارنة بالوحدات التي ال تعمل 
اإ. دي«، ويتم ت�صغيلها مبولدات  »اإل.  مب�صابيح 

الوقود احليوي من م�صادر م�صتدامة.

مشاركة واعدة 
ال�صركات  من  نخبة  م�صاركة  املو�صم  ي�صهد 
ال�����ص��ي��ارات،  ع���امل  يف  ال���رائ���دة  امل�صنعة 
م��اك��الري��ن وم��ازي��رات��ي  م��ن  ك��ّل  ت�صجل  اإذ 
الفورموال  �صباقات  يف  االأول  ح�صورهما 
اإي، باالعتماد على �صيارات اجليل الثالث. 
اأك��رب  اإىل  امل�صنعتان  ال�صركتان  وتن�صم 
االأ�صماء يف عامل ريا�صة ال�صيارات مبا يف 
بني  من  وني�صان،  وبور�صه،  جاكوار،  ذلك 
11 فريقًا و22 �صائقًا، للمناف�صة على لقب 

بطولة العامل اإيه بي بي للفورموال اإي.

ليالي »المدينة التاريخية«
االأميوؤكي  االأغ��اين  وكاتب  املغني  ي�صارك 
م��ي��غ��ي��ل، وال����دي ج��ي م��ارت��ن غ��اري��ك�����ض، 
مونتانا،  فرين�ض  املغربي  ال��راب  ومغني 
واملغني االأمريكي جون ليجند، والنجمان 
امل�������ص���ري���ان حم���م���د ح���م���اق���ي وحم���م���ود 
ما  حفالت  يف  لو�ض،  جي  ودي  الع�صيلي، 

بعد ال�صباق خالل عطلة نهاية االأ�صبوع.

   

وقد خ�ص�ض �صوط خليل االإنتاج املحلّي و�صوط ختام احلفل 
مفتوح الدرجات على م�صافة 2000 مرت، وجائزة كل منهما 

ريال. مليون   1.5
هدية  على  للمناف�صة  خم�ص�صًا  �صوطًا  االأم�صية  و�صت�صهد 
ال�صعوديني  للخيالة  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  وك��وؤو���ض 
الثالثة  امل��راك��ز  الأ�صحاب  ك��وؤو���ض  ثالثة  تقّدم  اإذ  املتمرنني، 
الع�صرة  امل��راك��ز  الأ���ص��ح��اب  مالية  جل��وائ��ز  اإ���ص��اف��ًة  االأوىل، 
ال�صعودّي  ال�صباب  ع���ودة  يف  الف�صل  ل��ه  ك��ان  مم��ا  االأوىل، 
بطموح  ال�صباقات  معرتك  ودخول  اجلياد،  �صهوات  المتطاء 
املحرتفني  للخّيالة  ا  ندًّ ال�صعودّي  اخلّيال  اأ�صبح  حيث  كبري، 
الدوليني يف كّل ال�صباقات املحلية والدولية، والتفوق عليهم 

يف بع�ض املنا�صبات الكربى.
ل�"كاأ�ض  الدرعية" املوؤّهلة  "كاأ�ض  االأم�صية  اأ�صواط  اأبرز  ومن 
املقرر  ال�صعودية  لكاأ�ض  امل�صاحبة  ال�صباقات  اأح��د  العبية" 

اإقامته يف �صهر فرباير القادم.
الفائز  اأهمية كربى، كونها متنح  وتكت�صب بطولة هذا العام 
العامل،  يف  االأغ��ل��ى  ال�صعودية  كاأ�ض  ل�صباق  مبا�صًرا  ت��اأّه��اًل 

ا من املو�صم اجلاري. ي�صاحبه اجلواد االأعلى ت�صنيًفا حملًيّ
�صباق  اإقامة  اجلمعة،  غٍد  ليوم  النادي  �صباقات  و�صتت�صمن 
جائزة "�صعد بن م�صرف" يف عامها الثاين، يتبعها كاأ�ض عميد 
خّيااًل،  ال�صعودية  ال�صباقات  خ��دم  من  اأب��رز  واأح��د  امل��دّرب��ني 
ومدربًا، ومالكًا، وم�صاهمًا يف جلان النادي املختلفة، م�صرف 
امل�صاحبة  لل�صباقات  التاأهيلية  االأ���ص��واط  ويلي  مطلق.  بن 
نيوم،  وك��اأ���ض   ،1351 ال�صرعة  )���ص��وط  ال�صعودية  لكاأ�ض 
وكاأ�ض منيفة، وكاأ�ض الريا�ض لل�صرعة، وديربي ال�صعودية(، 
تبداأ  اخلليج،  دول  من  القادمة  للخيل  اأ�صواط  ثالثة  تعقبها 
الفر�ض  اأك��رب  يف  املنطقة،  دول  يف  املنَتجة  اخليل  مبناف�صة 

املتاحة لهذه اخليل للم�صاركة يف املنا�صبات الدولية.

السبت المقبل.. تحت رعاية الملك.. 

نادي سباقات الخيل يقيم حفل كأسي خادم الحرمين 
الشريفين والخيالة السعوديين المتمرنين 

الرياض-البالد
حتت رعاية خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبد العزيز اآل �صعود 
- حفظه الله - يقيم نادي �صباقات اخليل، يوم ال�صبت املقبل، حفل كاأ�َصي 
خادم احلرمني ال�صريفني واخليالة ال�صعوديني املتمرنني، وذلك على ميدان 

امللك عبد العزيز للفرو�صية مبدينة الريا�ض.
اأَيّده الله - �صاحب ال�صمو امللكي االأمري في�صل بن بندر بن  اأناب -  وقد 

عبد العزيز اأمري منطقة الريا�ض، حل�صور احلفل وتتويج الفائزين.
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  )فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

في مباراتين »مقدمة ومؤجلة« من دوري روشن..

الشباب في ضيافة الطائي.. والوحدة يواجه الفتح
جدة – هالل سلمان

رو���ش��ن  دوري  يف  م���ب���ارات���ان  اجل��م��ع��ة  غ�����دًا  ت���ق���ام 
يف  ال�شباب  و�شيفه  الطائي  جتمع  الأوىل  للمحرتفني، 
ال�شاد�شة  م�شاء، وهي مقدمة من اجلولة ال� 18 ب�شبب 
والثانية  اآ�شيا،  اأب��ط��ال  دوري  يف  )ال��ل��ي��وث(  م�شاركة 
م�شاء،  والن�شف  الثامنة  يف  والفتح  ال��وح��دة  جتمع 
وهي موؤجلة من اجلولة التا�شعة ب�شبب م�شاركة حار�س 
الوحدة، املغربي منري حممدي، مع )اأ�شود الأطل�س( يف 

كاأ�س العامل 2022 بقطر.

الطائي VS ال�سباب
�شيفًا  ن��ق��ط��ة،   28 بر�شيد  ال��راب��ع  ال�����ش��ب��اب  ي��ح��ل 
نتائج  وتراجعت  نقطة،   18 ب�  التا�شع  الطائي  على 

)الليوث( يف اجلولت الأخرية، 
يف  ف���وز  اأي  يحققوا  مل  ح��ي��ث 
بخ�شارتهم  م��ب��اري��ات   4 اآخ���ر 
 3 تعادلهم يف  ثم  الوحدة  اأم��ام 
من  ك��ل  م��ع  متتالية  م��واج��ه��ات 
الحت����اد وال��ن�����ش��ر وال��ت��ع��اون، 
ب��ال��ف��وز  م��ط��ال��ب��ني  يجعلهم  م��ا 
الذي �شيزيحون به الحتاد من 
املركز الثالث، لكنهم �شيفتقدون 
جهود هتان باهربي وبوبيندزا 
يخو�س  املقابل  ويف  للإ�شابة، 
بقيادة  له  م��ب��اراة  اأول  الطائي 
م����درب����ه اجل����دي����د ال����روم����اين 
املقال  مكان  حل  ال��ذي  رادوي، 
)الأ���ش��ه��ب(  خ�����ش��ارة  ب��ع��د  بيبا 
3 مباريات على يد كل من  اآخر 
وال��وح��دة،  وال��ت��ع��اون  الن�شر 
على اأمل اأن ي�شكل تواجد مدرب 

النت�شار،  لتحقيق  لعبيه  لدى  اإيجابية  �شدمة  جديد 
اأو اخلروج بنقطة على اأقل تقدير.

الوحدة VS الفتح
مقابل   ،12 ال���  امل��رك��ز  يف  نقطة   15 ال��وح��دة  ميتلك 
وي�شعى  الرتتيب،  جدول  على  الثامن  للفتح  نقطة   18
الفوز  لتحقيق  واجلمهور  الأر�س  ل�شتغلل  )الفر�شان( 
الثاين على التوايل بعد تغلبهم على الطائي يف اجلولة 
التا�شع،  للمركز  ي�شعدون  �شيجعلهم  ما  وهو  الأخ��رية، 
واملغربيني  حجي  علء  من  كل  جهود  �شيفتقدون  لكنهم 

في�شل فجر واحلار�س منري حممدي.
يف  خ�شارته  بعد  للتعوي�س  فيطمح  )النموذجي(  اأما   

اجلولة املا�شية على يد �شمك.

في الدوري الممتاز للسيدات..

النصر يعزز صدارته.. والهالل يطارده
جدة – هالل سلمان

عزز فريق الن�شر �شدارته للدوري املمتاز لكرة القدم 
لل�شيدات، بعد فوزه ب�شعوبة على الأهلي )4-3( يف 

اجلولة ال� 11، فيما حقق الهلل فوزًا مريحًا على 
مطارته  ليوا�شل   )1-5( بنتيجة  ال�شرقية  �شعلة 

لغرميه التقليدي.
الأردن��ي��ة مي�شاء  الن�شر عرب  اأه��داف  وج��اءت 
العوين  �شامية  والتون�شية  )ه��دف��ني(  ج��ب��ارة 
�شجلت  فيما  اأغ���وي���ار،  اإي��زاب��ي��ل  وال��ربازي��ل��ي��ة 
املغربية  )ه��ات��ري��ك(  ال��ث��لث��ة  الأه��ل��ي  اأه����داف 

ابت�شام جرايدي.
ويف املباراة الأخرى، جاءت اأهداف الهلل عرب 
العراقية �شوخان نور الدين �شاحلي التي اأحرزت 
الأخري  الهدف  فيما جاء  )�شوبر هاتريك(  رباعية 

عرب الغانية اإليزابيث اأدو.
يف  نقطة   26 اإىل  الن�شر  ر�شيد  ال��ف��وز  ورف��ع 
الو�شيف،  الهلل  جل��اره   25 مقابل  ال�����ش��دارة، 
واحتل فريق اليمامة املركز الثالث بفوزه الكا�شح 
منها   )0-13( بنتيجة  الرتتيب  متذيل  �شما  على 
لي�شل  اأ���ش��ام��ة،  ل��ول��وة  للعبة  )ه��ات��ري��ك(  ثلثية 

ر�شيده اإىل 20 نقطة.
وتغلب ال�شباب على الحتاد بهدف دون مقابل، 
اإىل  ر�شيده  لريفع  ط��ارق،  منة  امل�شرية  �شجلته 
عن  الأهداف  بفارق  الرابع  املركز  يف  نقطة   20
اليمامة، فيما تراجع الحتاد للخام�س بعد جتمد 

ر�شيده عند 19 نقطة.
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يحتضنه ملعب الملك فهد الدولي..

النصر واالتحاد..
كالسيكو نار في نصف نهائي السوبر

جدة – هالل سلمان

ن�صف  ال���دور  يف  الثانية  امل��واج��ه��ة  ت�صهد 
حيث  كبرية؛  اإث���ارة  ال�صوبر  لكاأ�س  النهائي 
م�صاء  التا�صعة  يف  واالحت���اد  الن�صر  جتمع 

اخل��م��ي�����س، ع��ل��ى ا���ص��ت��اد امل��ل��ك ف��ه��د ال���دويل 
مرتقب  بالريا�س، يف كال�صيكو  )الدرة( 

النهائية  املباراة  لبلوغ  كبري  و�صراع 
النهائي  ن�صف  من  الفائز  وم��الق��اة 

االآخر بني الهالل والفيحاء.
خمتلفًا  الكال�صيكو  و�صيكون 

مت����ام����ًا ه�����ذه امل��������رة، ح��ي��ث 
���ص��ي�����ص��ه��د م�����ص��ارك��ة ال��ن��ج��م 
مرة،  الأول  رونالدو  العاملي 
ل����ه م��ع  يف ث�����اين م����ب����اراة 

االتفاق  اأم��ام  االأوىل  بعد  الن�صر 
يف دوري رو�صن.

امل��غ��رب��ي  ����ص���ي���واج���ه  امل����ق����اب����ل،  ويف 
للمرة  ال�صابق  فريقه  حمدالله  عبدالرزاق 
ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د ان��ت��ق��ال��ه م��ن )ال��ع��امل��ي( اإىل 
�صفوف )العميد( الذي رافقه جدل قانوين 
الكرة  ق�صايا  اأ���ص��ه��ر  اإح���دى  يف  وا���ص��ع، 

ال�صعودية يف ال�صنوات االأخرية.
اأمام  االحتاد  مع  حلمدالله  مباراة  اأول  ويف 
فريقه ال�صابق، هزَّ الهداف املغربي ال�صباك يف 
نظيفة  بثالثية  )العميد(  بفوز  انتهت  مباراة 
على ا�صتاد اجلوهرة، و�صهدت طرد الربازيلي 
تالي�صكا، ومل تغب االإثارة عن املواجهة الثانية 
اأدى  حيث  ال�صلبي،  بالتعادل  انتهائها  رغ��م 
بطاقتني  ظ��ه��ور  يف  دورًا  وال��ت��وت��ر  ال�صحن 
حمراوين، للم�صري طارق حامد من االحتاد، 

وعبداملجيد ال�صليهم من الن�صر.

رونالدو يمنح دفعة قوية للنصرمهمة خاصة لدفاع العميد
م�صتواه  قمة  يف  يكون  اأن  االحت���اد  دف��اع  خ��ط  على  يتعني 
املكون  امل��رع��ب  الن�صر  ث��الث��ي  خ��ط��ورة  الإي��ق��اف  وج��اه��زي��ت��ه 
حيث  مارتينيز،  بيتي  واالأرجنتيني  وتالي�صكا  رون��ال��دو  من 
متو�صط  يف  و�صريكه  حجازي  اأحمد  امل�صري  النجم  �صيواجه 
الثالثي،  الإيقاف خطورة  مهمة �صعبة  �صراحيلي  اأحمد  الدفاع 
اإ�صبرييتو  نونو  الربتغايل  املدرب  على  ذلك يجب  من  واالأه��م 
�صانتو اأن يغلق املنافذ من طريف امللعب، ويحل م�صكلة �صعف 

ظهريي اجلانبني.
من  للكثري  ي���روق  ال  دف��اع��ي  اأ���ص��ل��وب  على  �صانتو  ويعتمد 
اأك��رب  هجومية  اأدوار  مبنح  تطالبه  التي  االحت���اد،  جماهري 
لبع�س الالعبني مثل عبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البي�صي، 
ك��م��ارا وحممد  ه���ارون  ال��ب��دالء مثل  م��ن بع�س  واال���ص��ت��ف��ادة 

ال�صيعري ومروان ال�صحفي.
غ��روه��ي  مار�صيلو  اخل��ب��ري  احل��ار���س  ع��ل��ى  �صانتو  ي��ع��ول 
ينطبق  ذات��ه  زم��الئ��ه، واحل��ال  لبقية  اأم��ان��ًا كبريًا  ال��ذي مينح 
�صراحيلي  م��وؤخ��رًا  ي�صاركه  ال��ذي  ح��ج��ازي  )ال�صخرة(  على 
ال�صمراين  وحمدان  هو�صاوي  عمر  ويبقى  الدفاع،  متو�صط 
خيارين متاحني، ويف الظهريين يلعب مهند �صنقيطي وزكريا 
هو�صاوي، وبديليهما مدالله العليان واأحمد بام�صعود، ويقود 
هرنيكي،  ال��ربازي��ل��ي  م��ع  الو�صط  خ��ط  حامد  ط��ارق  امل�صري 
واخليار البديل عو�س النا�صري يف منت�صف امللعب، ويتكفل 
املهاجمني  واإم����داد  االأل��ع��اب  ب�صناعة  ك��ورون��ادو  ال��ربازي��ل��ي 

االأط��راف  على  والبي�صي  العبود  ويتاألق  احلا�صمة،  بالكرات 
الربازيلي  ي��ربز  املقدمة  ويف  و�صرعتهما،  مهاراتهما  بف�صل 
املتاألق رومارينيو اأحد اأهم العبي الفريق يف املوا�صم االأخرية، 
ومعه  املرمى،  اأم��ام  والنجاعة  الهجومية  احللول  ميتلك  حيث 

حمدالله الهداف املميز الذي ي�صكل �صداعًا دائمًا ملناف�صيه.

منح تواجد النجم رونالدو دفعة قوية للن�صر على خمتلف االأ�صعدة، وعزز 
مكانة الدوري ومتابعته من قبل و�صائل االإعالم واجلماهري، وبعد اأداء جيد 
يف ظهوره االأول اأمام االتفاق غاب فيه عن ممار�صته هوايته املف�صلة يف هز 

ال�صباك، تنتظر )جماهري ال�صم�س( الكثري من "�صاروخ ماديرا".
كثريًا  �صيتح�صن  كري�صتيانو  اأداء  اأن  غار�صيا  رودي  الن�صر  مدرب  واأكد 

مبرور الوقت بعد زيادة االن�صجام مع زمالئه والتاأقلم مع الكرة ال�صعودية، 
ويفتقد الفريق خلدمات حار�صه الكولومبي املميز اأو�صبينا لالإ�صابة، واأمام 
املدرب خياران احلار�س االرجنتيني رو�صي يف حال جاهزيته اأو احلار�س 
الدويل نواف العقيدي، والذي قدم اأداًء الفتًا يف مباراة االتفاق، وكان بديله 
حار�س فريق درجة ال�صباب عبدالعزيز العوير�صي بعد اإ�صابة وليد عبدالله 
مرمى  رو�صي  االأرجنتيني  يحمي  اأن  املرجح  من  كان  واإن  بخاري،  واأم��ني 
العمري وعبدالله  يتواجد عبداالإله  الدفاع  الن�صر يف حال جاهزيته، ويف 
االإ�صباين  يعود  ورمب��ا  غونزاليز،  األفارو  اإ�صابة  ظل  يف  لعب  ال��ذي  م��ادو 
الغنام يف الظهري االأمين ولديه  يف حال اكتمال جاهزيته، ويلعب �صلطان 
بديل مميز هو ال�صفقة اجلديدة نواف بو�صل، فيما �صغل علي الجامي مركز 

الظهري االأي�صر يف ظل اإ�صابة العاجي كونان.
يف  املحور  مركز  اخليربي  وعبدالله  ال�صليهم  عبداملجيد  من  كل  واأّم��ن 
الو�صط  ويف  احل�صن،  علي  اأي�صًا  فيه  ويتواجد  للن�صر،  االأخ��رية  املباراة 
يوؤدي بيتي مارتينيز دور �صانع االألعاب، وهناك عدة خيارات متمثلة يف 
ويلعب  يحيى،  واأمين  وما�صاريبوف  غريب  وعبدالرحمن  النجعي  �صامي 

تالي�صكا مهاجمًا خلف راأ�س احلربة ال�صريح رونالدو.
حكمًا  ماكيلي  وك��ان  املواجهة،  ماكيلي  داين  الهولندي  احلكم  و�صيدير 
يف  و�صارك  والفي�صلي،  الهالل  جمع  ال��ذي  االأخ��ري  ال�صوبر  كاأ�س  لنهائي 
املوؤهلة  االأوروب��ي��ة  والت�صفيات  2020م،  اأوروب��ا  كاأ�س  مباريات  حتكيم 
لكاأ�س العامل 2022، كما اأدار العديد من املباريات يف دوري اأبطال اأوروبا 
االأرجنتني  مواجهتي  االأخ���ري  امل��ون��دي��ال  يف  وق��اد  االأوروب����ي،  وال���دوري 

وبولندا، واأملانيا واإ�صبانيا.
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في نصف نهائي كأس السوبر..

الهالل يواجه الفيحاء بذكرى خسارة كأس الملك

جدة – هالل سلمان

ك�أ�س  لبطولة  النه�ئي  ن�صف  الدور  ينطلق 
ال�صوبر ال�صعودي بلق�ء الهالل ح�مل اللقب 

مييع الييفيييييحيي�ء بييطييل كيي�أ�ييس خييي�دم احلييرميين 
اليي�ييصييريييفيين يف اليي�ييصيي�د�ييصيية ميي�ييصيي�ء اليييييوم 
بن  في�صل  الأميير  ا�صت�د  على  اخلمي�س 

فهد ب�لري��س.
حتمل  )الفهود(  مع  )الزعيم(  مواجهة 
خ�صروا  الييذييين  للهاللين  �صيئة  ذكيييرى 
اأميي�م  امل��صي  املو�صم  امللك  كيي�أ�ييس  نه�ئي 

الفيح�ء بركالت الرتجيح بنتيجة )1-3( 
الأ�صلي  الوقتن  يف   )1-1( تع�دلهم�  بعد 
الفيح�ء،  حيي�ر�ييس  تيي�ألييق  حيث  والإ�ييصيي�يف، 
ال�صربي فالدمير �صتويكوفيت�س، يف الذود 
عن مرم�ه �صواء اأثن�ء اللق�ء اأو يف الت�صدي 

لركالت الرتجيح.
لفريق  مميزًا  ت�ريخً�  املب�راة  تلك  وكتبت 
يف  الأوىل  للمرة  ا�صمه  ن  دوَّ الذي  الفيح�ء 

�صجل بطولت الكرة ال�صعودية.
جمددًا  الطرف�ن  تواجه  املب�راة  تلك  وبعد 
رو�ييصيين  دوري  مييين  الييثيي�نييييية  اجليييولييية  يف 
اعتب�ره  رد  يف  الييهييالل  وجنييح  للمحرتفن، 
بفوزه بهدفن، �صجلهم� امل�يل مو�صى م�ريغ� 

والنيجري اأوديون اإيغ�لو.
واإجم�ًل، تواجه الفريق�ن 10 مرات ف�ز يف 
للفيح�ء  انت�ص�رات   3 مق�بل  الهالل،  ن�صفه� 

وتع�دلن.

الفيحاء يطمح لثاني نهائي في تاريخهالهالل يطمح لفوز قبل مونديال األندية
ي�صعى الهالل للفوز يف هذا اللق�ء حتى يتفرغ 
الث�لثة  مل�ص�ركته يف ك�أ�س الع�مل لالأندية للمرة 
الأرجنتيني  املدرب  الهالل  ت�ريخه، ويقود  يف 
اإ�ص�ب�ت متفرقة  الييذي يع�ين من  دييي�ز  رامييون 
الق�ئد  مقدمتهم  يف  الفريق،  جنييوم  ميين  لعدد 
�صلم�ن الفرج والهداف اإيغ�لو والظهر الأي�صر 

ي��صر ال�صهراين والربازيلي مي�ص�يل ديلغ�دو.
حرا�صة  يف  مميزين  خي�رين  املدرب  وميلك 
املرمى بن عبدالله املعيوف وحممد العوي�س، 
ون��صر  عبداحلميد  �صعود  الظهرين  ويف 
ج�هزيته،  ح�ل  يف  الربيك  وحممد  الدو�صري 
والكوري  البليهي  علي  الدف�ع  متو�صط  ويف 
جيي�نييغ هيييييون �ييصييو، ويييبييقييى حمييمييد جحفلي 
ويف  بييديييليين،  خييييي�رييين  الييدو�ييصييري  وخليفة 
الو�صط الكولومبي كويي�ر والبرويف ك�رييو 
اأوراق  ولديه  الدو�صري،  و�ص�مل  كنو  وحممد 
وم�صعب  عطيف  عبدالله  يف  متمثلة  بديلة 
اجلوير، ويف املقدمة الأرجنتيني فييتو الذي 
وم�ريغ�  امل�ص�ب،  اإيغ�لو  غي�ب  ظل  يف  يلعب 
هو  بييدييياًل  خييييي�رًا  وميييلييك  ال�صهري،  و�ص�لح 

عبدالله احلمدان.

يظهر فريق الفيح�ء للمرة الأوىل يف بطولة ك�أ�س ال�صوبر ال�صعودي، ويحدوه 
اأمل كبر لبلوغ ث�ين النه�ئي�ت يف ت�ريخه، اإذ �صيواجه الف�ئز من مب�راة الفيح�ء 

والهالل، الف�ئز من كال�صيكو الن�صر والحت�د يف نه�ئي ك�أ�س ال�صوبر.
يف  الأف�صل  ج�ئزة  ن�ل  الذي  رازوفيت�س  فوك  ال�صربي  املدرب  الفيح�ء  ويقود 
يونيو   21 يف  الن�دي  اإدارة  معه  تع�قدت  وقد  امل��صي،  دي�صمرب  ل�صهر  الييدوري 
2021م، ويعول املدرب على خربة مواطنه احل�ر�س املخ�صرم �صتويكوفيت�س، 
كبرًا  ثقاًل  ي�صكل  الذي  ع�مً�،   39 العمر  من  الب�لغ  �ص�بقً�،  بالده  منتخب  ح�ر�س 
يف حرا�صة املرمى، ب�لإ�ص�فة اإىل املدافع ال�صلب وك�بنت الفريق �ص�مي اخليربي، 
والربازيلين ريك�ردو رايلر وب�ولينيو املع�ر من ن�دي ال�صب�ب، ويتوىل الإ�صب�ين 
فيكتور رويز مهمة �صن�عة اللعب، ويف اجلن�ح املقدوين األك�صندر ترايكوف�صكي 
املعروف بلقب "ق�هر الطلي�ن" بعد اأن �صجل الهدف الذي اأق�صى منتخب اإيط�لي� من 
موندي�ل قطر 2022، ويف الهجوم يتواجد ال�صربي ميالن ب�فكوف والنيجري 

نواك�ميي، والأخر يقدم اإ�ص�فة هجومية قوية يف املب�ري�ت الأخرة.
الزقع�ن  علي  اأي�صً�  هن�ك  جيدة  م�صتوي�ت  يقدمون  الذين  الالعبن  وميين 
النمر  وعلي  جمر�صي  وحممد  ن��صر  وبندر  اخللف  واأ�ص�مة  مند�س  و�صلط�ن 
الو�صط  لعب  خدم�ت  يفتقد  الفريق  لكن  ال�ص�مخ،  وعبدالله  زيييدان  و�صعود 

حممد اأبو �صبع�ن لالإ�ص�بة.
 2022 اللق�ء �صيقوده البولندي �صيمون م�رت�صيني�ك حكم نه�ئي ك�أ�س الع�مل 
والأرجيينييتيين  واليييدمنييي�رك،  فرن�ص�  مييبيي�راتييي  املييونييدييي�ل  يف  اأدار  وقبله�  بقطر، 
اأبرزه�  من  ال�صعودية،  امل�ص�بق�ت  يف  املب�ري�ت  من  العديد  ق�د  كم�  واأ�صرتالي�، 
نه�ئي ك�أ�س امللك بن التع�ون والفي�صلي ع�م 2021م، ونه�ئي البطولة ذاته� بن 

الهالل والن�صر يف الع�م 2020م.
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5 مالعب في 4 مدن استضافت السوبر السعودي

"مخالب النمور" في درة المالعب
جدة- البالد

تكفلت اإدارة االحتاد برئا�سة 
"تيفو"  بعمل  احلائلي  اأمن��ار 
�سخم جلماهري النادي يف لقاء 
االحت��اد  مع الن�سر يف ن�سف 
نهائي كاأ�س ال�سوبر ال�سعودي 
ال��ي��وم اخل��م��ي�����س ب��ال��ري��ا���س. 
التيفو �سيحمل �سعار "خمالب 
خلف  �سيكون  حيث  النمور" 
بع�س  اإىل  باالإ�سافة  امل��رم��ى، 
بع�س  �ست�سيف  التي  االأعمال 
اجل���م���ال���ي���ات ع��ل��ى م���درج���ات 
ه���ذا  ج���م���اه���ري االحت��������اد يف 
ال��ك��ا���س��ي��ك��و امل��ن��ت��ظ��ر، وق��د 
ن��ادي االحت��اد  راب��ط��ة  و�سلت 
تقدمي  اأج��ل  من  الريا�س،  اإىل 
ال���دع���م ل��اع��ب��ي ف��ري��ق��ه��ا يف 

املواجهة املنتظرة.

جدة- محمود العوضي

حطَّ كاأ�س ال�سوبر ال�سعودي رحاله يف 5 ماعب خمتلفة، منها 3 ماعب يف اململكة، وملعبان يف العا�سمة الربيطانية لندن، وتنقل بني 4 مدن حتى االآن، هي مكة املكرمة، والريا�س، 
ولندن، وجدة.

 وقد انطلقت امل�سابقة للمرة االأوىل عام 2013م عندما التقى الفتح )بطل الدوري( مع االحتاد )بطل كاأ�س امللك( على ملعب مدينة امللك عبدالعزيز الريا�سية مبكة املكرمة، ويف الن�سخة 
الثانية عام 2014م كان ملعب امللك فهد الدويل بالريا�س �ساهًدا على مواجهة فريقي الن�سر )بطل الدوري( وال�سباب )بطل كاأ�س امللك(.

السوبر يطير إلى لندن

�سهدت ن�سخة 2015م حدًثا هو االأول يف تاريخ الكرة ال�سعودية باإقامة 
لندن  الربيطانية  العا�سمة  احت�سنت  حيث  اململكة،  خارج  ال�سوبر  كاأ�س 
مباراة ال�سوبر بني الن�سر )بطل الدوري( والهال )بطل كاأ�س امللك( على 
لندن  وع��ادت  رينجرز،  ب��ارك  كوينز  فريق  معقل  روود(  )لوفت�س  ملعب 
املرة  هذه  ولكن  2016م  عام  التوايل  على  الثاين  ال�سوبر  لت�ست�سيف 
على ملعب )كرافن كوتيغ( معقل فريق فولهام وجمعت بني االأهلي بطل 
لندن  ا�ست�سافت  التوايل  على  الثالثة  وللمرة  الهال،  وو�سيفه  ال��دوري 
ال��دوري مع االحتاد بطل  الهال بطل  2018م وكانت بني  عام  البطولة 

كاأ�س امللك على ملعب )لوفت�س روود(.

ملعب لوفت�س روود

ملعب كرافن كوتيغ

2019م  يف ن�سخة عام 
اإىل  ال���ب���ط���ول���ة  ع��������ادت 
اإىل  امل��م��ل��ك��ة، وحت���دي���دًا 
ملعب" اجلوهرة امل�سعة" 
يف جدة، بني الن�سر بطل 
بطل  والتعاون  ال��دوري، 
ك����اأ�����س خ������ادم احل���رم���ني 

ال�سريفني.

اح����ت���������س����ن م����ل����ع����ب امل������ل������ك ف���ه���د 
2020م، بني  بالريا�س)الدرة(ن�سختي 
بني  2021م  ون�سخة  والهال،  الن�سر 

الهال والفي�سلي.
ال�سعودي  ال�سوبر  كاأ�س  ن�سخة  ويف 
ي�سارك  الذي  اجلديد  بنظامها  2022م 
فهد  امل��ل��ك  ملعب  �سيكون  ف���رق،   4 فيه 
الثاين  النهائي  لن�سف  م�سرحًا  ال��دويل 
بني الن�سر واالحتاد، بينما �سي�ست�سيف 
م��ل��ع��ب االأم�����ري ف��ي�����س��ل ب���ن ف��ه��د ن�سف 

النهائي االأول بني الهال والفيحاء.
 وب����ذل����ك ���س��ي��ك��ون ك����اأ�����س ال�����س��وب��ر 
4 مدن هي مكة  تنقل بني  قد  ال�سعودي 
ول��ن��دن وج���دة، و5  املكرمة وال��ري��ا���س 
ماعب هي ملعب مدينة امللك عبدالعزيز 
ال��دويل،  فهد  امللك  وملعب  بال�سرائع، 
كرافن  وملعب  روود،  لوفت�س  وملعب 
كوتيغ، وملعب اجلوهرة و�سين�سم اإىل 
ا�ستاد  الن�سخة،  ه��ذه  يف  امل��اع��ب  تلك 

االأمري في�سل بن فهد بالريا�س.

جدة تحتضن البطولة

السوبر يعود للدرة

ملعب اجلوهرة امل�سعة

ملعب الدرة
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األندية المتوجة بالسوبر

السوبر السعودي..
بدأ تاريخيًا 1979.. ورسميًا 2013

للبطولة، وذلك عقب  لقب  ب�أول  الفتح  ن�دي  ف�ز  2013م  ع�م  - يف 
امللك  مدينة  مبلعب  اأقيمت  التي  املب�راة  يف   3/2 االحت�د  على  فوزه 

عبدالعزيز الري��ضية مبكة املكرمة.
-  يف ع�م 2014م لعبت البطولة بني ال�ضب�ب بطل ك�أ�س امللك، والن�ضر 
بطل الدوري يف ا�ضت�د امللك فهد الدويل ب�لري��س و�ضجلت هذه املب�راة 
واالإ�ض�فية  االأ�ضلية  االأوق����ت  يف   1/1 الفريقني  بني  تع�دل  ح�لة  اأول 

ليحتكم الفريق�ن لركالت الرتجيح التي ح�ضمه ال�ضب�ب 4/3.
 - يف ع�م 2015م لعب ال�ضوبر ال�ضعودي يف الع��ضمة االإجنليزية لندن 
مبلعب لوفت�س رود، ووقته� انت�ضر الهالل بطل ك�أ�س امللك على الن�ضر بطل 

الدوري بهدف الربازيلي ك�رلو�س اإدواردو.
- يف ع�م 2016م ا�ضت�ض�فت لندن مب�راة ال�ضوبر ال�ضعودي يف ملعب 
االأهلي  الهالل، ومتكن  االأهلي وو�ضيفه  الدوري  كرافني كوت�ج بني بطل 

من حتويل ت�أخره ب�ملب�راة اإىل الفوز بركالت الرتجيح 4/3.
 - يف ع�م 2017م ك�ن مقررًا اأن يق�م ال�ضوبر بني الهالل بطل الدوري، 

واالحت�د بطل ك�أ�س امللك، ونظرًا ل�ضيق الوقت مت اإلغ�ء البطولة.
 - يف ع�م 2018م لعب الهالل بطل الدوري مع االحت�د بطل ك�أ�س امللك 
يف ملعب لوفت�س رود يف الع��ضمة االإجنليزية لندن، وانتهى اللق�ء بفوز 

الهالل 2/1.
- يف ع�م 2019م لعب ال�ضوبر بني الن�ضر والتع�ون، وح�ضمه� الن�ضر 

ب�ضرب�ت الرتجيح 5/6.
امللك  ا�ضت�د  على  وال��ه��الل  الن�ضر  بني  ال�ضوبر  لعب  2020م  ع���م  يف   
مب�ري�ت  نتيجة يف  اأكرب  ت�ضجيل  الن�ضر  ا�ضتط�ع  ب�لري��س،  الدويل  فهد 

ال�ضوبر ال�ضعودي عندم� ف�ز 3/0.
 - يف ع�م 2021م دخل الفي�ضلي كث�من ن�ٍد ي�ض�رك يف ال�ضوبر، لين�ف�س 
ب�ل�ضوبر،  امل�ض�ركة  يف  االأك��رب  الر�ضيد  �ض�حب  الهالل  البطوالت  زعيم 
لهذه  حتقيقً�  االأن��دي��ة  ك���أك��ر  امل��ب���راة  بنه�ية  اأي�ضً�  ا�ضمه  �ضجل  وال���ذي 

البطولة، عندم� حول خ�ض�رته 2/0 اإىل الفوز بركالت الرتجيح 3/4.

الري��س – ه�ين الب�ضر 

الدوري املحلي  ال�ضوبر بني بطل  2023م، �ضيجمع  الع�م  ال�ضريفني،  لكن بدايًة من ن�ضخة هذا  ك�أ�س خ�دم احلرمني  الدوري املحلي، وبطل  ال�ضعودي يجمع بني بطل  ال�ضوبر  ك�ن 
وو�ضيفه، وبطل ك�أ�س امللك وو�ضيفه، وهي فرق الفيح�ء والهالل والن�ضر واالحت�د.

 وب�لعودة ل�ضفح�ت الت�ريخ ميكنن� اعتب�ر املب�راة اخلريية التي جمعت الهالل بطل م�ض�بقة الدوري املمت�ز ع�م 1979م واالأهلي بطل ك�أ�س امللك ع�م 1979م، اأول مب�راة لك�أ�س 
ال��ضوبر؛ حيث جمعت بني بطلي املو�ضم، رغم عدم اإقراره� من اجلهة امل�ضئولة عن الري��ضة يف تلك الفرتة، ولعدم اإقرار االحت�د ال�ضعودي لهذه البطولة اإال يف ع�م 2013م، وقد انتهت 
املب�راة االأوىل التي جرت اأحداثه� على ملعب االأمري عبدالله الفي�ضل بجدة ب�لتع�دل 2/2، �ضجل لالأهلي اأحمد ال�ضغري وط�رق كي�ل، فيم� اأحرز للهالل ريفيلينو وجنيب االإم�م، بينم� 
انتهت املب�راة الث�نية التي اأقيمت على ملعب االأمري في�ضل بن فهد ب�مللز بفوز الهالل 4/1 �ضجلت بوا�ضطة روبريتو ريفيلينو هدفني وجنيب االإم�م هدفني اأم� هدف االأهلي فقد اأحرزه 
اأمني دابو. لكن ن�ضتطيع اأن نقول: اإنه� النواة االأوىل ملب�ري�ت ال�ضوبر التي مت اإقراره� واعتمدت مب�ري�ته� كبطولة ر�ضمية، واأقرت له� الئحة تو�ضح كيفية امل�ض�ركة، كم� اأن مب�راة الهالل 
بطل الدوري ع�م 1998م واالأهلي بطل ك�أ�س ويل العهد ع�م 1998م يف افتت�ح ك�أ�س املوؤ�ض�س ميكن اعتب�ره� اأي�ضً� بعرفن� الري��ضي مب�راة �ضوبر، وهي املب�راة التي اآلت نتيجته� 
للهالل 5/2. �ضجل اأهداف الهالل كل من: حممد النزه�ن، ويو�ضف الثني�ن، و�ض�مي اجل�بر هدفني اأحدهم� من ركلة جزاء، وعبدالله اجلمع�ن من ركلة جزاء. فيم� �ضجل هديف االأهلي 

كالوديو �ضوزا من �ضربة جزاء، واإبراهيم �ضويد.
 ور�ضميً�.. مت اإقرار بطولة ال�ضوبر ال�ضعودي بالئحة ونظ�م يف ع�م 2013م، واعتمده� االحت�د ال�ضعودي لكرة القدم لتكون افتت�حية املو�ضم الري��ضي.

   



كلب يطلق النار على صاحبه ويقتله »التخصصي« يحصد خمس جوائز

 مهرجان
 نقوش

إحباط تهريب إمفيتامين بشحنة أعالف

 أسد يأكل الحشائش في الخرطوم 

إطالق خدمة نقل المعتمرين المجانية 

وا�شنطن ـ وكاالت
ال�سيناريو  هذا  �ساحبه؟،  كلب  يقتل  اأن  ميكن  هل   
�سيادًا  بالر�سا�ص  كلب  قتل  حيث  اأمريكا،  يف  ح��دث 
اأمريكيًا كان جال�سًا يف املقعد الأمامي ملركبة بيك - اآب، 
اإثر �سغطه على بندقية مو�سوعة يف املقاعد اخللفية، 

وفقا لل�سلطات الأمنية يف ولية كن�سا�ص الأمريكية.
موجودًا  نوعه،  عن  يك�سف  مل  ال��ذي  الكلب،  وك��ان 
لل�سيد  معدات  توجد  كانت  حيث  املركبة،  موؤخر  يف 
وبندقية عندما �سغط على ال�سالح ما اأدى اإىل انطالق 
اأو�سح مكتب قائد �سرطة مقاطعة  الر�سا�سة، وفق ما 

�سامر يف كن�سا�ص.
اأن ال�سحية، وهو رجل يف  واأ�سارت ال�سلطات اإىل 
مقعد  بجانب  كان جال�سًا  من عمره،  والثالثني  الثانية 

ال�سائق عندما اأ�سيب بالر�سا�ص.
بح�سب  باإ�سابته،  م��ت��اأث��رًا  ال��ف��ور  على  ت��ويف  وق��د 

فران�ص بر�ص.
اًل، لكن، بح�سب املعلومات  ول يزال التحقيق ُمَتوا�سِ
الأولية، فاإن ما ح�سل مرتبط بحادث �سيد وفق ما اأكد 

مكتب قائد ال�سرطة.

18 2األخيرة 3 8 2 7 د  لع��د 9 ا 1 لس��نة  2م ا 0 2 3 ي��ر  2 ينا 6 ف��ق  ا لمو 1ه��� ا 4 4 4 ج��ب  4 ر لخمي��س  ا

www.albiladdaily.com

مر عام
منذ اأن �سكنت هذا القلب

عام تاأرجح
بني �سراب الياأ�ص
واإ�سراق الرجاء
عام تاأرجح بني

اأحالمي العمياء   

و�سيء من كربياء  
بني ح�ص غريب  
بني دمع و�سياء

كاأمنا حلم خرايف يراودين
كاأمنا ال�ساعة البلهاء
تدق يف ذهول عرب 

امل�ستحيل

وراء حدود الرجاء
اأتراه كان اأكذوبة

ل �سيء غري الرماد
وترنو احلقيقة يف برود

حتيل رجائي الربيء
حباًل من جليد
صالح عبد هللا بوقريواأماًل ل يعود

الساعة البلهاء

جذبت فعاليات مهرجان نقو�ش الذي تنظمه الهيئة العامة للرتاث مبيناء العقري التاريخي َعَددًا َكِبريًا من الزوار وال�شياح من داخل 
حمافظة االأح�شاء وخارجها، و�شط تفاعل مع العرو�ش والفعاليات املتنوعة من خالل امليناء ومبانيه ورحلة البحارة والب�شائع 
والغو�ش وال�شيد واحلرف اليدوية وال�شيارات القدمية ورحلة قوافل االإبل التي كانت تنقل الب�شائع من ميناء العقري اإىل �شوق 
اإحياء امليناء، والتعريف مبجموعة  اإىل  1952م. ويهدف املهرجان الثقايف الذي يقام يف ميناء العقري التاريخي،  الهفوف عام 

وا�شعة من الرتاث غري املادي، والكنوز االأثرية التي ت�شكل اإِْرثًا َثِمينًا للمملكة.

البالد ــ الريا�ش
   ���س��رح امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ل��ل��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة 
ب��اأن  النجيدي،  حممد  ال��رائ��د  امل��خ��درات  ملكافحة 
املتابعة الأمنية ل�سبكات تهريب وترويج املخدرات 
عن  اأ�سفرت  و�سبابها،  اململكة  اأمن  ت�ستهدف  التي 
من  ُقْر�سًا   4،091،250 تهريب  حماولة  اإحباط 
مادة الأمفيتامني املخدر، وذلك بالتعاون مع اجلهاز 
الزكاة  هيئة  مع  والتن�سيق  قطر،  دولة  يف  النظري 
الإ�سالمي،  جدة  ميناء  يف  واجلمارك  وال�سريبة 
اأعالف ما�سية،  حيث مت �سبطها خمباأة يف �سحنة 
وهما  الريا�ص،  مبنطقة  م�ستقبليها  على  والقب�ص 
مقيمان من اجلن�سيتني امل�سرية والأردنية، وجرى 
النظامية  الإج������راءات  وات��خ��اذ  املتهمني  اإي��ق��اف 

الأولية بحقهما واإحالتهما اإىل النيابة العامة.

البالد ــ وكاالت
 اأ���س��ي��ب م�����س��اه��دو م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و لأ���س��د ي��اأك��ل 
احل�����س��ائ�����ص يف ح���ظ���رية ح���ي���وان ب��اخل��رط��وم 
املفرت�ص، وهو  الوح�ص  ي�ساهدون  بالده�سة، وهم 
انت�سر  اله�سيم  يف  النار  ومثل  احل�سائ�ص.  ياأكل 
التوا�سل  مواقع  يف  لفتًا  تفاعاًل  وح�سد  املقطع، 
ال�سودان  حديقة  اع��رتف��ت  ب��دوره��ا،  الجتماعي. 
للحياة الربية اأن امل�سهد يبدو غريبًا وغري طبيعي، 
لكن احلقيقة اأن الأ�سود تاأكل الأع�ساب واحل�سائ�ص 
ال�سلوك  احلديقة،  اإدارة  وف�ّسرت  لآخ��ر.  وقت  من 
اأن  في�سبوك  مب��وق��ع  ب�سفحتها  الطبيعي  غ��ري 
الغذائي  بالنظام  اأ�سا�سيًا  ركنًا  تعد  ل  الأع�ساب 
لالأ�سود، لكن الأخرية تلجاأ اإىل اأكلها؛ لأنها تعاونها 
�سبب  اإىل  بالإ�سافة  املعدة،  ا�سطرابات  تهدئة  يف 
يتمثل  الغريب،  الت�سرف  لذلك  الأ�سود  يدفع  اآخر 
يف اأن الأع�ساب واحل�سائ�ص تعترب م�سدرًا طبيعيًا 
للمعادن والفيتامينات والألياف، ما يدعم �سحتها، 

وي�ساعدها بعملية اله�سم.

البالد ــ جدة
اأم�ص  ال��رح��م��ن،  �سيوف  خ��دم��ة  ب��رن��ام��ج  اأع��ل��ن 
املجانية،  التجريبية  املعتمرين  نقل  خدمة  اإط��الق 
ول��زي��ادة  للمعتمرين،  ��ريًا  َوَت��ْي�����سِ ��ِه��ي��اًل  َت�����سْ وذل���ك 

خيارات التنقل.
واأو�سح الربنامج اأن اخلدمة متاحة انطالقًا من 
ال�سالة رقم )1( مبطار امللك عبدالعزيز ب�جدة، اإىل 
ب�مكة  املكي  احل��رم  بجوار  عبدالعزيز  امللك  وق��ف 
العا�سرة �سباحًا وحتى  ال�ساعة  املكرمة، وذلك من 
امل�سجد  من  الرحالت  اأن  واأ�ساف  م�ساء.  العا�سرة 
الثانية  ال�ساعة  من  �ساعتني  كل  �ستنطلق  احل��رام 

ع�سرة ظهرًا وحتى الثانية ع�سرة �سباحًا.

البالد ـ الريا�ش
ومركز  التخ�س�سي  في�سل  امللك  م�ست�سفى  ُت��وج 
الأب���ح���اث بخم�ص ج���وائ���ز، ���س��م��ن ح��ف��ل اجل��ائ��زة 
الوطنية ل�سالمة املر�سى، عن فئة املن�ساآت ال�سحية، 
اأف�سل  تعزيز  بهدف  الريا�ص،  يف  اأم�ص  اأُقيم  ال��ذي 
امل�ستوى  على  املر�سى  �سالمة  جمال  يف  املمار�سات 
ال��وط��ن��ي، وذل����ك يف م�����س��ارات اجل���ائ���زة ال��ث��الث: 
ال��دوائ��ي��ة،  وال�سالمة  امل��ر���س��ى،  ل�سالمة  ال��ت��دري��ب 

وامل�سار العام ل�سالمة املر�سى.

امل�سار  يف  ج��وائ��ز  ث���الث  التخ�س�سي  وح�����س��د 
ال��ع��ام ل�����س��الم��ة امل��ر���س��ى ن��ظ��ري م�����س��ارك��ت��ه بثالثة 
م�ساريع مبتكرة، وهي: م�سروع بناء اإطار تنظيمي 
املر�سى  �سالمة  لتح�سني  التح�سني  لعمليات  ق��وي 
عن  الناجتة  ال��ع��دوى  تقليل  وم�سروع  والعاملني، 
املرتبطة  العدوى  اأخطار  لتقليل  املركزية  الق�سطرة 
امل�سار  م�����س��روع  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سحية،  ب��ال��رع��اي��ة 
لتعزيز  ي��ه��دف  ال���ذي  ال���ورك  ك�سور  ل��ع��الج  املعجل 

جودة اخلدمة يف عالج ك�سور الورك.

لوحة: ال�ساعة - �سلفادور دايل
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