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األسبـوعية

ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

باكو ـ وا�س
�أك��د �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير عبد العزيز
ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز وزي���ر ال��ط��اق��ة ،عمق
العالقات بني اململكة و�أذربيجان يف خمتلف
امل��ج��االت ،ويف مقدمتها قطاع الطاقة ،جاء
ذل��ك خ�لال ح�ضور ���س��م��وه اح��ت��ف��ال وزارة
الطاقة الأذربيجانية ،و�شركة "�أكوا باور"
ال�سعودية ،بو�ضع حجر الأ���س��ا���س مل�شروع

حم��ط��ةٍ لتوليد الكهرباء با�ستغالل ط��اق��ة ال��ري��اح،
ولفت �سموه �أن هذا امل�شروع يعك�س عالقة ال�شراكة
بني اململكة العربية ال�سعودية ،و�أذربيجان ُم�شري ًا
�سموه �إىل �أنه بالإ�ضافة �إىل ارتباط البلدين بعالقات
دبلوما�سية واقت�صادية طويلة الأمد ،فقد مت تعزيز
ال��ت��ع��اون بينهما يف ال�سنوات الأخ�ي�رة م��ن خالل
ان�ضمام جمهورية �أذربيجان �إىل جمموعة اتفاق
(�أوبك بل�س).
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جمعية رحمة تطلق احلمالت للتوعية بالكائنات األليفة

شوكره تهجر الطب وتتفرغ لتربية الحيوانات
جدة  -رانيا الوجيه

ت��وا��ص��ل جمعية رح�م��ة ل�ل��رف��ق ب��احل �ي��وان  ،اط�لاق
احل��م�ل�ات وامل � �ب� ��ادرات مب �� �ش��ارك��ة ع ��دد م��ن اجل �ه��ات
ال�ت�ط��وع�ي��ة ،ب�ه��دف ت�ع��زي��ز ال��وع��ي ب��ال��رف��ق ب��احل�ي��وان
وحت�سني م�ستوى ظ��روف الإي��واء املعي�شية وال�صحية
يف حم�لات احليوانات الأليفة ،والتوعية بنظام الرفق
باحليوان لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،فيما

تقول �شوكره �إنها تخرجت يف كلية طب
�أ�سنان ومار�ست مهنة الطب ملدة �سنتني  ،ولكني �أكت�شفت
�أن�ن��ي �شغوفة برتبية ال�ك�لاب �أك�ثر م��ن �شغفي مبهنة طب
الأ�سنان ،ويف �أثناء مزاولتي ملهنة طب اال�سنان قمت ب�إن�شاء
م�شروع �صغري عبارة عن تنظيم رحالت للكالب  ،مع جميع
كالبا ،حيث �أن الكالب
الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ميلكون
اج �ت �م��اع �ي��ة ج��دا
ت� �ع� �ت�ب�ر ف �ئ��ة
وحت� �ت ��اج اىل
�أن ت� �ف ��رغ
ط ��اق� �ت� �ه ��ا
ب��ال�ل�ع��ب
م� � � � � � ��ع
ال�ك�لاب
�أمثالها،
وال� �ه ��دف
من م�شروعي
ه ��و اخل� ��روج
م� � ��ع ال � �ك �ل�اب
و�أ�� �ص� �ح���اب� �ه���ا
ال��ذي��ن ي��رع��ون�ه��ا
ل ��رح�ل�ات ،وب� ��د�أت
ه��ذه الرحالت ب�شكل
جماين مع �سكان احلي
وك��ل م��ن ل��دي�ه��م ك�لاب
يف اح� ��دى احل��دائ��ق
ب� �ج ��دة ،وم� ��ع م ��رور
ال��وق��ت ب� ��د�أت تت�سع
�شهرتي ثم بد�أت �أنظم
ت �ل��ك ال ��رح�ل�ات مقابل
مبلغ رمزي لكي �أ�ستطيع
� �ش��راء ب�ع����ض م�ستلزمات
ال �ك�لاب م��ن �أل �ع��اب وم ��أك��والت ،

تعمل وزارة البيئة واملياه والزراعة ،عرب فروعها ومكاتبها يف مناطق اململكة
املختلفة ،على �ضبط ور�صد املخالفات املتعلقة بالإ�ساءة للحيوان ،وحث مالك
امل�شاريع والقائمني عليها �إىل التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد بالأنظمة
والتعليمات التي ت�صدرها الوزارة ،التي تهدف �إىل تنظيم عمل م�شروعات
ال�ث�روة احليوانية ،وحماية املجتمع م��ن �أخ�ط��اره��ا ،وتعزيز قيم الرفق
باحليوان واالهتمام بحقوقه يف اململكة� ،إ�ضافة �إىل حث جميع �أفراد املجتمع
�إىل الإبالغ عن �أية خمالفات لنظامي الرثوة احليوانية والرفق باحليوان من

ومع مرور الوقت ا�ستقلت من عملي كطبيبة �أ�سنان وتفرغت
مل�شروعي اخلا�ص برتبية واالهتمام بالكالب.
ويف ��س��ؤال عن كيفية اخ��ذ ق��رار ت��رك الوظيفة قالت :يف
احلقيقة عندما �أخذت قرار تركت وظيفتي يف طب الأ�سنان
وج��دت ت�شجيعا م��ن زوج��ي ودع�م��ا كبريا بالرغم م��ن �أن
حلمي �أن �أكون طبيبة �أ�سنان كان منذ طفولتي  ،وقد الحظ
زوج��ي �أن�ن��ي �شغوفة و�سعيدة يف جم��ال تربية الكالب،
وكثري من الأ�شخا�ص املهتمني برتبية الكالب يت�صلون بي
لي�أخذوا مني بع�ض املعلومات والإ�ست�شارات فيما يخ�ص
تربية الكالب ،وبالتايل �شجعني زوج��ي على اال�ستمرار
يف م�شروعي ،ث��م �أن �� �ش ��أت ق�ن��اة على ال�ي��وت�ي��وب ،لأ�صل
ل�شريحة �أك�بر م��ن النا�س املهتمني برتبية ال�ك�لاب ،لي�س
فقط يف مدينة ج��دة بل من جميع �أن�ح��اء العامل العربي،
لكي �أن�صحهم و�أثقفهم يف كل ما هو متعلق برتبية الكالب ،
فهناك �أ�شخا�ص يقومون برتبية الكالب ولكن لديهم مفاهيم
كثرية خاطئة ،كما ي�سعدين �أن�شر كل ما لدي من معلومات
من خالل خربتي الب�سيطة يف تربية الكالب.
وحول اجلوانب املادية يف تربية الكالب قالت� :أول ما بد�أت
فكرة تربية الكالب وتنظيم رحالت لهم مل �أعِ ر الربح املادي
اهتماما ،حيث بد�أت امل�شروع و�أنا ما زلت على ر�أ�س العمل
كطبيبة �أ�سنان ،فكان هديف املرح وتثقيف الآخرين ولكن
بعد ان �أ�ستقلت من وظيفتي وممار�سة التعمق للم�شروع
�أكرث �أكت�شفت �أن هذا امل�شروع فيه بع�ض من الأرباح ،ومن
خ�لال قناتي على اليوتيوب وح�ساباتي على ال�سو�شيال
ميديا تقوم بع�ض ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املهتمة مب�ستلزمات
الكالب بتقدمي بع�ض العرو�ض ،مثل �أن �أك��ون راعيا لهم
واحلديث عن الأ�شياء التي يقدمونها يف منتجاتهم اخلا�صة
مب�ستلزمات الكالب .وخطتي امل�ستقبلية لتو�سيع م�شروعي
حيث ال اعتقد �أنني �س�أعود ملهنتي طبيبة �أ�سنان ،و�س�أتوجه
�إىل �أن ينت�شر م�شروعي ويخدم جميع املهتمني بالكالب يف
جميع �أنحاء اململكة ولي�س جدة فقط وحلمي �أن �أكون �إحدى
�أوائل الرائدات يف االهتمام باحليوانات الأليفة وبالتحديد
ال�ك�لاب .وع��ن الن�صائح التي ميكن تقدميها لهواة تربية

فيصل العواد..
سفير أطفال متالزمة داون
الريا�ض ـ البالد

مل تقف الإعاقة حائ ًال بينه وبني طموحاته ،بل �إنه
ا�ستطاع بكفاحه و�إ� �ص��راره ودع��م وال��دي��ه حتقيق
�إجنازات متتالية ،مكنته من احل�صول على لقب �سفري
�أطفال متالزمة داون� ،إ�ضافة �إىل كونه ال�شخ�صية
امللهمة يف عامل �أطفال متالزمة دوان يف حفل ذوي
الإعاقة.
مت�ك��ن ال�ط�ف��ل في�صل ال �ع��واد -رغ ��م �إع��اق �ت��ه  -من
امل���ش��ارك��ة يف ب��رام��ج وم���س��اب�ق��ات ع��دي��دة داخلية
وخارجية ،وح�صل على بطولة اململكة لل�سباحة على
مدار ثالثة �أعوام متتالية ،و�شارك يف حفل تيدك�س
كيدز لعام 2015م ،ونال ع�ضوية �سباح يف االحتاد
ال�سعودي وكابنت يف فريق دراجتي ال�سعودية ،كما
ّ
د�شن كتابه اخلا�ص" طفولة من نوع �آخر" مبعر�ض
الكتاب بالريا�ض .2021

وق��ال ال�ع��واد يف كتابه�" :س�أ�صنع جمدي
وي��دي تعانق �أيديكم ،رافعً ا ر�ؤو�سكم يف
وج��ه اجل�ه��ل�� ،س��أواج��ه م��ن يعتقد عجزي
ب���إرادة تعجز امل�شككني من الأ�صحاء عن
جم��ارات �ه��م�� ،س��أن�ق��ل ب�صمتي يف ت��اري��خ
ال���داون مثب ًتا للجميع �أن �ن��ا فئة حتطيم
القيود".
مل تقت�صر �إجنازات العواد على فئة �أطفال
م�ت�لازم��ة ال���داون فح�سب ،ب��ل �أ��س�ه��م يف
تثقيف املجتمع مب�شاركته مع جمموعة
توا�صل مبركز امللك فهد الثقايف بالريا�ض
يف املهرجان اخلا�ص للتعريف بحقوق
ذوي الإع��اق��ة� ،إ�ضافة �إىل م�شاركته يف
حفل اليوم العاملي ملتالزمة دوان لعامني
متواليني.

خالل الرقم  ، 939ومن النماذج املهتمة برتبية احليوانات واالهتمام بها
�سلوى �شوكره وهي طبيبة �أ�سنان تخلت عن مهنتها لتتفرغ مل�شروعها يف
تربية الكالب وتنظيم رحالت خا�صه لهم مع �أ�صحابهم  ،بالرغم من �أن حلمها
يف ال�صغر �أن تكرب وت�صبح طبيبة �أ�سنان  ،ولكن قادها �شغفها بعد �أن اقتنت
كلبا لتعتني به �إىل �أن تن�شئ م�شروعا يعترب الأول من نوعه يف جمتمعنا
ال�سعودي العربي ،بالإ�ضافة �إىل تثقيف ودعم كل من يبحث عن معلومات
يف هذا املجال.

الكالب قالت:
لكي نحتفظ ببيئة �صحية و�سليمة �أثناء تربية
الكالب يجب �أن تكون يف املنزل فهي حتتاج
دائما �أن ت�شعر بان �أ�صحابها دائما حولها  ،وال
ينفع تربيتهم مع الأ�شخا�ص اللذين يق�ضون
�أكرث من � 10ساعات خارج املنزل ،ويجب �أن
يخرج �شبه يوميا خارج املنزل ليفرغ طاقته،
ك�م��ا �أن ت��رب�ي��ة ال �ك�لاب ت�ع�ت�بر مكلفة م��ادي��ا
ويجب �أن يخ�ص�ص لها ميزانية ،كما حتتاج
تربيتهم اىل جهد عالٍ � ،أي�ضا تكاليف العيادات
البيطرية للكالب غالية جدا.
من جانب �آخر هناك �أ�شخا�ص يقتنون الكالب
مل�ج��رد الرفاهية والتقليد دون االخ��ذ بعني
االعتبار �أن ه��ذه الكالب حتتاج �إىل رعاية
واهتمام ،وهناك فئة وتعترب الأكرب من الذين
ي��رب��ون ال�ك�لاب لأه ��داف �أو �أ��س�ب��اب معينة
مثل الأ�شخا�ص الذين يعانون من الوحدة
او الإكتئاب عالجهم اقتناء كلب واالهتمام
ب��ه ،وع��ن جتربة �شخ�صية عندما ق��ررت �أن
اعتني بكلب كنت �أع��اين من فرتة اكتئاب،
كما كنت �أ�شعر بالوحدة  ،وبعد �أن اقتنيت
الكلب تغريت حياتي  180درج��ة لنف�سية
�أف�ضل ،فهناك �أ�شخا�ص عانوا من االكتئاب
�أو �أطفالهم يعانون من التوحد او لديهم
�شخ�ص يف امل�ن��زل ي�ع��اين م��ن ال�صرع او
من ذوي احتياجات خا�صة� ،سي�ستفيدون
من تربية الكالب يف املنزل ،فالكالب مفيدة
لكل افراد العائلة ،لذلك يجب اختيار النوع
املنا�سب وال�صحيح م��ن �أن���واع الكالب
املنا�سبة لرتبيتها داخ ��ل امل �ن��زل� ،أي�ضا
�أن���ص��ح الآخ��ري��ن مل��ن ي��رغ�ب��ون يف تربية
ال �ك�لاب �أن يتثقفوا ج�ي��دا وي��ق��ر�أوا عن
تربيتها والعناية بها.
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أبو ساق وقطان مستشاران بالديوان المليك..

بأمر الملك :القحطاني رئيسا لمجلس إدارة
العيادات الملكية والعويس نائباً لرئيس أمن الدولة
الريا�ض -وا�س

�أ�صدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز -حفظه
الله� -أم�س اخلمي�س �أوامر ملكية ق�ضت ب�إعفاء
معايل الأ�ستاذ حممد بن في�صل بن جابر �أبو�ساق وزي��ر الدولة
وع�ضو جمل�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س ال�شورى من من�صبه.
وتعيني معايل الدكتور ع�صام بن �سعد بن �سعيد وزير دولة وع�ضو ًا
يف جمل�س ال��وزراء ل�ش�ؤون جمل�س ال�شورى ،مع ا�ستمراره يف
مهامه احلالية.
وتعيني معايل الأ�ستاذ حممد بن في�صل بن جابر �أبو�ساق م�ست�شار ًا
بالديوان امللكي مبرتبة وزير.
وتعيني معايل الأ���س��ت��اذ �أح��م��د ب��ن عبدالعزيز قطان م�ست�شاراً

بالديوان امللكي مبرتبة وزير.
كما ت�ضمنت الأوامر امللكية تعيني معايل الدكتور �صالح بن علي
القحطاين رئي�سا ملجل�س �إدارة العيادات امللكية مبرتبة وزير.
وتعيني معايل الدكتور منري بن حممود بن �إبراهيم الد�سوقي
رئي�س ًا ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مبرتبة وزير.
وتعيني عبدالله بن فهد بن �صالح العوي�س نائب ًا لرئي�س �أمن الدولة
مبرتبة وزير.
وتعيني املهند�س عمار بن حممد بن حامد نقادي نائب ًا لوزير
االقت�صاد والتخطيط باملرتبة املمتازة.
وتعيني الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالعزيز بن �سليمان العبيد م�ساعداً
لوزير االقت�صاد والتخطيط باملرتبة املمتازة.

منح  263متبرعاً باألعضاء
وسام الملك عبدالعزيز
الريا�ض ـ البالد

�صدرت موافقة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ـ حفظه الله ـ على منح  263مواطن ًا ومواطنة و�سام امللك عبدالعزيز من
الدرجة الثالثة ،وذلك لتربعهم ب�أحد �أع�ضائهم الرئي�سية �سواء كان الع�ضو
من حي �أو من متوفى دماغي ًا.

البرهان يثمن دعم قيادة
المملكة الستقرار السودان
الريا�ض ـ وا�س

�أعرب رئي�س جمل�س ال�سيادة االنتقايل
يف جمهورية ال�����س��ودان ال��ف��ري��ق �أول
ركن عبدالفتاح الربهان ،عن بالغ �شكره
وت��ق��دي��ره مل��ا ي��ق��وم ب��ه خ���ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع -حفظهما الله -جتاه دعم �أمن

وا�ستقرار جمهورية ال�سودان ال�شقيقة.
ج��اء ذل��ك خ�لال ات�صال هاتفي �أج��راه
وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون ال��دول الإفريقية
�أحمد بن عبدالعزيز قطان مع رئي�س
جمل�س ال�سيادة االنتقايل يف جمهورية
ال�������س���ودان .ك��م��ا ج����رى ا���س��ت��ع��را���ض
العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني
و�سبل تعزيزها ،بالإ�ضافة �إىل بحث
امل�ستجدات وامل��و���ض��وع��ات الإقليمية
والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.

اختتام مناورات تمرين (الشط
اآلمن  ) 5 -باألسطول الشرقي

الريا�ض ـ البالد

اختتمت �أم�س فعاليات التمرين البحري
امل�����ش�ترك (ال�����ش��ط الآم�����ن )5-يف ن�سخته
اخلام�سة وال��ذي تنفذه ال��ق��وات البحرية
امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ،مب�����ش��ارك��ة ال��ق��وات
ال��ب��ح��ري��ة وال�����زوارق امللكية م��ن ال��ق��وات
امل�سلحة الأردن��ي��ة  ، -ال��ذي انطلق الأح��د
امل��ا���ض��ي  .و�أك����د ق��ائ��د ال���ق���وات امل�����ش��ارك��ة
بالتمرين ال��ل��واء البحري الركن علي بن
�سعيد ال�شهري اختتام التمرين البحري
امل�����ش�ترك (ال�����ش��ط الآم����ن )5 -يف ن�سخته
اخلام�سة ،ال��ذي تنفذه ال��ق��وات البحرية
امللكية ال�سعودية ممثلة بالأ�سطول ال�شرقي
�إىل ج��ان��ب الأ���ش��ق��اء ب��ال��ق��وات البحرية
وال�����زوارق امللكية م��ن ال��ق��وات امل�سلحة
الأردنية .ويعد التمرين من �ضمن التمارين
امل�����ش�ترك��ة يف �إط����ار ال��ت��ع��اون الع�سكري
والتن�سيق وتبادل اخل�برات بني البلدين
ال�شقيقني وق��د مت يف ه��ذا التمرين تنفيذ

العديد من العمليات الع�سكرية امل�شرتكة
ب��ه��دف رف��ع اجل��اه��زي��ة وال��ق��درة القتالية
ل���ل���وح���دات امل�����ش��ارك��ة يف جم����ال ال��ق��ت��ال
باملناطق املبنية .و�أ���ش��ار ال��ل��واء ال�شهري
�إىل �أن التنفيذ و التن�سيق والتعاون يف
التمرين كان ناجحا وعلى درجة عالية من
االحرتافية ،مقدما �شكره للم�شاركني من
القوات البحرية امللكية الأردنية على ح�سن
التعاون  .من جانبه �أو�ضح مدير التمرين
ال��ع��ق��ي��د ال��ب��ح��ري ال��رك��ن خ��ال��د ب��ن حممد
البلوي �أن اختتام مترين (ال�شط الآم��ن
 )5ن��ف��ذت جميع م��راح��ل��ه ���س��واء النظرية
�أو العملياتية بكل احرتافية و�إت��ق��ان مما
ي���دل ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��ايل يف التجهيز
والتن�سيق والتنفيذ ،كما نفذت الواجبات
املحددة مبهارة عالية من جميع الوحدات
وال���ق���وات امل�����ش��ارك��ة ،وح��ق��ق��ت الأه����داف
املر�سومة لهذا التمرين بكل جدية وبروح
العمل امل�شرتك املوحد.
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كلمة

ريادة عالمية
تعد اململكة العربية ال�سعودية من الدول
الرائدة يف الأعمال الإن�سانية والإغاثية
وال��ت��ن��م��وي��ة يف خمتلف دول ال��ع��امل ،
حيث د�أبت على مد يد العون وامل�ساعدة
الإن�سانية للدول العربية والإ�سالمية
وال�صديقة ،للإ�سهام يف التخفيف من
معاناتها  ،ج��راء ال��ك��وارث الطبيعية،
�أو من احل���روب ،حتى �سجلت �أولوية
مب��ب��ادرات��ه��ا امل�ستمرة يف امل�ساعدات
والأع����م����ال الإن�����س��ان��ي��ة ع��ل��ى م�ستوى
ال��ع��امل ،بح�سب التقارير ال�صادرة من
منظماتٍ عاملية مهتمة بهذا ال�صدد.
وبحكم مكانة اململكة الإ���س�لام��ي��ة فقد
ك��ان��ت خ��دم��ة الإ����س�ل�ام وامل�����س��ل��م�ين يف
جميع �أق��ط��ار ال��ع��امل يف �أع��ل��ى درج��ات
�سلم �أولوياتها ،وبذلت ب�سخاء جميع
�أن��واع الدعم الذي ا�ستفادت منه جميع
ال���دول العربية والإ���س�لام��ي��ة ،وقامت
ب�إن�شاء امل�ساجد ودور العلم ،وتزويدها
مباليني الن�سخ من امل�صحف ال�شريف،
واملراجع ذات العالقة بتب�صري امل�سلم
ب�أمور دينه ودنياه ،مبا ي�ضمن عي�شه
ب�سالم وفعالية ملجتمعه.
وتكمن ري���ادة اململكة يف جم��ال العمل
اخلريي والإن�ساين على م�ستوى العامل
يف ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات الإن�����س��ان��ي��ة
وامل�ساعدات من منطلق �إميانها ب�أهمية
ال����دور الإن�����س��اين وال��ت��ن��م��وي ال��ف��اع��ل
ال���ذي ت��ق��وم ب��ه جت��اه ال���دول املحتاجة
واملت�ضررة ،لتجعل من البعد الإن�ساين
نهج ًا ث��اب�� ًت��ا يف �سيا�ستها ،حيث جاء
ت��د���ش�ين م��رك��ز امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ل�ل�إغ��اث��ة
والأعمال الإن�سانية  ،ليكون مركز ًا دولي ًا
رائ���د ًا لإغ��اث��ة املجتمعات ال��ت��ي ُتعاين
م��ن ال��ك��وارث ب��ه��دف م�ساعدتها ورف��ع
معاناتها لتعي�ش حياة كرمية ،ويكون
مظلة ل�ل�أع��م��ال الإن�����س��ان��ي��ة والإغ��اث��ي��ة
اخلارجية للمملكة ،واجل��ه��ة الوحيدة
املخولة با�ستالم �أي تربعات �إغاثية �أو
خريية �أو �إن�سانية � ،سوا ًء كان م�صدرها
ح��ك��وم��ي�� ًا �أو �أه��ل��ي�� ًا  ،لإي�����ص��ال��ه��ا �إىل
حمتاجيها يف اخلارج وفق ًا للأنظمة.

شهد وضع أساس محطة توليد الكهرباء بالرياح  ..وزير الطاقة:

عالقات دبلوماسية واقتصادية
طويلة األمد بين المملكة وأذربيجان
باكو ـ وا�س

بح�ضور فخامة الرئي�س �إلهام علييف؛ رئي�س
جمهورية �أذربيجان ،و�صاحب ال�سمو امللكي،
الأم�ي�ر عبدالعزيز ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز؛
وزي������ر ال����ط����اق����ة ،اح���ت���ف���ل���ت وزارة ال��ط��اق��ة
الأذربيجانية ،و�شركة "�أكوا باور" ال�سعودية،
بو�ضع حجر الأ�سا�س مل�شروع حمط ٍة لتوليد
الكهرباء با�ستغالل طاقة الرياح ،تبلغ طاقتها
 240ميجاواط ،وبقيمة ا�ستثمارية ت�صل �إىل
 1125مليون ريال �سعودي ( 300مليون دوالر
�أم��ري��ك��ي) ،وذل��ك عقب توقيع اتفاقيات �شراء
الطاقة وا�ستثمارها ونقلها وفق منوذج م�شروع
م�ستقل لتوليد الطاقة.
ح�ضر االح��ت��ف��ال ب��امل�����ش��روع ،ال���ذي يعد الأول
والأك�ب�ر من نوعه با�ستثمار �أجنبي يف قطاع
الطاقة يف �أذربيجان ،وزير الطاقة يف جمهورية
�أذرب��ي��ج��ان برويز �شهبازوف؛ ورئي�س �شركة
"�أذريرنجي �أو جيه �أ�س �سي" باالبابا رزاييف،
ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة "�أكوا باور" حممد
�أبونيان ،وعد ٌد من كبار امل�س�ؤولني.
رب من نوعه با�ستثمار
ويُع ّد امل�شروع الأو َل والأك َ
�أجنبي يف قطاع الطاقة يف �أذربيجان  ،وبهذه

املنا�سبة� ،أكد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبد
العزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة� ،أن
هذا امل�شروع يعك�س عالقة ال�شراكة بني اململكة
العربية ال�سعودية ،وجمهورية �أذربيجان يف
خمتلف املجاالت ،ويف مقدمتها قطاع الطاقة،
مُ�شري ًا �سموه �إىل �أن��ه بالإ�ضافة �إىل ارتباط
البلدين بعالقات دبلوما�سية واقت�صادية طويلة
الأمد ،فقد مت تعزيز التعاون بينهما يف ال�سنوات
الأخرية من خالل ان�ضمام جمهورية �أذربيجان
�إىل جمموعة اتفاق (�أوب��ك بل�س) ،الأم��ر الذي
ً
خا�صة
�أ ّكد عمق العالقة والتفاهم بني البلدين،
يف ظل جائحة (كوفيد  ،)19حيث
ن��ه�����ض��ت �أذرب���ي���ج���ان ،ج��ن��ب�� ًا �إىل
جنب مع امل�شاركني الآخرين يف
مهم يف تعزيز
االت��ف��اق ،ب ٍ
���دور ٍ
ا����س���ت���ق���رار �أ�����س����واق ال���ب�ت�رول
العاملية وت��وازن��ه��ا يف هذه
الأزمة.
و�أ�شار �سمو وزير الطاقة
�إىل �أن امل�������ش���روع ،ال���ذي
ُوق���ع���ت ات��ف��اق��ي��ات��ه يف
نهاية ع��ام 2020م،

حتول �إىل واقع ملمو�س ،ليكون لبنة يف م�سار
ال��ع�لاق��ات الثنائية ،ويعك�س ال��ت��زام البلدين
بتطوير ا�ستخدامهما ملختلف جم��االت الطاقة
خا�صة جمال الطاقة املتجددة ،مُعرب ًا ،عن ثقته
بقدرة �شركة "�أكواباور" ،التي ُتع ّد من ال�شركات
ال��ع��امل��ي��ة ال���رائ���دة يف ه���ذا امل��ج��ال ،يف تعزيز
وتو�سيع �آفاق التعاون بني اململكة وجمهورية
�أذرب��ي��ج��ان ال�صديقة ،ودع���م ج��ه��ود احلكومة
الأذربيجانية الرامية �إىل تلبية احتياجاتها
الوطنية من الطاقة الكهربائية ،مبعايري عاملية
رفيعة ،وتكلفة اقت�صادية جمدية.
م����ن ج���ان���ب���ه ،ق�����ال وزي������ر ال��ط��اق��ة
بجمهورية �أذربيجان الأ�ستاذ
برويز �شهبازوف " :ي�س ّرنا
�أن ن�ستقطب ال�شركات
اخل����ا�����ص����ة م�����ن خ�����ارج
جمهورية �أذربيجان
ل��ل�ا�����س����ت����ث����م����ار يف
ب�ل�ادن���ا ،مل���ا ت��وف��ره
ه��ذه اال�ستثمارات
من فوائد عديدة من
خ�لال اال�ستفادة

من اخلربات العاملية وتطبيق �أف�ضل املمار�سات
العاملية ودعم جهود تنمية ر�أ���س املال الب�شري
املحلي و�إتاحة نقل اخلربات واملعارف ،و�سوف
ت�سهم م�شاركة املوردين واملقاولني املحليني يف
تنفيذ هذا امل�شروع البارز يف االرتقاء بالقدرات
الوطنية يف جمال امل�شاريع اخل�ضراء وتزويد
القوى العاملة املحلية مبا حتتاجه من خربات
لتعزيز قدرتها التناف�سية العاملية ،ولتحقيق ذلك،
ي�سعدنا �أن نتعاون مع "�أكوا باور" التي تلتزم
دائم ًا ب�أعلى معايري ال�صحة وال�سالمة والأمن
والبيئة ،مما ي�سهم يف تعظيم قيمة امل�شروع يف
ك ّل مرحلة من مراحل دورته االقت�صادية".
وو�ضعت �شركة "�أكوا باور"يف �إط��ار التزامها
ب��ت��ح��ق��ي��ق ق��ي��م��ة اج��ت��م��اع��ي��ة واق��ت�����ص��ادي��ة يف
املجتمعات ال��ت��ي تعمل ب��ه��ا ،ب��رن��اجم�� ًا لتوفري
فر�ص تدريبية فعّالة لتوطني املعرفة واخلربات
املتخ�ص�صة بالقطاع ومتكني املواهب املحلية
وت��زوي��ده��ا ب��امل��ه��ارات ال�لازم��ة لإدارة م�شاريع
الطاقة النظيفة امل�ستقبلية يف �أذربيجان ،كما
يت�ضمّن امل�شروع تطوير املحتوى املحلي من
خ�لال اال�ستفادة م��ن املقاولني املحليني الذين
يلتزمون باملعايري العاملية لل�صحة وال�سالمة.

وزير الخارجية يبحث مع رئيسة سنغافورة الموضوعات المشتركة
�سنغافورة ـ وا�س

ا�ستقبلت فخامة الرئي�سة حليمة يعقوب رئي�سة
جمهورية ���س��ن��غ��اف��ورة� ،صاحب ال�سمو الأم�ير
في�صل بن فرحان بن عبد الله وزي��ر اخلارجية،
�أم�����س  ،وذل��ك خ�لال زي���ارة �سموه الر�سمية �إىل
العا�صمة �سنغافورة.
ون��ق��ل �سمو وزي���ر اخل��ارج��ي��ة خ�لال اال�ستقبال،
حتيات خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأم��ي�ر حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع
 حفظهما ال��ل��ه  ،-لفخامتها وحلكومة و�شعب�سنغافورة ،فيما حملته فخامتها حتياتها وتقديرها
خل��ادم احل��رم�ين ال�شريفني ،و�سمو ويل العهد،
وحلكومة و�شعب اململكة العربية ال�سعودية.
وجرى خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�ض العالقات بني
اململكة و�سنغافورة ،وفر�ص تعزيز التعاون بني
البلدين يف املجاالت كافة� ،إ�ضافة �إىل بحث عدد

من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك ،ومناق�شة
�أب�����رز امل�����س��ت��ج��دات ع��ل��ى ال�����س��اح��ت�ين الإق��ل��ي��م��ي��ة
والدولية .كما ناق�شا فر�ص التعاون االقت�صادي
ب�ين البلدين ونقلها �إىل �آف���اق �أرح���ب يف �ضوء
ر�ؤي��ة اململكة  ،2030وتطرقا �إىل جهود البلدين

يف حماية كوكب الأر���ض ،وما �أعلنت عنه اململكة
من مبادرتي "ال�سعودية اخل�ضراء" و"ال�شرق
الأو���س��ط الأخ�ضر" .م��ن ناحية اخ���رى ا�ستقبل
نائب وزير اخلارجية املهند�س وليد بن عبدالكرمي
اخلريجي ،يف مقر ال���وزارة بالريا�ض� ،أم�����س ،

�سفري اململكة املتحدة لدى اململكة نيل كرومبتون.
وج��رى خ�لال اال�ستقبال ،ا�ستعرا�ض العالقات
الثنائية بني البلدين و�سبل تعزيزها يف املجاالت
ك��اف��ة ،بالإ�ضافة �إىل مناق�شة املو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك.
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عزز المشاركة ووصل بالفلكلور الوطني للعالمية

مهرجان الملك عبدالعزيز

لإلبل إبداع إنساني تراثي عريق
الرياض ـ البالد
يعد مهرجان امللك عبد العزيز للإبل يف ن�سخته ال�ساد�سة مهرجانا ثقافيا اقت�صاديا ،عزز امل�شاركة وو�صل باملوروث الوطني للعاملية ،ون�شر العمق
ِ
واحلرف
احل�ضاري للمملكة العربية ال�سعودية على امل�ستوى العاملي .و�أظهر املهرجان �أوجه الرتاث ال�شعبي املختلفة املتمثلة يف ال�صناعات اليدوية
التقليدية وربطها بواقعنا املعا�صر ،وللمحافظة عليها هدفا من �أهداف املهرجان الأ�سا�سية و�إبرازها ملا متثله من �إبداع �إن�ساين تراثي عريق على مدار
�أجيال �سابقة� ،إ�ضافة �إىل �أنها عن�صر جذب جماهريي للزائرين واملهتمني ،ويرتاد املهرجان زوار من خمتلف دول العامل.

و�أع��اد املهرجان احليوية لـ «�صحراء الدهناء « �أو « ال�صياهد
اجلنوبية « التي كانت �إحدى مناطق جتمع الطرق التجارية من
�شرق اجلزيرة العربية �إىل غربها ،حيث �أ�صبحت الآن واجهة،
فتوزعت املخيمات واملحال يف ع��دة �أم��اك��ن ،لتدب احلياة من
جديد وتتجدد املنطقة بلبا�س تلتقي فيه روح الرتاث ومفردات
احل�ضارة لتكون وجهة �سياحية واقت�صادية وترفيهية منتع�شة،
بعد �أن د�شنت قرية متكاملة دائمة مرتبطة باملهرجان املو�سمي
الذي يحظى بح�ضور الآالف من املواطنني واملقيمني �إىل جانب
الأ�شقاء اخلليجيني والعرب ووفود �سياحة عاملية.
�أما املوقع بعمقه التاريخي وداللته الوطنية فكان نقطة جتمع
جليو�ش امللك امل�ؤ�س�س عبد العزيز �آل �سعود  -رحمه الله  -يف
م�سرية توحيد البالد ،فيما ب�سطت �أر�ض « ال�صياهد اجلنوبية
« ثراها لقوافل احلجاج والتجارة كمحطة دربهم من �شرق �إىل
غرب اململكة والعك�س .
و ُيط َلق على ال�شريط الرملي املمتد من النفود �إىل �شرق جند
على هيئة قو�س واملتجه �إىل رمال الربع اخلايل ا�سم الدهناء
�أو النفود ال�صغرى ،وهي ثالث �أكرب تكوين رملي بح�سب تقرير
�صادر عن وزارة البيئة واملياه والزراعة ،حيث ت�شكل ال�صحاري
ثلث م�ساحة اململكة العربية ال�سعودية.
ً
ويغلب على �صحراء الدهناء اللون الأحمر ،نظرا الحتوائها على
�أك�سيد احلديد ،وتندمج بالرمال احلمراء �أودية كبرية ،تت�شكل
منها بعد هطول الأمطار جتمعات مائية تتحول مع مرور الأيام
ريا�ض غ ّناء كرو�ضة التنهات ورو�ضة خرمي.
�إىل
ٍ
ويهدف املهرجان �إىل ت�أ�صيل تراث الإبل وتعزيزه يف الثقافة

ال�سعودية والعربية والإ�سالمية ،وتوفري منظومة اقت�صادية
متكاملة من حيث املزاد وامل�ستلزمات وال�صناعات املتعلقة بالإبل
وتنمية عوائده للمجتمع واملهتمني بهذا الرتاث العربي الأ�صيل.
و�صممت �إدارة مهرجان امللك عبدالعزيز للإبل موقع مهرجان
مزاين الإبل حتت م�سمى «القرية ال�سعودية للإبل» �شمال �شرق
العا�صمة الريا�ض ،لإقامة الأن�شطة والفعاليات املتعلقة بالإبل
وثقافتها ،بر�ؤية تهدف �إىل �أن يكون املوقع الأول والأه��م يف
العامل للإبل  ،حيث يت�ضمن الق�سم الأول من القرية :منطقة
ميدان املزاين مب�ساحة � 264ألف مرت مربع وت�شتمل على 85
حظرية ,واملن�صة الرئي�سة مب�ساحة 1284مرتا مربعا وتت�سع لـ
� 450شخ�صا ,ومدرجات كبار ال�شخ�صيات مب�ساحة  684مرتا
مربعا تت�سع لـ � 312شخ�صا.
كما يت�ضمن الق�سم مدرجات الزوار مب�ساحة  5760مرتا مربعا،
تت�سع ل  6000كر�سي ,ومنطقة املزاد مب�ساحة 1.093.970مرتا
مربعا وت�شمل  145حظرية ,ومنطقة الفرز مب�ساحة 441.149
م�ترا مربعا ت�ضم  44ح��ظ�يرة وم��ك��ات��ب الت�سجيل وم��واق��ع
للجالبني والداللني ,وم�سار الإب��ل بطول  5كيلومرتات لعبور
الإبل من منطقة الفح�ص والفرز �إىل ميدان املزاين.
�أم��ا الق�سم ال��ث��اين فللمخيمات واملجمعات ،و ُق���دّرت م�ساحة
املخيمات ب�إجمايل قدره  1.1مليون مرت مربع مق�سمة �إىل ثالث
فئات ،فيما يحتوي الق�سم الثالث على ال�شارع التجاري امل�سمى
بـ «�شارع الدهناء» ويقع يف �شرق املهرجان ويبعد  6كيلومرتات
من مركز املهرجان ويبلغ طوله كيلومرتين.
ويف الق�سم الرابع يقع مركز القرية واملتنزه ال�صحراوي وبهما

مناطق الأن�شطة والفعاليات الرتفيهية والثقافية ،ومنطقة لبيع
املنتجات وامل�أكوالت ال�شعبية� ،إ�ضافة �إىل احلِ رف وال�صناعات
اليدوية ,و ُتقدّر م�ساحة القرية بـ � 22800ألف مرت مربع.
و�أُعِ د املخطط ال�شامل لكامل القرية ال�سعودية للإبل ،الذي يحدد
توزيع الوظائف بنا ًء على حتليل املوقع ،وي�شمل حتديد املداخل
وال��ط��رق و�أم��اك��ن امل��راف��ق واخل��دم��ات ،والتو�سعة امل�ستقبلية
والت�أثريات العمرانية على حميط املوقع.
كما �أُعِ د املخطط العام للمرحلة الأولية ،و�شملت توزيع املتطلبات
الوظيفية والفراغية للمهرجان ،والت�صميم العمراين التف�صيلي
لكامل القرية لت�شمل كل العنا�صر واملرافق والطرق واخلدمات
ومراحل التنفيذ ،مراعية طبيعة املوقع املميزة وحتديد �أولويات
التنفيذ� ،إ�ضافة �إىل درا�سات اجل��دوى االقت�صادية للمكونات
اال�ستثمارية باملوقع.
وم�� ّرت القرية خالل �إن�شائها ب�أربع مراحل تطويرية :مرحلة
التخطيط ،وم��رح��ل��ة الت�صميم ،وم��رح��ل��ة التنفيذ ،ومرحلة
الت�شغيل وال�صيانة ،وروع���ي يف تخطيطها املحافظة على
الطبيعة البيئية امل��م��ي��زة للموقع ،والتقليل م��ن ال��ت���أث�يرات
ال�سلبيةُ ،
و���ش�� ّي��د بنمط ع��م��راين يعك�س ثقافته وطبيعته
ال�صحراوية.
كما روع��ي حتقيق املرونة يف املن�ش�آت لت�ستخدم املباين يف
الأن�شطة الدائمة واخليام يف الأن�شطة املو�سمية ،وا�ستخدمت
املواد والألوان املتوافقة مع البيئة ال�صحراوية ،ولتكون ملبية
ملختلف متطلبات فئات املجتمع وال���زوار ،خا�صة العائالت ،
ولتكون الثقافة العمرانية املحلية منطل ًقا �إىل م�ستويات عاملية.

إظهار أوجه التراث
الشعبي للصناعات اليدوية
تأصيل موروث اإلبل
وتعزيزه في الثقافة السعودية
يحظى بحضور اآلالف من
المواطنين والمقيمين

األسبـوعية
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عناية خاصة باآلباء واألجداد وتفعيل مهاراتهم وجودة حياتهم

حقوق كبير السن ..
تعزيز للدمج المجتمعي
البالد ـ مها العواوده
تويل اململكة العربية ال�سعودية اهتمام ًا بالغ ًا برعاية كبار ال�سن حيث جرى �إطالق العديد من املبادرات لتح�سني جودة احلياة ورفع م�ستوى اخلدمات املقدمة لكبار ال�سن يف املجتمع عامة  ,حيث يعمل كبار ال�سن على تقدمي
�إ�سهامات عدة للمجتمع عن طريق العمل التطوعي ونقل اخلربات واملعرفة للأجيال الأخرى من خالل خربتهم التي اكت�سبوها يف احلياة ،وملعرفة كمية امل�ساهمات التي يقدمونها .يتم االحتفال عامليًا كل عام باليوم العاملي للم�سنني
�أو اليوم العاملي لكبار ال�سن ،وات�ساقا مع هذه اجلهود املقدرة وافق جمل�س الوزراء املوقر م�ؤخرا على نظام حقوق كبري ال�سن ورعايته  ،خ�صو�صا و�إن رعاية امل�سنني واالهتمام بهم هو واجب حر�صت اململكة على تقدميه لهذه
الفئة التي �أفنت حياتها بالعطاء والت�ضحية ،وت�ستحق االحرتام واالمتنان والرعاية من خالل خدمتهم على �أكمل وجه ،وتقدمي الت�سهيالت وتوفري الإمكانيات الالزمة لهم ،وتطوير اخلدمات لرعايتهم ب�شكل ي�ضمن متتعهم بحقوقهم
كافة لتوفري احلياة الكرمية لهم وجلميع فئات املجتمع دون ا�ستثناء .كما �أن اململكة و�ضعت �إ�سرتاتيجية لرعاية كبار ال�سن من خالل �إن�شاء دور الرعاية وتقدمي عناية خا�صة بهم والوقوف على كل ما يحتاجون �إليه.

االهتمام بالمسنين واجب حرصت المملكة على تقديمه لهذه الفئة
و�أكد خمت�صون �أن نظام حقوق كبري ال�سن يهدف
لن�شر التوعية والتثقيف املجتمعي ببيان حقوق
كبار ال�سن؛ لأجل احرتامهم وتوقريهم ،وتوفري
م��ع��ل��وم��ات �إح�����ص��ائ��ي��ة م��وث��ق��ة ع��ن ك��ب��ار ال�سن؛
لال�ستفادة منها يف �إج��راء الدرا�سات والبحوث
ذات العالقة بهم ،وامل�ساعدة يف و�ضع اخلطط
والربامج  ،الفتني �إىل �أن نظام حقوق كبري ال�سن
ترجمة الهتمام اململكة العربية ال�سعوية بكل ما
يخ�ص امل�سنني ورعايتهم �صحيا ونف�سيا.
ويف هذا ال�سياق �أكدت �شيماء جيالين ماج�ستري
توجيه وا���ص�لاح ا���س��ري م�ست�شارة �أ���س��ري��ة �أن
اململكة العربية ال�سعودية دوم��ا �سباقة اليجاد
الربامج اخلا�صة التي حتافظ على حقوق كبار
ال�سن وتوفر لهم �آليات احلياة الكرمية وترعى
حقوقهم  ،م�ؤكدة �أن على �أف��راد اال�سرة االهتمام
بجعل كبري ال�سن يواكب هذا التطور التقني من
خالل اح�ضار الأجهزة احلديثة له ،واحلديث معه
حول التطبيقات التي من املمكن اال�ستفادة منها
وال��ت��ي ت�ساهم يف رف��ع م�ستوى ج��ودة احلياة،
وت�سهل عليه العديد من االعمال ،فالعناية النف�سية
من الأمور التي يجب على الأ�سرة االلفات لها .كما
�أو�ضحت �أن رف��ع معنويات كبار ال�سن وتعزيز
ثقتهم ب�أنف�سهم وقدراتهم مهم جدا فكبار ال�سن
مي���رون بالعديد م��ن ال��ت��غ�يرات ال��ت��ي ت���ؤث��ر على
حالتهم النف�سية �سواء على امل�ستوى ال�صحي
�أو العملي �أو االجتماعي فالأمرا�ض املزمنة ،
ومرحلة التقاعد ،وفقدان الأحباء من �أكرث الأمور
ال��ت��ي ت���ؤرق��ه��م ل���ذا جن��د ك��ث�ير ًا م��ن الأ���ش��خ��ا���ص
بعد التقاعد ينعزلون عن املجتمع ،وي�شعرون
ب�أنهم عدميي الفائدة ،وه��ن��ا ي���أت��ي دور العائلة
يف ت�شجيعهم لالنخراط م��ع املجتمع م��ن خالل
العمل اخلا�ص �أو االع��م��ال التطوعية �أو العمل
مع اجلمعيات �أو احل�صول على دورات تدريبية
كما عليهم التحدث معهم حول �أهمية التكنولوجيا
وكيفية اال�ستفادة منها يف تطوير قدراته وتنمية
مهاراته.
و�إ���س��ت��ط��ردت �أن الأم��ي��ة يف الع�صر احل��ايل هي
االمية الرقمية والتي يق�صد بها غياب املعارف
وامل����ه����ارات الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع الأج���ه���زة
واالخرتاعات احلديثة ،وحاليا ي�شهد العامل يف
ظل الثورة الرقمية حت��والت نف�سية واجتماعية
وث��ق��اف��ي��ة واق��ت�����ص��ادي��ة ،ف��ال��ت��ط��ور ال�����س��ري��ع يف
االت�����ص��االت خلق ف��ج��وة عند بع�ض ك��ب��ار ال�سن
واجليل احل��ايل ،وت��رى ان �شعوره بعدم قدرته
على مواكبة كل ما هو جديد خا�صة فيما يتعلق
بالتكنولوجيا يجعله �أكرث نفورا وي�شعر حينها
باالنف�صال وف��ق��دان االت�صال م��ع م��ن حوله مما
ي�سبب له �شعور ًا بالغربة.

تبادل األفكار

من جانبها �أ�شارت امل�ست�شارة الأ�سرية ليلى �أحمد
القحطاين �إىل ع��ام  ٢٠٢١وال��ذي ك��ان العنوان
الذي �صعد ليكون احتفال اليوم العاملي للم�سنني
حتته هو «حقوق امللكية الرقمية لكل الأع��م��ار»
وحتت هذا العنوان كانت الفعاليات تنطلق لت�ؤكد
�أن ال��ع��امل الرقمي ه��و امل�ساحة ال��ت��ي جتمع كل
الأعمار وتوحد التوجهات وت�صنع بيئة خ�صبة
يت�شارك فيها الأجيال بالأفكار املميزة من الأجيال
ال�����ص��غ�يرة واخل��ب�رات وال��غ��رب��ل��ة ل�ل�أف��ك��ار التي
تتوافق مع مبادئنا و�أخالقنا من قبل امل�سنني ،
وترى �أن العقل ال ي�شيخ والتكنولوجيا تتكئ على
العقل فامل�سنون �أوىل با�ستخدامها والتوا�صل مع
كل الأجيال بال�صيغة التي تالئم كل الأجيال وكل
اطياف املجتمع فهي اللغة امل�شرتكة التي توحد
الأجيال .كما ت�ؤكد �أن تبادل الأفكار بني الأجيال
هو الطريقة املثلى لإذابة كل احلواجز خ�صو�ص ًا
�أن العامل الرقمي والتقنية احلديثة يف التوا�صل
قد �أوجدت الفر�صة للجميع ليكونوا �ضمن �صفة
واحدة وهي (م�ستخدم التقنية ) فالفر�صة متاحة
للجميع للتوا�صل و�إذاب��ة العوائق الفا�صلة بني
الأجيال.

ترسية قواعد
استقرار المجتمع

عناية نفسية

وت�شري ليلي القحطاين �إىل �أن العناية النف�سية
هي �أه��م الأم��ور التي يحتاجها امل�سن فال يوجد
مربر وال �سبب وال داعي لإحزانهم وال يغفر ملن
ي�ستمطر دموعهم �أو يك�سر قلوبهم فالرحمة بهم
هي �أول الأولويات والأخذ بيدهم ليكونوا �سعداء
�أهم ما يجب علينا فلطاملا كانوا �سببا يف �سعادتنا

خدمات مميزة
لرعاية من أفنوا حياتهم
في العطاء والتضحية
تبادل األفكار
بين األجيال طريقة
مثلى إلذابة الحواجز
العناية النفسية
من أهم األمور التي
يحتاجها المسن
ّ
حث القطاع
الخاص والجهات األهلية
على رعاية كبار السن

ليلى القحطاني

رسمية ردهان

وال��ي��وم ن��رد لهم اجلميل ومن�سح بيد الرحمة
واحلب على �أكتافهم هذا ما يجب على كل �أفراد
الأ�سرة �إدراكه فهم لي�سوا بعبء على �أحد بل هم
الثقل الذي يحمل كل الأعباء حا�ضرا وما�ضيا.
داع��ي��ة �إىل ����ض���رورة م���راع���اة قيمتهم الفكرية
واح�ت�رام تاريخهم املهني والإج��ل�ال والتقدير
مل�سريتهم املهنية التي ذابت فيها �شمعة �شبابهم
ه��ي ال��ت��ق��دي��ر امل��ع��ن��وي ال����ذي ي��ع��زز م��ن قوتهم
النف�سية فلم يرتجلوا عن �صهوة العمل �إال وقد
�أدوا الأمانة ومل يدخروا من خرباتهم �شيئا حتى
نكون نحن املكملني مل�سريتهم يف البناء احل�ضاري
والتاريخي والإن�ساين للوطن.

رفع المعنويات

ت���رى ر���س��م��ي��ة �آل رده����ان م�ست�شار التخطيط
اال�سرتاتيجي الرتبوي والأ���س��ري م��درب حمفز
لربامج القيادة والتطوير وامل�س�ؤولية االجتماعي
�أن التكنولوجيا فر�ضت معطياتها على �صغار
ال�سن وبرعوا فيها ،كما فر�ضتها �أي�ض ًا على كبار
ال�سن ليتعاملوا معها ويلحقوا ب��ال��رك��ب رغم
فوارق املراحل العمرية حيث �أ�سهمت يف تطور
احل��ي��اة و���س��رع��ة �إجن���از الأع���م���ال ،و���س��رع��ان ما
�أ�صبح اجلميع يعتمد عليها يف كل جوانب احلياة
بعد �أن وفرت اجلهد والوقت واملال.
م���ؤك��دة وج���ود ف��ج��وة ب�ين الأج��ي��ال يف اختيار
الأزياء ويف الثقافة ويف كافة النواحي احلياتية،
لكن التقنية احلديثة ج��اءت �أي�ضا لتو�سع من
هذه الفجوة بني كبار ال�سن الذين يعزفون عن
ا�ستخدامها ،وبني ال�شباب الذين انغم�سوا فيها
حتى باتوا يتنف�سون الهواء رقميا ومن هنا ترى
�أن من املهم ج��دا تب�سيط مفاهيم التكنولوجيا
احل���دي���ث���ة وب�����ث ال����وع����ي ال��ت��ق��ن��ي و�أه��م��ي��ت��ه

امال العبادي

شيماء الجيالني

وا�ستخداماته ودوره يف التقارب بني الأجيال
لأنها لغة الع�صر الآين.
كما �أو�ضحت �أن ق��راءة �أف��ك��ار الأب��ن��اء ومعرفة
احتياجاتهم وال��وق��وف معهم �أم���ام التحديات
ي�ستوجب على كبار ال�سن من الآب��اء والأمهات
�أن يكونوا �أكرث حر�صا على ردم فجوات اجلهل
بال�شيء �أو عدم القناعة به لغري �سبب وا�ضح �إىل
الفهم ال�صحيح ورف��ع م�ستوى الوعي ومعرفة
الأثر املرتتب على البقاء على احلياة التي عا�شوها
بجانب ع�صر �أقل ما ميكن �أن ن�صفه ب�أنه ع�صري
وح�ضاري وتقني لإيجاد نقاط م�شرتكة يتقارب
فيها ويلتقي الآباء ب�أبنائهم .
وعن رفع معنويات كبار ال�سن وتعزيز قدراتهم
وث��ق��ت��ه��م ف�����ض�لا ع���ن ت��ق��دمي ال��رع��اي��ة ال�صحية
والنف�سية لهم � ،أي�ضا تدريب هذه الفئة مببادئ
ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة ع�ب�ر م��وظ��ف�ين متخ�ص�صني
حتى يتمكن امل�سنون من التوا�صل مع �أحبائهم
با�ستخدام الإن�ترن��ت و�إجن���از معامالتهم املالية
واحل�صول على خدمات احلكومة الإلكرتونية،
والو�صول �إىل م�صادر املعلومات وكل ما توفره
التقنية م��ن خ��دم��ات مم��ي��زة ،وميكن �أن تتحول
تلك امل��راك��ز �إىل منتديات اجتماعية حتقق لهم
التوا�صل مع نظرائهم.
الدكتورة امال العبادي م�ست�شارة �أ�سرية وكبار
�سن ترى �أن كبار ال�سن بحاجة �إىل رعاية خا�صة
ملا قدموه من عطاء ،الفتة �إىل �أنه ت�ؤثر بهم وب�شدة
الكلمة والعبارة ولغة اجل�سد فت�سبب لهم �آالم
داخلية ومن هنا جاءت دعوتها �إىل �ضرورة اهتمام
املجتمع بكبار ال�سن وجعل �أماكن خم�ص�صة لهم
 ..ديوانيات جمعيات الأمر الذي �سينعك�س ب�شكل
�إيجابي على نف�سيتهم ،كما ت�ؤكد �أهمية تكاثف كل
اجلهات لتوعية املجتمع وتعريفهم بكبار ال�سن
وحاجاتهم و�أهمية رعايتهم.

واف��ق جمل�س ال���وزراء على م�شروع
ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د حل��ق��وق كبري ال�سن
ورع���اي���ت���ه وال�����ذي ي�����س��ت��ه��دف حفظ
حقوق كبار ال�سن ورعايتهم ورف��ع
ج��ودة حياتهم.ويعطي نظام حقوق
كبري ال�سن ورع��اي��ت��ه عناية خا�صة
لهذه الفئة وي�سهم يف تر�سية قواعد
ا���س��ت��ق��رار املجتمع وتنميته وحفظ
�أمنه واقت�صاده.
وين�ص النظام اجلديد على منح كبري
ال�سن امتيازات خا�صة ويحفظ حقوقه
االج��ت��م��اع��ي��ة وامل��ال��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة.
وك��ذل��ك ين�ص على عقوبات �صارمة
بغرامات مالية �أو ال�سجن جتاه من
ي�سيئ لكبري ال�سن وي�ستغل �أمواله
���س��واء ك���ان م��ن الأف�����راد �أو اجل��ه��ات
االع��ت��ب��اري��ة .كما ي��ه��دف ال��ن��ظ��ام �إىل
�ضمان �إج���راء ال��درا���س��ات والبحوث
وت��وف�ير ال��ب��ي��ان��ات ال�لازم��ة لتطوير
اخلدمات اخلا�صة بكبار ال�سن ،ودعم
الأن�شطة التطوعية ،وت�أهيل املرافق
العامة والتجارية والأحياء ال�سكنية
والبيئة املحيطة وامل�ساجد لتكون
منا�سبة لكبار ال�سن.
و�أك���د ال��ن��ظ��ام على �أن م��ن ح��ق كبري
ال�����س��ن ال��ع��ي�����ش م��ع �أ���س��رت��ه وعليها
�إيوا�ؤه ورعايته وفق ت�سل�سل الرعاية
و�أال يجوز لدور الرعاية �إي��واء كبري
ال�سن �إال بعد موافقته �أو �صدور حكم
ق�ضائي بذلك .كما مينح النظام كبري
ال�سن بطاقة امتياز من الوزارة متكنه
احل�صول على اخلدمات واالمتيازات.
ك��م��ا ي��ه��دف ال��ن��ظ��ام لن�شر التوعية
والتثقيف املجتمعي ببيان حقوق كبار
ال�سن؛ لأج��ل احرتامهم وتوقريهم،
وتوفري معلومات �إح�صائية موثقة
عن كبار ال�سن؛ لال�ستفادة منها يف
�إج�����راء ال���درا����س���ات وال��ب��ح��وث ذات
ال��ع�لاق��ة ب��ه��م ،وامل�����س��اع��دة يف و�ضع
اخلطط والربامج.
كما ي�سعى النظام �إىل تنظيم وتنفيذ
ب��رام��ج منا�سبة لكبار ال�����س��ن؛ تعزز
م��ن مهاراتهم وخ�برات��ه��م وممار�سة
ه��واي��ات��ه��م وت��ع��زي��ز ان��دم��اج��ه��م يف
املجتمع ،وت�شجيع القادرين من كبار
ال�سن على ال��ع��م��ل ،واال���س��ت��ف��ادة من
ب��رام��ج ال��دع��م امل��وج��ه��ة �إىل اجلهات
امل�شغلة لهم.
وي�����س��اه��م ال��ن��ظ��ام ب��دع��م الن�شاطات
التطوعية خلدمة كبار ال�سن ،وت�أهيل
املرافق العامة والتجارية والأحياء
ال�سكنية والبيئة املحيطة وامل�ساجد؛
لتكون مالئمة الحتياجات كبار ال�سن،
وذل���ك يف ���ض��وء الأن��ظ��م��ة والأوام����ر
ذات العالقة ،وتخ�صي�ص �أماكن لكبار
ال�سن يف املرافق العامة واملنا�سبات
العامة .كما يهدف �إىل ح ّ
��ث القطاع
اخلا�ص و�أ�صحاب الأعمال واجلهات
الأه��ل��ي��ة على رع��اي��ة ك��ب��ار ال�سن من
خ�ل�ال �إق���ام���ة م��راك��ز �أه��ل��ي��ة و�أن��دي��ة
اجتماعية ،والعمل على متكني كبار
ال�����س��ن م��ن ال��ع��ي�����ش يف ب��ي��ئ��ة حتفظ
حقوقهم وت�صون كرامتهم.
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أكدوا أهمية ترجمة التوصيات..رواد أعمال ومختصون لـ

:

الغرامات تغلق أبواب المنشآت الصغيرة
البالد -يا�سر بن يو�سف

دع����ا ع����دد م���ن رواد الأع����م����ال و�أ���ص��ح��اب
م��ن�����ش���آت م��ت��و���س��ط��ة و����ص���غ�ي�رة ،اجل��ه��ات
احلكومية �إىل توحيد الرقابة والتفتي�ش
على امل�شاريع النا�شئة ،وح�صرها يف جهة
واح��دة ،والتخفيف من الغرامات والأعباء
والتحديات العديدة املفرو�ضة عليها ،والتي
دفعت بع�ضهم �إىل االن�سحاب من ال�سوق،
والبحث عن وظائف ،و�أثنوا على اجلهود
التي تبذلها وزارات التجارة ،واال�ستثمار،
وامل������وارد ال��ب�����ش��ري��ة ،وال���ت���ي ت����أخ���ذ بعني
االعتبار العمل املتكامل امل�شرتك بني الأجهزة
احلكومية ومن�ش�آت القطاع اخلا�ص ،بهدف
خف�ض معدل البطالة ،و�إيجاد مزيد من فر�ص
العمل الكرمية واملالئمة �أمام املواطنني.
خ�لال ور���ش��ة عمل عقدها امل��رك��ز الوطني للتناف�سية
قبل �أي��ام ،بعنوان "حتديات القطاع اخلا�ص" ب�ش�أن
بدء وممار�سة و�إغالق املن�ش�آت التجارية ،ومب�شاركة
�أ�صحاب �أعمال وجهات حكومية معنية ،قال الدكتور
ماجد الق�صبي وزي��ر التجارة رئي�س جمل�س �إدارة
املركز الوطني للتناف�سية":هدفنا الو�صول �إىل حلول
للتحديات وامل��ع��وق��ات التي ت��واج��ه قطاع الأعمال"،
م�شريا �إىل �أن االن��ت��ق��اد البناء ه��و م��ا يقود اجلهات
احلكومية �إىل القيام بدورها ،داعيا �إىل ت�ضافر اجلهود
بني القطاعني العام واخلا�ص للو�صول �إىل بيئة �أعمال
حمفزة.
وب�ين الدكتور الق�صبي� ،أن م�شاركة ممثلي ع��دد من
اجلهات احلكومية املعنية بالتحديات يف الور�شة،
ي�أتي يف �إط��ار العزم على �إيجاد حلول فاعلة جلميع
التحديات التي تواجه قطاع الأع��م��ال  ،بالتكامل مع
اجلهات احلكومية ،مرحبا بالأفكار �أو املرئيات التي
ت�سهم يف م��واج��ه��ة امل��ع��وق��ات ال��ت��ي ت��واج��ه القطاع
مبختلف املجاالت .الور�شة ناق�شت التحديات ب�ش�أن
�إج���راءات ب��دء وممار�سة و�إغ�لاق املن�ش�آت التجارية،
و�إجراءات التفتي�ش والرقابة ،واملخالفات والغرامات،
واحل���ل���ول امل��ق�ترح��ة مل��ع��اجل��ة ت��داخ��ل امل��خ��ال��ف��ات بني
اجلهات احلكومية� ،إىل جانب مدى و�ضوح �إجراءات
االع��ت�را�����ض ع��ل��ى امل��خ��ال��ف��ات وا���س��ت��ج��اب��ة اجل��ه��ات
احلكومية.

إغالق اضطراري

حول ذلك تناق�ش "البالد" هذه اجلوانب حيث طالب
علي �صالح الكناين  -رائ���د االع��م��ال-ب���إع��ادة النظر
يف الغرامات القا�سية التي ت�سببت يف �إعاقة م�سرية
الكثري من رواد الأعمال ،وا�ضطرتهم لإغالق م�شاريعهم
واالن�ضمام �إىل العاطلني ،وي�ضيف :بع�ض �أ�صحاب
املن�ش�آت عانى كثريا من الإجراءات ،ومع �أول خطوات
العمل ،ويف ظل احلما�س الكبري الذي ي�سيطر عليه مع
بداية امل�شروع ،قد تكون هناك �أخطاء وهفوات ،ومع

ضرورة توحيد جهات التفتيش
وتدرج المخالفات
�أول تفتي�ش تنزل عليه غ��رام��ات يعجز عن �سدادها،
وبالتايل ايقاف خدمات املن�ش�أة من جتديد رخ�صة �أو
جتديد �إقامات وغريها .و�شدد الكناين على �ضرورة
�أن يكون هناك تن�سيق وتكامل بني اجلهات احلكومية،
ويتم ح�صر عمليات الرقابة والتفتي�ش يف جهة واحدة،
بد ًال من �أن يتلقى �صاحب امل�شروع �أو املن�ش�أة ال�صغرية
املخالفات من كل جهة على ح��دة ،مع �ضرورة الر�أفة
يف تعامل ه��ذه اجلهات من خ�لال التوجيه والتنبيه
والتقومي يف البداية ..وتكون الغرامة املالية يف نهاية
املطاف ،يف حالة عدم تعديل املخالفة واال�صرار عليها.

ترجمة التوصيات

من جانبه �أ�شار امل�ست�شار القانوين هاين اجلفري � ،إىل
�ضرورة ترجمة التو�صيات التي خرجت بها ور�ش عمل
(حتديات القطاع اخلا�ص) التي ج��رت يف العديد من
املدن ،بح�ضور  10جهات حكومية ،وممثلني عن فئات
عديدة من رواد الأعمال و�أ�صحاب املن�ش�آت ال�صغرية،
حيث كانت هناك العديد م��ن املخرجات التي حتتاج
�إىل ق���رارات حكومية عاجلة و�سريعة� ،أول��ه��ا مراعاة
�أن تنا�سب الغرامات التي يجب توقيعها حجم املن�ش�أة

واملنطقة التي تعمل بها ،فهناك �شبه اتفاق على �أن هذه
الغرامات هدفها التقومي وتعديل امل�سار ،والتت�سبب يف
تعطيل هذه املن�ش�أت واال�ضرار بها ،وثانيها التدرج يف
�إيقاع املخالفات بداية من التوعية والتنبيه و�صوال �إىل
الغرامة املالية وغريها ،مع جدولة زي��ارات التفتي�ش
وو�ضع من��وذج موحد ل�ل�إج��راءات .و�أ�ضاف اجلفري
 :قبل ه��ذا كله الب��د النظر بعني االع��ت��ب��ار �إىل عملية
توحيد جهات الرقابة ،حيث طالبت ور���ش العمل ب�أن
ي�أتي التفتي�ش من جهة واحدة فقط ،ولي�س من جهات
عديدة وم�ستقلة عن بع�ضها البع�ض مثل وزارة املوارد
الب�شرية والتجارة والبلديات وال�صحة وغريها ،وهذا
�أم��ر يف غاية الأه��م��ي��ة ،م��ع �أن تكون هناك م��رون��ة يف
اال�ستجابة والتعاطي مع اعرتا�ضات �أ�صحاب املن�ش�آت
ال�صغرية ورواد الأعمال.

تسهيالت مطلوبة

يف ال�سياق �أثنى امل�ست�شار خبري اجلرائم املالية يا�سر
الطائفي على امل��ب��ادرات والتعديالت الأخ�يرة التي
�أجرتها وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
خلف�ض وت�صنيف املخالفات والغرامات وفق حجم
املن�ش�آت وعدد العاملني بها ،م�شري ًا �إىل وجود حاجة

ما�سة ملثل هذه الت�سهيالت خالل هذه املرحلة التي
يجتهد فيها كل من من�ش�آت القطاع اخلا�ص ورواد
الأع��م��ال من �أ�صحاب املن�ش�آت النا�شئة وال�صغرية
لالبتعاد عن �ضغوطات جائحة ك��ورون��ا و�سلبيتها
التي �أثرت بها على خمتلف الأن�شطة .وقال� :إ�ضافة
�إىل �أن بادرة وزارة املوارد الب�شرية �صنفت املن�ش�آت
�إىل ثالث فئات وفق عدد العاملني لديها ،حدد القرار
الغرامات بنا ًء على م�ستوى ج�سامة املخالفة و�أثرها
على �سوق العمل وذلك حلفظ حقوق العاملني وتوفري
بيئة عمل جاذبة ،كما كفل القرار حق �صاحب العمل
يف االع�ترا���ض على املخالفة خ�لال ( )60ي��و ًم��ا من
تاريخ تبليغه بالقرار ،وذلك عرب خدمة االعرتا�ضات
الإلكرتونية ،مع االكتفاء بالإر�شاد للمن�ش�آت النا�شئة
ورواد الأعمال خالل ال�سنة الأوىل من بداية ممار�سة
�أول ن�شاط .واختتم الطائفي ر�أيه  ،ب�أن اال�ستمرار
بتقدمي الن�صح والإر�شاد للمن�ش�آت ال�صغرية � ،أمر
حممود نحتاج تطبيقه على �أر�ض الواقع ،مع توحيد
جهات الرقابة والتفتي�ش يف مكان واح��د ،ب��د ًال من
ت�شتت �أ���ص��ح��اب املن�ش�آت ب�ين ع��دة ج��ه��ات ،فقطاع
املن�ش�أت ال�صغرية واملتو�سطة هو حم��رك �أ�سا�سي
لالقت�صاد الوطني ،وهو الأ�سا�س احلقيقي لعمليات
التنمية والق�ضاء على البطالة.

الحلول المقترحة
تناسب الغرامات وحجم المنشأة
المرونة والتعاطي مع االعتراضات
التوجيه والتقويم وليس العقوبة
الحد من الغرامات القاسية
التدرج في إيقاع المخالفات

كفاءة تقنية ومهنية عالية ألبناء وبنات الوطن

شباب في ميادين العمل وابتكارات بروح العصر
جدة  -عبد الهادي املالكي

الهوائي امل�صغر النتاج الطاقة الكهربائية عن طريق
مع قطاع الأع��م��ال �أك�ثر من 54
بالكوادر الوطنية امل�ؤهلة  ،خا�صة
الرياح .
�أل��ف فر�صة وظيفية  ،وتوقيع
مع امل�شاريع ال�ضخمة التي ت�شهدها
ا�ستجابة مل�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة  ، 2030تقوم
* م�شروع امل��ت��درب علي العلوي عن حتويل الطاقة
م��ذك��رات تفاهم ب�ين امل�ؤ�س�سة
اململكة يف مقدمتها نيوم والقدية
امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني ،من خالل
ال�شم�سية اىل طاقة كهربائية.
وق����ط����اع����ات الأع�����م�����ال ب��ه��دف
والبحر الأحمر ،وا�سرتاتيجيات
ا�سرتاتيجيتها العملية باال�سهام الفاعل يف التنمية
* م�شروع فائز النا�شري بتحويل الدراجة الهوائية
ت��وظ��ي��ف اخل��ري��ج�ين ل�ترج��م��ة
التنمية امل�ستدامة يف كافة مناطق
االقت�صادية واالجتماعية بتوفري التدريب التقني
اىل دراجة نارية.
التوطني.
الوطن ،مما ي�سهم ب�شكل فاعل يف
واملهني باجلودة والكفاية الب�شرية الوطنية ل�سوق
* املتدربان تركي علي وعبدالعزيز ال�شهراين عر�ضا
�أي�ضا تعمل امل�ؤ�س�سة على تنفيذ
زي��ادة الطلب على الأي��دي العاملة
العمل بتطوره املت�سارع مع التقدم التقني والرقمي
اخرتاع جهاز يخدم مر�ضى ال�سكر او �ضغط او �صرع
وتطوير عدة مبادرات يف جمال
وجتعل خمرجات التدريب التقني
عرب نحو  260من�ش�أة تغطي كافة �أرج��اء اململكة،
 ،يركّب على ال�سيارة  ،ويف حال فاج�أت املري�ض �أزمة
التن�سيق الوظيفي للخريجني
واملهني يف ال�سنوات القادمة هدفا
وا�سرتاتيجية طموحة لتوطني ال��وظ��ائ��ف ودع��م
ا�سماء القحطاين
روز الدو�سري
روز وار�س
�صحة  ،يقوم ب�ضغط زر فتتوقف ال�سيارة ويقم اجلهاز
من �أهمها مبادرة "فر�صة عمل
ملحا تفر�ضه املتطلبات امل�ستقبلية
ريادة الأعمال  ،يقابلها تفاعل وا�سع من �أبناء وبنات
بت�شغيل الفال�شر وكذلك تن�سدل لوحه يراها امل��ارة ،
لكل خريج"  ،وتطوير من�صة
للتنمية.
الوطن اخلريجني للعمل بكفاءة عالية يف �شتى التخ�ص�صات العلمية.
على م��دى �أك�ثر من �أرب��ع��ة عقود ،توا�صل امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب و�أط��ل��ق��ت امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني ع��دة م��ب��ادرات �إلكرتونية تربط اخلريجني ب�أ�صحاب الأعمال  ،وتوفري بيانات التغذية مكتوب عليها "�إ�سعفني".
التقني واملهني دورها الرئي�سي يف تطوير وتقدمي وترخي�ص الربامج تطويرية بهدف دعم خريجي برامج التدريب التقني للح�صول على ل�سوق العمل من خمرجات برامج التدريب التقني وقيا�س م�ستوى ر�ضا ومن ح�صاد التدريب  ،تقول املتدربة "روز وار�س" تخ�ص�ص و�سائط
متعددة ويب  :تدربت خالل خالل فرتة الدرا�سة على الإنتاج املرئي
التدريبية التقنية واملهنية ،ح�سب الطلب الكمي والنوعي ل�سوق العمل فر�ص عمل منا�سبة يف تخ�ص�صاتهم التقنية واملهنية ،حيث تويل جانب �أ�صحاب الأعمال.
لل�سعوديني وال�سعوديات ،وتوعية املجتمع ب�أهمية التدريب التقني التن�سيق الوظيفي للخريجني اهتماما كبريا  ،ولأج��ل ذلك ا�ستحدثت وم�ؤخرا انعقد ملتقى التوظيف التقني  2021بجدة  ،و�صاحبه معر�ض وامل�سموع وعلى برامج احلا�سب االيل مثل الفوتو�شوب واال�سرتيرت
واملهني ،وامل�شاركة يف ال�برام��ج الوطنية التي تتبنى نقل التقنية �إدارة معنية بهذا اجلانب هي "الإدارة العامة للتن�سيق الوظيفي" عرب لأه��م االع��م��ال واالب��ت��ك��ارات لطالب كلية التقنية بجدة والتي جذبت واالدوب��ي وغريها من الربامج احلا�سوبية ،و�أمتنى بعد تخرجي ان
اعمل يف م�ؤ�س�سة او �شركة يف جمال الت�صاميم.
الزوار.
فروعها بكافة الكليات واملعاهد التابعة للم�ؤ�س�سة.
وتوطينها ،وحتفيز اال�ستثمار يف جمال التدريب التقني واملهني.
وطبقا لت�صريح �سابق ملحافظ امل�ؤ�س�سة  ،د� .أحمد بن فهد الفهيد ،التحق وبح�سب املتحدث الر�سمي فهد العتيبي حققت امل�ؤ�س�سة نتائج و�أرقام ومن جتارب امل�شاركني التي ر�صدتها "البالد" خالل جولتها باملعر�ض من جانبها قالت املتدربة �أ�سماء حممد القحطاين تخ�ص�ص ملتيميديا :
م�ضيت يف الكلية عامني  ،و�س�أبد�أ التدريب التعاوين بعد �أن انتهيت من
�أكرث من  % 78من اخلريجني ب�سوق العمل  ،وتوا�صل امل�ؤ�س�سة تعزيز �إيجابية خالل  2021يف جانب التن�سيق الوظيفي للخريجني  ،حيث بلغ ابتكارات تبناها مركز االبتكار بالكلية التقنية بجدة  ،ومنها:
�شراكاتها الإ�سرتاتيجية مع القطاع اخلا�ص لزيادة �إمداد �سوق العمل عدد الفر�ص الوظيفية التي ا�ستقطبتها امل�ؤ�س�سة للخريجني بالتن�سيق * م�شروع امل��ت��درب وليد اليحياوي  ،ع��ب��ارة ع��ن من��وذج للتوربني م�شروع تخرجي.
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منارة سعودية لمستقبل السياحة العالمية

إنجازات وطموحات

الريا�ض -البالد

جاءت موافقة جمل�س الوزراء على مذكرة التفاهم بني منظمة
ال�سياحة العاملية ووزارة ال�سياحة ،لإن�شاء �أكادميية دولية
بالتعاون مع املنظمة التابعة للأمم املتحدة واملوافقة على
الرتتيبات التنظيمية للأكادميية  ،جت�سيدا لتطلعات القيادة
وتوجيهاتها ب�ش�أن �ضرورة تهيئة جميع ال�سبل لالرتقاء
باخلدمات ال�سياحية يف اململكة ،كما يربز جهود اململكة يف
القطاع ال�سياحي عامل ًيا.
ال�ت�ن�م�ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة احل��دي �ث��ة متجهة
ب�ق��وة نحو حتقيق اال��س�ت��دام��ة يف كافة
القطاعات � ،ضمن م�ستهدفات ر�ؤية اململكة
 ،2030ومن الأبعاد املهمة يف م�سرية
التطور واالزهار ،تهيئة الفر�ص اجلاذبة
ل�لا� �س �ت �ث �م��ار يف ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة
والب�شرية والتفاعل الن�شط مع العامل يف
تبادل امل�صالح وح��راك التناف�سية  ،ويف
ه��ذا تعد ال�سياحة �أح��د �أه��م القطاعات
امل��ؤث��رة يف التوا�صل الإن�ساين وتالقي
ثقافات ال�شعوب من خالل القائمني على
وظائفها مبختلف م�ستوياتها.
فمثلما لل�سياحة مقوماتها الرتفيهية
وال �ت��اري �خ �ي��ة ،و�أف��ك��اره��ا وم���ش��اري�ع�ه��ا
االقت�صادية  ،ف�إنها ترتكز يف الأ�سا�س
على الدور الب�شري الذي يقدم البانوراما
ال�سياحية للماليني وكافة اخل��دم��ات يف

ه ��ذا ال �ق �ط��اع الأك �ث�ر ت���أث�ي�را يف حركة
ال�سفر عامليا  ،واملجال الرحب للتناف�سية
ب���إي��رادات��ه ال���ض�خ�م��ة وت �ن��وع وظائفه
املتجددة التي تتطلب علما وت�أهيال وقدرة
على جناح التنمية ال�سياحية وا�ستيعاب
جتارب الأمم وال�شعوب يف تقدين نف�سها
على خارطة ال�سياحة العاملية.
لقد �أكد وزير ال�سياحة �أحمد اخلطيب ،
�أن الأكادميية العاملية لل�سياحة  ،جزء من
�إ�سرتاتيجية تنمية ر�أ���س امل��ال الب�شري
يف قطاع ال�سياحة ،حيث �ستعمل على
ا�ستقطاب �أف�ضل اخل�ب�رات م��ن خمتلف
دول ال �ع��امل وت��وف�ير م���س��ارات تدريبية
وتعليمية لتطوير التعليم ال�سياحي لي�س
يف امل�م�ل�ك��ة ف�ح���س��ب ،ب��ل ع�ل��ى م�ستوى
ال �ع��امل ،حيث �ستكون متاحة ال�ستقبال
ال �ط�لاب وامل �ت��درب�ين م��ن داخ ��ل وخ��ارج

اململكة ،وذلك من خالل ال�شراكة مع منظمة
ال�سياحة العاملية التي �أبرمت معها وزارة
ال�سياحة اتفاقية بهذا اخل�صو�ص.
�أي�����ض��ا وك� �م ��ا ق� ��ال ال���وزي���ر �� ،س�ت�ك��ون
نربا�سا ومنارة عاملية
الأكادميية �ستكون
ً
تُ�سهم يف تطوير �صناعة ال�سياحة حول
ال �ع��امل ،ك�م��ا �ستعمل ع�ل��ى ب �ن��اء خ�برات

«التحالف» يقود التنمية واالزدهار

«حرية اليمن»
تخليص الشعب من جرائم الحوثي

�سعودية قادرة على قيادة قطاع ال�سياحة
يف امل�م�ل�ك��ة وم �� �ش��اري �ع��ه ال���ض�خ�م��ة مبا
يتوافق مع �أف�ضل املمار�سات الدولية يف
ه��ذا امل�ج��ال ،وه��ذا الأم��ر �سيكون مبثابة
عامل دعم وجذب للم�ستثمرين يف القطاع
عرب تهيئة الطاقات املحلية الالزمة للعمل
يف املن�ش�آت ال�سياحية.

وم��ن الأب��ع��اد امل�ه�م��ة ل ��دور الأك��ادمي �ي��ة
�أن�ه��ا ل��ن تقت�صر على ا�ستقطاب الطالب
والطالبات ،بل �سي�شمل تدريب العاملني
يف ال�ق�ط��اع ال�سياحي املحلي وال��دويل
فر�صا �أو�سع
لتطوير مهاراتهم ومنحهم ً
للتطور الوظيفي.

وب � �ق� ��راءة م ��ا حت �ق��ق ل �ق �ط��اع ال���س�ي��اح��ة
ال�سعودية من م�شروعات �ضخمة وحمفزات
ا�ستثمارية و�إط�ل�اق الت�أ�شرية ال�سياحية
وفتح اململكة �أبوابها لل�سياح من خمتلف
�أرجاء العامل ،وافتتاح مكتب �إقليمي ملنظمة
ال�سياحة العاملية يف الريا�ض  ،ميكن ر�صد
�أهمية اخلطوات العملية للتنمية الب�شرية
يف القطاع وجماالته الوا�سعة.
من �أهم هذه اخلطوات �إطالق ا�سرتاتيجية
ت �ط��وي��ر ر�أ��� ��س امل� ��ال ال �ب �� �ش��ري ب��ال�ق�ط��اع
ال���س�ي��اح��ي ،وت���ض��م  20ب��رن��اجم � ًا ت�سعى
من خاللها لتوفري مليون وظيفة يف �شتى
التخ�ص�صات امل�ؤهلة حمليا ومن وخمرجات
االب�ت�ع��اث  ،لت�أ�سي�س ق��اع��دة ب�شرية قوية
خالل �أق��ل من ع�شر �سنوات تقوم على هذا
ال�ق�ط��اع وتطلعاته ال��واع��دة  ،متا�شي ًا مع
ال��ر�ؤي��ة الطموحة  ،لتعزيز دوره يف خلق
الفر�ص الوظيفية امل�ستدامة  ،وامل�ساهمة يف
رفع الناجت املحلي.
اجلميل واملب�شر يف ذلك يكمن يف الإقبال غري
العادي من ال�شباب والفتيات ال�سعوديني يف
التعلم والتدريب والت�أهيل يف علوم وفنون
ال�سياحة يف اململكة ال�ت��ي ح��ددت �أهدافها
ومكانتها  ،و�إبداعات عقولها وخرباتها التي
متثل الأك��ادمي �ي��ة العاملية �إح ��دى رواف��ده��ا
الرائدة.

 10أطنان بذور نثرت في مختلف المناطق

«لنجعلهاخضراء»

ترفع الوعي بأهمية الغطاء النباتي

جدة  -البالد

�ضرب اجلي�ش اليمني ،م�سنود ًا بقوات حتالف دعم ال�شرعية ورجال املقاومة بيد من حديد ،و�أحلقوا هزائم
كبرية مبلي�شيا احلوثي الإرهابية ،حمررين العديد من املناطق من قب�ضة امللي�شيا املدعومة من �إيران ،التي
باتت على بعد خطوات قليلة من ال�سقوط يف خمتلف جبهات القتال خا�صة يف م�أرب ،ليتخل�ص اليمنيون من
�شرورها بعد �أن �أذاقتهم �صنوفا من االنتهاكات واجلرائم غري الإن�سانية.

وي ��أت��ي ان �ط�لاق عملية "حرية اليمن ال�سعيد" ال�ت��ي �أعلن
عنها حتالف دع��م ال�شرعية بقيادة اململكة ،لتحقيق التنمية
واالزده��ار يف اليمن ،عقب اخل��ارب ال��ذي �أحلقته به ملي�شيا
احلوثي الإجرامية ،م�ستغلة املغرر بهم والأرا�ضي واملطارات
لتحقيق الأجندة الإيرانية ،وهو ما ترف�ضه دول العامل ،بينما
�أك��د املبعوث الأمم��ي �إىل اليمن ،هانز غروندبرغ� ،أن��ه �سيتم
التحقيق يف ا�ستخدام ميناء احلديدة لأغرا�ض ع�سكرية من
جانب احلوثيني ،داعيا خالل كلمة �أم��ام جمل�س الأم��ن ب�ش�أن
تطورات الأو�ضاع يف اليمن ،ميلي�شيا احلوثي للإفراج عن
اثنني من موظفي الأمم املتحدة ،كما �أعرب عن قلقه من �سيطرة
احلوثيني على �سفينة حتمل علم الإمارات.
ويرى رئي�س الوزراء اليمني معني عبدامللك� ،أن االنت�صارات
يف �شبوة وم��أرب خطوة على طريق ا�ستعادة الدولة ،م�ؤكدا
عملية حرية اليمن ال�سعيد ت�ستهدف ح�شد ال�ط��اق��ات نحو
ا�ستعادة البالد من االنقالب احلوثي .وق��ال �إن االنت�صارات
الكبرية يف �شبوة وم�أرب ،وال�صمود يف بقية اجلبهات ،مرحلة

خمتلفة يف معركة هزمية م�شروع �إي��ران الدموي يف اليمن،
الفتا �إىل �أن "اليمن موطن العروبة ولن يكون �إال جزء ًا حي ًا
متكام ًال مع حميطه اخلليجي والعربي �سيا�سيا وجغرافيا
واقت�صاديا واجتماعيا ،ولن يقبل �شعبنا الأ�صيل ب�أي م�شاريع
حت��اول طم�س هويته والتحول �إىل �شوكة ومن�صة البتزاز
العامل خدمة لأجندات �إيران".
فيما �أكد وزير الإعالم اليمني معمر الإرياين ،انطالق مرحلة
حا�سمة م��ن معركة اليمن يف مواجهة امل���ش��روع التو�سعي
االي��راين واخلال�ص من ميلي�شيا احلوثي مع �إع�لان حتالف
دعم ال�شرعية بدء عملية حرية اليمن ال�سعيد بكافة املحاور
واجلبهات .ولفت �إىل �أن ه��ذه املرحلة احلا�سمة ت�ستوجب
توحيد كافة الطاقات واجلهود حتت مظلة ال�شرعية بقيادة
الرئي�س عبدربه من�صور ه��ادي ،واال�صطفاف خلف اجلي�ش
الوطني واملقاومة من خمتلف الت�شكيالت الع�سكرية املواجهة
للحوثي حل�سم امل�ع��رك��ة ،واحل �ف��اظ على هويتنا الوطنية
والعربية ،و�إنهاء معاناة �شعبنا اليمني.

جدة  -البالد

تتفاعل كافة قطاعات املجتمع مع مبادرة "ال�سعودية اخل�ضراء" ،التي
�سرت�سم توجه اململكة واملنطقة يف حماية الأر�ض والطبيعة وو�ضعها
يف خارطة طريق ذات معامل وا�ضحة وطموحة و�ست�سهم ب�شكل قوي
بتحقيق امل�ستهدفات العاملية .ويف ه��ذا ال�سياق ،نرث املركز الوطني
لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة الت�صحر� ،أكرث من � 10أطنان من البذور
يف  11منطقة حول اململكة خالل الأ�شهر الثالثة املا�ضية مع انطالق
حملة لنجعلها خ�ضراء ،حيث �شملت البذور التي مت نرثها ثمانية �أنواع
ه��ي :الرغل وال�سدر والفر�س وال��روث��ة والعرفج وال�غ��اف اخلليجي
والرمث وال�ضمران.
وت�ضمنت حملة "لنجعلها خ�ضراء" �أعمالاً متنوعة يف عدد من مناطق
اململكة ،منها الت�شجري يف مواقع خمتارة و�سواحل البحار ،ونرث البذور
يف ال��رو��ض��ات والفيا�ض وامل��راع��ي امل�ت��ده��ورة واملتنزهات الوطنية
والربية ،وحمالت نظافة لبع�ض مواقع الغطاء النباتي.
وت �ه��دف احل�م�ل��ة �إىل زي ��ادة ال��وع��ي ب��أه�م�ي��ة تنمية ال�غ�ط��اء النباتي
واملحافظة عليه ،وحتفيز امل�شاركة املجتمعية يف �أعمال الت�شجري ونرث
البذور بتوفري عديد من الفر�ص التطوعية عرب املن�صة الوطنية للعمل

التطوعي؛ وذل��ك للإ�سهام يف تعزيز �أدوار اململكة يف تنمية الغطاء
النباتي ومكافحة الت�صحر وحتقيق م�ستهدفات م�ب��ادرة ال�سعودية
اخل�ضراء ور�ؤية اململكة  2030املتمثلة يف حت�سني جودة احلياة.
و�أطلق املركز الوطني للغطاء النباتي ،حملة لنجعلها خ�ضراء بالتعاون
مع وزارة البيئة واملياه وال��زراع��ة ،وم�شاركة ودع��م عدد من اجلهات
يف القطاعني احلكومي واخلا�ص واجلمعيات البيئية ،وجهود �آالف
املتطوعني .يذكر �أن مبادرة ال�سعودية اخل�ضراء ،تت�ضمن ع��ددا من
املبادرات الطموحة من �أبرزها زراعة  10مليارات �شجرة داخل اململكة
خالل العقود القادمة ،ما يعادل �إعادة ت�أهيل حوايل  40مليون هكتار
من الأرا�ضي املتدهورة ،ما يعني زيادة يف امل�ساحة املغطاة بالأ�شجار
احلالية �إىل � 12ضعف ًا ،متثل �إ�سهام اململكة ب�أكرث من  % 4يف حتقيق
م�ستهدفات املبادرة العاملية للحد من تدهور الأرا�ضي واملوائل الفطرية،
و % 1من امل�ستهدف العاملي لزراعة ترليون �شجرة ،كما �ستعمل على
رفع ن�سبة املناطق املحمية �إىل �أكرث من  % 30من م�ساحة �أرا�ضيها
التي تقدر بـ� 600أل��ف كيلومرت مربع ،لتتجاوز امل�ستهدف العاملي
احل��ايل بحماية  % 17م��ن �أرا� �ض��ي ك��ل دول ��ة� ،إ��ض��اف��ة �إىل ع��دد من
املبادرات حلماية البيئة البحرية وال�ساحلية.

اً
وكيل لخدمة المجتمع في أمانة جدة
القرني
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جدة – البالد
�أ�صدر معايل �أمني حمافظة جدة� ،صالح
بن علي الرتكي ،قرارًا بتكليف املهند�س
�سعيد ب��ن ع�ل��ي ال �ق��رين وك �ي�ًل�اً خلدمة
املجتمع يرتبط به.
وق��دم ال�ق��رين �شكره وت�ق��دي��ره ملعايل
�أم�ين حمافظة جدة على ثقته وتكليفه،
�سائلاً الله �أن يوفقه يف خدمة الوطن من
خالل عمله.

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

�إمييل ( wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ضاح )
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آل احلسون يحتفلون بزواج مزمل  ..العريس:

ليلة العمر تفيض بالسعادة لمشوار العمر
املدينة املنورة  -حممد قا�سم

احتفل �أ .علي حممد ح�سون رئي�س حترير
�صحيفة "البالد" �سابق ًا ،بزواج ابن �أخيه مزمل
�صالح احل���س��ون ،على اب�ن��ة معتوق جمعة
ال��داودي ،و�سط م�شاعر االبتهاج وتبا�شري
ال �� �س �ع��ادة وال� �ف ��رح ،وذل� ��ك ب�ح���ض��ور جمع
م��ن الأق ��ارب والأه ��ل والأ��ص��دق��اء واملثقفني
والإعالميني ،يف ليلة تبادل فيها اجلميع

التهاين والتربيكات باملنا�سبة.
وعرب العري�س مزمل عن �سعادته الغامرة بدخوله القف�ص
الذهبي �� ،ش��اك� ًرا ال�ل��ه �أن �أمت عليه نعمة ال ��زواج ،وق��ال:
"�إنني فخور بهذه الليلة املباركة التي هي بداية اال�ستقرار
وال�سعادة يف م�شوار احلياة باملودة والرحمة ،داعيًا الله �أن
يوفقه وعرو�سه لبناء حياة �سعيدة كرمية.
وعربت �أ�سرتا العرو�سني عن فرحتهما بفرحة الأبناء يف هذه
الليلة املباركة� ،سائلني الله �أن يوفقهما ملا يحبه وير�ضاه ،
و�أن يجمع بينهما
ع� � � � �ل � � � ��ى خ�ي��ر
ويرزقهما الذرية
ال� � ��� � �ص � ��احل � ��ة،
مبدين �شكرهما
وامتنانهما لكل
م ��ن ح �� �ض��ر� ،أو
�أر���س��ل ال�ت�ه��اين
وال � �ت �ب�ري � �ك� ��ات
ب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة
الغالية.

أفراح الميموني بزواج عبدالعزيز

جدة  -البالد

احتفل املهند�س عبدالعزيز
ب � ��ن ن ��اي� �� ��ض امل� �ي� �م ��وين
ب� ��زواج� ��ه ،م ��ن اب��ن��ة مهل
ب� ��ن خ� ��� �ض���ران امل� �ي� �م ��وين،
و��س��ط ح�ضور الأه ��ل والأق���ارب
والأ�صدقاء الذين باركوا للعرو�سني بهذه
الليلة.
ومتنى العري�س عبدالعزيز يف ه��ذه الليلة
املباركة �أن يوفقه حلياة كلها �أم��ل وتفا�ؤل

وحتمل للم�س�ؤولية وبناء
عائلة �سعيدة.
كما عربت �أ�سرة امليموين
عن فرحتها بهذه املنا�سبة،
���س��ائ��ل�ي�ن ال� �ل ��ه �أن ي��وف��ق
العرو�سني مل��ا يحبه وي��ر��ض��اه،
و�أن يجمع بينهما على خري ويرزقهما
الذرية ال�صاحلة ،مبدين �شكرهم وامتنانهم
لكل من ح�ضر� ،أو �أر�سل التهاين والتربيكات
بهذه املنا�سبة الغالية.

خالد يودع العزوبية

مكة املكرمة  -حممد قا�سم

احتفل حممد نور �إدري�س من من�سوبي وزارة
الدفاع بعقد ق��ران ابنه خالد ،على ابنة حممد
�أحمد بنجر ،وذل��ك ب�إحدى اال�سرتاحات مبكة
املكرمة ،وقد اقت�صر احلفل -الذي �أ�شرف عليه
املهند�س �إبراهيم رم�ضان برناوي -على الأهل
والأقارب.

وع�ب��ر ال �ع��ري ����س خ��ال��د
عن �سعادته بهذه الليلة
ال�سعيدة ال�ت��ي يتمناها
ك ��ل �� �ش ��اب ،داع� �ي ��ا ال�ل��ه
ال�ع�ل��ي ال �ق��دي��ر �أن ي��دمي
عليه ال�سعادة والتوفيق.
ك�م��ا ع�بر وال ��د العري�س
حممد ن��ور ع��ن �سعادته
بهذه الليلة التي يحتفى
ف �ي �ه��ا ب �ع �ق��د ق� ��ران اب�ن��ه
خ ��ال ��د� � ،س��ائ�لا امل� ��وىل،
جلت قدرته� ،أن يدمي عليه الفرح وال�سرور مع
�شريكه حياته.خال العري�س املهند�س �إبراهيم
رم �� �ض��ان ب��رن��اوي ق ��دم ال���ش�ك��ر ل�ك��ل م��ن بعث
التهاين والتربيكات من الأق ��ارب والأ�صدقاء
عرب االت�صال الهاتفي واملرئي ،ومتنى له حياة
�سعيدة داعيا الله ،تعاىل ،دوام الأفراح للجميع.

علي يحتفل بقران ابنته

�أخبارهم

الفقيه يحتفل بعقد قران ابنته

آل بصفر يزفون علي للقفص الذهبي

احتفل الزميل الإعالمي م�صطفى الفقيه يوم
�أم�س اخلمي�س بعقد قران ابنته ،على املهند�س
عبدالله العبودي ،وذلك بنادي الكهرباء بجدة.
الفقيه كان قد وجه دع��وات احل�ضور لزمالئه
يف الو�سط الإع�لام��ي مل�شاركته فرحته بعقد
ق��ران ابنته ،وق��دم �شكره لكل م��ن ح�ضر �أو
�أر�سل التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة.
ن �ب��ارك للزميل ال�ع��زي��ز،
ون��دع��و ال�ل��ه �أن يتمم
ل �ه��م ب ��اخل�ي�ر ،و�أن
ي�سعد العرو�سني.
وع �ق �ب��ال ال �ف��رح��ة
الكربى.

الصوينع مديرا عاما
�أ�صدر رئي�س هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي
ال ��دك� �ت ��ور ج �ل�ال ب ��ن حم �م��د ال �ع��وي �� �س��ي،
ق� ��رار ًا ب�ت�م��دي��د تكليف
عبدالعزيز بن عبدالله
ال�صوينع ،م��دي��ر ًا
ع � ��ام� � � ًا ل � �ل � ��إدارة
ال�ع��ام��ة لالت�صال
امل� � ��ؤ�� � �س� � ��� � �س � ��ي
بالهيئة.

جدة  -البالد

احتفل عبدالله بن �سلطان ب�صفر بزواجه ابنه علي �أحد من�سوبي جوازات
املطار ،وذلك مبكة املكرمة ،بح�ضور �أعمام الدكتور ح�سن ب�صفر ع�ضو
املجل�س البلدي بجدة �سابقا ،و�أحمد ب�صفر ،ولفيف من الأهل والأقارب
والأ��ص��دق��اء ورج��ال الأع�م��ال ،يف ليلة كانت مميزة تبادل فيها اجلميع
التهاين والتربيكات باملنا�سبة.

العميد الزهراني يزف ابنه جمعان
الدمام-حمودالزهراين

بح�ضور لفيف من الأهل والأ�صدقاء والزمالء ،ويف ليلة من ليايل
ال�شرقية الرائعة ،وو�سط �أج��واء ربيعية ،احتفل العميد �سعيد
جمعان الزهراين بزواج جنله جمعان ،على كرمية �أحمد جمعان
الزهراين بالدمام ،وقد تبودلت التهاين والتربيكات باملنا�سبة.
و�أديت العر�ضة اجلنوبية واخلطوة والقزوعي على �إيقاع الزير
وال�شيالت.
و�شكرت �أ�سرتا العرو�سني كل من ح�ضر و�شاركهما فرحتهما
باملنا�سبة ال�سعيدة  ،ولكل م��ن هن�أهما ب��زواج االب��ن جمعان
وعرو�سه ،عرب االت�صال �أو بقنوات التوا�صل االجتماعي ،متمنني
التوفيق للجميع.

عبدالعزيز يف منزل قايد
احتفل حممد �سيف قايد مب��ول��وده اجلديد،
الذي اتفق وحرمه على ت�سميته (عبدالعزيز).
جعله الله من مواليد ال�سعادة
وال� ��� �ص�ل�اح و�أق� � ��ر ب��ه
�أع �ي�ن وال ��دي ��ه� .أب��و
ع �ب��دال �ع��زي��ز ت�ل�ق��ى
ال�ت�ه��اين م��ن �شقيقه
الإعالمي وال�صحفي
عمر �سيف.

البكالوريوس ليوسف
تلقى املهند�س يو�سف عو�ض رزق �آل ر�شه
ال�ت�ه��اين وال �ت�بري �ك��ات م��ن الأه���ل والأق� ��ارب
والأ�صدقاء والزمالء؛ مبنا�سبة
التخرج م��ن كلية التقنية
مب� �ن� �ط� �ق ��ة جن � � ��ران،
وح�صوله على درجة
ال �ب �ك��ال��وري��و���س
يف ال�ه�ن��د��س��ه
الكهربائية.

وعرب العري�س علي عن فرحته يف هذه الليلة املباركة داعي ًا الله �أن يوفقه
وعرو�سه لبناء حياة كرمية.
وع�بر �آل ب�صفر عن فرحتهم بفرحة االب��ن علي يف ه��ذه الليلة املباركة
�سائلني الله �أن يوفق العرو�سني ملا يحبه وير�ضاه ،و�أن يجمع بينهما على
خري ويرزقهما الذرية ال�صاحلة ،مبدين �شكرهم وامتنانهم لكل من ح�ضر،
�أو �أر�سل التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة الغالية.

تكريم كشافة شباب مكة لتميزهم
مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي
كرم فريق تقدير بقيادة الدكتور �أحمد دهان  ،بالتعاون مع �إدارة
التطوع بجمعية مراكز الأحياء مبكة املكرمة ،فريق ك�شافة �شباب
مكة بجمعية مراكز الأحياء مبكة املكرمة تقديرا جلهودهم يف خدمة
امل�س�ؤولية املجتمعية واالجتماعية ومتيزهم على م�ستوى منطقة
مكة املكرمة ب�صفة خا�صة ،وهذا الوطن الغايل ب�صفة عامة.
ح�ضر املنا�سبة مدير �إدارة التطوع بجمعية مراكز الأحياء مفرح
ع�سريي ،وت�سلم ال��درع القائد الك�شفي عبدالله حمدان ال�شهري
ع�ضو جمل�س �أ�صدقاء ك�شافة �شباب مكة.

"متوسطة ابن رشد" بثلوث المنظر تكرم المتقاعدين
الدمام -حمود الزهراين

مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي

احتفل الرائد الك�شفي على بكر هو�ساوي قائد
الربامج يف مكتب رابطة رواد الك�شافة مبكة
املكرمة ع�ضو جلنة العالقة العامة ب��االحت��اد
ال �ع��امل��ي للك�شاف امل���س�ل��م ،ب�ع�ق��د ق ��ران ابنته
على عاي�ض حامد �أبكر ،يف حفل �شهده لفيف
م��ن الأه ��ل والأ� �ص��دق��اء ع�ل��ى �أن �غ��ام املج�سات
والأهازيج ال�شعبية ،وقد تبادل اجلميع التهاين

والتربيكات باملنا�سبة.
وعرب على بكر هو�ساوي عن فرحته بهذه الليلة
املباركة ،داعيا الله �أن يوفق العرو�سني لبناء
حياة كرمية ،فيما عرب العري�س عاي�ض حامد
�أبكر عن فرحته ،و�س�أل الله� ،سبحانه وتعاىل،
�أن يجمع بينه وبني عرو�سه على خري ،ويرزقهما
الذرية ال�صاحلة ،وقدم �شكره لكل من ح�ضر �أو
�أر�سل التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة.

احتفلت متو�سطة ابن ر�شد بثلوث املنظر ،مبحافظة حمايل ع�سري التابعة
ملكتب تعليم بارق بنني ،بتكرمي املتقاعدين الذين خدموا لأكرث من  ٣عقود
يف �سلك التعليم وهم:
ح�سن حممد ح�سن ال�شهري املدير ال�سابق بعد خدمة �٣٢سنة ،وعبدالله
حممد حممد ال�شهري بعد خدمه � ٣٥سنة ،وعبده عبدالله علي ال�شهري بعد
خدمه � ٣٥سنة.وذلك بح�ضور عبدالله حممد علي ال�شهري مدير متو�سطة
ابن ر�شد ،وخ�ضر بخيت الزهراين وكيل املدر�سة املكلف ،و�أع�ضاء التدري�س
ومن�سوبيها .من جهتهم ،قدم املتقاعدين �شكرهم وتقديرهم ملدير املدر�سة

و�أع���ض��اء هيئة التدري�س على ه��ذا التكرمي ال��ذي يعتربونه ت��اج��ا على
ر�ؤو�سهم وو�ساما على �صدورهم ،متمنني التوفيق للجميع.
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1384-4-4هـ

1404-4-2هـ

 1404-4-2هـ

 1404-4-1هـ

 1404-4-1هـ

 1404-4-2هـ

 6مواجهات قوية في ممتاز السلة
الريا�ض -البالد

تنطلق اليوم مناف�سات اجلولة  15للدوري املمتاز لكرة ال�سلة
ب�إقامة ( )6مواجهات.
ففي الريا�ض ،ي�ست�ضيف الهالل املت�صدر نظريه الوحدة
"اخلام�س" .ويف مكة املكرمة ،يلتقي االحتاد" الرابع" مع �أحد
"الثالث" ،ويواجه الن�صر" الثاين" �ضباء"احلادي ع�شر"،
ويف املدينة يالقي الأن�صار" ال�سابع" الفتح" ال�ساد�س"،
ويواجه ال�سالم "التا�سع" �أبها"الثاين ع�شر".
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في المرحلة قبل األخيرة من رالي السعودية داكار..

ساينز يفوز بالسيارات..
والعطية يقترب من اللقب

الريا�ض  -هاين الب�شر

ح�سم الإ�سباين كارلو�س �ساينز الفوز
بفئة ال�سيارات ،يف املرحلة  11من
رايل ال�سعودية داكار ( ،2022بي�شة-
بي�شة) مب�سافة  501كم ،منها 346كم
خا�ضعة للتوقيت .م�سج ًال � 3ساعات و29
دقيقة و 32ثانية ،فيما ربح الفرن�سي
�سيبا�ستيان لويب  4دقائق يف �صراعه
على ال�صدارة مع العطية ،و�أنهى املرحلة
يف املركز الثاين بفارق دقيقتني و21
ثانية ،وعلى الرغم من �إنهائه املرحلة
مت�أخر ًا يف املركز الثامن وبفارق 6
دقائق و 42ثانية ،يت�صدر نا�صر العطية
الرتتيب العام بفارق �أكرث من  28دقيقة
عن �أقرب مناف�سيه ،ومت�سك �سائق
�أوفردرايف ال�سعودي يزيد الراجحي
مبركزه الثالث يف الرتتيب العام.
ويف فئة الكوادز ،ت�ألق الربازيلي
مار�سيلو ميديرو�س ،م�سج ًال فوزه
الثالث ب�إحدى مراحل الرايل ،بزمن قدره
� 4ساعات و 53دقيقة و 29ثانية ،فيما

في افتتاح الحولة  17من دوري المحترفين..

التعادل السلبي يخيم
على لقاء الفيحاء والنموذجي
جاء مت�صدر الرتتيب العام الفرن�سي
�أليك�ساندر جريود يف املركز الثالث
بفارق  11دقيقة و 55ثانية .ويف فئة
تي� ،3أ�صبح ال�سائق الأمريكي �سيث
�سجل �أكرب عدد من
كوينتريو �أكرث من ُي ّ
االنت�صارات يف املراحل اخلا�صة يف
ُن�سخة واحدة من الرايل ،حمطم ًا الرقم
امل�سجل با�سم ال�سائق الفِرن�سي بيار
ّ
الرتيغ ،وحقق �سيث فوزه التا�سع على
التوايل هذا العام ،م�سج ًال � 3ساعات و57

دقيقة و 53ثانية .ويف فئة الدراجات
النارية ،ا�ستعاد �سام �سندرالند �صدارة
الرتتيب العام امل�ؤقت للفئة متقدم ًا
بفارق  6دقائق و 52ثانية عن الت�شيلي
بابلو كوانتينال الذي �أنهى املرحلة يف
املركز ال�ساد�س .ويف فئة ال�شاحنات،
فاز �إدوارد نِقوالييف باملرحلة اخلا�صة
 ،فيما �أكمل �سوتنيكوف �سيطرة فريق
كاماز على املركز الثالثة الأوىل ،مت�أخ ًرا
بدقيقتني عن زميله يف الفريق.

متابعة -حممود العو�ضي

خيم التعادل ال�سلبي على لقاء فريقي الفيحاء
مع �ضيفه فريق الفتح� ،أم�س على ملعب مدينة
املجمعة الريا�ضية ،يف افتتاح مناف�سات اجلولة
ال�سابعة ع�شرة من دوري ك�أ�س الأمري حممد
بن �سلمان للمحرتفني .بهذه النتيجة رفع فريق
الفيحاء ر�صيده �إىل  22نقطة يف املركز ال�سابع
من  5انت�صارات وتعادل يف  7مبارياتـ وخ�سر

يف  5لقاءات .فيما رفع فريق الفتح ر�صيده �إىل
 17نقطة يف املركز احلادي ع�شر من  4انت�صارات
وتعادل يف  5لقاءات ،وخ�سر  7مواجهات.
الفتح �سيواجه م�ست�ضيفه ال�شباب يوم اخلمي�س
القادم  20يناير يف اجلولة  18على ملعب الأمري
في�صل بن فهد بالعا�صمة الريا�ض ،فيما ي�ستقبل
الفيحاء �ضيفه الطائي على ملعب مدينة املجمعة
الريا�ضية يوم ال�سبت  22يناير.

في الجولة  2بأمم أفريقيا..

مصر تسعى للفوز على غينيا بيساو ..والمغرب يواجه جزر القمر
جدة – هالل �سلمان

تتوا�صل مباريات ك�أ�س �أمم �أفريقيا التي تقام بالكامريون ،حيث
تلعب  4مباريات يوم اجلمعة جتمع �أولها بني ال�سنغال وغينيا
�ضمن املجموعة الثانية ،فيما تلعب ماالوي مع زميبابوي يف
املجموعة ذاتها ،ويخو�ض منتخب املغرب وهو الوحيد الذي حقق
الفوز بني املنتخبات العربية يف اجلولة الأوىل ،مباراته الثانية
يف البطولة �أمام منتخب جزر القمر �ضمن املجموعة الثالثة ،يف
مواجهة تبدو �سهلة على «�أ�سود الأطل�س» الذين �سي�ضمنون الت�أهل
للدور املقبل يف حال حتقيقهم الفوز ،فيما تلعب الغابون مع غانا
يف املجموعة ذاتها.
ويف مباريات ال�سبت ،تنتظر منتخب ال�سودان مباراة �صعبة
�أمام نظريه النيجريي �ضمن املجموعة الرابعة� ،أما منتخب م�صر
فيطمح لتعوي�ض عرثة البداية عندما يواجه منتخب غينيا بي�ساو.
ويتقا�سم املنتخبان الغيني وال�سنغايل �صدارة ترتيب املجموعة
الثانية بر�صيد  3نقاط لكل منهما ،عقب فوزهما على منتخبي
ماالوي وزميبابوي ،ما يعني �أن فوز �أحدهما �سيكون كافيا
لل�صعود املبكر للأدوار الإق�صائية دون انتظار اجلولة الأخرية.
ويف املواجهة الأخرى ،ي�سعى منتخبا ماالوي وزميبابوي لتحقيق
حلمهما باجتياز مرحلة املجموعات ولو عن طريق التواجد �ضمن

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

�أف�ضل  4منتخبات حا�صلة على املركز الثالث الدور الأول.
وجنح منتخب املغرب يف الفوز على مناف�سه الأقوى يف املجموعة
وهو منتخب غانا ،و�سي�ضيف  3نقاط جديدة حال فوزه على
منتخب جزر القمر الذي ي�سجل ظهوره الأول يف البطولة،
ويفتقد للخربة الكافية وهو ما ات�ضح يف مباراته الأوىل �أمام
الغابون.
�أما يف املجموعة الرابعة ،فخ�سر منتخب م�صر مواجهته
الأوىل �أمام نيجرييا بهدف وحيد ،ويطمح يف التعوي�ض
�أمام غينيا بي�ساو التي متلك نقطة من تعادلها مع
ال�سودان يف اجلولة الأوىل.
وانتقد الكثري من املحللني التغيريات التي �أجراها
مدرب منتخب «الفراعنة» كريو�ش على مراكز
الالعبني ،والتي غيبت خطورة حممد �صالح
ورفاقه ،ومن املتوقع �أن يعدل الربتغايل من خطته
وطريقة لعبه ،خ�صو�صا �أنه �سيفتقد خلدمات
�أكرم توفيق امل�صاب .بدوره ،ي�سعى منتخب
ال�سودان لتجنب اخل�سارة �أمام نيجرييا،
و�سيلج�أ املدرب برهان تية خلطة دفاعية
لوقف خطورة «الن�سور اخل�ضر».

إعالنات محاكم التنفيذ

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

األسبـوعية

اجلمعة  11جمادى الآخرة 1443هـ املوافق  14يناير 2022م ال�سنة  91العدد 23546

بجوائز  6,5مليون لاير..

11

ميدان الملك عبدالعزيز يشهد كرنفال
مهرجان الملوك لسباقات الخيل2022

الريا�ض -البالد
ي�شهد ميدان امللك عبدالعزيز يف نادي �سباقات اخليل اليوم اجلمعة وغدا ال�سبت،
احلدث ال�سنوي الكبري املتمثل يف كرنفال مهرجان امللوك ل�سباقات اخليل
يف ن�سخته اجلديدة  ،2022و�سط اهتمام ومتابعة كبرية من الأمري
بندر بن خالد الفي�صل رئي�س هيئة الفرو�سية رئي�س جمل�س �إدارة
نادي �سباقات اخليل .حيث قال �سمّوه� :إن مهرجان امللوك يحظى
مبتابعة واهتمام من قبل قيادة اململكة العربية ال�سعودية ،وعلى
ر�أ�سها �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز،
وويل العهد الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،حفظهما الله؛
لكونه مرتبطا برموز وقامات كبرية ترتبط �أ�سما�ؤهم بكيان الوطن
فهم �أبناء امل�ؤ�س�س ،طيب الله ثراه .ففي ن�سخة هذا العام التي �شملها
التطوير والتحديث ،متت �إ�ضافة �شوط �سباقي جديد يحمل ا�سم ًا ارتبط بتاريخ
اململكة العربية ال�سعودية ،وهو �شوط �سيف الإمام تركي ،رحمه الله ،و�أ�ضاف
�سموه� ،أن هذين اليومني يعتربان كرنفا ًال فرو�سي ًا ملكي ًا ي�ضاهي كربى املحافل
العاملية يف التنظيم وحجم احلدث .جتدر الإ�شارة �إىل �أن �أ�شواط كرنفال امللوك
تعترب من �أقوى الأحداث الفرو�سية يف خارطة مو�سم نادي �سباقات اخليل
ال�سنوية ،مبجموع جوائز مالية تتجاوز �ستة ماليني ون�صف املليون
ريال ،وهي ثمانية �أ�شواط حتمل امل�سميات التالية:

 - 1سيف اإلمام تركي ،رحمه اهلل.
 - 2كأس امللك سعود ،رحمه اهلل.
 -3كأس امللك فيصل ،رحمه اهلل.
 - 4كأس امللك خالد ،رحمه اهلل.
 - 5كأس امللك فهد ،رحمه اهلل.
 - 6كأس امللك عبداهلل ،رحمه اهلل.
 - 7كأس األمير سلطان ،رحمه اهلل.
 - 8كأس األمير بدر ،رحمه اهلل.
 - 9كأس األمير نايف ،رحمه اهلل.

وي�����ش��ارك فيها نخبة من
�أق���وى اجل��ي��اد ال�سعودية
يف جميع الأ���ش��واط التي
ت��ت�����س��م ب���ت���ع���دد ال��ف��ئ��وي��ة
وال��ت�����ص��ن��ي��ف .وي�����ش��م��ل
اخل��ي��ل العربية الأ�صيلة
وخيل الرثوبريد ،ويحظى
ك��رن��ف��ال م��ه��رج��ان امل��ل��وك
مبتابعة و���س��ائ��ل الإع�ل�ام
وال�����ش��ارع ال��ري��ا���ض��ي يف
اململكة العربية ال�سعودية.

في الجولة الـ  17من دوري المحترفين..

االتحاد يسعى لتعزيز الصدارة أمام الرائد..
والشباب يواجه االتفاق برغبة التعويض

النصر يخطط الستغالل ظروف الفيصلي ..والهالل يصطدم بالتعاون
جدة – هالل �سلمان
تتوا�صل اجلمعة وال�سبت مباريات اجلولة الـ  17من
دوري ك�أ�س الأم�ير حممد بن �سلمان للمحرتفني ،ففي
مباريات اجلمعة يحل االحتاد �ضيفا على الرائد يف الـ
االتفاق  VSالشباب
 3:35ع�صرا ،وي�ست�ضيف �أبها نظريه الباطن يف الـ
 3:50ع�صرا ،ويواجه االتفاق نظريه ال�شباب يف الـ ي�سعى ال�شباب الثاين بر�صيد  32نقطة ال�ستعادة نغمة
 5:50م�ساء� ،أما يوم ال�سبت فيحل فيه �ضمك �ضيفا على الفوز بعد تعادله يف اجلولة الأخ�يرة مع فريق �أبها؛
الطائي يف الـ  3:40ع�صرا ،وي�ستقبل الن�صر نظريه من �أجل موا�صلة مطاردة املت�صدر االحتاد ،لكن مهمته
الفي�صلي يف ال��ـ  6:05م�ساء ،وي��واج��ه الأه��ل��ي فريق لن تكون �سهلة �أمام االتفاق العا�شر بـ  18نقطة ،الذي
احلزم يف الـ  8م�ساء ،وهو نف�س موعد مباراة الهالل �سيعتمد على الأر�ض واجلمهور لتحقيق انت�صار غاب
عنه يف �آخر  3جوالت حيث خ�سر �أمام االحتاد ثم تعادل
مع التعاون.
مع الفيحاء والباطن ،وجنح ال�شباب يف �إبقاء هداف
الرائد  VSاالتحاد
الدوري ،النيجريي �إيغالو ومل ي�سمح له بامل�شاركة يف
يحل االحتاد املت�صدر بر�صيد  35نقطة �ضيفا على الرائد ك�أ�س �أفريقيا ،وهو ما �أثر على م�ستوى الالعب يف اللقاء
ال�ساد�س بـ  24نقطة .يبحث االحتاد عن فوز �سابع على الأخ�ي�ر .م��ب��اراة الفريقني ذهابا كانت مثرية وانتهت
ال��ت��وايل يجعله يوا�صل ان��ف��راده بالقمة ،وق��د ت�شهد بالتعادل (.)3-3
املباراة الظهور الأول للنجم املغربي عبدالرزاق حمدالله
النصر  VSالفيصلي
بقمي�ص "النمور" لكن الفريق �سيفتقد خلدمات �صخرة
دفاعه �أحمد حجازي املتواجد مع منتخب م�صر يف ك�أ�س ي���أم��ل الن�صر الثالث ب��ـ  29نقطة �أن يوا�صل �سل�سلة
�أفريقيا� .أما الرائد فيعي�ش م�ستوى متذبذبا؛ حيث خ�سر انت�صاراته ويحقق الفوز اخلام�س على ال��ت��وايل مع
�أمام ال�شباب ليعود ويفوز على الأهلي قبل �أن يخ�سر
جمد ًدا �أمام �أبها ثم حقق الفوز يف اجلولة الأخرية على
الفتح ب�صعوبة .مواجهة الذهاب فاز بها االحتاد (.)0-3

األهلي يتربص بالحزم ..وضمك يريد العودة أمام الطائي

مدربه اجلديد الأرجنتيني ميغيل �أنخيل رو�سو ،عندما كل من �ضمك واحلزم .لقاء الذهاب انتهى بفوز الهالل
ي�ست�ضيف الفي�صلي ال��ـ  14بر�صيد  16نقطة ،ال��ذي (.)1-2
مير بفرتة تراجع يف النتائج رغم م�ستوياته اجليدة؛
األهلي  VSالحزم
حيث مل يفز يف �آخر  5مباريات ،وو�ضع ح ًدا بتعادله
يف اجلولة الأخ�يرة مع الأهلي ،لثالث خ�سائر متتالية مير الأهلي بفرتة حرجة جعلته يرتاجع للمركز الـ 13
على يد االتفاق والطائي والهالل ،و�سيفتقد الفريقان بر�صيد  16نقطة �أي على حافة مراكز خطر الهبوط،
خل��دم��ات هدافيهما ،ال��ك��ام�يروين �أب���و بكر وال��ر�أ���س ولن يكون �أي خيار �آخر مقبوال �سوى الفوز على احلزم
�أخ�ضري تافاري�س مل�شاركتهما يف ك�أ�س �أفريقيا ،لكن متذيل الرتتيب بر�صيد  11نقطة� ،إذا ما �أراد (الراقي)
الن�صر ميكنه االعتماد على ت�ألق الربازيلي تالي�سكا لرد ت�صحيح م�ساره يف الدور الثاين ،وثالث نقاط جديدة
�ستكون كفيلة بنقله ملركز �أف�ضل .يف املقابل ،ي�سعى
االعتبار من خ�سارته ذهابا (.)2-1
احل���زم ب���دوره ل��ت��ف��ادي خ�����س��ارة راب��ع��ة على ال��ت��وايل
الهالل  VSالتعاون
بعد �أن �سقط �أمام كل من الن�صر والطائي والتعاون،
حتفل مباريات الهالل والتعاون بالإثارة دائما ،ولن لكن مهمته لن تكون �سهلة .لقاء الفريقني ذهابا انتهى
تكون مواجهتهما خمتلفة ه��ذه امل��رة فالهالل الرابع بالتعادل(.)2-2
بر�صيد  27نقطة ا�ستفاق بعد خ�سارتني متتاليتني على
الطائي  VSضمك
يد الن�صر والفتح ليحقق الفوز يف مباراتيه الأخريتني
على الفي�صلي والطائي ،ويطمح �إىل انت�صار ثالث يتطلع فريق الطائي �صاحب املركز التا�سع بر�صيد 19
يثبت به �أق��دام��ه يف مربع القمة م�ستفيدا من عاملي نقطة �إىل ن�سيان �آثار خ�سارته �أمام الهالل بالأربعة يف
الأر���ض واجلمهور ،فيما يحتل التعاون املركز الـ  11اجلولة الأخ�يرة ،والعودة لتحقيق االنت�صارات التي
بر�صيد  17نقطة وحقق هو الآخر فوزين متتاليني على نقلته �إىل منت�صف الرتتيب ،وذل��ك عندما ي�ست�ضيف

�ضمك املرتاجع للمركز اخلام�س بر�صيد  26نقطة ،الذي
بد�أ �سل�سلة من النتائج ال�سلبية يف اجلوالت الأخرية؛
حيث مل يحقق الفوز يف �آخر  4جوالت بتعادله مع الفتح
والباطن ،ثم تلقيه خ�سارتني متتاليتني على يد التعاون
والن�صر؛ لذا فهو مطالب بالتعوي�ض والعودة جمد ًدا
ل�سباق املناف�سة على اللقب بعد �أن ت�صدر الرتتيب
لأ�سابيع عديدة يف الدور الأول .مواجهة الذهاب انتهت
بفوز �ضمك بهدف وحيد.
أبها  VSالباطن
ميتلك فريق �أبها  19نقطة جعلته يحتل املركز الثامن،
فيما يبلغ ر�صيد الباطن  15نقطة يف املركز قبل الأخري،
وق��د جن��ح �أب��ه��ا يف حتقيق نتائج �إيجابية يف �آخ��ر 5
جوالت ،حيث فاز على الأهلي والرائد وتعادل مع الهالل
والفيحاء وال�شباب ،وا�ضعا حدا النت�صارات "الليوث"
يف اجلولة املا�ضية ،وي�سعى �أبها ال�ستغالل الأر���ض
واجلمهور لتحقيق الفوز على الباطن الذي مل يفز يف
�آخ��ر  4ج���والت ،بتعادله م��ع احل��زم و�ضمك واالت��ف��اق
وخ�سارته �أم��ام االحت��اد ،واملطالب بالفوز للهروب من
القاع ،وتكرار نتيجة الذهاب حيث فاز (.)1-2
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 10شعراء يشاركون
في كتابة عمل وطني
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الريا�ض ـ البالد

اعلن الأم�ير عبد الرحمن بن م�ساعد ،االنتهاء من
�إعداد ن�ص لعمل وطني كبري �سيكون غري م�سبوق يف
اململكة .ولفت �إىل �أن العمل �شارك فيه � 10شعراء ،بينما
توىل التلحني امللحن "�سهم" وامللحن "�صادق ال�شاعر"،
م�ضيفا �أنه �سيك�شف عن تفا�صيل هذا العمل فور االنتهاء
متامًا منه .وعرب عن حما�سته و�سعادته وافتخاره بهذا
العمل الوطني الذي �أبدع جميع امل�شاركني فيه� ،سائال
الله عز وجل التوفيق يف هذا الأمر.

نيوم أول مدينة تعتمد
على الطاقة المتجددة
الريا�ض ـ البالد

�أكد الرئي�س التنفيذي ل�شركة نيوم املهند�س نظمي
الن�صر� ،أن ال�شركة لديها طموح كبري بوجود الإمكانات
التقنية واالبتكار ،ليجعلها مثا ًال رائ �دًا من�سجم ًا مع
البيئة ومعتمد ًة بالكامل على الطاقة النظيفة ،مبي ًنا
�أن نيوم �أول مدينة يف العامل تعتمد ب�شكل كامل على
الطاقة املتجددة ،بالرغم من التحديات التي تواجهها
كونها منطقة جديدة وبدون خربات �سابقة.
ج��اء ذل��ك خ�لال م�شاركته يف جل�سة "خلق م�ستقبل
التعدين  -م��ا ال��ذي ميكن �أن تفعله مقاطعة املعادن
النا�شئة لت�صبح واجهة تكنولوجية ل�صناعة التعدين
يف امل�ستقبل".
و�أو�ضح �أن �شركة نيوم تركز على اجلانب الرقمي
ك��ون��ه ق�ط��اعً ��ا رائ � �دًا ،وح�ق��ق خ�ل�ال الأ� �ش �ه��ر املا�ضية
اً
حتول يف �صناعة التعدين
�إجنازات رقمية هائلة �أحدثت
وجعلها جاهزة لأن تكون �صناعة نظيفة ،مثمن ًا النقالت
اً
متناول جماالت
النوعية التي حققتها مدينة نيوم،
التقنية واالبتكارات وكيفية جذب و�إيجاد �سل�سلة من
الإمدادات اخل�ضراء للتعدين ،ابتدا ًء من املنجم مرور ًا
بالت�صنيع حتى الت�صدير ،حتقيق ًا لال�ستدامة.

 5أسباب
عضوية ُت ِّ
عكر المزاج

عروض إبداعية
البالد ـ خالد بن مر�ضاح
توا�صل فعالية «�سريك دوجال�س» يف «بوليفارد ريا�ض �سيتي»
�إحدى مناطق مو�سم الريا�ض  -2021عرو�ضها الإبداعيةعلى اجلليد حتت درجة حرارة  -15درجة م�ؤية ،التي تروي ق�صة
تطور الإن�سان يف �أجواء مليئة بالإثارة واملو�سيقى والألوان والألعاب
البهلوانية ،وت�ستمر حتى  18يناير .وتتنا�سب العرو�ض والفعاليات
املقدمة يف مو�سم الريا�ض مع ذائقة الزوار ،وتكفل لهم خو�ض جتربة ترفيهية
متكاملة ال ُتن�سى ،حيث حتت�ضن منطقة «بوليفارد ريا�ض �سيتي» العديد من
املحالت التجارية العاملية واملحلية للت�سوق ،بالإ�ضافة �إىل مناطق الطعام
واملقاهي والتنزه ،وت�شمل املنطقة م�سارح و�سينما ومناطق �ألعاب ترفيهية ،ت�شجّ ع
على خو�ض جتارب وحتديات جديدة.

الريا�ض ـ البالد

�أو�ضح ا�ست�شاري �أمرا�ض القلب وق�سطرة ال�شرايني،
الدكتور خالد النمر� ،أن هناك � 5أ�سباب ع�ضوية ت�ؤثر
على احلالة املزاجية بال�سلب "تعكِّر املزاج".
وذكر النمر �أن هذه الأ�سباب ت�شمل ،ارتفاع ال�ضغط،
وق�ل��ة ��ش��رب امل �ي��اه ،وارت �ف��اع ال���س�ك��ر ،وك���س��ل ال�غ��دة
الدرقية ،وقلة النوم.
وي �ن �� �ص��ح ب���أخ��ذ ح �ب��وب ه��رم��ون ال��غ��دة ال��درق �ي��ة
" "levothyroxineعلى معدة فارغة ،الف ًتا �إىل
�أن تناولها مع الأكل �أو القهوة يقلل معدل امت�صا�صها
من اجلهاز اله�ضمي بن�سبة  % 15للأكل و % 30بالن�سبة
للقهوة.

درب زبيدة تاريخ وتراث
لينه  -البالد

مشروبات تعالج التهاب الحلق
البالد ـ وكاالت

�أظهرت درا�سة ان هناك م�شروبات ت�ساعد على عالج
التهاب احللق منها املاء بالع�سل حيث �أظهرت درا�سات
طبية �أن تناول املاء الدافئ املحلى بع�سل النحل ،من
ال�ع�لاج��ات املنزلية ال�ف�ع��ال��ة ،ال�ت��ي ت�ساعد يف �إزال��ة
احتقان احللق ،وذلك ملا يحتويه من م�ضادات الأك�سدة
التي تعمل على حماربة االلتهاب.
كما يحتوي �شاي البابوجن على م�ضادات الأك�سدة
ال�ت��ي جتعله م�ف�ي�دًا لتخفيف �أع��را���ض ن ��زالت ال�برد
والإنفلونزا ،وبينها التهاب احللق ،كما يحتوي على

طرق
الوقاية
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مشروب الزنجبيل
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خ�صائ�ص م���ض��ادة للبكترييا وال �ف�يرو� �س��ات جتعل
اجل�سد �أقدر على مكافحة العدوى.
ميكن للنعاع �أن يلعب دورًا كبريًا يف تخفيف �أعرا�ض
الإنفلونزا وال�برد ،نظرًا الحتوائه على مادة املنثول،
وتعمل هذه املادة عمل املهدئات كما ميكنها طرد البلغم
وط��رد ال�سعال ،كما تعد خ�صائ�صه امل�ضادة للبكرتيا
مفيدة يف ت�سريع وترية ال�شفاء.
وج��دت بع�ض الدرا�سات �أن �شاي الزجنبيل يوفر
حماية �ضد الإ�صابة بالفريو�سات التنف�سية ،وميكن
تناول الزجنبيل ً
م�ضافا �إليه بع�ض قطرات الليمون.
شاي البابونج
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الماء بالعسل

يوا�صل « �شتاء درب زبيدة « والذي تنظمه هيئة تطوير
حممية الإم���ام ت��رك��ي ب��ن عبدالله امللكية «�إت �ب��ا» يف
ا�ستقبال ال ��زوار ،وتنوعت الفعاليات وال�برام��ج
املنفذة م��ا ب�ين ريا�ضية وثقافية وفنية ،ومن
�أب ��رز ال�ف�ع��ال�ي��ات ،ال�ت��ي جمعت ب�ين املا�ضي
واحل��ا��ض��ر يف حم�ط��ات مرئية وم�سموعة
مليئة بالثقافة والفن والأل ��وان وال�تراث
وال�ت��اري��خ ،لت�ستقطب �أع ��دادًا كبرية من
ال� ��زوار م��ن ك��اف��ة ال�ف�ئ��ات والأع �م��ار من
املنطقة وخارجها.
ف�ف��ي ال���س��وق الأث� ��ري ال �ق��دمي منطقة
الألعاب املتنوعة و�أرك��ان الأ�سر املنتجة

والأرك��ان احلرفية والأدوات الرتاثية و�صو ًال اىل م�سرح
الفعاليات يف منت�صف ال�سوق بفعالياته وعرو�ضه الثقافية
واالجتماعية والفنية والفلكلورية وامل�سابقات و�أرك��ان
اجلهات احلكومية والأهلية ؛ كما ت�شاهد التاريخ بكامل
تفا�صيله من خالل �أط�لال ال�سوق القدمي بدكاكينه الطينية
وم��داخ�ل��ه امل�سقوفة باخل�شب و�سعف النخل ويف املوقع
الآخ��ر ،ق�صر امللك عبد العزيز ب�إطاللته التاريخية وجماله
الهند�سي ،والذي يحت�ضن لأول مرة املتحف املتنوع وي�ضم
ال�سيارات القدمية والكال�سيكية املتنوعة وجمموعة من
القطع التاريخية واملعرو�ضات النادرة ،يف �أركانه املتعددة
والتعرف على وحداته املعمارية واملقتنيات امللكية والأثرية
املتنوعة وغريها ف�أ�صبح «�شتاء درب زبيدة “نزهة العوائل
يف �إجازة نهاية الأ�سبوع والإجازات الر�سمية.

 1000لاير غرامة لمحالت الغسيل المخالفة
الريا�ض ـ البالد

قامت وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية
والإ��س�ك��ان بتحديد غ��رام��ة ت�صل �إىل 1000
ريال يف حال خالف �أ�صحاب مغا�سل املالب�س.
و�أو� �ض �ح��ت ال� ��وزارة يف �إن �ف��وج��راف ن�شرته عرب
ح�سابها الر�سمي على موقع تويرت �أن الغرامة املالية يتم

فر�ضها يف حالة مت و�ضع املالب�س على الأر� ��ض ب�شكل
مبا�شر يف حمالت غ�سيل املالب�س.
م�شرية �إىل م�ضاعفة الغرامة يف ح��ال التكرار كما يتم
�إر�سال تنبيه قبل فر�ض الغرامة وميكن ت�صحيح املخالفة.
كما �أو�ضحت الوزارة �إنه �سيتم اعتماد تلك الغرامة ابتدا ًء
من 1443 /6/12هـ.

