القيادة تهنئ رئيس الكاميرون

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

جدة ـ وا�س

12صفحة  /رياالن

ا أل سبـ و عية

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة
الرئي�س بول بيا ،رئي�س جمهورية الكامريون،
مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.
و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين
و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة
ل �ف �خ��ام �ت��ه ،وحل��ك��وم��ة و��ش�ع��ب

جمهورية الكامريون ال�شقيق ،اط��راد التقدم
واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد
بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س ال ��وزراء ،برقية تهنئة،
لفخامة الرئي�س ب��ول بيا ،رئي�س جمهورية
ال�ك��ام�يرون ،مبنا�سبة ذك��رى اليوم الوطني
لبالده.
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متحدي ًا بعزمية صلبة التضاريس الوعرة..

األحمدي  ..يجني العسل الطبيعي من الجبال

املدينة املنورة ـ البالد

�أم�ضى مواطن �سعودي �سنوات طويلة مالزم ًا للنحل؛ يراقب �سلوكه
ومواعيد �سروحه ويجمع �أج��ود �أن��واع الع�سل الطبيعي من جتاويف
�صخرية� ،أن�ش�أها على مر ال�سنني يف قمم و�أطراف جبال قرية "ال�سديرة"
مبركز الفقرة  160كيلومرت ًا جنوب غرب املدينة املنورة.
ع�شق كبري للع�سل يكنه عليثه مطلق الأحمدي ،الذي يروي ق�صة ارتباطه
بهذه املهنة قائ ًال" :بد�أت ق�صة مزاولة هذه احلرفة يف الـ 11من عمري،
فكنت حينها �أ�ساعد والدي يف �أعمال الزراعة �إىل جانب تربية النحل
البلدي ،و�صنع �أخ�شاب بيوت النحل ،وجتهيز اخلاليا ملوا�سم الإزهار.
ومنذ ذلك احلني تعاي�شت مع النحل ،و�أقت�سم معه ما ينتجه من الع�سل

الطبيعي الفاخر" .مي�ضي الأحمدي �ساعات للو�صول �إىل مواقع خاليا
النحل يف جبال قريته "ال�سديّرة" ،متحدي ًا بعزمية �صلبة ت�ضاري�س
جبلية وع ��رة؛ ليجمع الع�سل م��ن ع��دة م��واق��ع ن�صبها يف جتاويف
�صخرية ،ي�صعب لغري املتمر�س الو�صول �إليها ،مبدي ًا ع�شقه و�شغفه
لهذا العمل ال�شاق الذي بد�أه هاوي ًا حتى باتت مهنته وجزء ًا من حياته
اليومية ،وم�صدر ًا لرزقه.
النحال خربة يف
ومبرور ال�سنني -كما �أو�ضح ذلك الأحمدي ،يكت�سب َّ
التعامل مع النحل ،ومواعيد جني حم�صول الع�سل ون�ضوجه ،وطريقة
تخزينه وف��رزه ،ولكن كميات الع�سل واملوا�سم التي يكرث فيها �إنتاج
الع�سل ترتبط مبو�سم الأمطار؛ فاملوا�سم املاطرة التي يكون فيها الغطاء

سعودية تحقق براءات
اختراع في حفر آبار البترول

النباتي كافي ًا لإزه��ار النباتات يف اجلبال والأودي��ة وال�شعاب ي�ساعد
النحل على جمع غذائه من رحيق الأزهار ،ومن هناك تكون كمية الع�سل
وفرية ،يف حني تقل الكمية يف املوا�سم التي تكون كمية الأمطار قليلة.
فيرتك ج��زء ًا من الع�سل يف اخلاليا لتغذية النحل ليظل قوي ًا لباقي
املوا�سم .وت�ؤثر طريقة جمع وتخزين الع�سل وحفظه ب�شكل مبا�شر على
جودة الع�سل؛ فالع�سل يحتاج مكان ًا منا�سب ًا للتخزين ،ويتطلب بيئة
مالئمة حلفظه؛ فاحلرارة ال�شديدة والربودة ال�شديدة ،وكذلك الرطوبة
والإ�ضاءة عوامل ت�ؤثر جميعها على جودة الع�سل ،وطول مدة حفظه
بجودة عالية .كما �أن تربية النحل و�إنتاج الع�سل مهنة حتتاج �إىل ال�صرب
والتعلم وحتوي العديد من الأ�سرار يدركها من يتعاي�ش مع هذا املخلوق

العجيب .ويعد النحل البلدي �أف�ضل �أن��واع النحل يف ن�شاطه وقدرته
على ال�سروح مل�سافات بعيدة ت�صل �إىل  60كيلومرت ًا يومي ًا؛ بحث ًا
عن النباتات والأزه��ار مع بداية الإ�شراق حتى عودته �إىل املنحل قبل
الغروب .وتفاوت �سعر الع�سل من منطقة �إىل �أخرى يف اململكة راجع �إىل
اختالف مواطن الإنتاج؛ فالع�سل اجلبلي يتميز بقيمة غذائية وعالجية
�أعلى من غريها؛ نظر ًا لكمية الأزه��ار وتنوعها ،ف�ض ًال عن امل�شقة التي
يتكبدها النحال لتفقد النحل وجمع الع�سل من اخلاليا خالل املوا�سم؛
�إذ يرتاوح �سعر الكيلو بني � 800إىل  1300ريال للكيلو ،فيما يقل يف
مواطن �أخرى بح�سب وفرته وجودته ،والع�سل جميعه يحوي فوائد
عظيمة .

سدين عماد ..تشكيلية تمزج بين المدارس الفنية

جدة ـ البالد
الريا�ض  -البالد

تكر�س ر�ؤية اململكة  2030اجلهود الالزمة
للمر�أة يف التنمية املجتمعية واالقت�صادية
و�إب ��رازه ��ا كعن�صر م ��ؤث��ر على الأ��ص�ع��دة
ك��اف��ة؛ حيث خ�ص�ص كهدف �إ�سرتاتيجي
م�ستقل يف ال ��ر�ؤي ��ة ب��رف��ع ك �ف��اءة امل���ر�أة
وزي ��ادة م�شاركتها االقت�صادية يف �سوق
العمل ،واململكة كانت -وال ت��زال -ت�صدر
للعامل العديد من الأ�سماء املهمة يف خمتلف
املجاالت ،علماء ومبدعني وفنانني ،حفروا
�أ� �س �م��اءه��م و�إب��داع��ات �ه��م ع�ل��ى ال �ع��دي��د من
الأ�صعدة يف العامل �أجمع ،ومع �أ�سمائهم
رفعوا ا�سم اململكة عالي ًا بني الدول املتقدمة
والأوىل.
واملر�أة ال�سعودية ،كان لها �إ�سهاماتها املهمة
يف هذه احلقول ،فهي التي �أ�صبحت عاملة
وخمرتعة و�أديبة وخمرجة �سينمائية ،ومل
تكتف فقط ب�أن تثبت نف�سها حملي ًا،
ِ
ب ��ل �أج �ب��رت �أه� ��م امل ��ؤ� �س �� �س��ات
وال�شخ�صيات يف العامل على
االعرتاف ب�إبداعها وتفوقها.
وم ��ن ال�ن���س��اء ال���س�ع��ودي��ات
الالتي حققن جناحات علمية
متميزة الباحثة ال�سعودية
ال��دك �ت��ورة عبري العليان،
ال��ت��ي ت �ع �ت�بر واح� ��دة
م��ن �أه���م و�أ��ش�ه��ر
ال�� �ب� ��اح�� �ث� ��ات
ا ل�سعو د يا ت
يف جم � ��ال
ال� � �ن� � �ف � ��ط،

ح�ي��ث مت�ت�ل��ك ب� ��راءات اخ �ت�راع يف جم��ال
حفر �آب��ار ال�ب�ترول ،وا�ستطاعت �أن حتفر
ا�سمها ب�ح��روف م��ن ذه��ب يف ه��ذا املجال
على م�ستوى عاملي .وق��د متكنت الباحثة
ال�سعودية الدكتورة العليان من حتقيق
 7ب ��راءات اخ�ت�راع يف جم��ال حفر �آب��ار
البرتول ،تتعلق بتطوير تقنيات تتغلب على
بع�ض التحديات التي تواجه عمليات احلفر
والإنتاج .و�أو�ضحت الدكتورة العليان �أن
ه��ذه االب�ت�ك��ارات توفر ماليني ال ��دوالرات
على �شركة �أرامكو بحكم ا�ستريادها لآالت
تقوم بنف�س املهام ولكن بتكلفة عالية جد ًا.
وو��ص�ف��ت العليان عالقتها بالنفط ب�أنها
عالقة حب و�شغف من الطفولة ،ف�ضال عن
كونه مليئا بالتحديات والألغاز ،واالبتكار.
وعن م�صادر �أفكار ابتكاراتها يف جمال
النفط� ،أو�ضحت �أنها جاءتها بعد التفكري
يف احل�� �ل� ��ول امل� � ��وج� � ��ودة يف
ال���ص�ن��اع��ات الأخ � ��رى ،مثل
ال�صناعات الطبية ،فتقوم
حينها ببع�ض التغيريات
يف الرتكيبات واملكونات
وجتعلها م�لائ�م��ة للبئر
النفطي حتى جنحت يف
حتقيقها .ولفتت العليان
�إىل �أن �أك�ب�ر ال�ت�ح��دي��ات
ال��ت��ي واج �ه �ت �ه��ا ه ��و م��دى
اقتناع الرجل بكفاءة
امل� � � � ��ر�أة ل �ل �ع �م��ل
يف امل� � �ج � ��ال
النفطي.

متتزج لوحات الفنانة الت�شكيلية �سدين عماد
ب�ين خمتلف امل��دار���س الفنية وامل�شاهد؛ حيث
�أ�صبح لها �أ�سلوب خا�ص يف الر�سم تعرفه الذائقة
الفنية ،ف�ضال عن ذلك فهي تعمل يف برامج تنظيم
امل��ع��ار���ض الفنية �إ���ض��اف��ة �إىل ه��واي��ة املاكياج
ال�سينمائي� ،إىل جانب تنظيم ال��ور���ش الفنية
لل�صغار والكبار.
ويف �س�ؤال عن بداياتها مع الري�شة والأل��وان،
قالت:
بد�أت بالدخول لعامل املعار�ض يف نهاية ٢٠١٦
مبعر�ض يف �إح���دى ال�صاالت الفنية ،وبعدها
�شاركت يف العديد من املعار�ض الفنية وتنظيم
الفعاليات ،حتى نظمت نحو �ستة معار�ض فنية،
�شارك بها نحو  ٥٠فنانا وفنانة يف كل معر�ض،
كما �شاركت يف العديد من الفعاليات التطوعية
والتوعوية للكبار والأطفال واملعار�ض ،يتجاوز
ً
معر�ضا.
اخلم�سة ع�شر
وفيما �إذا كانت لديها هوايات �أخرى ،غري الري�شة
والأل�����وان ،ق��ال��ت :بجانب �إق��ام��ة ور����ش العمل
للكبار وال�صغار ،ف�إن �أوقاتي تنق�سم بني الر�سم
والأعمال اليدوية ،ف�ضال عن هواية عمل املاكياج
ال�سينمائي .وع��ن املدر�سة الفنية التي تنتمي
�إليها ر�سوماتها قالت:
�أح��ب جميع املدار�س الفنية و�أم��زج بينها ،كما
�أن لوحاتي ت�ضج بالألوان؛ حيث �أ�صبح متذوقو
ال��ف��ن الت�شكيلي ي��ع��رف��ون ب�صماتي و�أل����واين
الفنية ،ولكن رغم ذلك ف�إنني �أميل �إىل املدر�سة
التعبريية والتجريدية وال�سريالية والت�أثريية.
وفيما �إذا كان هناك فرق بني تكنيك اللوحة لدى
املر�أة والرجل قالت:
بالن�سبة ل��ل��ف��رق ب�ين ت��ك��ن��ي��ك ل��وح��ات ال��رج��ل
واملر�أة؛ حيث ال فرق بينهما� ،إال بقدر الفرق بني
فنان وفنانة و�إح�سا�سهما جت��اه العمل و�أثناء

العمل ،ومن بني اللوحات التي تثري اندها�شي؛
ال��ل��وح��ات التي تت�سم ب�أ�سلوب ال�سهل املمتنع
والعفوي ،ال��ذي يكون بها الفنان يف حالة من

تفريغ طاقة �أو �شعور وينتج منه عمل ال مثيل
له ،فال �شيء ي�ضاهي و�ضع �إح�سا�س �أو جتربة
يف لوحة.
و�أ�ضافت :ال �أ�ستطيع ح�صر ما �شاركت به� ،أو
ذك��ر ج��زء دون ج��زء ،فجميع ما �شاركت فيه �أو
نظمته له ج��زء كبري من جناحي وا�ستمراري،
ل��ك��ن �آخ����ر م��ا���ش��ارك��ت ب���ه يف ع���ام  ٢٠٢١هو
تنظيمي ملعر�ض جماعي بجانب م�شاركتي �أي�ضا
(حبكة) الذي �أقيم يف قاف جالريي ،ومعر�ض"
وط���ن امل��ج��د والعطاء" يف ج��ال�يري ت�سامي،
ومعر�ض" وطننا" يف ج��ال�يري تناغم الفن،
بجانب م�شاركتي بالر�سم على الوجوه للأطفال
يف فعالية لذوي الهمم جلمعية متالزمة النجاح
مبالهي تني تاون.
�أما بالن�سبة جلوائزي ،فمن �أبرزها درع لتنظيمي
ملعار�ض وفعاليات عام  ٢٠١٧و  ٢٠١٨من فريق
�سماء بال حدود ،و جائزة املركز الأول مب�سابقة
اليوم الوطني  ٢٠٢٠من مركز �أدهم للفنون.

األسبـوعية

محليات
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القيادة تهنئ رئيس الكاميرون
بذكرى اليوم الوطني
جدة ـ وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س بول
بيا ،رئي�س جمهورية الكامريون ،مبنا�سبة ذكرى
اليوم الوطني لبالده.
و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب

التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة
و�شعب جمهورية الكامريون ال�شقيق ،اطراد التقدم
واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ،ب��رق��ي��ة تهنئة ،لفخامة

الرئي�س ب��ول بيا ،رئي�س جمهورية الكامريون،
مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.
وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق
التمنيات مب��وف��ور ال�صحة وال�����س��ع��ادة لفخامته،
وحلكومة و�شعب جمهورية الكامريون ال�شقيق،
املزيد من التقدم واالزدهار.

التقى نظيره األمرييك ورأس اجتماع لجنة التخطيط ..نائب وزير الدفاع:

مهتمون بتعزيز األمن ِّ
والسلم على الصعيدين اإلقليمي والدولي
وا�شنطن ـ وا�س

التقى �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر خ��ال��د ب��ن �سلمان بن
عبدالعزيز نائب وزير الدفاع يف العا�صمة الأمريكية وا�شنطن
�أم�س ،وزير الدفاع الأمريكي لويد �أو�سنت.
وج��رى خ�لال اللقاء ت��ن��اول العالقات الإ�سرتاتيجية التي
تربط البلدين ال�صديقني ،وا�ستعرا�ض ال�شراكة ال�سعودية
الأم��ري��ك��ي��ة ،و�أوج����ه ال��ت��ع��اون الإ���س�ترات��ي��ج��ي يف امل��ج��االت
الدفاعية والع�سكرية القائمة وامل�ستقبلية .و�أعرب �سموه عن
تقدير اململكة للتعاون الوثيق بني وزارتي الدفاع يف البلدين،
وجلهود وزير الدفاع الأمريكي لويد �أو�سنت ،للدفع بها لآفاق
�أو�سع ،مبا يُحقق م�صالح البلدين امل�شرتكة ،ويع ّزز الأمن
وال�سلم على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.
ِّ
�إثر ذلك ،ر�أ�س �سمو نائب وزير الدفاع اجلانب ال�سعودي يف
اجتماع جلنة التخطيط الإ�سرتاتيجي امل�شرتك بني وزارتي
الدفاع يف اململكة وال��والي��ات املتحدة ،ور�أ���س وكيل وزارة
ال��دف��اع لل�سيا�سات الدكتور كولن ك��ال اجل��ان��ب الأمريكي،
وج����رى خ�ل�ال االج��ت��م��اع ا���س��ت��ع��را���ض ت���ط���ورات الأح����داث
واملتغريات املت�سارعة �إقليميًا ودوليًا ،بالإ�ضافة �إىل بحث
العديد من الق�ضايا وامللفات يف �إط��ار ر�ؤي��ة البلدين للدفاع
عن امل�صالح امل�شرتكة ،واحلفاظ على الأمن وال�سلم الدوليني.
ح�ضر اجتماع اللجنة من اجلانب ال�سعودي ،رئي�س هيئة
الأركان العامة الفريق الأول الركن فيا�ض بن حامد الرويلي،
وم�ساعد وزير الدفاع لل�ش�ؤون التنفيذية الدكتور خالد بن
ح�سني البياري ،والرئي�س التنفيذي لربنامج تطوير وزارة

الدفاع الدكتور �سمري بن عبدالعزيز الطبيّب ،ومن اجلانب ال��دويل الدكتورة �سيلي�ست واالن���در ،ونائب م�ساعد وزير وال��ن��ائ��ب الأول مل�ساعد وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي ملكتب
الأم��ري��ك��ي م�ساعد وزي��ر ال��دف��اع الأم��ري��ك��ي ل�����ش���ؤون الأم��ن ال��دف��اع الأم��ري��ك��ي ل�����ش���ؤون ال�شرق الأو���س��ط دان��ا �سرتول ،ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والع�سكرية �ستانلي براون.

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

مركز الملك سلمان لإلغاثة يسلم مساعدات إنسانية للفلبين
مانيال ـ وا�س

�إنفاذ ًا لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود  -حفظه الله  -ق��ام مركز امللك �سلمان للإغاثة والأع��م��ال
الإن�سانية �أم�س ،بت�سليم م�ساعدات �إن�سانية �إىل جمهورية الفلبني
بقيمة  3ماليني و � 200ألف دوالر �أمريكي ،ت�ضمنت م�ساعدات عينية
ب�أجهزة وم�ستلزمات طبية ووقائية بقيمة مليون و � 700ألف دوالر
ملواجهة فريو�س كورونا (ك��وف��ي��د ،)19-وت�سليم دع��م م��ايل ل�صالح
وزارة ال�صحة الفلبينية بقيمة مليون و � 500ألف دوالر للتخفيف من
�آثار �إع�صار "راي" الذي �أ�صاب الفلبني م�ؤخ ًرا ،وم�ساعدة الأعمال
الإغاثية والطوارئ ال�صحية يف مدينة مراوي.
وقام مدير �إدارة امل�ساعدات ال�صحية والبيئية باملركز الدكتور عبد الله
بن �صالح املعلم بت�سليم الدعم املايل والعيني للجانب الفلبيني ،بح�ضور

�سفري خادم احلرمني ال�شـريفني لدى جمهورية الفلبني ه�شام بن �سلطان
القحطاين ،وم��ن اجل��ان��ب الفلبيني نائبة وزي��ر اخل��ارج��ي��ة لوردي�س
�إيباراغويري ،وع��دد من امل�س�ؤولني الفلبينيني ،وذل��ك يف مقر وزارة
اخلارجية بالعا�صمة مانيال .وثمّن اجلانب الفلبيني الدعم ال�سعودي
املقدم من خالل مركز امللك �سلمان للإغاثة ،مقدم ًا �شكره اجلزيل للمملكة
العربية ال�سعودية على دعمها ال�سخي ووقوفها مع الفلبني ملواجهة
�أزماتها ال�صحية والطبيعية.
ي�أتي ذل��ك ،يف �إط��ار حر�ص مركز امللك �سلمان للإغاثة على �أن ت�شمل
براجمه جميع القطاعات الإن�سانية والإغاثية للدول املحتاجة واملت�ضررة
يف �أنحاء العامل ،وفق االحتياج الفعلي بالتن�سيق مع ال�شـركاء احلكوميني
واملنظمات الأممية والدولية واملحلية ،و�صو ًال للم�ستفيدين واحلد من
م�ضاعفات الأزمات الإن�سانية.

وزير الخارجية يبحث مع
نظيره الجزائري القضايا المشتركة

اجلزائر -البالد

التقى �صاحب ال�سمو الأم�ير في�صل بن
ف��رح��ان ب��ن ع��ب��د ال��ل��ه وزي���ر اخل��ارج��ي��ة،
�أم�س وزير ال�ش�ؤون اخلارجية واجلالية
ال���وط���ن���ي���ة ب����اخل����ارج يف اجل��م��ه��وري��ة
اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية رمطان
لعمامرة ،وذلك يف مقر وزارة اخلارجية
اجلزائرية .بعد ذلك عقدت الدورة الثالثة
للجنة امل�شاورات ال�سيا�سية ال�سعودية
اجل��زائ��ري��ة ،حيث ر�أ����س �صاحب ال�سمو
الأم��ي�ر في�صل ب��ن ف��رح��ان ب��ن ع��ب��د الله
وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ،ووزي������ر ال�������ش����ؤون

اخل��ارج��ي��ة واجل��ال��ي��ة الوطنية باخلارج
يف اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية
ال�شعبية رمطان لعمامرة الدورة.
ون���وه اجل��ان��ب��ان ب��ت��واف��ق ال����ر�ؤى حيال
الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات االهتمام
امل�������ش�ت�رك ،ومت ا���س��ت��ع��را���ض ال��ع�لاق��ات
الثنائية املتميزة بني البلدين ال�شقيقني
والق�ضايا العربية والإقليمية والدولية،
و�سبل دعم الأمن واال�ستقرار واالزده��ار
ومواجهة التحديات؛ مبا يحقق التقدم
ل�شعبي البلدين وي��دع��م الأم���ن وال�سلم
الدوليني.

كلمة
مستقبل
االستثمار
ال���ت���ق���دم ال��ت��ق��ن��ي امل��ت�����س��ارع
وحت������والت������ه االق���ت�������ص���ادي���ة
النوعية ،جعل من اال�ستثمار
القاطرة الأهم يف هذا االجتاه،
ويف دائ��رة �أو���س��ع من الأفكار
وال��ت��ق��ن��ي��ات وم���ا ي��رت��ب��ط بها
من تطبيقات و�شركات نا�شئة
وعمالقة ،ومن ثم �آفاق متجددة
للخدمات ،وهذا التطور ي�شكل
اق��ت�����ص��ادي��ات ج���دي���دة ،متثل
م�ستقبل العامل ب�أبعاده البيئية
واالجتماعية �شديدة الت�أثري
يف حياة �سكان ه��ذا الكوكب؛
���ص��ح��ة وت��ع��ل��ي��م��ا ووظ���ائ���ف
و�أمن����������اط ح����ي����اة ،ت�����س��ت��ل��زم
مواكبتها ب��الأف��ك��ار والأب��ح��اث
و���ض��واب��ط احل��وك��م��ة؛ ليكون
ال��ت��ق��دم ا�ستثمارا حقيقيا يف
الإن�سانية الهادفة.
هذه الأه��داف متثل منطلقات
ق����وي����ة ل���ط���م���وح���ات امل��م��ل��ك��ة
بقيادتها احلكيمة ،حفظها الله،
يف ن��ه�����ض��ة داخ��ل��ي��ة ط��م��وح��ة،
تتج�سد تفا�صيلها ب���إجن��ازات
غري م�سبوقة مل�ستهدفات ر�ؤيتها
 ،2030والإ�سهام بفاعلية عالية
يف ال���ت���ط���ور ال���ع���امل���ي ،وه��ن��ا
تكمن �أهمية "مبادرة م�ستقبل
اال�ستثمار" التي �شهدت على
م�����دى خ��م�����س ق���م���م ح�����ض��ورا
عامليا رفيع امل�ستوى ،وناق�شت
ق�����ض��اي��ا ح��ي��وي��ة ،ك��م��ا �شهدت
ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات و���ص��ف��ق��ات
ا�ستثمارية بع�شرات املليارات.
وال��ي��وم ت�ست�ضيف "م�ؤ�س�سة
م��ب��ادرة م�ستقبل اال�ستثمار"
قمة يف لندن ح��ول "م�ستقبل
احلوكمة البيئية واالجتماعية
وحوكمة ال�شركات خا�صة يف
الأ�سواق النا�شئة"  ،ت�أكيدا لهذا
ال��دور امل�ؤثر للمملكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة؛ لأج����ل م�ستقبل
�أف�������ض���ل ل�لاق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي
وا�ستقرار ورخاء الب�شرية.

انطالق مهرجان الثقافات والشعوب في المدينة المنورة
املدينة املنورة ـ البالد

نيابة ع��ن �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
في�صل ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز �أم�ير
منطقة املدينة املنورة ،د�شن �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سعود بن خالد الفي�صل نائب
�أمري املنطقة ،مهرجان الثقافات وال�شعوب
بن�سخته العا�شرة ال��ذي تنظمه اجلامعة
الإ���س�لام��ي��ة حت���ت ���ش��ع��ار "العامل حتت
�سقف واحد" ,بح�ضور عدد من �أ�صحاب
الف�ضيلة و�سفراء وقنا�صل بع�ض الدول
العربية والإ�سالمية لدى اململكة .وثمن

�سمو رئي�س اجلامعة الإ�سالمية الدكتور
ممدوح بن �سعود بن ثنيان ،رعاية �سمو
�أم�ير املنطقة للمهرجان وت�شريف �سمو
نائبه لتد�شني املهرجان الذين يُعد ظاهرة
ثقافية جتمع �أك�ثر م��ن  90جناح ًا متثل
م��ع��ظ��م دول ال���ع���امل ،وي��ه��دف امل��ه��رج��ان
لتمكني الطالب من �إب��راز ثقافات بلدانهم
وح�����ض��ارات��ه��ا يف حم��ف��ل ي��ع��زز احل���وار
ور�سائل التعاي�ش والتعارف ون�شر املحبة
وال�سالم بني خمتلف ال�شعوب يف بيئة
تعليمية وثقافية ثرية.

برنامج" القادة الماليين" محطة لتعزيز قدرات المواهب القيادية
الريا�ض ـ البالد

يعد برنامج" القادة املاليني" حمطة مهمة �ضمن
م�سرية م�ستمرة يف بناء قدرات ومواهب قيادية
مالية م�ؤهلة قادرة على �صنع الفارق يف تطوير
القطاع املايل العام ،من خالل جتويد التخطيط
امل���ايل و�إدارة ال�سيا�سة املالية ال��ع��ام��ة؛ وفق
منهجية متقدمة ومن�ضبطة تتوافق مع ر�ؤى
وتطلعات ال��ق��ي��ادة ،وحتقق م�ستهدفات ر�ؤي��ة
اململكة  .2030وقد اختتم �أم�س الأول برنامج

ال��ق��ادة امل��ال��ي�ين ،مب�����ش��ارك��ة ع���دد م��ن �أ���ص��ح��اب
املعايل وقادة القطاع املايل باجلهات احلكومية،
ومتخ�ص�صني م��ن قطاعات مالية وحما�سبية
عاملية ،بح�ضور وزي��ر االقت�صاد والتخطيط
في�صل الإبراهيم.
و�ألقى رئي�س اللجنة التوجيهية بوزارة املالية
عبدالعزيز بن �صالح الفريح ،كلمة نيابة عن
وزير املالية� ،أو�ضح فيها �أن وزارة املالية ومنذ
ان��ط�لاق ب��رن��ام��ج ال��ت��ح��ول ل��دي��ه��ا ع���ام 2017م

ا�ستح�ضرت �أن املمكن الب�شري ،هو �أح��د �أهم
ركائز بناء وتنفيذ ا�سرتاتيجيتها ،و�أن ا�ستدامة
الأداء ومتيزه ال ميكن حتقيقهما دومن��ا توفر
ق���درات ب�شرية قيادية ،وه��و نهج ين�سجم مع
برنامج تنمية القدرات الب�شرية ،الذي ي�ستهدف
تطوير امل��ه��ارات الأ�سا�سية ع�بر التعليم مدى
احلياة للتح�ضري للم�ستقبل ،واغتنام الفر�ص
التي متنحها املتغريات واملتطلبات املتجددة
واملت�سارعة.

4

متابعات

األسبـوعية

اجلمعة � 19شوال 1443هـ املوافق  20مايو 2022م ال�سنة  91العدد 23649

مسبح طبيعي ضحل تحيط به الشعاب المرجانية..

شاطئ يام بيتش..

سياحة على مدار العام
جدة ـ البالد

ً
م�شكلة بانوراما بحرية
يف �شاطئ يام بيت�ش مبدينة امللك عبد الله االقت�صادية ،ميتزج الرتفية بربامج الهدوء واال�سرتخاء ،فاملوقع عبارة عن م�سبح طبيعي حتيط به ال�شعب املرجانية،
جتتذب هواة ال�سباحة و�صيد الأ�سماك ،وع�شاق املناظر الطبيعية على مدار العام ،ويف جتربة فريدة ومميزة و�سط �أجواء �ساحرة وفعاليات مليئة باحلما�س؛ تعد منطقة �شاطئ يام مبدينة
امللك عبدالله االقت�صادية بقعة مثالية خلو�ض مغامرات مائية ،حيث توفر الأ�سلوب الأمثل لال�ستمتاع باحلياة الع�صرية �ضمن جمتمعات متثل البيئة املتطورة ال�صحية والآمنة.

تغطي ال���ش��اط��ئ امل���س��اح��ات اخل �� �ض��راء ال�ت��ي تتخللها امل�م��رات
املخ�ص�صة للم�شاة والدراجات ،وكل ذلك على البحر الأحمر.
وعلى م��دار العام ت�شكل الواجهة البحرية الوا�سعة يف ال�شاطئ
وجهة ّ
مف�ضلة ،حيث يتميز طق�سها باالعتدال ،يف حني ميكن للزائر
ق�ضاء وقت ممتع على مم�شى ال�شاطئ املنا�سب ذي الرمال الناعمة،
الذي يقدم جمموعة متنوعة من الريا�ضات املائية.
وميثل �شاطئ ي��ام جتربة مريحة ت�شبه احللم لوقوعه مبدينة
امللك عبدالله االقت�صادية( املدينة الع�صرية) ،فلي�س عليك �إال �أن
جتل�س على �إحدى الأراجيح املعلقة �شبه املغمورة باملياه وحتدّق
يف �أف��ق البحر الأح �م��ر ،وت�شعر ب��الأم��واج على �أق��دام��ك ،وكذلك
اال�ستمتاع با�ستئجار زورق جتديف� ،أو لعب كرة الطائرة على
ال�شاطئ مع غروب ال�شم�س ،وكل ما يهم هنا هو التمعن ب�صمت
يف �سحر الطبيعة .وميثل ال�شاطئ �أحد �أهم الوجهات ال�صيفية يف
مدينة امللك عبدالله االقت�صادية ،ويفتح ال�شاطئ �أبوابه للعائالت

طيلة �أيام الأ�سبوع لي�ستمتعوا بالأن�شطة املتوفرة �أو اال�سرتخاء
على �شواطئ البحر ،ويوفر � ً
أي�ضا ل��زواره العديد من الفعاليات
الرتفيهية واملغامرات املائية للكبار وال�صغار ،فب�إمكانك جتربة
الدراجة املائية �أو اال�ستمتاع مع �أفراد عائلتك بقوارب التجديف
بالإ�ضافة �إىل رحالت الغو�ص داخل �أعماق البحر الأحمر.
ويحت�ضن ال�شاطئ اجلل�سات العائلية اخلارجية واملطاعم املحلية
والعاملية ،ومنطقة قناة املارينا التي ت�شمل ق��وارب التجديف
والدراجات املائية العائمة ،ومنطقة حممية» الجونا» التي تتميز
ب�أن�شطتها ال�شيّقة التي ت�ضم �شاطئ بيور لل�سباحة و�أن�شطة بحرية
متنوعة كالغط�س والدبابات البحرية� ،إ�ضافة �إىل مغامرات ركوب
اخليل على ال�شاطئ ،والدراجات النارية الرباعية ،ومركبات الدفع
الرباعي ومنطقة البيل�سان؛ التي منها �شاطئ يام.
كما يحظى الزائر باال�ستمتاع مبتنزه ال�شاطئ يف تقليد متعارف
عليه من خالل الإطاللة على البحر الأحمر ال�ساحرة� ،ضمن خيارات

باقة املطاعم واملقاهي ذات اجلل�سات اخلارجية لال�ستمتاع بالهواء
الطلق؛ حيث ُت�ش ّكل لياليها ق�صة تاريخية تنقلك ع�بر �أط��راف
ال�شاطئ اخل ّالب.
وتعترب مدينة امللك عبدالله االقت�صادية �إح��دى �أف�ضل الوجهات
ال�سياحية املميزة ملحبي البحر واملغامرة؛ خ�صو�صا يف فرتة
ال�صيف ،حيث تعد من �أف�ضل الوجهات للزيارة يف ف�صل ال�صيف؛
خا�صة مع وجود العديد من الفعاليات والأن�شطة الرتفيهية املميزة
التي ت�صلح جلميع �أفراد الأ�سرة.
زي��ارة واح��دة ملدينة امللك عبدالله االقت�صادية كفيلة ب ��أن ت�ضع
ابت�سامة على وج��وه الأطفال والكبار �سوي ًا؛ حيث تعترب وجهة
مثالية للمغامرين وامل�سافرين من رجال الأعمال والعائالت وكل من
يرغب بالهروب ملدينة بها كل �شيء.
يف �شاطئ يام ،ميكنك �أن ت�ستلقي على الرمال الذهبية وت�ستمتع
مب�شاهدة الأفق والأم��واج الزرقاء تداعب �أقدامك مع اال�ستجمام

على �صوت هدير البحر .وميكن لع�شاق الأن�شطة البحرية �أن
يحظوا بفر�صة مميزة ال�ستئجار زورق للتجديف �أو لعب الكرة
الطائرة على ال�شاطئ مع غروب ال�شم�س .يقع �شاطئ يام يف حي
البيل�سان ،مركز املرح وهو مبثابة م�سبح طبيعي �ضحل حتيط به
ال�شعاب املرجانية ويلقى رواجً ا بني هواة ركوب الأمواج �شراعيًا
والغط�س ،بالإ�ضافة �إىل العائالت التي ّ
تف�ضل اال�سرتخاء حتت
املظالت امل�صنوعة من الق�ش.
وتتوفر ق��وارب كاياك وجتديف للإيجار ،كما ت�صطف �شاحنات
امل�أكوالت احلديثة على �ضفاف اخلليج .يقع ال�شاطئ بالقرب من
فيوز فندق وريزدن�سز الأنيق ،وال يبعد كثريًا عن �أكوافن» املتنزه
العائم للألعاب املائية على املارينا».
و�إذا كنت من ع�شاق الت�صوير ف�أنت على موعد مع جمموعة من
ال�صور املميزة التي �سوف ت�سحرك بجمالها و�سط �أ�شعة ال�شم�س
والرمال الذهبية املطلة على البحر الأحمر.

األسبـوعية

تقارير
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روشتة لعالج التأخر الدراسي لدى الطالب
جدة – نجود النهدي  -إيمان بدوي

من �أهم امل�شكالت التي يواجهها الطالب يف حياتهم الدرا�سية م�شكلة الت�أخر الدرا�سي ،حيث يعاين الطلبة والآباء واملدر�سون من هذه امل�شكلة الناجتة بفعل عوامل نف�سية وتربوية
واجتماعية خمتلفة؛ لذلك �أوىل علماء النف�س والرتبية واملعلمون و�أولياء الأمور اهتمام ًا كبري ًا بهذه امل�شكلة ،وبوج ٍه خا�ص ،ف�إن �ضعف التح�صيل الدرا�سي يعود لأ�سباب عقلية
�أو ج�سمية �أو اجتماعية �أو انفعالية ،ما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض م�ستوى التح�صيل عن معدله الطبيعي لدى ه�ؤالء .و�أكد خمت�صون �أن هناك عددا من الربامج لعالج �ضعف التح�صيل
الدرا�سي؛ منها تعريف �إدارة املدر�سة ،و�إيجاد جو من الألفة بينهما ،ث َّم تب�صري الطالب مب�شكلته ،وت�شجيعه على تعديل �سلوكه الدرا�سي والعملي لرفع م�ستواه الأكادميي ،وحتقيق
التفوق يف املجال الدرا�سي ،ف�ضال عن مراجعة املناهج و�أ�ساليب التدري�س التي تعلم الطالب املت�أخرين عن الدرا�سة بها.
يف ه��ذا ال���س�ي��اق� ،أو� �ض �ح��ت م���س�ت��ورة ع�ب��د الله
الوقداين  -مديرة التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم
الطائف �سابق ًا� ،أن املتابعة �أوال ب ��أول والتوا�صل
الإيجابي امل�ستمر بني البيت واملدر�سة من الأ�سباب
الناجحة يف الو�صول بالطالب مل�ستوى جيد جد ًا يف
التح�صيل الدرا�سي ،يف كل الأم��ور دائم ًا االعتدال
مطلوب فال �ضرر وال �ضرار ،فال�سهر لل�صغار ال �شك
غري حممود وله �آثار �سلبية على التح�صيل الدرا�سي
وح�سن الرتكيز ،لكن ي�صل للذكاء ال �أرى ذل��ك ،وال
اخ�ت�لاف على �أن ال�سهر ل��وق��ت م�ت��أخ��ر ل��ه �أ��ض��رار
ونتائجه ال�سلبية على اجلميع ��ص�غ��ار ًا وك �ب��ار ًا،
خ�صو�ص ًا املرتبطني ب�صحو مبكر ،ويف اعتقادي
ال�سهر يتعار�ض مع القدرة على اال�ستيعاب ،وكما
تقول ال��درا��س��ات ف ��إن �سبل تغذية ال��دم��اغ اجليدة
تكون مع النوم اجليد ليال.
طريقة التعامل
امل�ست�شارة الأ�سرية «�سعاد الغامدي» �أو�ضحت �أن
�أف�ضل الطرق لرفع م�ستوى
ال�ت�ح���ص�ي��ل ال ��درا�� �س ��ي ل��دى
الأب� �ن ��اء تتمثل يف ال��رع��اي��ة
النف�سية؛ كاالهتمام بامل�شاعر
وط��ري �ق��ة ال �ت �ع��ام��ل و�أن كل
ف � ��رد م���ن الأ�� � �س � ��رة؛ ���س��واء
ذك ��ر �أو �أن��ث��ى م��ن الأب��ن��اء
ي �خ �ت �ل��ف يف اح��ت��ي��اج��ات��ه
وتركيبته وتوجهاته و�إدراكه
و�سلوكياته وت�ع��ام�لات��ه ،فال
وجود للمقارنة والتمييز بينهم.
الرعاية ال�صحية؛ كاالهتمام بالأكل ال�صحي و�شرب
املاء ،واللعب ،واحلركة ،والنزهة والت�أمل والطبيعة
اخل�ضراء.
ف�ضال عن توفري الرعاية املكانية املتمثلة يف توفري
مكان ذات تهوية وبعيد عن ال�ضو�ضاء والإزع��اج،
ومكتب درا�سي و�أدراج خا�صة �إىل جانب الرعاية
الزمانية كتوفري الوقت املنا�سب للنوم والدرا�سة
واجلل�سة العائلية واالحتكاك بالأهل والأ�صدقاء.
�أي�ضا ع��دم �إ�شغالهم ب��الأع�م��ال املنزلية امل�ستمرة،
وال مينع الطلب منهم امل�ساعدة يف �أوق��ات معينة؛
ليتمكنوا من املذاكرة وحل الواجبات.

سليمان الزايدي

والإدارة املدر�سية و�صوال للجهات العليا.
فالطالب م�س�ؤول عن ذاته وم�ستوى دافعيته للتعلم
وخ�صو�صا باملراحل الدرا�سية العليا ،والأ��س��رة
م�س�ؤولة عن املتابعة والتوا�صل املثمر مع املدر�سة،
واملعلم م�س�ؤول عن دفع عجلة التعلم ب�أحدث الطرق
والأ�ساليب النابعة من حبه لطالبه و�إخال�صه ملهنته،
وعلى الإدارة املدر�سية املتابعة امل�ستمرة وتقومي
ما يلزم للو�صول لنتائج عالية امل�ستوى وحتقيق
الأه��داف امل��رج��وة .وال �شك
�أن ال�سهر خمالف للطبيعة
الإن�سانية ب�شكل ع��ام .قال
ت� �ع ��اىل « :وج �ع �ل �ن��ا ال�ل�ي��ل
لبا�س ًا وجعلنا النهار معا�ش ًا»
..الآية.
وك��اف��ة امل �خ �ل��وق��ات حت�ت��اج
للنوم ال�ك��ايف لنمو الدماغ
وج�ع�ل��ه ق ��ادرا ع�ل��ى العمل،
والأطفال بحاجة للنوم �أثناء
الليل مل�ساعدتهم على النمو
و�صحة اجل�سم ،فال�سهر يدعو ل�ل�إره��اق والتعب،
ما ي�ؤدي �إىل فقدان التوازن والقدرة على ممار�سة
احلياة الطبيعية مما ينعك�س �سلب ًا على القدرات
العقلية وعمليات التفكري ومنو الذكاء؛ لذا يقع على
ر�أ���س الهرم يف منظومة التعليم تنظيم الوقت من
قبل الأ�سرة ،واملتابعة اجل��ادة ،واال�ستماع للطالب
للوقوف على ال�سلبيات ومعاجلتها والإيجابيات
وتعزيزها ،وال �أمانع فكرة الدرو�س اخل�صو�صية يف
حال كانت مكملة للمراجعات ،وتدارك النق�ص ب�شرط
عدم االعتماد الكلي عليها.

تبصير الطالب

وتشجيعه على تعديل
سلوكه الدراسي

تواصل مثمر
وقالت املعلمة «نورة هادي �آل �سرور»� :إن
امل���س�ت��وى التح�صيلي للطالب
ت�شرتك ب��ه ع��دة عنا�صر؛ من
الطالب �إىل الأ�سرة واملعلم

السهر يتعارض
مع القدرة على
االستيعاب

الهنوف اليماني

وليد السحيباني

دعاء زهران

حفظ القرآن ..زرع لإلرادة
من جهته� ،أو�ضح �سليمان ال��زاي��دي ،معالج نف�سي
وم�ست�شار �أ�سري بقوله� :إن رفع التح�صيل الدرا�سي
مرب ومعلم ،كما �أن كل �أم تن�شد
لدى الأبناء هدف كل ٍ
ذلك وجميع الآباء يتمنون حتقيق هذا الأمر ،والبد
من االهتمام بالتح�صيل الدرا�سي لدى الطالب منذ
دخوله �إىل املدر�سة� ،أي زرع الإرادة بداخله وربط
الأهداف ببع�ضها ،وت�ساءل :هل ننظر للتعليم كهدف
فقط� ،أم و�سيلة للح�صول على الوظيفة م�ستقبلاً ؟
ثم �أكمل :البد �أن جنعل التعليم هدفا مبعنى حتقيق
قيمة اجتماعية �أو نيل �شهادة عليا تنعك�س على ثقافة
الفرد و�سلوكه ،ولله احلمد ،الآن نعي�ش يف ظل ر�ؤية
 ،2030وي�ستطيع الطالب �أن يكون جزءا من الن�سيج
االجتماعي لهذه الر�ؤية الطموحة بربط �آماله بها �أو
حتفيز �أ�سرته له بذلك ،و�ضروري جدا �أن تكون هناك
�سال�سة يف التعامل مع الأبناء ،فيما يخ�ص املذاكرة
وحل الواجبات و ترغيبهم ال ترهيبهم منها.
وقال :حتى نعالج �ضعف التح�صيل الدرا�سي نحتاج
�أوال الت�أكد من �سالمته مبعنى ع��دم وج��ود م�شكلة
ع�ضوية كما يجب �أن ن�ضع ق��درات��ه العقلية بعني
احل�سبان ،ومن ثم ننظر للأمر من عدة زواي��ا ،ف�إن
ك��ان �ضعف الطالب نتيجة ع��دم اهتمام �أم ظروف
البيت هي التي �أعاقته عن املطلوب� ،أم جتارب �سلبية
�سابقة يف املدر�سة مع معلم �أو طالب كتعر�ضه لعنف
�أو �ضرب.
ال للسهر
�أكدت الهنوف اليماين امل�ست�شارة الأ�سرية ومدربة
التنمية الب�شرية� ،أن من �أهم الطرق لرفع م�ستوى
التح�صيل ال��درا� �س��ي ل ��دى ال �ط��ال��ب تتلخ�ص يف
االهتمام املكثف من قبل الأ�سرة حيث تبد�أ متابعتهم
من املنزل من قبل الوالدين �أو من قبل مدر�س خا�ص
يف املنزل واملتابعة مع املدر�سة من فرتة لأخ��رى؛
لتقييم م�ستواه الدرا�سي وقيا�س درج��ة التح�سن
التي و�صل لها الطالب،
و�أكدت �أن ال�سهر ي�ضعف ذكاء الأطفال؛ لأن الإن�سان
ينمو دم��اغ��ه ،وتت�شكل �صحته منذ �صغره �إىل �أن
ي�صل �إىل مرحلة البلوغ ،فالراحة اجل�سدية �أو
النف�سية ،وكذلك النوم الكايف للطفل �أو املراهق
تنمي ج���س��ده ،و�أي���ض��ا ت��رف��ع م��ن م�ستوى
�إدراك� ��ه ،و ذك��ائ��ه وجتعله �أك�ث�ر حيوية
وعطاء.
التزام مشترك
ب�ي�ن�م��ا ق��ال��ت ن �ه��ى ال���ص��ال��ح
م��درب��ة معتمدة يف جمال
ال��ط��ف��ول��ة :يف ال ��واق ��ع
ت�ب��د�أ العملية التعليمية

نسرين زقزوق

نورة آل سرور

م��ن امل �ن��زل ،فالتعليم ال �ت��زام م�شرتك ب�ين الأ��س��رة
واملدر�سة .ومن املهم جدا �أن تكون الأ�سرة م�شاركة،
لي�س ل�ضمان ج��ودة التح�صيل ال��درا��س��ي للأبناء
فح�سب� -إمنا لالنعكا�سات الإيجابيه الواقعة على
التطور االجتماعي والعاطفي واملعريف للطفل.
أطعمة صحية
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،ب�ي�ن��ت ن���س��ري��ن زق� ��زوق �أخ���ص��ائ�ي��ة
التغذية العالجية �أن تناول
الأط� �ف���ال لأط �ع �م��ة حت�ت��وي
على الأحما�ض الدهنية يف
نظامهم ال�غ��ذائ��ي لها ت�أثري
�إيجابي على م�ستوى الذكاء
وحت�سني ال �ق��درات الذهنية
وامل� �ه ��ارات ال�ع�ق�ل�ي��ة ،ولكن
ي �� �ش�ترط �أن ي �ت��م ت�ن��اول�ه��ا
ب��ان �ت �ظ��ام ،م �ث��ال ع �ل��ى تلك
الأطعمة» الأ�سماك الدهنية
كال�سلمون والتونة والرجنة
وال�سردين» ،وكذلك املك�سرات؛ كونها غنية باملعادن
املهمة لتقوية القدرات الذهنية ،وذكاء الطفل و�أي�ضا
البي�ض ،خا�صة ال�صفار الغني بالكولني ،كما �أن
اخل�ضروات تعترب من الأطعمة التي ت�ساعد على
تقوية ذكاء الأطفال؛ حيث �إن اخل�ضروات الطازجة
حتتوي على كمية كبرية من م�ضادات الأك�سدة ،التي
حتمي خاليا املخ من ال�سموم.

املعلم يف هذه احلالة قد ي�صعب عليه الرتكيز على
الطالب الأقل ا�ستيعابا وفهما� .أي�ضا �إذا كان الطالب
مير ببع�ض اخلالفات مع زمالئه �أو امل�ضايقات التي
قد حت�صل له مع امل�شاغبني يف ال�صف ،قد يكون ذلك
�سببا ل�ضعفه الدرا�سي ،فيجب على �إدارات املدار�س
النظر ملثل هذه الأ�سباب.
ووا�صل :الطالب الذي يعاين من �ضعف يف حت�صيله
الدرا�سي يجب احتوا�ؤه والتعامل معه بلطف و لني
من قبل املعلم �أو املنزل حتى يجتاز الأمر ،فالبع�ض
يظنون �أن ال�شدة �أو الإيذاء اجل�سدي �أو اال�ستهزاء
م��ن ق ��درات الطالب ق��د ي�ق��وده للحما�س و حتقيق
الأف�ضل ،وهذا �أمر خاطئ جدا ،فكلما كانت البيئة
التعليمية غليظة كانت نتائج التح�صيل العلمي
�أ�سو�أ .فال بد من احتواء الطالب بتقدمي وقت �أطول
�أو تكثيف ال�شرح ل��ه بطرق �سل�سة ت�ساعده على
الفهم.
و�أ�ضاف� :أثبتت العديد من الدرا�سات �أن ال�سهر ي�ؤثر
�سلبيًا على �إدراك الطالب وي�شتت انتباههم ويجعلهم
�أق � ��ل ت ��رك� �ي ��زا م ��ن غ�ي�ره��ا،
ويجب على الأهل خالل �أيام
الأ���س��ب��وع جت �ن��ب اخل ��روج
بعد ��ص�لاة الع�شاء حتى ال
ي�ؤثر ذل��ك على النوم املبكر
لأبنائهم ،كما من دور املعلم
�أن ينبه ويل �أمر الطالب يف
حال الحظ �أن النعا�س يغلب
عليه ب�شكل متكرر �أو �أنه ينام
يف بع�ض احل�ص�ص.

توفير الوقت

المناسب للنوم والدراسة
والجلسة العائلية

وجبة اإلفطار
و�أ��ض��اف��ت :تعترب وجبة الإف�ط��ار وجبة مهمة جدا
للأطفال ،و يجب احلر�ص على تناولها قبل ذهابهم
للمدر�سة؛ لأن�ه��ا تنعك�س على �أدائ �ه��م الوظيفي،
والذهني.
فيجب �أن تكون غنية بالعنا�صر الغذائية التي متدهم
بالطاقة مثل» ال�شوفان وزب��دة ال�ف��ول ال�سوداين
والبي�ض ورق��ائ��ق القمح الكامله الغنية بالألياف
والفيتامينات واملعادن وعدم الإكثار من ال�سكريات؛
لأن الإفراط فيها قد يكون له ت�أثري �سلبي على الطفل.
و�أك �م �ل��ت :م��ع الأخ� ��ذ بعني
االعتبار �أن يكون هذا النظام
هو �أ�سلوب متبع يف تغذية
الطفل ب�شكل دائ ��م ،ولي�س
فقط يف فرتات معينة ك�أيام
االخ �ت �ب��ارات؛ ح�ت��ى ن�ضمن
ل�ل�ط�ف��ل ال �ت �غ��ذي��ة امل�ت�ك��ام�ل��ة
ب�شكل م�ستمر لينعك�س عليه
�صحيًا وذهنيًا.

بناء الشخصية
قالت دعاء زهران امل�ست�شارة الأ�سرية واالجتماعية:
�إن للأ�سرة دورا مهما و�أ�سا�سيا يف بناء �شخ�صية
ونف�سية الأبناء ،فما تغر�سه وت�ؤ�س�سه خالل �سنوات
التن�شئة يكون لها �أ�سا�سات دائمة يف حياة الفرد،
فعندما ين�ش�أ الأب �ن��اء ب�ين �أ��س��رة مُتحابة متعاونة
مت�صاحلة مع ذاتها بذلك ي�سهل على �أفرادها التقرب
والتودد من بع�ضهم البع�ض.
وت�سهل الن�صيحة ،فال يكون هناك عائق يف كيفية
اي�صال ال��روح الإيجابية واحلب لأي فرد من �أفراد
الأ� �س��رة .ف��ال��وال��دان يطمحان �أن ي�ك��ون �أب�ن��ا�ؤه��م
�أف�ضل منهم علم ًا ومعرفة فيعمالن جاهدين لزرع كل
ماهو مفيد ومحُ فز لنجاح �أبنائهم ،و لرفع م�ستوى
التح�صيل الدرا�سي لديهم ،ومن �أه��م الأدوار التي
تقوم بها الأ�سرة الإيجابية مع �أبنائها هو امل�شاركة
يف ب��رام��ج تعليمية خمتلفة ت�ه��دف لتطوير ورف��ع
م�ستوى الذكاء وزيادة وعي ومعلومات الأبناء من
م�صادر موثوق بها؛ كالربامج التعليمية املرئية �أو
امل�سموعة �أو م�سابقات الذكاء
يف بع�ض ال�صحف واملجالت،
والت�سابق على ق��راءة كتاب
وتلخي�صه ،وغريها الكثري.
وبذلك ينتج احلب والتعاون
وتبادل احلوار واملعرفة بني
�أفراد الأ�سرة ،ومن ثم ينتقل
تلقائيًا �إىل �أداء الأب�ن��اء يف
املدر�سة .

ضرورة االهتمام

باألكل الصحي
ومزاولة األلعاب

عالج الضعف
بدوره� ،أو�ضح الدكتور وليد ال�سحيباين ا�ست�شاري
الطب النف�سي يف مدينة امللك عبدالعزيز الطبية
للحر�س الوطني بالريا�ض� ،أن �ضعف التح�صيل
الدرا�سي ل��دى الطالب يعتمد على ط��ريف الأ�سرة
واملدر�سة ،ف�إن كان هناك تق�صري من الأ�سرة بعدم
متابعة ال��واج�ب��ات و�إه�م��ال�ه��ا �أوع ��دم امل��ذاك��رة يف
املنزل ،فيجب االنتباه لهذا الأم��ر ال��ذي يعد جزءا
من جناح العملية التعليمية للطالب� ،أما فيما
يخ�ص املدر�سة فقد يكون اكتظاظ الف�صل
بالطالب عامال كبريا يف ا�ستمرارية
�ضعف ال �ط��ال��ب؛ لأن

قراءة القرآن
تقول «�شروق حممد البكري»  -فنية خمترب بجامعة
الطائف ووال��دة لأربعة �أبناء متفوقني :وجدت يف
حفظ كتاب الله لأبنائي منذ نعومة �أظفارهم ،زيادة
ذك��اء ،و�سرعة يف احلفظ ،ولله احلمد ،كما يجب
احلر�ص على توفري مناخ �أ�سري �صحي �آمن ومريح
خال من معوقات اال�ستذكار.
ٍ
ف���ض�لا ع��ن ال�ت�خ�ط�ي��ط اجل �ي��د ل �ل �م��ذاك��رة اليومية
وال�شهرية مثال ذلك «و�ضع جداول للمذاكرة تق�سم
فيها امل� ��واد» وامل �ح��اول��ة اجل��اه��دة مل�ع��رف��ة م��واط��ن
الإب ��داع ل��دى �أبنائي وتنميتها وم��واط��ن ال�ضعف
والرتكيز عليها لتطويرها.

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

الرقم املوحد920001222 :
الرقم املوحد920001222 :
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أشادوا بالنتائج الفصلية للميزانية..اقتصاديون لـ

:

فائض قياسي وتعزيز للنمو المستدام
البالد – مها العواودة  -حممد عمر
�أكد خرباء اقت�صاديون �أن نتائج امليزانية العامة للربع الأول تعك�س توجيهات القيادة احلكيمة باال�ستثمار الأمثل للموارد االقت�صادية والب�شرية ،مبا يعزز قوة اقت�صاد
اململكة والتنمية امل�ستدامة؛ حيث ي�ؤ�شر فائ�ض امليزانية الف�صلية �إىل فائ�ض قيا�سي يفوق التوقعات للعام املايل احلايل.
وقالوا يف ت�صريحات لـ "البالد"� :إن برنامج تطوير القطاع املايل يوا�صل حتقيق العديد من الإجن��ازات االقت�صادية مدعومًا بالتحول الرقمي ،وتقدم اململكة يف
امل�ؤ�شرات الدولية والت�صنيفات االئتمانية والتناف�سية العاملية ،كما احتلت مرك ًزا متقدمًا يف م�ؤ�شر �شفافية امليزانية.

النتائج اإليجابية ستستمر مع التحول القوي إلى االقتصاد المعرفي
بداية ،قال اخلبري االقت�صادي الدكتور
ح�سني �شبك�شي� :إن �أرقام امليزانية العامة
للمملكة خ�لال الربع الأول ت��دل على �أن
االقت�صاد ال�سعودي يزداد قوة ويح�سن
ا�ستثمار الأزمات العاملية ب�شكل �إيجابي
ل�صاحله ،م�ضيفا ب���أن الدالئل ت�شري �إىل
�أن هناك ن�سبة منو متوقعة ون�سبة فائ�ض
يف امليزانية غري م�سبوقة مما ينعك�س
ع��ل��ى ث��ق��ة امل�ستثمرين وامل�����ش��ارك�ين يف
االقت�صاد ال�سعودي ب�شكل �إيجابي ،ما
يرتتب عليه نتائج �إيجابية متنوعة على
القطاعات املختلف كال�سياحة والرتفيه؛
حيث �ست�شهدان زي��ادة يف اال�ستثمارات
ح��ر���ص��ا ع��ل��ى ت��ن��وي��ع م�����ص��ادر ال��دخ��ل
وم�����ص��ادر االقت�صاد ال�����س��ع��ودي ،بحيث
ي��خ��ف��ف االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ن��ف��ط كم�صدر
�أ�سا�سي له.

أهداف الرؤية
م��ن جانبه ،ي���ؤك��د الدكتور علي احلازمي
�أن هذه النتائج اجليدة واملب�شرة باخلري
م��دع��وم��ة ب���ارت���ف���اع �أ����س���ع���ار ال��ن��ف��ط غري
م�ستغربة يف ظل ر�ؤية  ٢٠٣٠الطموحة.
متوقعا �أن ت�صل الفوائ�ض يف الربع الثاين
من العام � ٢٠٢٢إىل م�ستويات �أعلى من ذلك،
فقد ت�صل �إىل  ٩٠مليار ري��ال ،متوقعا يف
حال ا�ستمرار �أ�سعار النفط فوق م�ستويات
املئة دوالر ومنو �إ�سهامات القطاعات غري
النفطية� ،ستحقق ميزانية اململكة نحو٢٥٠
�إىل  ٣٠٠مليار ريال كفوا�ض ،مدعومة هذه

تطور األداء المالي والشفافية والمشروعات تدعم ثقة المستثمرين

اجل��ذب يف العامل وت�شجيع
الأرقام بالزيادة حيث و�صلت
االب��ت��ك��ار وري�����ادة الأع��م��ال
ح�صة اململكة اىل ١٠.٦مليون
والذكاء اال�صطناعي ،وذلك
ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا  ،مم���ا ي��وف��ر،
ً
وف���ق���ا ل����ر�ؤي����ة ال�����س��ع��ودي��ة
ب������إذن ال���ل���ه ،ف��وائ�����ض ك��ب�يرة
.2030
ج���دا ن��ه��اي��ة ال���ع���ام  ،م�ضيفا
و�شدد �أن ر�ؤية اململكة تركز
ب�����أن الإي�����راد النفطية تدعم
على دعم املواطن ال�سعودي
منو الإي���رادات غري النفطية،
وحتقيق التنمية الب�شرية
وم��ن ثم التنمية ال�شاملة من
حمي الدين ال�شحيمي
حممد عبدالرحيم
علي احلازمي
د .ح�سام الغاي�ش
ح�سني �شبك�شي
ومت���ك�ي�ن امل����������ر�أة ،م�����ض��ي��ف��ا
خالل امل�شاريع وفر�ص القطاع
الآل���ي���ات اجل��دي��دة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى االب��ت��ك��ار والإدارة املفيدة لال�ستدامة واال�ستمرارية
�أن امل��ج��ل�����س ق����دم خ��ط��وات
اخل���ا����ص ،مم��ا ي�����س��رع حتقيق
واحل��وك��م��ة وك��ي��ان��ات ال�����ش��رك��ات ال��ك�برى والتفوق.
وجناحات على �أر�ض الواقع يف جماالت
�أح���د �أه���م م�ستهدفات ر�ؤي���ة  ،2030ب���أن
املتعدد اجلن�سيات  ،بالتطوير والتجديد
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي واحل��وك��م��ة وت��ع��زي��ز
تكون الإي���رادات غري النفطية هي املحرك ل��ل��م��وارد الب�شرية وك���وادره���ا بالطريقة التنمية البشرية واالبتكار
البنية التحتية وتطوير القطاع امل��ايل
الأ�سا�سي لالقت�صاد امل�ستدام ،وهذا الهدف
التي تنا�سب ثورة الأداء اجلديد للإدارات
من جانبه� ،أكد حممد حممود عبد الرحيم ومن���و ال��ق��ط��اع غ�ير ال��ن��ف��ط��ي ،وحت�سني
ي�سري وفق ما و�ضعت له من �إ�سرتاتيجيات
وامل�ؤ�س�سات ،هي رقمنة الذهنية باحليثية
الباحث اقت�صادي� ،أنه يف ظل الظروف جودة احلياة من خالل برنامج مت �إطالقه
مراحل الر�ؤية بعد جناح برنامج التحول
املتجددة وهو �أكرب التحديات التي دخلتها
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بقيمة  130مليار ريال ،م�ؤكدا �أن النظرة
االقت�صادي.
اململكة بكل ثقة وثبات يف اخلطوات.
بديل عن تنوع م�صادر االقت�صاد وعدم الإيجابية امل�ستقبلية لالقت�صاد ال�سعودي
و�أ���ض��اف :ال �شك �أن لأ�سعار النفط ف�ضال
خطوات واثقة
االعتماد على م�سار واحد فقط ،واململكة �ست�ستمر على �ضوء التحول القوي �إىل
يف ه��ذا الفائ�ض و�إمن��ا مع القدرات
لديها خطط طموحة ���س��واء يف االقت�صاد املعريف.
يف ال�سياق� ،أو�ضح امل�ست�شار يف املنتدى اجلديدة للتكتيك االقت�صادي
الت�صنيع �أو ال��ت��ج��ارة �أو
االقت�صادي العاملي بدافو�س الدكتور حمي بانعكا�سها الإيجابي على
اخل��دم��ات اللوج�ستية،
نتائج فاقت التوقعات
الدين ال�شحيمي� ،أن فائ�ض امليزانية يف الإنفاق العام واالرتفاع
وي���ت���ج�������س���د ذل������ك يف
دور أكبر للقطاع
م��ن جهته ،ق��ال ال��دك��ت��ور ح�سام الغاي�ش
اململكة العربية لل�سعودية ه��ي النتيجة ب��الإي��رادات مل�ستويات
ت���د����ش�ي�ن م�������ش���روع
اخلبري االقت�صادي� :إن �أرق���ام ميزانية
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال���ت���ي ���ض��م��ن��ت��ه��ا اخل���ط���وات واع�����������دة ومم�����ي�����زة،
ن��ي��وم؛ حيث ت�سعي
الخاص والتركيز على توطين
اململكة يف الربع الأول من العام احلايل
التنويعية والت�أ�سي�سية اجلديدة لالقت�صاد ب���الإ����ض���اف���ة الرت���ف���اع
اململكة لتكون نيوم
تفوق كل التوقعات ،حيث �إن الإي���رادات
ال�سعودي وه��ي ج��زء من النجاح العملي ال���������ش����ف����اف����ي����ة
�إح�������������دى �أه�������م
التقنية واالبتكار
ال�ضخمة م��ن النفط ال��ت��ي تتجاوز 188
الذي انعك�س مبا�شرة على مالءة التحفيز
منا طق
مليار ري��ال� ،إال �أنها ال ت�شكل �سوى %67
الواقعي للنهج اجل��دي��د للنموذج اجلديد
من �إجمايل الإي��رادات ،وتعد هذه الن�سبة
للنظام االق��ت�����ص��ادي امل��ت��ن��وع ال��دام��ج بني
يف حد ذاتها �إجنازا كبريا للدولة ب�سبب
مفهوم االقت�صاد القائم على النفط
حت�سن الإيرادات غري النفطية ،التي
واالق��ت�����ص��اد اجل��دي��د ال��ق��ائ��م على

منت بن�سبة � %7إىل  100مليار ري��ال يف
الربع الأول ،ومن ثم يتوقع مليزانية العام
احلايل �أن تفوق الإي��رادات  1.1تريليون
ري�����ال ،وب��ف��ائ�����ض ي��ت��ج��اوز  250مليار
ريال ،وفقا لأحدث التقارير عن االقت�صاد
ال�سعودي.
و�أ�ضاف الغاي�ش� :إن اململكة �سجلت �أعلى
ف��ائ�����ض ف�صلي م��ن��ذ مطلع  ،2016وفقا
لنتائج ميزانية الربع الأول التي �أعلنتها
وزارة املالية ،بزيادة الإي���رادات النفطية
وغ�ير النفطية ،لي�صل الفائ�ض �إىل نحو
 58مليار ريال  ،وهو �أعلى فائ�ض ف�صلي
منذ �أن ب���د�أت وزارة امل��ال��ي��ة ال�سعودية
ب��الإع�لان ع��ن امليزانية ب�شكل ربعي منذ
مطلع  ،2016وارتفاعا عن العجز امل�سجل
يف ال��رب��ع الأول ل��ع��ام  ،2021ال���ذي بلغ
 7.443مليار ريال.
وختم" الغاي�ش قراءته لواقع وم�ستقبل
االقت�صاد ال�سعودي بقوله :رغم الأزم��ات
االقت�صادية العاملية حافظت اململكة على
���ص��دارة اقت�صادها الأق����وى يف املنطقة
نتيجة برنامج التطور امل���ايل ،وامل��رون��ة
وق��وة الدفع التي يتميز بهما يف تنويع
م�صادره وزيادة �إ�سهامات كافة القطاعات
وال�����ص��ادرات غري النفطية ،وكذلك النمو
املت�سارع لال�ستثمارات مع الرتكيز على
االقت�صاد القائم على التقنية واالبتكار،
و���ص��وال ب��خ��ط��وات واث��ق��ة وج���ادة لأعلى
ن�سبة ا�ستدامة خالل هذا العقد مع ر�ؤية
.2030
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نمو متسارع لريادة األعمال الرقمية

السعودية عاصمة االبتكارات الناشئة
جدة  -البالد

ت�شهد بو�صلة ريادة الأعمال يف اململكة،
حتوال مت�سارعا نحو امل�شروعات الرقمية
واال���س��ت��ث��م��ار ال��ت��ج��اري يف التقنيات
اجل��دي��دة ،ويحظى ه��ذه القطاع الواعد
مبحفزات ك��ب�يرة لأف��ك��اره��م االبتكارية
ورع��اي��ة متكاملة لتمكني م�شاريعهم،
ودع����م من����وه وت����ط����وره ،ح��ت��ى ت�صبح
فر�صا جتارية م�ستدامة ،ت�سهم يف تنمية
االقت�صاد الرقمي.

قبل �أي��ام بحث وفد اململكة برئا�سة وزير االت�صاالت وتقنية املعلومات
املهند�س عبدالله بن عامر ال�سواحه ،مع م�ؤ�س�س �شركة "كور�سريا"
ورئي�سها التنفيذي يف والي��ة كاليفورنيا ،تطوير ال�ق��درات واملهارات
الرقمية لأبناء وبنات الوطن ومتكينها مبا يتوافق مع مهارات القرن
ال��واح��د والع�شرين ،كما اطلع الوفد على ال��ر�ؤي��ة امل�ستقبلية لل�شركة
وفكرة ر�أ���س املال اال�ستثماري اجل��ريء لل�شركة ال�ستك�شاف منظومة
ال�شركات النا�شئة ،ومناق�شة بناء القدرات واملهارات الرقمية وتطوير
كوادرها يف اململكة.
هذه اجلهود ت�أتي يف �إطار منظومة متكاملة للوزارات والأجهزة املعنية؛
لتحفيز بيئة الإبداع واالبتكار لل�شركات الرقمية النا�شئة مبا يعزز توطني
التقنيات وخلق املزيد من الفر�ص الوظيفية ،بالإ�ضافة �إىل �إثراء املجتمع
الرقمي بالأفكار وامل�شاريع الريادية  ،وتنمية ال�ك��وادر ب�إتاحة برامج
تدريبية مكثفة متخ�ص�صة ،والعمل على تطوير من�صة تربط املواهب
التقنية العاملية واملحلية ب��رواد الأع�م��ال ،ومتكني امل�شاريع الرقمية من
الو�صول �إىل البيانات والتنظيمات ذات ال�صلة وطرح احللول املدعومة.
�أي�ضا �إن�شاء بيئة حا�ضنة ملنظومة ري��ادة الأعمال الرقمية وذل��ك بهدف
ت�أ�سي�س ال�شركات النا�شئة و�سهولة الو�صول لتطبيقات التقنيات احلديثة
وا�ستعرا�ضها وتوفري الدعم املطلوب من خالل املعامل ومرافق النمذجة
وخدمات امل�سرعات واحلا�ضنات الرقمية.
ومن املقومات الداعمة ،متكني م�سارات الأبحاث والتطوير يف االت�صاالت
و تقنية املعلومات ،وتفعيل ال�شراكات مع اجلهات ذات العالقة لزيادة
الأبحاث التي يتم العمل عليها يف جمال التقنيات النا�شئة واال�ستفادة
من نتائجها يف توطينها.

حوكمة للمناطق التقنية وتحفيز دورها
في االقتصاد المستدام

توطينها ،وزي��ادة ن�سبة املحتوى املحلي التقني .ولهذا تعد �سيا�سة
ريادة الأعمال الرقمية حلقة حتول هامة يف �سل�سلة املبادرات والربامج
التي تطلقها اجلهات احلكومية �أو اخلا�صة لتمكني ه��ذه ال�شركات،
وت�سهيل �إج��راءات �ه��ا احلكومية واحل���ص��ول على ال��رخ����ص املطلوبة
بهدف فتح املجال لها لالبتكار وخف�ض التكاليف الت�شغيلية ،وتطوير
الت�شريعات التجارية والتقنية لتتنا�سب مع من��اذج �أعمال ال�شركات
رعاية االستدامة
حر�صت اململكة يف �سيا�سة ريادة الأعمال الرقمية على و�ضع الآليات النا�شئة وت�ساعدها يف النمو.
املنا�سبة ال�ستدامة امل�شاريع الرقمية ،وربط �أ�صحابها بالقطاعات املعنية
لت�صبح حلوال رقمية جتارية ناجحة يف الأ�سواق املحلية ،وقابلة للتو�سع
جودة حياة
خارجيا ،وهنا تبدو �أهمية ت�سهيل الو�صول للخيارات التمويلية ،ويف
ذلك ،حققت اململكة منوذجا مثاليا يف توفري حزمة من احللول واخليارات �أهمية ريادة الأعمال كبرية يف تنمية االقت�صاد الرقمي ،ومن ثم االقت�صاد
املختلفة للم�شاريع الرقمية النا�شئة بالتن�سيق مع جميع امل�صادر التمويلية املجتمعي امل�ت�ط��ور ،حيث ت�ستهدف ر�ؤي ��ة  2030رف��ع ن�سبة م�شاركة
ال�شركات الرقمية النا�شئة من الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي ،وخلق
املتاحة من القطاع احلكومي �أو اخلا�ص �أو ال�شركاء الدوليني.
كما حتر�ص املنظومة ال�سعودية على تهيئة البيئة اجلاذبة لال�ستثمارات املزيد من فر�ص العمل ،وفتح الأ��س��واق ملخرجات الأب�ح��اث والتطوير
الأجنبية يف جم��االت التقنيات احلديثة وامل�ستهدفة وامل�ساهمة يف الرقمية املبتكرة وذل��ك م��ن خ�لال امل�شاركة يف امل�سابقات والفعاليات

املرتبطة بالقطاعات احلكومية واخلا�صة ،ومن خالل ذلك تتحقق م�شاركة
املجتمع من خالل رواد الأعمال يف تطوير حلول �أعمال رقمية ت�ساهم يف
حت�ســني ورفــع التناف�ســية والتطوير الرقمية لرفع جودة احلياة املجتمعية،
وتعزيز الوعـي يف جماالت ري��ادة الأعمال الرقمية ،وت�شجيع املزيد من
املواهب على بدء م�شاريع ريادية وجاذبية العوائد املرجوة منها.
ولأجل هذه الأه��داف يقوم مركز ريادة الأعمال على تعزيز ثقافة ريادة
الأعمال الرقمية من خالل احت�ضان امل�شاريع  ،وتطوير مناذج الأعمال
اجل��دي��دة وت��أ��س�ي����س ال���ش��رك��ات ال��ري��ادي��ة م��ن خ�ل�ال ب��رام��ج امل�سرعات
واحلا�ضنات الرقمية والفعاليات الريادية بالإ�ضافة �إىل توفري خدمة
الو�صول للخرباء التقنيني وتطوير الأعمال ،حيث ي�ساهم املركز يف ربط
اخلدمات املقدمة مع �شبكة معامل االبتكار الرقمية.
وعلى �ضوء ه��ذه اخل�ط��وات العملية التي ت�شهدها ري��ادة الأع �م��ال يف
اململكة ،يبدو �صعود ثقافة االبتكار وامل�شاريع الرقمية ،برفع م�ستوى
متكني تطبيقات التقنيات النا�شئة املنتجة للخدمات يف ظ��ل الإق�ب��ال
املجتمعي املتزايد عليها.

التجمعات التقنية
تتخذ اململكة خ�ط��وات مميزة ومتكاملة نحو بناء مناطق ح��رة؛ لت�سهيل
ا�ستقطاب ال�شركات النا�شئة املحلية والدولية الرقمية ،وميكن من خاللها
بناء �شركات تقنية ،وفتح املجال ل��رواد الأع�م��ال لبناء �شركات مبتكرة،
وت�سهيل ت�صدير املنتج �أو اخلدمة للأ�سواق الدولية؛ لتكون اململكة عا�صمة
�إقليمية واعدة لل�شركات النا�شئة للتقنية املتقدمة واملبتكرة ،عن طريق ت�سهيل
الرخ�ص الت�شغيلية لل�شركات ورفع النظم القانونية املرتتبة على ال�شركات
خارج املنطقة احلرة  ،وتوفري كافة احتياجات رواد الأعمال والتقنيني من
معامل ابتكار ومكاتب م�شرتكة لتحفيزهم للبدء مب�شاريع مبتكرة قادرة على
جتاوز التحديات .خال�صة هذه اخلطوات ومعطياتها يف الواقع ،ت�ؤكد �سعي
اململكة لتكون �ضمن الدول املتقدمة يف جمال التقنية النا�شئة ،وت�سهل دخول
ال�شركات العاملية لل�سوق ال�سعودي ،والعمل على �إي�ج��اد من��وذج حوكمة
للمناطق والتجمعات التقنية وت�شجيع دورها يف االقت�صاد الوطني؛ لتعزيز
�إ�سهامها يف حتقيق ا�ستدامة التنوع االقت�صادي واالزدهار امل�ستدام.

فشل في الحصول على األغلبية النيابية

«حزب هللا» يسقط بالقاضية
جدة  -البالد

�سقط يف م�ستنقع الف�شل ،واق�ترب��ت دويلته
من التال�شي يف ظل عدم قدرته على احل�صول
على الأكرثية النيابية يف االنتخابات الربملانية،
فحزب الله �سقط بال�ضربة القا�ضية املوجهة من
قبل الناخبني ،راف�ضني �سيطرته على البالد،
ومنتظرين الق�ضاء على م�شروعه الإي ��راين
بالكامل ،للتحرر من التبعية ،وبناء دولة تبني
�سيا�ستها؛ مبا يتوافق مع م�صاحلها املرتبطة
بدول اخلليج ولي�س دولة املاليل.
جميع اللبنانيني -با�ستثناء امل��وال�ين للحزب
الإرهابي -قالوا كلمتهم ،م�ؤكدين �أن امللي�شيا
الإره��اب�ي��ة الب��د لها م��ن ال ��زوال ع�بر �صناديق
االقرتاع ،ما جعلها حت�صد  27مقعد ًا فقط يف
الربملان ،بد ًال عن  70مقعد ًا كانت ت�ست�أثر بها
يف املا�ضي ،ليقول الكل بل�سان واحد" :ما�ضي
الإرهاب م�ضى ولن يعود .نريد بناء دولة خالية
من �سالح امللي�شيات التي دمرت البالد".
واعتاد مر�شحو حزب الله وحلفا�ؤه على ك�سب
دع ��م منقطع ال�ن�ظ�ير يف اجل �ن��وب ع�ل��ى م��دار
�سنوات طويلة ،حيث قاد احلزب مقاومة م�سلحة
�أدت �إىل �إنهاء االحتالل الإ�سرائيلي لأرا���ض
لبنانية ع��ام  2000بالإ�ضافة �إىل �أن احل��زب

جمل�س ن��واب منق�سم ب�شدة ،وفق ًا للخبري يف
االنتخابات واحلوكمة مارون �صفري ،الذي قال
طبق ًا ل�شبكة "� :"CNNإن حزب الله تلقى
�ضربة غري متوقعة �أفقدته الأكرثية.
وتلقي الأمم املتحدة والبنك الدويل باللوم على
الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة يف ق�ضية االنهيار
االقت�صادي ،ال��ذي يعترب �أح��د �أ�سو�أ الأزم��ات
االقت�صادية التي �شهدها العامل منذ منت�صف
القرن التا�سع ع�شر .ويف الوقت الذي ي�ستعد
فيه �أع�ضاء ال�برمل��ان للق�سم� ،أك��د الربملانيون
اجل� � ��دد �أن� �ه ��م ق� � � ��ادرون ع �ل��ى رف � ��ع امل �ع��ان��اة
االقت�صادية وال�سيا�سية ع��ن ال �ب�لاد ،و�إن�ه��اء
امل�شروع الإي��راين يف لبنان ،خ�صو�صاً� ،أن
والية الرئي�س مي�شال عون ،احلليف حلزب الله
�ستنتهي هذا العام ما يفتح املجال للتغري ب�شكل
وا��س��ع .وي��رى ال�صفري �أن��ه م��ن ��ش��أن املرحلة
احلالية �أن ت�ضع لبنان على الطريق ال�صحيح
نحو الإ��ص�لاح �أو �أن ت�ساهم بتزايد االنهيار
نظرا للجمود ال�سيا�سي والعنف املحتمل من
قبل ح��زب الله الإج��رام��ي ،بينما تعمل القوى
ط��ور البنية التحتية يف بع�ض ه��ذه املناطق ،ف�أمرهم انك�شف و�سيا�ستهم الإرهابية تعرت .ال�شعبية لـ"حزب الله" ،وعلى �إ�ضعاف حلفائه ،ال�سيا�سية ملواجهة �أي �صعوبات حمتملة؛ من
غري �أن احلزب وحلفاءه مل ينجحوا هذه املرة ويرى خرباء �سيا�سيون �أن امل�صوتني اللبنانيني م��ا ق��اد الت�صويت �إىل والدة كتلة �سيا�سية �أجل العبور بلبنان �إىل بر الأمان وتخلي�صه من
يف ك�سب التعاطف بل نالوا اخل�سران املبني ،ع�م�ل��وا ع�ل��ى تكتيك اخ �ت�راق م�ع��اق��ل ال�ق��واع��د م�ستقلة ب��إم�ك��ان�ه��ا ال �ت ��أث�ير ع�ل��ى ديناميكية �شر �أذناب املاليل للأبد.

ترقية الدوسري لرتبة عقيد ركن
جدة  -البالد
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تلقى العقيد عجب حممد امل�صارير
الدو�سري التهاين والتربيكات من
الأهل والأ�صدقاء؛ مبنا�سبة �صدور
الأم���ر امل�ل�ك��ي برتقيته ل��رت�ب��ة عقيد
ركن.
و�أك� ��د ال��دو� �س��ري �أن ه��ذه الرتقية
تعترب حاف ًزا له لبذل املزيد من اجلهد
والعطاء خلدمة دينه ومليكه ووطنه.

ن�ستقبل �أخبار الأفراح واملنا�سبات على ..
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أفراح الزهراني بزفاف فيصل ..العريس:

التفاهم والمودة سر السعادة الزوجية
جدة -حمود الزهراين
اح��ت��ف��ل ف �ي �� �ص��ل ب���ن � �س �ع �ي��د ب��ن
عبداللطيف ال��زه��راين ب��زواج��ه،
ع�ل��ى ك��رمي��ة ع�ب��دال�ل��ه ب��ن م�سرع
ب��ن حم�م��د ال�ب���ش�يري ال��زه��راين،

آل العليان واإلحيوي يحتفون بـ"محمد وريم"

يف �إح� � � ��دى ال� �ق���اع���ات مب��دي �ن��ة
ج��دة ،بح�ضور الأه ��ل والأق ��ارب
والأ� �ص��دق��اء وال��زم�لاء وع ��دد من
ال�شخ�صيات الإجتماعية ورج��ال
املال والأعمال ،يف ليلة تبادل فيها

اجلميع الأحاديث الودية والتهاين
والتربيكات باملنا�سبة.
العري�س في�صل �أع��رب عن فرحته
الغامرة ب��دخ��ول القف�ص الذهبي
وت��ودي��ع ح�ي��اة ال�ع��زوب�ي��ة ،وق��ال:
التفاهم وامل��ودة �سر ال�سعادة يف
احل �ي��اة ال��زوج �ي��ة ،داع �ي � ًا ال�ل��ه عز
وج ��ل� ،أن يوفقه وزوج �ت��ه لبناء
ع�ش الزوجية يف �سعادة غامرة.
و�أع��رب��ت �أ� �س��رت��ا ال�ع��رو��س�ين عن
�سعادتهما بهذه الفرحة الغامرة
م �ت �م �ن �ي�ين ل �ل �ع��رو� �س�ي�ن احل� �ي ��اة
الزوجية ال�سعيدة ،و�شكرا كل من
ح�ضر و�شاركهما الفرحة ،ودعيا
الله ،عز وجل� ،أن يوفق العرو�سني.

�أخبارهم
القرشي يحتفل بزفافه

آل أبو زيد وآل خضري يزفون معتصم

احتفل مهند عبدامللك حممد القر�شي
بزفافه ،على ابنة �سعيد هزبر الطيار،
و� �س��ط ف��رح��ة الأه ��ل
والأ�� � �ص � ��دق � ��اء،
ال��ذي��ن ب��ارك��وا
ل� �ل� �ع ��رو�� �س�ي�ن،
م �ت �م �ن�ين ل�ه�م��ا
دوام
ال�سعادة.
مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي
احتفلت �أ�سرتا العليان والإحيوي بزفاف
حممد بن عبدالله العليان ،على رمي ابنة
العميد �سليمان بن عبدالعزيز الإحيوي،
بح�ضور ع��دد من امل�س�ؤولني والأ�صدقاء
والأه�� ��ل ،وذل���ك ب���إح��دى ال �ق��اع��ات مبكة
املكرمة ،و�سط تهاين وتربيكات امل�شاركني
باحلفل ،وعلى �أه��ازي��ج و�إي�ق��اع العر�ضة
ال�سعودية واملزمار.
و�أعرب والد العرو�س ،ووالد العري�س عن
�سعادتهما الغامرة بهذه املنا�سبة الغالية

بصراوي رئيسا تنفيذيا

وتقديرهما لكل من �شاركهم هذه الفرحة.
و�أكد العري�س حممد العليان ب�أن هذا اليوم
من الأيام اخلالدة يف حياته؛ لكونه �أكمل
فيه ن�صف دينه.

عقد قران كريمة ابن جعدان

الدمام -البالد
يتلقى عبدالله بن جعدان بن م�سرع الب�شريي
ال��زه��راين ،التهاين وال�ت�بري�ك��ات م��ن الأه��ل
والأق� � ��ارب والأ�� �ص ��دق ��اء وال ��زم�ل�اء و�أب �ن��اء
القبيلة؛ مبنا�سبة عقد قران كرميته� ،إىل تركي
بن حممد بن �سعيد احل�سني الزهراين ،وذلك

يف املنطقة ال�شرقية.
عبدالله بن جعدان� ،أع��رب عن �سعادته بهذه
الليلة التي يحتفي بالعرو�سني� ،سائال املويل،
تعاىل� ،أن يرزقهما الله الذرية ال�صاحلة ،و�أن
ي��دمي عليهما ال�ف��رح وال���س��رور يف حياتهما
الزوجية.

مدير مرور المدينة يكرم مالئيكة

مت��ت ترقية حممد بن
من�صور ب�صراوي
رئ�ي���س��ا تنفيذيا
ل�� �ل�� ���� �س�� �ي� ��اح� ��ة
ال� � ��� � �س� � �ع � ��ودي � ��ة
ال��داخ �ل �ي��ة،
ب� �ه� �ي� �ئ���ة
ال�سياحة
ال�سعودية.

املاجستير للقحطاني
ح�صل في�صل ب��ن عبدالله
ال� � �ق� � �ح� � �ط�� ��اين ،م��ن
م �ن �� �س��وب��ي �إم � � ��ارة
منطقة ع�سري ،على
درج��ة املاج�ستري"
ت �خ �� �ص ����ص ل �غ��ة
و�إع � �ل ��ام ،وق��د
تلقى التهاين
ب � � � � � �ه� � � � � ��ذه
املنا�سبة.

منيرة تضيء منزل خالد
يتلقى خالد بن عثمان بن بخيت الب�شريي
الزهراين ،التهاين والتربيكات من الأهل
والأق��ارب والأ�صدقاء
وال� ��زم �ل�اء و�أب� �ن ��اء
ال�ق�ب�ي�ل��ة؛ مبنا�سبة
ق� � ��دوم م ��ول ��ودت ��ه،
ال � �ت� ��ي ات �ف��ق
وح� � ��رم� � ��ه
ع� � � � �ل � � � ��ى
ت�سميتها
"منرية".

مكة املكرمة  -البالد
احتفل الرتبوي من�صور حممد �أبوزيد بزفاف ابنه معت�صم م�أمور
عمليات يف �إحدى ال�شركات ،على بيان �أحمد خ�ضري ،وذلك يف
�إح��دى القاعات مبكة املكرمة ،بح�ضور ع��دد كبري من الأق��ارب
والأ�صدقاء والأحباب ،الذين ا�ستمتعوا مب�شاركة الفرق ال�شعبية.

وقد عرب العري�س معت�صم عن �سعادته بهذه الليلة ال�سعيدة ،التي
يتمناها كل �شاب ،متمنيا من الله العلي القدير� ،أن يدمي عليه
ال�سعادة والتوفيق.
وتقدم وال��د العري�س من�صور �أب��وزي��د بال�شكر للح�ضور على
م�شاركتهم الفرحة متمنيا ال�سعادة للجميع.

راكان إلى عش الزوجية
جدة  -البالد
احتفل راك��ان �سعد م�سفر الطا�ش
ب��زواج��ه ،م��ن ك��رمي��ة �صالح �أحمد
اخل��زم��ري ،وذل��ك يف مدينة ج��دة،
بح�ضور لفيف من الأهل والأ�صدقاء
والأق��ارب .وقد عرب العري�س راكان
عن �سعادته بهذه الليلة ال�سعيدة،
و�إك �م��ال ن�صف دي �ن��ه ،ومت�ن��ى من
ال�ل��ه� ،سبحانه وت�ع��اىل� ،أن يوفقه
وع��رو� �س��ه يف حياتهما ال��زوج�ي��ة
وتكوين �أ�سرة �سعيدة.

الدوسري يحتفل بزواجه
عرعر -عبدالعزيز ال�سلطاين
اح�ت�ف��ل معجب ب��ن ب��در ال��دو� �س��ري ،ب��زواج��ه،
وذل��ك مبدينة الريا�ض ،و�سط ح�ضور ع��دد من
الأ�صدقاء والزمالء و�أق��ارب العرو�سني ،الذين
قدموا التهاين للعري�س .ومتنى العري�س معجب
يف هذه الليلة املباركة� ،أن يوفقه الله ،وعرو�سه
ل�ب�ن��اء ع��ائ�ل��ة ��س�ع�ي��دة .و�أك ��د �أه ��ل ال�ع��ري����س �أن
فرحتهم ال تو�صف وتقدموا بال�شكر للحا�ضرين
على م�شاركتهم الفرحة متمنني ال�سعادة للجميع.

فهد يعقد قرانه على ابنه السهلي

املدينة املنورة  -حممد قا�سم
كرم مدير مرور املدينة املنورة العميد نواف بن

مر�شود العتيبي ،وكيل رقيب ح�سام مالئيكة؛
مبنا�سبة متيزه يف �أداء عمله امليداين.

املدينة املنورة  -خالد �سعيد باحكم
و�سط لفيف من الأهل والأ�صدقاء ،احتفل فهد حممد �صبار اجلهني ،من
من�سوبي حر�س احلدود ال�شمالية بالقريات بعقد قرانه ،على ابنه اليف
مرزوق ال�سهلي ،يف �إحدى القاعات بحي �شوران .وقد عرب العري�س عن
�سعادته بهذه الليلة ،التي يعتربها من �أجمل ليايل العمر� ،سائال املوىل،
جلت قدرته� ،أن يحقق له ال�سعادة الدائمة .كما عرب والد العري�س حممد
عن �سعادته الغامرة ب��زواج ابنه فهد ،متمنيا له ولعرو�سه ال�سعادة
واحلياة الكرمية ،معربا عن �شكره لكل من �شاركهم هذه الليلة اجلميلة.
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1385-4-12هـ

1383-6-27هـ

1383-6-28هـ

1385-4-7هـ

1385-4-11هـ

1382-10-13هـ

فضية لـ" بوعريش" وبرونزية ألخضر الرماية
جدة -البالد

جن����ح ال�������س��� ّب���اح ال�����س��ع��ودي
ي����و�����س����ف ب����وع����ري���������ش يف
حتقيق امليدالية الف�ضية يف
�سباق  50م�ترا ح���رة� ،ضمن
م��ن��اف�����س��ات دورة الأل����ع����اب
اخلليجية الثالثة  ،2022التي
ت�ست�ضيفها ال��ك��وي��ت ،وذل��ك

10

بعدما �سجل زمنا قدره 23:62
ثانية .كما ن��ال فريق �أخ�ضر
ال���رم���اي���ة امل���ك���ون من" �سفر
ال��دو���س��ري وعطالله العنزي
وحم��م��د العمري" امل��ي��دال��ي��ة
الربونزية يف م�سابقة رماية
م�سد�س � 10أم��ت��ار ،ه��وائ��ي،
للفرق.
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في الجولة الـ  27من دوري المحترفين..

كالم كورة

@MohammedAAmri

حممد العمري

االتفاق يستقبل الحزم ..والنصر في ضيافة الرائد

محزن ..مرعب ..مؤسف
مت ت�أجيل جميع الأح���داث الرتفيهية الريا�ضية الأ�سبوع املا�ضي؛
ل��وف��اة ال�شيخ خليفة ب��ن زاي���د ،رحمه ال��ل��ه ،ب���أم��ر ك��رمي ،وب���د ًال من
تقدير هذا املوقف من قبل �إعالمنا� ،إال �أننا �شاهدنا الكثري من النقد
غري املو�ضوعي وال�ضجيج املعتاد ،الذي �ساهم يف ت�أليب اجلماهري
بطريقة �أ�شبه بالهذيان بكالم غري منطقي ،وتغييب املنطق والعقل فيه
ب�شكل غريب .قد نتجادل (ال �أن نهوّ ل �أو نتحلطم) يف الكيفية التي
يجب �أن يكون عليها جدول الدوري بعد �إعادة جدولته ،ولكن ب�أمانة
الب��د من �أن منتدح عمل االحت��اد ال�سعودي لكرة ال��ق��دم ،يف �سرعة
جتاوبه مع الظروف الطارئة� ،أو مبعنى �أ�صح �إدارة الأزمة يف هذا
الوقت الق�صري ،و�أنا مت�أكد من حر�صهم على اخلروج ب�أقل الأ�ضرار،
ولكن امل�ؤ�سف هو اجنراف الكثري من اجلماهري خلف عملية تغييب
العقل التي مار�سها �إع�لام التع�صب ،ال��ذي بكل ب�ساطة� ،أ�ستطيع
و�صفه ب�أنه �إعالم (يعلم ،ولكن اليعمل) جتاه اجلماهري التي تنا�ست
الظرف الأليم ،والتوجيه الكرمي لينت�شروا بطريقة مزعجة للعني
والعقل يف طرح نظريات امل�ؤامرة التي لو در�سها خمرجو الربامج
الوثائقية املتخ�ص�صة يف نظرية امل�ؤامرة؛ لتمكنوا من �إنتاج موا�سم
متعددة من تلك الربامج ،وامل�ضحك املُبكي �أن هناك من ين�شر تغريدات
لبع�ض الالعبني الأجانب ذات نف�س التلميحات عن عدم ر�ضاهم عن
الت�أجيل بطريقة م�ؤيدة ،بد ًال من التعليق و�إفهامهم الظرف الطارئ،
وثقافتنا يف مثل هذه املواقف ،و�أن هذه الأزمات تتطلب من اجلميع
التعامل مع املوقف بطريقة غري اعتيادية .من املحزن م�شاهدة قابلية
م�ؤثري التوا�صل االجتماعي الذين رغم م�ستواهم التعليمي والفكري
(الظاهر) ينجرفون بطريقة تعزز �سلوك �إعالميي التع�صب يف �سبيل
املزيد من املتابعات  ،والتغريدات ،والتعزيز ،ولكنه �أكرث �إثارة للرعب
يف الطريقة التي يتمكن فيها �إعالم التع�صب يف ال�سيطرة وتغييب
عقل املتابع وامل�شجع الريا�ضي ،وم�ؤ�سف �ضعف الأ�صوات امل�ؤثرة
يف زيادة الوعي ،والتو�ضيح ،والتثقيف ،ليظهر جمتمعنا الريا�ضي
بهذه ال�صورة.
بُعد �آخر..
�س�ؤال للعاطفي والعقالين ..هل ت�شعر بالأ�سى جتاه فهد املولد ؟

جدة – هالل �سلمان

ت�ست�أنف م�ساء ال�سبت اجلولة الـ  27من دوري ك�أ�س الأمري حممد
بن �سلمان للمحرتفني مبباراتني ،حيث ي�ست�ضيف االتفاق نظريه
احلزم يف الـ  7م�ساء ،ويحل الن�صر �ضيفا على الرائد يف الـ 9
م�ساء.

االتفاق  VSالحزم

ي�سعى فريق االتفاق للهروب من خطر الهبوط؛ حيث

يحتل امل��رك��ز ال��ـ  14بر�صيد  27نقطة ،وت��ب��دو مهمته
يف متناوله خ�صو�صا �أن��ه ي�ستفيد من عاملي الأر���ض
واجل��م��ه��ور �أم���ام احل���زم متذيل ال�ترت��ي��ب ،ال���ذي ي�أمل
بالتم�سك ب�أمله ال�ضعيف يف البقاء حيث ميتلك  17نقطة،
وانتع�شت �آماله قليال بعد فوزه يف اجلولة املا�ضية على
الفيحاء ،والفوز هو خياره الوحيد يف اجلوالت املتبقية
لأن �أي خ�سارة �ستعني ت�أكيد هبوطه ر�سميا للدرجة
الأوىل .مباراة الذهاب انتهت اتفاقية بثالثية نظيفة.

الرائد  VSالنصر

ي�ستقبل فريق الرائد �صاحب املركز التا�سع بر�صيد  30نقطة �ضيفا
ثقيال هو الن�صر ثالث الرتتيب بـ  51نقطة؛ حيث يهدف الرائد �إىل
حتقيق الفوز الذي غاب عنه يف �آخر  3جوالت حيث تعادل مع
الطائي بعد خ�سارتني �أمام الباطن والهالل ،فيما ي�سعى الن�صر
لفوز ثالث على التوايل بعد انت�صاره على الفيحاء وال�شباب يف
�آخ��ر مباراتني .لقاء الفريقني ذهابا انتهى بالتعادل ( )2-2يف
مر�سول بارك.

كأس االتحاد األفريقي بين
نهضة بركان وأورالندو بايرتس

جدة – البالد

يحمل فريق نه�ضة بركان الآمال يف
�إبقاء لقب ك�أ�س االحتاد الأفريقي
(الكونفدرالية) مغربي ًا ،ولإجناز
امل��ه��م��ة يتعني عليه تخطي عقبة
�أخ�يرة تتمثل مبناف�سه �أورالن��دو
بايرت�س اجلنوب �أفريقي ،عندما
يتواجهان يف امل��ب��اراة النهائية،
اجلمعة ،على ملعب "غود�سويل
�أكبابيو" يف م���دي���ن���و �أوي�����و
ال��ن��ي��ج�يري��ة .ي�سعى "الرباكنة"
�إىل ثاين تتويج لهم باللقب القاري
ال��ث��اين م��ن ح��ي��ث الأه��م��ي��ة خلف
دوري الأبطال ،بعد تدوين ا�سمهم
قبل عامني على ح�ساب برياميدز
امل�����ص��ري ،كما بلغ الفريق نهائي
 2019يف �أوىل م�شاركاته القارية،
ق��ب��ل �أن ي��خ�����س��ر �أم������ام ال��زم��ال��ك
امل�����ص��ري ب��رك�لات ال�ترج��ي��ح .يف
املقابل ،يتطلع "القرا�صنة" لأول
لقب يف امل�سابقة بعدما ف�شلوا يف
هذا الأم��ر عام  ،2015خل�سارتهم
يف ال����دور ال��ن��ه��ائ��ي �أم����ام النجم
ال�����س��اح��ل��ي ال��ت��ون�����س��ي .ومل يكن
طريق الفريق "الربتقايل" �سه ًال
ل��ب��ل��وغ امل���ب���اراة اخل��ت��ام��ي��ة ،حيث
انتظر حتى اجل��ول��ة الأخ�ي�رة من
دور املجموعات حل�سم ت�أهله اىل
رب��ع النهائي �أم��ام �أ�سيك ميموزا

ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة

ad@albiladdaily.com

ال���ع���اج���ي ،ث���م ت��خ��ط��ى امل�����ص��ري
البور�سعيدي ( 2-1ذهاب ًا ،و0-1
�إي��اب�� ًا) ،وبعدها �أط���اح مبازميبي
الكونغويل ( 1-0ذه��اب�� ًا ،و1-4
�إي���اب��� ًا) .وت��ب��دو الأم����ور متقاربة
بني الطرفني ،مع �أف�ضلية للفريق
املغربي ،ال��ذي اعتاد اللعب حتت
ال�ضغط ف�ض ًال ع��ن خ�برة العبيه
الكبرية قاري ًا.
و�أ�سند االحت��اد الأفريقي (ك��اف)
�إدارة ال��ل��ق��اء �إىل احل��ك��م امل��ث�ير
للجدل الزامبي جاين �سيكازوي.

إعالنات محاكم التنفيذ

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

األسبـوعية
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ولي العهد يتوج
الفيحاء بأغلى الكؤوس

جدة  -هالل �سلمان
ت�صوير  -م�شاري البجيدي

نيابة عن خ��ادم احلرمني ال�شريفني ،ت��وج �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
حممد بن �سلمان ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،فريق
الفيحاء بك�أ�س خادم احلرمني ال�شريفني بعد تغلبه يف املباراة النهائية على
الهالل بركالت الرتجيح ( )1-3على ا�ستاد اجلوهرة بجدة ،وذلك بعد نهاية
الوقتني الأ�صلي والإ�ضايف بالتعادل (.)1-1
بد�أ الهالل النهائي �ضاغطا مع تراجع العبي الفيحاء للخلف من �أجل �إغالق
مناطقهم اخللفية ،وكانت �أوىل الفر�ص املحققة هاللية بعد �أن و�ضع نا�صر
الدو�سري الكرة من فوق احلار�س ال�صربي �ستويكوفيت�ش لكن املدافع ح�سني
ال�شوي�ش �أبعدها من على خط املرمى يف الدقيقة اخلام�سة ،ورد الفيحاء بكرة
رايلر الطويلة التي ح��اول فيها ا�ستغالل تقدم املعيوف لكن الأخ�ير �أم�سك
كرته ب�سهولة (د  ،)7وتوغل �إيغالو داخل املنطقة و�سدد كرة �أر�ضية �صدها
�ستويكوفيت�ش ثم �سدد �سامل الدو�سري بر�أ�سه و�سط غياب الرقابة الدفاعية
لكنه �أخ��ط���أ املرمى (د  ،)10وا�ستمر ال�ضغط الأزرق وال�تراج��ع الربتقايل،
وحت�صل �سامل على �إنذار من قبل احلكم الإ�سباين ماتيو الهوز بداعي ادعاء
الوقوع يف منطقة اجلزاء (د  ،)35ويف الوقت بدل ال�ضائع �سجل �سامل هدف
التقدم للهالل بت�سديدة زاحفة مل يح�سن �ستويكوفيت�ش الت�صدي لها.
بادر الفيحاء للهجوم مع انطالق ال�شوط الثاين ،وزج دياز مب�صعب اجلوير
مكان عطيف (د  ،)57ورد رازوفيت�ش ب�إ�شراك علي الزقعان ورام��ون لوبيز
مكان �سلطان مند�ش ،وعبدالرحمن ال�سفري (د  ،)61وا�ستغل البديل لوبيز
خط�أ البليهي يف �إبعاد الكرة ليحرز هدف التعادل للفيحاء بت�سديدة قوية مل
يفلح املعيوف يف �صدها (د  ،)66ولعب النيجري موتاري مكان حممد البقعاوي
الذي تعر�ض للإ�صابة (د  ،)74ورد دياز ب�إ�شراك �سعود عبد احلميد وعبدالله
احلمدان مكان الربيك وبرييرا (د  ،)75وان�سل ترايكوف�سكي خلف الدفاع و�سدد
كرة بجوار القائم (د  ،)77وكاد باناجيوتي�س �أن ي�ضيف الهدف الثاين للفيحاء
بر�أ�سية بعد ركلة ركنية لكن كرته اعتلت املرمى (د  ،)79و�أ�صيب �أحمد بام�سعود
وترك مكانه لبندر املطريي (د  ،)82ومرت ر�أ�سية البليهي بجوار القائم (د ،)88
وراوغ موتاري الدفاع و�سدد بقوة لكن املعيوف حرمه من هدف قاتل (د ،)90
و�سدد اجلوير كرة �أبعدها الدفاع لركنية (د  ،)93لينتهي الوقت الأ�صلي بالتعادل
( )1-1ويحتكم الفريقان ل�شوطني �إ�ضافيني .ومع مطلع ال�شوط الإ�ضايف الأول
طالب الهالليون بركلة جزاء �إثر مل�سة يد على ال�شوي�ش لكن احلكم مل يحت�سب �شيئا،
ومر اجلوير من اجلهة اليمنى ومرر ل�سامل لكن ت�سديدته مرت بجوار القائم (د ،)97
ثم �سدد ماريغا بجوار القائم قبل �أن يرتك مكانه للربازيلي مي�شايل (د  ،)98وزج
دياز بجحفلي مكان نا�صر (د  ،)104ونال الأول �إنذارا من �أول مل�سة ،و�سدد مي�شايل
بقوة لكن �ستويكوفيت�ش �صدها برباعة (د  .)107و�أجرى الفيحاء تغيريين مع بداية
ال�شوط الإ�ضايف الثاين بنزول فواز الطري�س ويو�سف احلربي مكان ترايكوف�سكي
و�أبو �سبعان ،و�أزعج مي�شايل دفاعات الفيحاء ب�سرعته ومراوغاته ،لكن النتيجة ظلت
على حالها ليلج�أ الطرفان لركالت الرتجيح .وت�صدى املعيوف لأول ركلة من الربازيلي
رايلر ،ثم �سجل لوبيز والزقعان وت�صدى املعيوف لركلة ال�شوي�ش قبل �أن يح�سم
باناجيوتي�س الركلة الأخرية .و�صدت العار�ضة ت�سديدة �إيغالو ،ثم �سدد الفرج خارج
املرمى ،و�صد �ستويكوفيت�ش كرة احلمدان ،و�سجل �أخريا اجلوير ،لكن النتيجة �آلت
للفيحاء الذي توج ب�أول لقب يف تاريخ البطولة.

ممر شرفي ألبطال
معرض " آيسف الدولي"

���س��ب��ق ان��ط�لاق امل���ب���اراة �إق���ام���ة مم��ر �شريف
م��ن قبل الع��ب��ي ال��ف��ري��ق�ين ،لأب��ط��ال املنتخب
ال�سعودي للعلوم والهند�سة الذين �شرفوا
الوطن يف املعر�ض الدويل (�آي�سف ،)2022
يف بادرة رائعة من وزارة الريا�ضة ،لتكرمي
الطالب والطالبات الذين حققوا  21جائزة
يف املعر�ض� :أبرزها املركز الأول يف الكيمياء

للطالبة دانة العيثان ،كما نال الطالب عبدالله
ال��غ��ام��دي ج��ائ��زة �أف�����ض��ل م�����ش��روع وب��اح��ث،
ليح�صد ط�لاب��ن��ا وط��ال��ب��ات��ن��ا امل��رك��ز ال��ث��اين
عامليا .ونالت تلك اخلطوة �إعجاب الكثريين
يف و�سائل التوا�صل االجتماعي من داخل
وخ����ارج امل��م��ل��ك��ة ،ال��ذي��ن �أ����ش���ادوا بالتكرمي
واللفتة الرائعة من وزارة الريا�ضة.

فقرات غنائية واستعراضية وألعاب نارية

التي �أداه���ا جمموعة م��ن الأط��ف��ال ،ث��م �شدت رابح �صقر �أغنية خا�صة بالنهائي �أي�ضا ،كما
جدة  -هالل �سلمان
بني �شوطي اللقاء ،قدمت العديد من اللوحات الفنانة زينة عماد والفنان عبدالوهاب ب�أغنية �أ�ضافت الألعاب النارية �أجواء رائعة يف ا�ستاد
اال�ستعرا�ضية الفنية وال��ف��ق��رات الغنائية خا�صة بنهائي ك�أ�س امللك ،وبعدها قدم الفنان اجلوهرة الذي تزين بح�ضور ويل العهد.
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بترخيص األسلحة والذخائر
الريا�ض ـ البالد
�أعلنت وزارة الداخلية عن متديد مهلة ال�سماح برتخي�ص
ما لدى املواطنني من �أ�سلحة وذخائر غري نظامية ،وتعليق
�إجراءات امل�ساءلة النظامية والعقوبات الواردة يف نظام
الأ�سلحة والذخائر ،التي ت�شمل الغرامات املالية وال�سجن
واحل��رم��ان م��ن ال�ترخ�ي����ص للمخالفني ،وذل ��ك مل��دة ع��ام
اعتبا ًرا من تاريخ 1443 /10 /17ه �ـ .و�أهابت ال��وزارة
بعموم املواطنني املبادرة بالإبالغ عمّا لديهم من �أ�سلحة
وذخ�يرة غري مرخ�صة ،وف ًقا لنظام الأ�سلحة والذخائر
ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م  )45 /وتاريخ 7 / 25
1426 /ه�ـ والئحته التنفيذية والتعليمات ال�صادرة بهذا
ال�ش�أن ،وكذلك الأ�سلحة التي �آلت �إليهم بالإرث �أو الو�صية،
وت�سليمها طواعية� ،أو ت�صحيح و�ضعها يف �أق��رب مركز
�شرطة قبل نهاية املهلة بتاريخ 1444 /10 /16هـ.
و�أ�شارت وزارة الداخلية �إىل �أنه ميكن احل�صول على
النماذج والتعليمات اخلا�صة بذلك عرب موقع ال��وزارة
 ،www.moi.gov.saوحجز موعد احل�ضور عرب
خدمة املواعيد مبن�صة �أب�شر.

سلة "طائف الورد"
تحتل الصدارة العالمية

الطائف  -البالد
ك�سرت " �س ّلة" ط��ائ��ف ال ��ورد ال��رق��م القيا�سي العاملي
امل�سجل يف منظمة غيني�س العاملية للأرقام القيا�سية با�سم
�س ّلة ال��ورد ال�سنغافورية منذ ع��ام 2018م ،حيث جاءت
�أب �ع��اد �س ّلة ط��ائ��ف ال ��ورد  12.129م�تر ط��ويل ،و7.98
�أمتار عر�ض ،وارتفاع  1.297مرت ،يف حني كانت �أبعاد
ال�س ّلة ال�سنغافورية � 9.47أمتار طولية،و� 6أمتار عر�ض،
وارتفاع  1.2مرت.

"روبورت ذيك" لتقديم
خدمات اإلفتاء الشرعي
مكة املكرمة -البالد
وف ��رت رئ��ا��س��ة � �ش ��ؤون احل��رم�ين "الروبورت التوجيهي
الذكي" اخلا�ص بتقدمي خدمات الإف�ت��اء بالرتجمة الفورية
ب ��إح��دى ع�شرة لغة عاملية ،يف ع��دد م��ن امل��واق��ع وامل�صليات
الن�سائية بامل�سجد احل��رام .ويقدم الروبورت خدمات الإفتاء
والتوجيه والتعريف بكيفية �أداء املنا�سك لقا�صدات امل�سجد
احلرام بطريقة �إلكرتونية حديثة عرب نظام ال�شبكة الال�سلكية
واي ف��اي وب�سرعة ( )٥جيجا هرتز متكن من انتقال �سريع
وعال للبيانات ،ومن خالل عدد من �أ�صحاب الف�ضيلة والق�ضاة
ٍ
و�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات .
وي�ستقبل "الروبورت التوجيهي الذكي" قا�صديه من خالل
�شا�شة ( )٢١بو�صة تعمل باللم�س ،وت��دع��م اللغة العربية
والإجنليزية والفرن�سية والرو�سية والفار�سية والرتكية
واملالوية والأوردي��ة وال�صينية والبنغالية والهو�ساوية ،كما
يتميز بت�صميم ع�صري وم��رن ي�سمح مبرونة تنقله لتقدمي
خدمات الإف�ت��اء ال�شرعي يف �أرج��اء امل�سجد احل��رام ،ونظام
ك��ام�يرات عالية الو�ضوح وال��دق��ة تتيح الت�صوير املحيطي
�ال يف ال�صوت ،والتقاطه
للموقع و�سماعات ذات و�ضوح ع� ٍ
بتقنيات �إزالة ال�ضو�ضاء.

تاريخ وتراث
الباحة -البالد
ت�سطع ال�ف�ن��ون ال�شعبية يف خمتلف
مناطق اململكة جم�سد ًة �أ�صالة الإن���س��ان ومت�سكه
بالفلكلور ،و�أم�س اختتمت فعاليات املعر�ض الرتاثي" لنا
تاريخ " الذي نظمته الغرفة التجارية ال�صناعية مبحافظة املخواة،
بالتعاون مع جلنة الثقافة والفنون باملحافظة ،وذلك ب�صالة املعار�ض
مبقر الغرفة.
حيث �شهد املعر�ض ،الذي افتتحه حمافظ املخواة غالب بن غالب �أبو خ�شيم،
عر�ض نحو  3000قطعة �أثرية تعك�س تاريخ حمافظة املخواة ،كما ت�ضمن العديد
من الفعاليات التي حتاكي تاريخ املحافظة؛ من حيث ا�ستقبال الزوار ومظاهر الزواج
يف املا�ضي ،وامل�أكوالت ال�شعبية قدميًا والأزياء الرتاثية.

عمرو دياب يطرح "اللى يمشى يمشى"
القاهرة  -البالد

ط��رح الفنان عمرو دي��اب �أغنية جديدة حتمل ا�سم "اللى
مي�شى مي�شى" ،من كلمات تامر ح�سني وحلن مدين ،وتوزيع
توما.
وت�صدر عمرو دي��اب تريند "تويرت" �أوائ ��ل ال�شهر
اجل� ��ارى ب �ع��د ط ��رح �أغ �ن �ي �ت��ه "هتدلع" م��ن كلمات
حممد ال�ق��اي��ات��ي ،و�أحل ��ان حممد يحيى ،وت��وزي��ع
�أحمد �إبراهيم ومك�ساج وديجيتال ما�سرت �أمري

أطعمة تعيق النوم بسرعة
جدة  -البالد

ك�شف تقرير �صحي عن �أربعة �أطعمة ميكن �أن تعيق
النوم ب�سرعة ،من بينها الآي�س كرمي.
وقال خبري التغذية ال�صحيحة الدكتور دانييل برييز
فيدال ،وفقا ل�صحيفة "الديلي �إك�سربي�س"� :إن قائمة
الأطعمة التي جتعل النوم �سريعًا �أم ًرا �صعبًا ،ت�شمل �إىل
جانب الآي�س كرمي ،اجلنب ،والتوابل احلارة ،والكعك،
نا�صح ًا بعدم تناولها يف ال�ف�ترة امل�سائية .و�أ��ض��اف:
"عندما ن�أكل يحول اجل�سم الطعام �إىل طاقة ُتبقي
ً
م�ستيقظا ومتنعه من النوم ،كما �أن املعدة ال
ال�شخ�ص

أطعمة
تؤخر النوم

1

اآليس كريم

2

ت�ستجيب له�ضم الطعام ال��ذي يتناوله ال�شخ�ص ليلاً ؛
مما ي�ؤدي �إىل ال�شعور بعدم الراحة والإزعاج" .ولفت
�إىل �أن تناول الآي�س كرمي ليلاً  ،ي�سبب ارتفاع م�ستوى
الأن�سولني يف الدم ،ويعقد عملية االنتقال �إىل النوم ،لأنه
يعمل كمادة حمفزة مثل الكافيني.
وباملقابل� ،أ�شار �إىل �أن تناول املوز يف امل�ساء مف�ضل،
الحتوائه على البوتا�سيوم واملغني�سيوم� ،أو اللوز الغني
بالكال�سيوم ،فهذه امل��واد ت�ساعد على ا�سرتخاء اجل�سم
والع�ضالت ،حُ َ
وت��ول احلم�ض الأميني تريبتوفان �إىل
امليالتونني الذي يحفز على النوم.
الجبن والكعك

3

التوابل الحارة

حمرو�س ،بينما �أحيا دي��اب  3حفالت فى مو�سم عيد الفطر
املا�ضى فى اململكة والإمارات والكويت.
و�شارك دياب ،جمموعة �صور متنوعة من احلفل الغنائى
الأخري له خالل رحلته اخلليجية ،حيث ن�شر اللقطات املميزة
من احلفل التى تظهر ت�ألقه على امل�سرح واحل�ضور اجلماهريى
ال�ضخم ،عرب ح�سابه ال�شخ�صى على موقع "�إن�ستغرام".
وي�ترق��ب جمهوره ب�شغف ط��رح امل��زي��د م��ن الأغ �ن �ي��ات ،كما
تعودوا من اله�ضبة على مدى ال�سنوات املا�ضية.

الشوكوالتة المحالة
طبيعيً ا أكثر فائدة
جدة  -البالد

ن�صح خ�براء التغذية ب�أهمية �أال
حتتوي ال�شوكوالتة ال�صحية على
ال�سكر ،و�أن يحل حملها الكاكاو.
و�أ�� �ش ��ارت خ �ب�يرة ال�ت�غ��ذي��ة ال��رو��س�ي��ة
ال��دك�ت��ورة فالنتينا ج��وك��وف��ا ،وف�ق��ا لوكالة
"نوفو�ستي"� :إن ال�شوكوالتة التي حتتوي
�ضمن م�ك��ون��ات�ه��ا ع�ل��ى ال���س�ك��ر لي�ست م �ف �ي��دة؛ بل
يجب �أن يحل حملها ال�ك��اك��او .كما يجب االن�ت�ب��اه �إىل
�أن ال�شوكوالتة املفيدة ،يجب �أال حتتوي على مركبات غري

�ضرورية مثل حم�سنات النكهة وامل��ذاق وغريها ،مبينة �أنه �إذا
كان ال�شخ�ص من حمبي ال�شوكوالتة الداكنة؛ ف�إنها يجب �أن
حتتوي على م�سحوق بذور الكاكاو فقط .وعموما يجب اختيار
ال�شوكوالتة املحتوية على حُمل َّيات طبيعية مثل الع�سل والتمر؛
لأنها �صحية �أكرث ولذيذة .ون�صحت اخلبرية حمبي ال�شوكوالتة
باحلليب با�ستبدالها بال�شوكوالتة ال��داك �ن��ة ،واالن �ت �ب��اه �إىل
ال�شوكوالتة ال�صحية املحتوية على الفواكه املجففة .وتابعت:
"حتتوي هذه ال�شوكوالتة يف تركيبها على �إ�سومالت (بديل
لل�سكر) وم�ستحلبات؛ لذلك ال يجب تناول �شوكوالتة حمتوية
على مثل هذه املواد".

