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جدة - وا�س
تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س 
�سولت�س.وجرى خالل  اأولف  الأملاين  امل�ست�سار  من  هاتفيًا،   ات�ساًل  الوزراء،  جمل�س 
الت�سال، ا�ستعرا�س اأوجه العالقات الثنائية بني اململكة واأملانيا وفر�س التعاون 

امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني و�سبل تطويرها.
املبذولة  واجلهود  والدولية  الإقليمية  الأو�ساع  م�ستجدات  بحث  جرى  كما 
اأبرز  ا�ستعرا�س  جانب  اإىل  وال�ستقرار،  ال�سالم  يحقق  مبا  ب�ساأنها 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.
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تفوقها زاد  شغفها لتحقيق المزيد من اإلنجازات
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 لمى تحصد ثالث جوائز في أولمبياد الفيزياء 

الريا�ض ـ البالد 
حــقــقــت املـــــراأة الــ�ــســعــوديــة مــن خــال 
م�سروعات ريادة االأعمال جناًحا الفًتا 
خــا�ــســًة مــع تــ�ــســارع مــعــدالت التغيري 
امل�سروعات  بدًءا من  االأعمال  بيئة  يف 
ال�سغرية اإىل افتتاح امل�سانع، واأثبتت 
وجودها، وو�سعت ب�سمة م�سرفة من 
والــدولــيــة  املحلية  م�ساركاتها  خــال 
حتقيقا  التمكني  بــرامــج  مــن  مدعومة 
وال�ستثمار   ،  2030 روؤيـــة  الأهــــداف 
ـــوؤون  ـــ�ـــس ـــــع جمــلــ�ــس ال طـــاقـــاتـــهـــا دف
من  بــالــعــديــد  والتنمية  االقــتــ�ــســاديــة 
االأهــداف  لتحقيق  التنفيذية  الربامج 
اململكة  لــروؤيــة   96 الـــ  اال�سرتاتيجية 
بدءًا بتد�سني برنامج التحول الوطني 
ا�سرتاتيجيا  هدًفا   36 على  املحتوي 
يــدعــم الــتــمــكــني االقــتــ�ــســادي لــلــمــراأة 
العمل،  �سوق  يف  م�ساركتها  وزيـــادة 
ومتــكــيــنــهــا عـــرب مــنــظــومــة اخلــدمــات 

غري  القطاع  منــو  ودعــم  االجتماعية، 
التطوعي،  العمل  وت�سجيع  الربحي، 
واإطاق برنامج حتقيق التوازن املايل 
الهادف اإىل تعزيز االإدارة املالية، ودعم 
واالقت�سادية  االجتماعية  االأهــــداف 

التي ت�سعى الروؤية اإىل حتقيقها.
ولتعزيز ثقافة االبتكار، اأولت حكومة 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
الله  اآل �سعود - حفظه  بن عبدالعزيز 
االأعــمــال  وريــــادة  االبــتــكــار  جانبي   -

اهتماًما كبريا. 
يف  ال�سعودية  املـــراأة  جتــربــة  وتـــربز 
ب�سكل  ال�سعودي  اال�ستثماري  الواقع 
الفت، حيث حازت م�ساهمة الن�ساء يف 
ال�سركات النا�سئة م�ساحة مقّدرة وذلك 
بعد امتاك املهارات واالآليات الازمة 
للتقّدم والنجاح، والنماذج التي تثبت 
جناحها يف قطاع ريادة االأعمال كثرية 

ومتنوعة.

جمال  �سعوديات  �سقيقات   4 دخــلــت 
يف  وجنحن  ال�سيدلة  عــرب  الــتــجــارة 
والدتهن.  بدعم  �سيدليات   4 افتتاح 
مي  وهـــي   ال�سقيقات  اإحـــدى  وقــالــت 
بال�سيدلة  الــتــحــقــن  اأنـــهـــن  عــبــدالــلــه 
كانت  الــتــي  والــدتــهــن  لرغبة  حتقيقا 
اأمنيتها اأن ي�سبحن طبيبات. وتابعت 
اأدوات  تهديهن  كــانــت  والــدتــهــن  اأن 
منهن  اأي  تنجح  كانت  عندما  طبيب 

بتفوق.
اأن  اأو�سحت منار عبدالله   من جهتها 
والدتهن ح�سلت على قر�س من خال 
رهن املنزل وقمن بافتتاح ال�سيدليات. 

وحققن التميز يف جمال عملهن. 
 فيما اأو�سحت  دينا عبدالله اإىل اأنهن 
ناجح  املــ�ــســروع  يــكــون  اأن  يطمحن 
�سيدليات  �سل�سلة  عن  وعبارة  وكبري 
تـــراعـــي اجلـــــودة والــتــمــيــز يف كــافــة 

االعمال التي يقمن بها. 

 مواطن
يحقق حلمه بـ"الشيوالت"

سعوديات
يدخلن التجارة عبر الصيدلة

الريا�ض ـ البالد 
ـــــن روؤيـــــــة  انـــــطـــــاًقـــــا م

ورهانها   2030 اململكة 
ال�سباب  على  امل�ستمر 
الـــ�ـــســـعـــودي الـــواعـــد 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــم مـــن 
ـــــرب الــفــئــات  اأهــــم واأك

االأ�ــــســــا�ــــســــيــــة فــيــهــا. 
لتحقيق  �ــســعــيــهــا  ويف 

اجلهات   اأطلقت   ، الــروؤيــة 
الكثري  اململكة   يف  املخت�سة 

لتمكني  وامل�ساريع  الربامج  من 
الــ�ــســبــاب �ــســمــن بـــرامـــج ومــ�ــســاريــع 

ـــادة  ــهــدف زي ــتــحــول الــوطــنــي، ب ـــادرات ال ـــب م
م�ساركة ال�سباب اجتماعًيا ويف �سوق العمل.

العمل  الذين حققوا طموحاتهم يف جمال  ال�سباب   ومن 
احلر ال�ساب فهد الذي انخرط يف  مهنة قد تبدو لاآخرين 
»ال�سيول«،  معدات  قيادة  وهــي  دخــل،  بها  ولي�س  �ساقة 
مو�سًحا اأن دخلها اأف�سل من دخل املوظف، داعًيا ال�سباب 

ال�سعودي للعمل بها.

ملعدة  �سائًقا  كــان  اإنــه  فهد  وقــال 
العمل  مــع  لــكــن  ــيــول«،  ــ�ــس »ال
واحلـــــلـــــم اأ�ــــســــبــــح ميــلــك 
، الفــتــا يف  اأ�ــســطــواًل منها 
العمل  اأن  نف�سه   الــوقــت 
يعمل  حيث  بالفعل  �ساق 
حتت اأ�سعة ال�سم�س ويف 
كــافــة االأجــــــواء، لــكــن  به 
رزق كثري ودخل اأف�سل من 

دخل الوظائف.
اآبـــاءنـــا  اإن   : ــه  بــقــول وتـــابـــع   
واأجـــــدادنـــــا كـــانـــوا يــعــمــلــون يف 
�سيطر   فــرتة  منذ  لكن  »ال�سيول«،  قياد 
الوافدون على هذه املهنة ، مو�سحا  اأن البع�س 
اأن قيادته  رمبا يفزع من حجم »ال�سيول« الكبري ويعتقد 
�سعبة، لكن العك�س هو ال�سحيح، حيث اإن قيادته ت�سبه 

قيادة �سيارة �سغرية.
ال�ساب  فهد يعمل  مبعداته من »ال�سيول«،  اأن  اإىل  ي�سار 
 ، الــهــدم  وعمليات  الــرتبــة   وتــوريــد  الــطــرق  متهيد  يف 
وازديــاد  العمراين  التمدد  مع  خا�سة  يتو�سع  عمل  وهو 

امل�ساريع باململكة.

دورات  ح�سور  يف  م�ساركتي  "بداأت   
من  تاأهلت   ، جدة  حمافظة  يف  اأ�سا�سية 
 ، املطلوبة  االختبارات  واجتزت  خالها 
جامعة  يف  ال�ستاء  مللتقى  تر�سيحي  ومت 
ذلك �سمن  االأمــرية نورة، وتدريبي بعد 
عدد  منه  �سيتاأهل  الذي   ، الفيزياء  فريق 
من الطاب على م�ستوى اململكة لتكوين 

الفريق ال�سعودي الأوملبياد الفيزياء.
واأ�سافت " يف بداية 2019 ُدربنا ب�سكل 
�ساعات يوميًا  م�ستمر ومكثف مبعدل 8 
على طريقة التفكري حلل امل�سائل ، �سواء 
كان التدريب عن بعد اأو يف جامعة امللك 
اأجل  للعلوم والتقنية، وذلك من  عبدالله 
حتى   ، الدولية  للم�ساركات  اال�ستعداد 
املــجــال  قـــوة  يــتــم حــ�ــســاب  كــيــف  تعلمت 

وقطعتني  خيط  با�ستخدام  لاأر�س  املغناطي�سي 
توليد  ميــكــن  كــيــف  وتعلمت  املــغــنــاطــيــ�ــس،  مــن 
وتعلمت  املعدن،  من  قطعتني  بت�سخني  الكهرباء 
با�ستخدام  احللوى  ورق  �سمك  قيا�س  يتم  كيف 

الليزر، وغريها من التجارب العلمية".
وم�ست قائلة " يتم بعد ذلك تر�سيح اأف�سل خم�سة 
توفيق  بعد  واحلمدلله  اململكة،  لتمثيل  طــاب 
يف  الذهبية  امليدالية  وحققت  اململكة  مثلت  الله 
االأوملبياد اخلليجي للفيزياء، امليدالية الربونزية 
وامليدالية  للفيزياء،  البلطيق  �سمال  اأوملبياد  يف 
الربونزية يف االأوملبياد العاملي للفيزياء ، وكان 
والتدريب  للفيزياء  ال�سعودي  املنتخب  لدخويل 
امل�ستمر فائدة كبرية باأن اأ�سبحت الفيزياء مادة 

االأوملــبــيــاد  جتــربــة  ومــن  منها  وتعلمت  جميلة، 
الكثري".

مهاراتها  من  زادت  م�ساركاتها  اأن  اإىل  واأ�سارت 
على  بالتعرف  التفكري،  يف  قدراتها  وتــطــورت 
ـــدول،  ال خمتلف  مــن  املت�سابقني  مــن  جمــمــوعــة 
،باالإ�سافة  والتوا�سل  القيادة  جمال  يف  خا�سك 
كــون  ــوقــت  ال اإدارة  يف  مــهــاراتــي  تــطــويــر  اإىل 
كان  فيما  الدرا�سة،  خال  حتى  م�ستمر  التدريب 
الله يف ما و�سلت  الف�سل بعد  لوالدي ووالدتي 
لهم دور كبري يف  دعــمــوين وكـــان  ،الــذيــن  اإلــيــه 
ت�سجيعي، لتجربة اأ�سياء جديدة لك�سب املهارات 

والتعلم، ومنها برامج موهبة.
كان   ، لتحقيقه  اأن و�سع هدف حمدد  واأو�سحت 
التحدي  خلــو�ــس  كموهوبة  يحفزها  مــا  اأبـــرز 

وجتــربــة   ، ــهــدف  ال هـــذا  لتحقيق 
االأ�سياء اجلديدة اأبرز ما يحفزها 
بهدف التعلم، باالإ�سافة اإىل روح 
املناف�سة وهي جزء مما يحفزها 

للم�ساركة يف امل�سابقات.
ــــال عــبــدالــرحــمــن  مـــن جــهــتــه ق
االأهــــــــدل والــــــد الـــطـــالـــبـــة ملــى 
مليئة  كــانــت  ابــنــتــه  رحــلــة  اإن 
وا�سفا  العلمية،  بالتحديات 
موهوبة  كــانــت  بــاأنــهــا  ابــنــتــه 
يف  ومتميزة  �سغرها،  منذ 
م�ستقبل  وينتظرها  املدر�سة 
ــن  ــدي ال ــرق يف خـــدمـــة  ــس مــ�
ميول  اأن  مبينًا   ،" والوطن 
ب�سبب  كــان  للفيزياء  ابنته 
متيزها بالقدرة على التعلم والرتكيز 
الله  رزقــهــا  وقــد   ، املعلومات  وربــط 
وامل�سرفني ذوي  املدربني  من  بنخبة 
املتميز،  واالهتمام  العالية  اخلربة 
كــبــري واملـــهـــم هو  لــهــم دور  وكــــان 
على  والعمل  خطة  ور�سم  الرتكيز 
ملوؤ�س�سة  �سكره  ،مقدمًا  حتقيقها 
امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة 
واالإبداع ، ورجالها القائمني على 
اململكة  وبنات  اأبــنــاء  م�ساركات 
يف حمــافــل االإبـــــداع واالبــتــكــار 
وغريها   ، العلمية  واالأوملــبــيــاد 

من االأن�سطة العلمية.

جدة ـ البالد 
وحتقيق  ال�سغف  ملوا�سلة  يدفعها  العاملي  الفيزياء  اأوملبياد  يف  جوائز  ثاث  على  ح�سولها  اأن  االأهــدل  ملى  الطالبة  اأكــدت 
اإجنازات كبرية للمملكة ، ت�ساف للميداليات الذهبية احلا�سلة عليها يف االأوملبياد اخلليجي للفيزياء ،وامليدالية الربونزية 

يف االأوملبياد العاملي للفيزياء ،وامليدالية الربونزية يف اأوملبياد �سمال البلطيق للفيزياء.
وعن بداية رحلتها يف اأوملبياد الفيزياء من خال م�سابقة موهوب، والتي �ساركت فيها عدة مرات قالت:
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البالد – حممد عمر 
عقد  �أم�س  �ليمن،  و�إعمار  لتنمية  �ل�سعودي  �لربنامج  وقع 
حمافظة  يف  �لعام  عدن  م�ست�سفى  و�إد�رة  ت�سغيل  م�سروع 
عدن، �متد�دً� لدعم �ململكة �لعربية �ل�سعودية �مل�ستمر لل�سعب 
�حلرمني  خ��ادم  من  بتوجيهات  �ليمنية  و�حلكومة  �ليمني 
�آل �سعود و�سمو ويل  �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز 
عهده �لأمني �لأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز -حفظهما 
�لله-، بتكلفة بلغت 330.537.081 ريال �سعودي، حتقيقًا 
ل�ستفادة �أكرث من 438.000 م�ستفيد �سنوًي، و�لذي �سيبد�أ 
�لت�سغيل خالل فرتة 90 يوم بعد �كتمال ��ستعد�د�ت �لكادر 
�لأدوي���ة  وو���س��ول  �مل�ست�سفى  �أج��ه��زة  و�خ��ت��ب��ار�ت  �لطبي 
و�مل�ستلزمات �لطبية، و�سيعمل �مل�ست�سفى بقدرة 50% لل�سنة 
�لأوىل �إ�ستجابة للحاجة �لعاجلة ملحافظة عدن وما جاورها، 

على �أن يعمل بقدرة ��ستيعابية كاملة خالل �ل�سنة �لثانية.
ح�سر مر��سم توقيع عقد م�سروع ت�سغيل و�إد�رة م�ست�سفى 
لتنمية  �ل�سعودي  �لربنامج  على  �لعام  �مل�سرف  �لعام  عدن 
ووزي��ر  جابر،  �آل  �سعيد  بن  حممد  �ل�سفري  �ليمن  و�إع��م��ار 
بحيبح،  حممد  قا�سم  �ل��دك��ت��ور  و�ل�سكان  �لعامة  �ل�سحة 
وم�ساعد  و�ل�ستثمار،  للتنمية  �ل�سعد  جمموعة   وممثل 
�لعطا�س،  ح�سن  �ملهند�س  �ل��ربن��ام��ج  على  �ل��ع��ام  �مل�سرف 
�ل�سندوق  يف  �لعربية  �ل���دول  عمليات  �إد�رة  ع��ام  وم��دي��ر 
وذلك  �لعبيد،  عبد�لله  بن  بندر  �ملهند�س  للتنمية  �ل�سعودي 
يف مقر �لربنامج �ل�سعودي لتنمية و�إعمار �ليمن يف مدينة 

�لريا�س.
�ل�سحي  �لقطاع  �أد�ء  حت�سني  يف  م�ساهمًا  �مل�سروع  وياأتي 
�ملقدمة مبحافظة عدن وما جاورها،  ورفع جودة �خلدمات 
و�لرفاه  �جليدة  �ل�سحة  تعزيز  يف  �مل�سروع  ي�ساهم  كما 
وحت�سني �خلدمات �لطبّية �ملقدمة لل�سعب �ليمني، بالإ�سافة 
�أطيافهم  بكافة  �ل��ع��الج  على  ح�سولهم  ف��ر���س  زي���ادة  �إىل 

و�أعمارهم و�أجنا�سهم.
�إىل  بالإ�سافة  نوعية  عيادة   14 على  �مل�ست�سفى  ويحتوي 
مركز �لقلب، وت�سمل �لعياد�ت يف �مل�ست�سفى: عيادة �لعيون، 
عيادة �لأطفال، عيادة �جللدية، عيادة �لأ�سنان، عيادة �لأذن 
و�لأنف و�حلنجرة، عيادة �لعظام، عيادة �لباطنية، وعيادة 
�ل�سحة �لإجنابية، وكذلك غرفة للمناظري و�لعالج �لطبيعي.
مربع  مرت    20.000 �لعام  ع��دن  م�ست�سفى  م�ساحة  وتبلغ 
ب�سعة  طبية  ومعدة  جهاز  من   2187 ب�  جتهيزه  مت  و�ل��ذي 
جميع  �مل�����س��روع  ووف��ر  �سرير،  �سعة   270 بلغت  �سريرية 
�أجهزة �لتكييف �ملركزي للم�ست�سفى بالإ�سافة �إىل �للوحات 
�لرئي�سية و�لفرعية وغريها، وتوريد وتركيب  �لإلكرتونية 

حمرقة �لنفايات �ل�سارة.
 5 ع��رب  �لكهربائية  �ل��ط��اق��ة  ت��وف��ري  يف  �مل�����س��روع  و���س��اه��م 
�إ�سافية( بقدرة 1600 كيلو فولت  �أ�سا�سية، 2  حمولت )3 
 500 ف��ول��ت    )0.23/0.4/11( ب��ق��درة  وحم���ولت  �م��ب��ري 
كيلو   1000 بقدرة  ط��و�رئ  مولد  لتوفري  بالإ�سافة  هرتز، 

فولت �مبري، و 5 مولد�ت بنظام لوحات تز�مني.

�لعربية  �ململكة  م��ن  كهدية  �ل��ع��ام  ع��دن  م�ست�سفى  و�أن�سئ 
�ل�سعودية ل�سعب �ليمن �ل�سقيق، ومت متويله من �ل�سندوق 
وت�سغيله  �أعماله  متابعة  على  ويعمل  للتنمية،  �ل�سعودي 
ويويل  �ليمن.  و�إعمار  لتنمية  �ل�سعودي  �لربنامج  و�إد�رته 
�لربنامج �ل�سعودي لتنمية و�إعمار �ليمن �هتماًما يف قطاع 
متّثل  �لهام  �لقطاع  لهذ�  دعمًا  ق��ّدم  حيث  �ليمن  يف  �ل�سحة 
دعمًا  �لربنامج  قدم  كما  تنموية،  ومبادرة  م�سروع   25 يف 
�لطبية  و�لأجهزة  �ملعد�ت  توفري  عرب  طبيًا  مركزً�  لعدد17 
�لطبية،  و�مل��ر�ك��ز  للم�ست�سفيات  طبية  م��ع��دة  و598  ل��ه��ا، 
لقطاع  لدعم  �إ�سعاف مت توفريها وتخ�سي�سها  �سيارة  و30 

�ل�سحة، و15 عربة ��ستجابة عاجلة عالية �لتجهيز.
لتنمية  �ل�سعودي  �لربنامج  ومبادر�ت  م�ساريع  وتت�سمن 
مدينة  �إن�����س��اء  م�سروع  �ل�سحة  ق��ط��اع  يف  �ليمن  و�إع��م��ار 
�لذي  �ملهرة،  حمافظة  يف  و�لتعليمية  �لطبية  �سلمان  �مللك 

�ململكة  تقدمه  �لذي  �مل�ستمر  للدعم  �متد�ًد�  ياأتي 
خمتلف  يف  لليمنيني  �ل�سعودية  �لعربية 

من  يرفع  مبا  �ليمن،  يف  �لقطاعات 
�خلدمة  وج���ودة  �لأد�ء  ك��ف��اءة 

�مل��ق��دم��ة �ل��ت��ي مت�����س ح��ي��اة 
ب�سكل  �ل��ي��م��ن��ي  �مل���و�ط���ن 

�مل�سروع  ويعد  مبا�سر، 
م��ن �أك����رب �مل�����س��روع��ات 
�ل���ت���ي ت���خ���دم ق��ط��اع��ي 
يف  و�لتعليم  �ل�سحة 
�ل����ي����م����ن وحت��ت�����س��ن��ه 

حم��اف��ظ��ة �مل���ه���رة، حيث 
�لأوىل  �مل��رح��ل��ة  ت�����س��م��ل 

تعليمي  م�ست�سفى  ب��ن��اء 

متكامل ب�سعة 110 �أ�سرة.
يف  و�لتعليمية  �لطبية  �سلمان  �مللك  مدينة  م�ساحة  وتبلغ 
حمافظة �ملهرة مليون مرت مربع، �سعًيا �إىل تغطية �حتياج 
ما  و�حتياج  �ل�سحة،  قطاع  م�ساريع  م��ن  �مل��ه��رة  حمافظة 

جاورها من حمافظات.
كما ت�سمنت م�ساريع ومبادر�ت �لربنامج �ل�سعودي لتنمية 
�لعمليات  مركز  �إن�ساء  �ل�سحة  قطاع  يف  �ليمن  و�إع��م��ار 
�ملهرة على  �لغي�سة يف  مل�ست�سفى  �لتابع  �ملركزة  و�لعناية 
جهاًز�   134 بنحو  وجتهيزه  مربع  م��رت   1000 م�ساحة 
و�لعزل،  �لعمليات  مناطق  مر�فقه  وت�سمل  طبية،  ومعدة 
�لقلب  لتخطيط  جهاز�   15 �سملت  �ملركزة،  للعناية  وغرًفا 
وعناية  �إفاقة  �سرير   13 و  �حليوية،  �لعالمات  ومتابعة 
للو�ئح  طبًقا  �لأد�ء  ج��ودة  تطوير  على  ا  حر�سً م��رك��زة، 
و�ملعايري �لتقنية �ملتعلقة ب�سالمة �ملر�سى ورعاية �حلالت 

�ملزمنة ومكافحة �لعدوى.
�ل�سعودي  كما ت�سمل م�ساريع �لربنامج 
�لقطاع  يف  �ليمن  و�إع��م��ار  لتنمية 
�ل�����س��ح��ي م�������س���روع ت���وري���د 
م����ع����د�ت ط��ب��ي��ة و�أج����ه����زة 
مل��رك��ز �ل��غ�����س��ي��ل �ل��ك��ل��وي 
�جلمهوري  بامل�ست�سفى 
ب�����ع�����دن، وم���������س����روع 
طبية  م���ع���د�ت  ت��وف��ري 
و�أج��ه��زة مل��رك��ز �سحب 
ت�سهياًل  ب��ع��دن؛  �ل����دم 
وت�������س���ري���ًع���ا حل�����س��ول 
ج���م���ي���ع �لأه���������ايل ع��ل��ى 
�لالئقة،  �لطبية  �ل��رع��اي��ة 

�لعام وم�ست�سفى كرى  ماأرب  وكذلك جتهيز م�ست�سفى هيئة 
�لعام وم�ست�سفى 26 �سبتمرب مبعد�ت طبية و�أجهزة متنوعة 

بلغ عددها 62 جهازً� ومعدة.
 م�شاريع طبية

وت�سمل �مل�ساريع �لطبية �لتي قدمها �لربنامج �ل�سعودي لتنمية 
يف  �ل�سحي  نوجد  مركز  تاأهيل  �إعادة  م�سروع  �ليمن  و�إعمار 
�سقطرى �ملجّهز ب� 49 جهاز� ومعدة و�أدو�ت طبية، وم�سروع 
�إْذ جرى توفري  �ل�سحي ب�سقطرى  تاأهيل ملركز عمدهن  �إعادة 
30 جهاز� ومعدة و�أدو�ت طبية، وم�سروع �إعادة تاأهيل مركز 
�لكلوي  �لغ�سيل  مركز  �إن�ساء  وم�سروع  و�لطفولة،  �لأمومة 

َز ب� 83 جهاز� ومعدة و�أدو�ت طبية. باملهرة �لذي ُجهِّ
�سيار�ت  �ليمن  و�إعمار  لتنمية  �ل�سعودي  �لربنامج  وّف��ر  كما 
�مل�سابني  لنقل  �لطبية  �لتجهيز�ت  بكامل  �ملجهزة  �لإ�سعاف 
و�حلالت �حلرجة �لتي حتتاج �إىل تدخل طبي يف حمافظات 

ماأرب و�سقطرى وح�سرموت وحجة و�جلوف.
�ليمن  و�إعمار  لتنمية  �ل�سعودي  �لربنامج  م�ساريع  و�أ�سهمت 
�لطبية، وح�ّسنت من  كفاءة �خلدمات  �ل�سحة يف رفع  بقطاع 
جودة �لرعاية �ل�سحية �ملقدمة للم�ستفيدين �ليمنيني، ووفرت 
ما يحتاجه �لقطاع �ل�سحي تعزيزً� جلاهزية �ملن�ساآت �ل�سحية 

يف خمتلف �ملحافظات �ليمنية.
عدن  مل�ست�سفى  �مل�سغلة  و�لتنمية  لال�ستثمار  �ل�سعد  جمموعة 
يف  �ل�سعودي  �ل�سالم  مل�ست�سفى  �أي�سًا  �مل�سغلة  ه��ي  �ل��ع��ام، 
حجة،  حمافظة  يف  �ل�سعودي  و�مل�ست�سفى  �سعدة  حمافظة 
�أن�ساأتها  �ل��ت��ي  �مل�ساريع  �أك���رب  �أح���د  �مل�ست�سفيني  يعد  حيث 
�أجود  تقدم  بكو�در طبية  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  و�سغلتها 
�مل�ستوى،  رفيعة  �أ�س�س  على  و�لطبية  �لعالجية  �خل��دم��ات 
�لعالقات  ومتانة  قوة  على  �ل�ساهدة  �لطبية  �ملعامل  من  وهي 

�حلميمية بني �ململكة و�ليمن منذ عقود طويلة.
�لعا�سمة  غرب  �سمال  حجة  مبحافظة  �ل�سعودي  �مل�ست�سفى  ويقع 
�سرير�،   )200( بنحو  تقدر  ��ستيعابية  بطاقة  خدماته  �سنعاء 
ويتوفر  م�ستفيد،   )1700( �ليومي  �مل�ستفيدين  ع��دد  ويتجاوز 
تقدم  وع��ز�ب(  )عو�ئل  باملوظفني  خا�س  �سكن  �مل�ست�سفى  د�خ��ل 
�لكاملة كما مت توفري متجر لتلبية جميع  لهم فيه خدمات �لإعا�سة 
يقع  ا  و�أي�سً �خلا�س.  �ل�سكن  د�خل  �لالزمة  �ليومية  �لحتياجات 
م�ست�سفى �ل�سالم �ل�سعودي ب�سعدة �سمال �لعا�سمة �سنعاء ويقدم 
خدماته بطاقة ��ستيعابية تقدر بنحو )170( �سرير�، ويتجاوز عدد 

�مل�ستفيدين �ليومي )3000( م�ستفيد، ويتوفر د�خل �مل�ست�سفى 
�سكن خا�س باملوظفني )عو�ئل وعز�ب( وتقدم لهم فيه خدمات 

�لإعا�سة �لكاملة. وقدم �لربنامج �ل�سعودي لتنمية و�إعمار 
يف  نفذها  تنموية  ومبادر�ت  م�سروعات   )207( �ليمن 

�ليمنيني  لالأ�سقاء  خدمة  �ليمنية  �ملحافظات  خمتلف 
يف )7( قطاعات �أ�سا�سية، وهي: �لتعليم، و�ل�سحة، 

�ل�سمكية،  و�ل��رثوة  و�ل��زر�ع��ة  و�لنقل،  و�ملياه، 
بالإ�سافة  �ملوؤ�س�سات �حلكومية  وبناء قدر�ت 

�إىل تنفيذ �لعديد من �لرب�مج �لتنموية.
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كلمة

مواقف مشرفة
�ليمن  يف  �ل�سحي  �لقطاع  يحظى 
�ململكة  ب��ر�م��ج  يف  ك��ب��ري  ب��اه��ت��م��ام 
 ، �ل�سقيق  �ليمني  لل�سعب  �لد�عمة 
�لإن�سانية  مبادر�تها  منظومة  �سمن 
�لتي  �مل�سرفة  و�ملو�قف  و�لتنموية 
ي�����س��ط��ره��ا �ل���ت���اري���خ ب����اأح����رف من 
�مللك  فاإىل جانب جهود مركز  ن��ور.  
�سلمان لالإغاثة و�لأعمال �لإن�سانية ، 
يو��سل  �لربنامج �ل�سعودي لتنمية 
�مل�ساريع  مئات  تنفيذ  �ليمن  و�إعمار 

يف خمتلف �ملحافظات �ليمنية.
عقد  توقيع  ياأتي  �لإط���ار  ه��ذ�  ويف   
م�ست�سفى  و�إد�رة  ت�سغيل  م�سروع 
�أن�����س��ئ كهدية  ع���دن �ل��ع��ام، و�ل����ذي 
�مل�ستمر  لدعمها  �متد�دً�  �ململكة  من 
بتوجيهات  �ليمن  وحكومة  ل�سعب 
�مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  من 
ويل  و�سمو  عبد�لعزيز،  بن  �سلمان 
عهده �لأمني -حفظهما �لله-، �إ�سهاما 
�ل�سحي  �ل��ق��ط��اع  �أد�ء  حت�سني  يف 
ورف�����ع ج�����ودة �خل����دم����ات �مل��ق��دم��ة 
كما  ج��اوره��ا،  وم��ا  ع��دن  مبحافظة 
�ل�سحة  تعزيز  يف  �مل�سروع  ي�سهم 
وزي��ادة  خدماتها  وحت�سني  �جليدة  

فر�س �لعالج.
منظومة  م���ع  ي��ت��ك��ام��ل  �لإجن������از  ه���ذ�   
�ل�����س��ح��ي �لتي  �ل��ت��ط��وي��ر  م�����س��روع��ات 
يقوم بها �لربنامج �ل�سعودي ومن �أبرز 
ثماره �أي�سا "مدينة �مللك �سلمان �لطبية 
وتعد  �ملهرة،  حمافظة  يف  و�لتعليمية" 
من �أكرب �مل�سروعات �لتي تخدم قطاعي 
�لوقت  �ليمن، يف  �ل�سحة و�لتعليم يف 
�لتنمية  م�سروعات  فيه  تتو��سل  �لذي 
�مل��و�ط��ن  ق���در�ت  بتاأهيل  �ل�سلة  ذ�ت 
�ليمني يف �لأن�سطة �لقت�سادية لتاأمني 

حياة �أف�سل.

\الريا�ض - البالد
و�لأع��م��ال  لالإغاثة  �سلمان  �مللك  مركز  و����س��ل 
�خلريي  �لأمل  خمبز  م�سروع  تنفيذ  �لإن�سانية 
وق�ساء  ع��ك��ار  حمافظة  يف  �لثالثة  مبرحلته 
بتوزيع  �مل�سروع  يقوم  حيث  لبنان،  يف  �ملنية 
�ملحتاجة  للعائالت  يوميا  خبز  ربطة   20.000
م���ن �ل�����س��وري��ني و�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني و�مل��ج��ت��م��ع 
ي�ستفيد  لبنان،  �سمال  يف  �لقاطنني  �مل�ست�سيف 
منه 10.000 عائلة، مبعدل ربطتني لكل �أ�سرة.

�لتطوعي  �لطبي  �ل��ربن��ام��ج  �مل��رك��ز  و�خ��ت��ت��م   
ملكافحة �لعمى و�لأمر��س �مل�سببة له يف مدينة 
�سمن  �ل�سقيقة،  �ملغربية  باململكة  �سي�ساوة 
برنامج "نور �ل�سعودية �لتطوعي"، �لذي �متد 

خالل �لفرتة من 9 حتى 15 �أغ�سط�س 2022م.
للمركز  �لتابع  �لتطوعي  �لطبي  �لفريق  وق���ام 
خالل �حلملة بالك�سف على �أكرث من 3.000 حالة، 
عملية   470 و�إج��ر�ء  طبية،  نظارة   1.250 وتوزيع 

جر�حية لإز�لة �ملاء �لأبي�س تكللت جميعها بالنجاح.
يف  للمركز  �لتابعة  �ملتنقلة  �لطبية  �لعياد�ت  وق��ّدم��ت   
 502 ل�  �لعالجية  خدماتها  حجة،  مبحافظة  عب�س  مديرية 
�أغ�سط�س   2 ح��ت��ى  ي��ول��ي��و   27 م��ن  �ل��ف��رتة  خ���الل  م�ستفيد 
 68 �لوبائية  �لأم��ر����س  مكافحة  ع��ي��ادة  ر�ج��ع  كما  2022م، 
م�ستفيًد�، وعيادة �لطو�رئ 61 مر�جًعا، وعيادة �لباطنية 112 

م�ستفيًد�، وعيادة �ل�سحة �لإجنابية 7 م�ستفيدين.

الرئيس شوكت ميرضيائيف وصل إلى جدة

تعزيز التعاون مع األمم المتحدة

المملكة وأوزبكستان.. تنسيق مستمر وتعاون مثمر

الريا�ض- البالد
��ستقبل نائب وزير �خلارجية �ملهند�س وليد بن عبد�لكرمي 
�ملن�سقة  �أم�����س،  بالريا�س  �ل����وز�رة  مقر  يف  �خل��ري��ج��ي، 
�ملقيمة لالأمم �ملتحدة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سيدة 

ناتايل فو�ستيه.
بني  �لتعاون  �أوج��ه  ��ستعر��س  �ل�ستقبال،  خ��الل  وج��رى 
�ململكة و�لأمم �ملتحدة و�سبل تعزيزها وتطويرها، بالإ�سافة 

�إىل مناق�سة �ملو�سوعات ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.

جدة - وا�ض
رئي�س  مري�سيائيف  �سوكت  �لرئي�س  فخامة  و���س��ل 

جمهورية �أوزبك�ستان، �أم�س �إىل جدة.
�مللِك  مطار  و�سوله  ل��دى  فخامته  ��ستقبال  يف  وك��ان 
عبِد�لعزيز �لدويل، �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري بدر بن 
�سلطان بن عبد�لعزيز �أمري منطقة مكة �ملكرمة بالنيابة، 
عبد�لعزيز  بن  خالد  �ملهند�س  �ل�ستثمار  وزير  ومعايل 
جدة  حمافظة  �أم��ني  ونائب  �مل��ر�ف��ق(،  )�ل��وزي��ر  �لفالح 
���س��رط��ة منطقة مكة  �ل��ق��رين، وم��دي��ر  ب��ن حم��م��د  ع��ل��ي 
�للو�ء �سالح �جلابري، و�سفري خادم �حلرمني  �ملكرمة 
�ل�سريفني لدى جمهورية �أوزبك�ستان يو�سف بن �سالح 
�أحمد  باملنطقة  �مللكية  �ملر��سم  مكتب  ومدير  �لعتيبي، 

عبد�لله بن ظافر.
 و�أكد �سفري جمهورية �أوزبك�ستان لدى �ململكة �أولوغبيك 
�لعربية  و�ململكة  �أوزبك�ستان  عالقات  �أن  مق�سودوف 
 ، ديناميكية  و�كت�سبت طبيعة  ر��سخة،  �ل�سعودية عالقة 

خالل فرتتها �لزمنية �لق�سرية.
مري�سيائيف،  �سوكت  �لرئي�س  فخامة  زي��ارة  �إن  وق��ال 
يف  للم�ساركة  �ململكة  �إىل  �أوزبك�ستان  جمهورية  رئي�س 
قمة �لدول �لعربية �لإ�سالمية �لتي عقدت يف مايو 2017 
�لعالقات  تعزيز  يف  جديدة  �سفحة  د�سنت  �لريا�س،  يف 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة م��ع �ل��ري��ا���س، وي���ويل �جل��ان��ب��ان م��ن��ذ ب��د�ي��ة 
بتطوير  ا  خا�سً �هتماًما  �ل�سعودية  �لأوزبكية  �لعالقات 
حيث  و�ل�ستثماري  و�ل��ت��ج��اري  �لقت�سادي  �ل��ت��ع��اون 
بالتعاون  �خلا�سة  �لتفاقيات  من  �لعديد  �لطرفان  وّقع 

يف �مل���ج���الت �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة و�لق��ت�����س��ادي��ة و�ل��ت��ج��اري��ة 
و�ل�سباب  و�لثقافية  و�لتكنولوجية  و�ل���س��ت��ث��م��اري��ة 
�جلوي  و�لنقل  �ل�سريبي  �لزدو�ج  وجتنب  و�لريا�سة 

وحماية وت�سجيع �ل�ستثمار.
�لوقت  يف  يجري  �أن��ه  ع��ن  �أوزبك�ستان  �سفري  وك�سف 
بني  للتوقيع  �جلديدة  �لتفاقيات  �إع�د�د  عملي�ة  �لر�ه�ن 

�ل�سعودية  �لعربية  و�ململكة  �أوزبك�ست�ان  جمهوري�ة 
حكوم�ة  ب��ني  �ت��ف��اق��ي��ات   4 �سمنه�ا  م��ن  و   12 وع��دده��ا 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  وح��ك��وم�����ة  �أوزب��ك�����س��ت�����ان  ج��م��ه��وري�����ة 
�ل�سعودية و8 �تفاقيات بني �لوز�ر�ت و�لإد�ر�ت �ملعني�ة.
و�أفاد باأن �لعالقات �ل�سيا�سية �لأوزبكية �ل�سعودية مبنية 
�لطرفني يف مو��سلة تطوير وتعميق  �لثقة ورغبة  على 

�لتعاون �ملتبادل �ملنفعة و�ملت�ساوية.
و�أوزبك�ستان  �ململكة  بني  �لتجاري  �لتبادل  قيمة  وبلغت 
���س��ادر�ت  منها   ،2021 �ل��ع��ام  يف  دولر  مليون   16.6
�سعودية بقيمة 1.6 مليون دولر، مقابل و�رد�ت بقيمة 
ل�سالح  �لتجاري  �مليز�ن  مييل  وبذلك  دولر،  مليون   15

�أوزبك�ستان ب� 13 مليون دولر.

وبلغ حجم �سادر�ت �ململكة غري �لنفطية �إىل �أوزباك�ستان 
يف 2021م نحو 6 ماليني ريال، فيما بلغت �لو�رد�ت غري 

�لنفطية 55 مليون ريال.
�إىل  �ململكة  ���س��ادر�ت  �أه��م  م��ن  �لبرتوكيماويات  وتعد 
�أوزباك�ستان، فيما تعد �ملنتجات �لغذ�ئية �أعلى �لو�رد�ت 

و�سوًل لالأ�سو�ق �ل�سعودية.

البرنامج السعودي يوقع عقد تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام

هدية المملكة للشعب اليمني الشقيق 

 330 مليون لاير تكلفة المشروع و14 عيادة نوعية مجهزة

 مركز الملك سلمان 
يواصل مساعداته 
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تقدم لوؤلوؤة البحر الأحمر "ينبع" جتارب �سياحية متنوعة ل�ستقطاب ال�سياح، ملا متلكه من كنوز �سياحية و�سواطئ �ساحرة وبيئة بحرية غنية مع زخم من الأن�سطة 

واملغامرات والريا�سات البحرية، املتمثلة يف ريا�سة الغو�ض ملحبي املغامرة ومتعة اكت�ساف الرثوات والطبيعة البحرية، اإ�سافًة اإىل خو�ض جتربة فريدة ل�ستك�ساف 

حطام ال�سفن التاريخية، مثل ال�سفينة الربيطانية الغارقة "اإيونا" التي يعود تاريخها اإىل اأكرث من 100 عام وا�سطدمت ب�سعاب مرجانية اأغرقتها.

ينبع ـ البالد 

 وجهة  للتنزه والرياضات البحرية والغوص 

تجارب مميزة الستقطاب السياح
ينبع لؤلؤة البحر

ويف بحر ينبع عدد من ال�سفن التاريخية التي تقبع يف قاع 

البحر الأحمر، منها �سفينة يونانية، وزورق �سيني مغطى 

متاًما باملرجان والأع�ساب البحرية.

اأما ال�سعاب املرجانية، فتزدان ينبع بوجود �سعاب �سهرية 

وفريدة يف اآن واحد، يطلق عليها ا�سم "الأخوات ال�سبع"، 

وهي �سل�سلة من ال�سعب املرجانية يف البحر الأحمر عرفت 

بع�ض  ويحر�ض  الــرباقــة،  واألوانها  الفريدة  بت�سكيالتها 

يف  هناك  الفوتوغرافية  ال�سور  التقاط  على  املغامرين 

البحر، بكامريات متطورة توفرها مراكز الغو�ض.

وال�ساعرية  ــوداعــة  ال مــن  ق�سة  ثمة  ينبع  �ــســواحــل  ويف 

البحر  عمق  من  نبعت  لوؤلوؤة  وتهادت،  املــوج  مع  تناغمت 

الأحمر وملعت بفرادتها و�سحرها، ففي ينبع يتنا�سف البهاء 

والنماء والرواء، بني ينبع ال�سناعية وينبع النخل وينبع 

البحر، اإنها مثل ثالث حكايات يف رواية واحدة، ل ميكنك 

التوقف عن �سرد اأماكنها الرائعة وو�سف جمالها ورقتها.

فيه  ت�ساحبك  حلظاتك،  ميــالأ  ب�سكون  �ستحظى  ينبع  يف 

هادئ  موج  فيه  ويداعبك  نخلة،  ظل  فيه  ويباغتك  ن�سمة، 

وناعم، و�ستكون مدهو�ًسا مبا حتتفظ به هذه املحافظة من 

تاريخ يف الوقت الذي تكرب فيه كل يوم كاأيقونة �سناعية 

العمراين  ت�سميمها  مــن  لالنبهار  تدفعك  اإنــهــا  مــزدهــرة، 

يجعلها  الــذي  واحل�ساري  التاريخي  طابعها  مع  املت�سق 

وجهة �سياحية جاذبة ومده�سة.

وعلى �ساحلها املمتد تر�سو العديد من التجارب والتحديات 

لركوب  الفر�سة  ولديك  اململكة،  يف  الغو�ض  عا�سمة  فهي 

الأمواج والعوم بني احلقول املرجانية والأ�سماك املذهلة، 

وعي�ض جتربة جديرة وجديدة داخل ينابيع املياه الطبيعية 

كما  ــراحــة،  وال ال�ستجمام  بلحظات  حافلة  اأجـــواء  ويف 

ملمار�سة  مــرة  كل  والتاأهب  ال�سيد  جتربة  خو�ض  ميكنك 

ال�سرب وتلقي احلظ الوفري.

املورقة  حدائقها  بني  املبهرة،  بطبيعتها  ينبع  �ستفاجئك 

وتت�سع  والــركــ�ــض،  امل�سي  فيها  يــروق  التي  ومنتزهاتها 

ووقــت  جميلة،  حلظة  يف  للتمدد  اخلــ�ــســراء  م�ساحاتها 

ا�ستثنائي، وتوثيق �سورة عن األقها وبهاء معاملها، يف ينبع 

وتاأمل، و�ستنال ح�ستك من  ا�ستقرار  �سيعي�ض مزاجك يف 

ال�سكينة التي حتلم بها، و�ستحتفظ ب�سحكة دافئة وممتدة.

البحرية  الواجهة  يف  والــهــوايــات  الأن�سطة  تتنوع   كما 

املياه  فمن  ال�ساحل،  ت�ساري�ض  تتنوع  مثلما  ينبع  مبدينة 

من  ال�سياح  يتوافد  اخل�سراء،  وامل�سطحات  الــرمــال  اإىل 

داخل اململكة وخارجها لق�ساء اأوقات ممتعة.

معروًفا  مكاًنا  ال�سناعية  ينبع  يف  البحرية  الواجهة  وتعّد 

تتنوع  حيث  متميزة،  �سياحية  كوجهة  املدينة  �سكان  لدى 

لعبي  م�ساهدة  لــلــزوار  وميكن  الرتفيهية،  الأمــاكــن  بها 

حتت  اجللو�ض  اأو  اخل�سراء،  امل�سطحات  يف  الغولف  كرة 

ا األعاب  املظالت قبالة مياه البحر، وتوجد يف الواجهة اأي�سً

لالأطفال.

بت�سميمه  املفتوح  امل�سرح  يوجد  ال�ساطئ،  من  وبالقرب 

تتخذ  التي  ومــدرجــاتــه  باأعمدته  يت�سم  الــذي  الــرومــاين، 

قلب  من  امل�ستخرجة  احلجارة  من  بني  وقد  دائرًيا،  �سكاًل 

والفعاليات  للعرو�ض  مكاًنا  امل�سرح  ويعد  الأحمر،  البحر 

التجول  لل�سائح  وميكن  كالأعياد،  املختلفة  املنا�سبات  يف 

بداخله والتقاط ال�سور.

واجهة  يف  ممار�ستها  ميكن  التي  البحرية  الأن�سطة  اأمــا 

ينبع ال�سناعية فهي كثرية ل ح�سر لها، اإذ ي�ستطيع الزوار 

والقوارب  البحرية  الدبابات  وركــوب  ال�سباحة  ممار�سة 

و�سائل  وتوفر  الأمواج  ب�سكون  ال�ساطئ  ويتميز  العائمة، 

ممهدة  واأخــرى  مر�سوفة  ممــرات  به  يوجد  كما  ال�سالمة، 

ملمار�سة ريا�سة امل�سي وريا�سات اأخرى خمتلفة.

وجبات  الواجهة  مــن  بالقرب  املطاعم  مــن  العديد  ويــقــدم 

متنوعة، اإ�سافًة اإىل املقاهي التي توفر امل�سروبات الباردة 

واملثلجة، وال�ساخنة كالقهوة وال�ساي وغريهما.
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طالبوا بخفض رسوم االستقدام والرواتب.. مواطنون لـ»             «:

بعد قرابة عقد من الزمان تعود العمالة املنزلية الأندوني�سية للعمل باململكة، عقب توقيع وزارة املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية موؤخرا لتفاقية م�سروع القناة الواحدة لإعادة فتح ا�ستقدام العمالة املنزلية 
الإندوني�سية يف عدة مهن، حيث �سيكون ال�ستقدام متاًحا من خالل �سركات ال�ستقدام. وقوبل توقيع التفاقية برتحيب كبري من قبل املواطنني الذين اأبدوا �سعادتهم باخلطوة لرغبتهم يف ال�ستفادة من العمالة 

الأندوني�سية، متمنني اأن يكون التعاقد مببالغ لي�ست كبرية بعدما اأ�سيع مبواقع التوا�سل الجتماعي عن و�سول اأجور العمالة الإندوني�سية اإىل اأربعة اآلف ريال، وهو ما نفته وزارة املوارد الب�سرية، مبينة اأن هذه كانت 
مرتبات مبنية على مراحل �سابقة لال�ستقدام من اإندوني�سيا ب�سبب عدم وفرة العمالة الإندوني�سية، اأما يف الوقت احلايل، وبعد اتفاقية م�سروع القناة الواحدة ل�ستقدام العمالة املنزلية من اإندوني�سيا، فمن املتوقع اأن 

ت�سهد العمالة ا�ستقراًرا يف مرتباتهم بح�سب كمية العر�س والطلب، يف وقت اعترب قانونيون اأن م�سروع "القناة الواحدة" يوفر نظام العمل احلماية الالزمة للعامل و�سـاحب العمل مبا يكفل حق كل طرف.

البالد - مها العواودة، أحمد األحمدي

عودة العمالة اإلندونيسية مبشرة

ع�سام  اإندوني�سيا  يف  اململكة  �سفري  قال 
�ساركت  ال�سفارة  اإن  لـ"البالد"،  الثقفي 
ا�ستقدام  اإعــادة  اتفاقية  توقيع  حفل  يف 
اأن  عــلــى  تن�س  الــتــي  املــنــزلــيــة  الــعــمــالــة 
يكون ا�ستقدام العمالة من خالل �سركات 
ي�سمى  مــا  عــرب  �سعودية   - اإندوني�سية 
�سفارة  اأن  مــوؤكــدا  الواحدة"،  بـ"القناة 
اململكة يف جاكرتا يف انتظار التوجيهات 
العمل  بدء  اآلية  تنفيذ  يف  بدورها  للقيام 

وتطبيق الإجراءات الالزمة.
ال�ــســتــقــدام  قــطــاع  يف  امل�ستثمر  واأكــــد 
وزارة  اأهمية اتفاق  الــغــامــدي،  حمــمــد 
الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املـــوارد 
اإىل  م�سريا  الإندوني�سية،  احلكومة  مع 
ال�سعودي  املواطن  لدى  الكبرية  الرغبة 
يف ا�ستقدام العمالة املنزلية الإندوني�سية 
نظرا للتجربة الطويلة التي اأثبتت جدارة 
اأن  اإىل  بالإ�سافة  الإندوني�سي،  العامل 
التي  الــدول  اأوائـــل  من  تعد  اإندوني�سيا 
تعاملت معها اململكة يف قطاع ال�ستقدام. 
فتح  يعقبها  قد  اخلطوة  "هذه  واأ�ساف: 
اآفاق جديدة اأو�سع واأرحب يف ال�ستقدام 
من دول اأخرى وتخفي�س اأ�سعار العمالة 

الوافدة للمملكة".
بهكلي،  اإبــراهــيــم  الإعــالمــي  يــرى  بينما 
�سركات  م�سلحة  يف  ي�سب  الــقــرار  اأن 
ال�ستقدام، التي �ست�ستفيد من ال�ستمرار 
جني الأموال، اإل اإذا كانت وزارة املوارد 
الب�سرية اتفقت مع اجلانب الإندوني�سي 
العمالة  حقوق  �سمان  مبداأ  حتقيق  على 
ومراعاة حق املواطن يف ا�سرتجاع حقه 
بعد  العامل  اأو  العاملة  هربت  حــال  يف 
م�سي ثالثة اأ�سهر من ال�ستقدام. وتابع: 
اجلديدة  والــلــوائــح  الأنــظــمــة  ظــل  "يف 
واملتطورة باململكة ميكن مراقبة �سركات 
�سعر  بتخفي�س  ــا  ــزامــه واإل ال�ــســتــقــدام 
الإقليمية،  بــالــدول  اأ�ــســوة  ال�ــســتــقــدام 
ويجب اأن نكون الأقل تكلفة نظرا لزيادة 

ن�سبة ا�ستقدام العمالة".

عودة مبشرة
وتقول املواطنة فاطمة عبد الرحمن: "ل 
العامالت  وجــود  عن  منزل  اأي  ي�ستغني 
ـــات الــبــيــوت يف  املــنــزلــيــات ملــ�ــســاعــدة رب
اأ�سرة  لديها  ملن  �سيما  ل  املــنــزل،  اأعــمــال 
كبرية اأو املوظفات الالتي يعدن متعبات 
مع  التعاقد  اإيقاف  اأن  مبينة  العمل"،  من 
�سابق  الإندوني�سيات يف وقت  العامالت 
اأن العمالة  اأثر على الأ�سر كثريا، خا�سة 
الإندوني�سية مف�سلة لدى البع�س، والآن 
لالأ�سر،  جيدة  اآفــاق  التفاقية  هذه  تفتح 
بعودة  خــريا  ا�ستب�سرنا  "لقد  م�سيفة: 
هذه العمالة ولكن كل ما ناأمله من اجلهات 
اأن تكون الرواتب منا�سبة لكل  املخت�سة 
اأ�سعار  تخف�س  واأن  املجتمع،  �سرائح 
لت�سبح  الــبــاهــظــة  ــقــدام  ــت ال�ــس مــكــاتــب 

منا�سبة ومعقولة".
ويــوافــقــهــا يف الــــــراأي عــبــدالــلــه اأحــمــد 
الــ�ــســهــري، الـــذي اأكـــد �ــســعــادتــهــم بــقــرار 
غياب  بعد  الإندوني�سية  العمالة  عــودة 
الــقــرار  بــهــذا  "نرحب  م�سيفا:  طــويــل، 
ل�سنوات  انــتــظــاره  طــال  الــذي  ال�سائب 
تف�سل  الأ�سر  معظم  واأن  خا�سة  طويلة 
هذا النوع من العمالة لطيبتهم وهدوئهم 
واإخال�سهم وتفانيهم يف اأعمالهم"، لفتا 
ال�سعودية  املــراأة  اأنــه يف ظل متكني  اإىل 
اأ�ــســبــحــت اأغـــلـــب الـــزوجـــات وبــنــاتــهــن 
باتت  لذلك  باأعمالهن  وان�سغلن  موظفات 
ــة لــلــعــامــالت  احلـــاجـــة مــ�ــســاعــفــة ومــا�ــس

املنزليات لكي يدبرن اأمور املنزل.

خفض التكاليف
اأن  اإىل  بــا�ــســم حمــمــد �ــســاوو�ــس،  ــار  ــس اأ�
جديد  مــن  الإندوني�سية  العمالة  عــودة 
اأمر جيد لكن امل�سكلة الكربى التي ترهق 
ال�ستقددم  تكاليف  هي  الأ�سر  ميزانيات 
اإىل  ت�سل  والتي  العمالة،  لهذه  الباهظة 
املنزلية  للخادمة  ريال  األف   25 اأكرث من 
الواحدة عرب �سركات ال�ستقدام، متمنيا 
ويتم  للمواطنني  مراعاة  هناك  تكون  اأن 

ا�ــســتــقــدام  لــيــكــون  الــتــكــالــيــف  تخفي�س 
العمالة الإندوني�سية يف متناول اجلميع.
بينما يرى اآدم اأبو الب�سر، اأن قرار عودة 
ومفيد  اإيــجــابــي  الإندوني�سية  العمالة 
للغاية لالأ�سر التي حتتاج ب�سدة لعامالت 
ل�سنوات  غياب  بعد  و�سائقني  منزليات 
مبلغ  هو  الأهــم  "يبقى  م�سيفا:  طويلة، 
الراتب ال�سهري، وكلنا اأمل يف اأن تكون 
الأ�سر،  لكل  ومنا�سبة  خمف�سة  الرواتب 
كما اأن اأ�سعار مكاتب ال�ستقدام اأ�سبحت 
وعلى  الأ�سر،  جيوب  وا�ستنزفت  باهظة 
منا�سبة  لتكون  �سبطها  املعنية  اجلهات 

مع جميع الفئات".

حماية قانونية
يف اجلانب القانوين، قال املحامي الرباء 
يوفر  العمل  نظام  اإن  غربي،  ممدوح  بن 
احلماية الالزمة للعامل و�سـاحب العمل 
طـــرف، حــيــث كر�س  كــل  يكفل حــق  مبــا 
التعاقدية يف  العالقة  اأطراف  مع  تعامله 
العامل  بجانب  يقف  فتارة  ثالث حالت، 
ــعــف ويــوفــر  ـــ بــحــكــم اأنــــه احلــلــقــة الأ�ــس
من  ا�ستغالله  لعدم  له؛  الكاملة  احلماية 
قبل �سـاحب العمل بحكم حاجته للعمل، 

العمل  �سـاحب  بــجــانــب  يــقــف  واأخــــرى 
م�سـافـة  على  يقف  وثالثة  موقفه،  ويدعم 
ــك يختلف  ــل ذل واحـــدة مــن الــطــرفــني وك
حقوق  حلماية  ــك  وذل املــوقــف  باختالف 

اأطراف العالقة التعاقدية.
اأن  فــيــه  �ــســك  ل  "مما  قـــائـــال:  ومــ�ــســى 
عقد  يف  واجلوهري  الأ�سا�سي  اللتزام 
هو  العمل  �ساحب  على  يقع  الذي  العمل 
ــتــزام بــدفــع الأجـــر، اإ�ــســافــة اإىل هذا  الل
اللتزام يوجد به عدة التزامات تقع على 
عاتق �ساحب العمل جتاه العامل �سوف 
مبنع  اللتزام  وهي:  اأهمها،  اإىل  نتطرق 
العامل،  حقوق  واحرتام  األق�سري  العمل 
العمل  مــن  الــعــامــل  بتمكني  ـــزام  ـــت والل
وتوفري اأدوات العمل، واللتزام ب�ساعات 
بدفع  واللتزام  الراحة،  وفــرتات  العمل 
واللتزام  الإ�سافية،  العمل  �ساعات  اأجر 
نظاما.  املقررة  الإجـــازات  العامل  مبنح 
ومما �سبق تعترب هذا اأهم التزامات التي 

تقع على عاتق �ساحب العمل.

التزامات العامل
هناك  اأن  اإىل  غــربــي،  الــــرباء  نـــوه 
الــتــزامــات تــقــع عــلــى عــاتــق الــعــمــال، 

تقول  الــتــي   65 املـــادة  واأو�سحتها 
العمل  يــنــجــز  اأن  الــعــامــل  عــلــى  اإنــــه 
تعليمات  ووفــق  املهنة  لأ�سول  وفقا 
هذه  يف  يكن  مل  اإذا  العمل،  �ساحب 

اأو  العقد  يخالف  مــا  التعليمات 
النظام اأو الآداب العامة، ومل 

للخطر،  يعر�س  ما  تنفيذها  يف  يكن 
بـــالآلت  كــافــيــة  عــنــايــة  يعتني  واأن 
واخلـــامـــات  واملـــهـــمـــات  والأدوات 
املو�سوعة  العمل  ل�ساحب  اململوكة 
حتــت تــ�ــســرفــه، اأو الــتــي تــكــون يف 
العمل  اإىل �ساحب  يعيد  واأن  عهدته، 
يلتزم  واأن  امل�ستهلكة،  غــري  املــــواد 
ح�سن ال�سلوك والأخالق اأثناء العمل، 
واأن يقدم كل عون وم�ساعدة دون اأن 
ي�سرتط لذلك اأجرا اإ�سافًيا يف حالت 
الكوارث والأخطار التي تهدد �سالمة 
العاملني  الأ�سخا�س  اأو  العمل  مكان 
فيه، واأن يخ�سع- وفقا لطلب �ساحب 
العمل- للفحو�س الطبية التي يرغب 
يف اإجـــرائـــهـــا عــلــيــه قــبــل اللــتــحــاق 
خلوه  من  للتحقق  اأثنائه،  اأو  بالعمل 
ال�سارية،  اأو  املهنية  الأمــرا�ــس  مــن 
الفنية  الأ�ــســرار  العامل  يحفظ  واأن 
التي  للمواد  وال�سناعية  والتجارية 
اإنتاجها  يف  اأ�سهم  التي  اأو  ينتجها، 
مبا�سرة،  غــري  اأو  مبا�سرة  ب�سورة 
املتعلقة  املــهــنــيــة  ـــرار  الأ�ـــس وجــمــيــع 
�ساأن  مــن  الــتــي  املــنــ�ــســاأة  اأو  بالعمل 
�ساحب  مب�سلحة  الإ�سرار  اإف�سائها 
ل�ساحب  يــجــوز  ل  واأيــ�ــســًا  الــعــمــل. 
من  بعمل  يقوم  اأن  العامل  اأو  العمل 
النظام  اأحكام  ا�ستعمال  اإ�ساءة  �ساأنه 
على  ال�سغط  بعمل�ساأنه  الــقــيــام  اأو 

حرية الآخر.

إبراهيم بهكلي آدم أبو البشرالبراء غربيعبداهلل الشهريعصام الثقفي

لـ"البالد"، اأن م�سروع  اأكد م�سدر بوزارة املواد الب�سرية والتنمية الجتماعية 
القناة الواحدة لتوظيف العمالة الإندوني�سية يهدف اإىل ت�سهيل اإجراءات التعاقد 
�سركة   43 وجــود  اإىل  كافة، م�سريا  التعاقدية  العالقة  اأطــراف  حقوق  وحفظ 
يف تدفق  �سي�سهم  ما  الواحدة،  القناة  عرب  مبا�سر  ب�سكل  ال�ستفادة  لها  �ستتاح 

و�سول العمالة الإندوني�سية ب�سكل تدريجي وفق التفاقية بني اجلانبني.  
التعاقدية واأن  الأطــراف  اإىل حفظ حقوق جميع  الــوزارة تهدف  اأن  اإىل  ولفت 
بني  اإلــكــرتوين  نظام  حتــت  القناة  �ستكون  حيث  جــاذبــا،  العمل  �سوق  يكون 
ال�سعودية واإندوني�سيا ل�سمان حماية حقوق اأطراف العالقة التعاقدية وتعزيز 

املراقبة الدقيقة من وزارة املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية.

وحـــــول اأهـــمـــيـــة املـــ�ـــســـروع يف تــنــويــع 
يخدم  مبــا  املــنــزلــيــة  الــعــمــالــة  جن�سيات 
العمل  �ــســوق  واحــتــيــاجــات  مــتــطــلــبــات 

الــوزارة  تهدف  امل�سدر:  قــال  ال�سعودي. 
املنزلية  العمالة  جن�سيات  وتتنوع  ل�سمول 

متطلبات  ــك  كــذل يــخــدم  ومبـــا  املــمــلــكــة،  يف 
وحت�سني  وتطوير  العمل  �سوق  واحتياجات 

اأطـــراف  جميع  حــقــوق  وحماية  فيه  العمل  بيئة 
العالقة التعاقدية.

 الغامدي:
التجربة اإلندونيسية 

أثبتت تميزها

السفير الثقفي:
ننتظر توجيهات بدء العمل 

وتطبيق اإلجراءات

بهكلي:
ينبغي تقليل تكلفة 

استقدام العمالة

غربي:
النظام يوفر الحماية 

للعامل وصـاحب العمل

»القناة الواحدة« تحفظ حقوق أطراف العالقة التعاقدية
»الموارد البشرية«:
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فجر الصحافة السعودية
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ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي

املالية رحبت بالبيان اخلتامي ملشاورات املادة الرابعة 

 صندوق النقد يشيد بقوة اقتصاد المملكة ووضعها المالي
الريا�ض- البالد

بيانهم  يف  الــدويل  النقد  �سندوق  خــراء  اأ�ساد 
زيارتهم  اختتام  عقب  �ــســدر  -الـــذي  اخلتامي 
ب�ساأن م�ساورات املادة الرابعة مع حكومة اململكة 
اقت�سادها وو�سعها املايل،  لعام 2022م- بقوة 
اململكة  القت�ساد  االإيجابية  توقعاتهم  موؤكدين 
ا�ستمرار  مع  واملتو�سط،  القريب  املديني  على 
واحتواء  االقت�سادي،  النمو  معدالت  انتعا�س 
ـــوة مــركــزهــا  ــة اإىل تـــزايـــد ق ــاف الــتــ�ــســخــم، اإ�ــس

االقت�سادي اخلارجي.
اإجمايل  منــو  ال�سندوق  توقع  للبيان،  ووفــقــًا 
 7.6 بن�سبة  للمملكة  االإجــمــايل  املحلي  الــنــاجت 
الــقــطــاع  ومنـــو  2022م،  احلــــايل  ــعــام  ال يف   %
فائ�س  وزيـــــادة   ،%  4.2 بــنــحــو  الــنــفــطــي  غــر 
احل�ساب اجلاري اإىل 17.2 % من الناجت املحلي 
عند  الكلي  الت�سخم  احتواء  وكذلك  االإجــمــايل، 

2.8 % يف املتو�سط.
مع  التعامل  يف  جنحت  اململكة  اأن  اإىل  واأ�ــســار 
– 19(، موؤكًدا  جائحة فرو�س كورونا )كوفيد 
اأنــهــا يف و�ــســع ميــّكــنــهــا مــن جتــــاوز املــخــاطــر 
ت�سديد  ودورة  االأوكرانية  االأزمــة  ت�سكلها  التي 
املتقدمة،  االقــتــ�ــســادات  يف  النقدية  ال�سيا�سة 
العاملية  االأو�ـــســـاع  ت�سديد  تــاأثــر  بـــاأن  منوها 
م�ستويات  بف�سل  اململكة  اقت�ساد  على  حمــدود 
بها  يتمتع  الــتــي  الــقــويــة  والر�سملة  ال�سيولة 
االقت�سادي  الن�ساط  واأن  املــ�ــســريف،  الــقــطــاع 
اأ�سعار  فيها ي�سهد حت�سنًا قويًا مدعومًا بارتفاع 
يف  احلكومة  جتريها  التي  واالإ�سالحات  النفط 

اإطار روؤية 2030.
اململكة  القت�ساد  امل�ستقبلية  النظرة  اأن  اأكد  كما 
اإيــجــابــيــة يف املــديــني الــقــريــب واملــتــو�ــســط مع 
االقت�سادي  النمو  مــعــدالت  انتعا�س  ا�ستمرار 
مركزها  قــوة  و�ستتزايد  الت�سخم،  ــواء  واحــت

موا�سلة  اأن  مــوؤكــديــن  اخلــارجــي،  االقت�سادي 
يف  �ست�ساعد  الهيكلية  لــالإ�ــســالحــات  تنفيذها 
و�سديق  و�سامل  قوي  انتعا�س  حتقيق  �سمان 
تتعافى  اململكة  اأن  اإىل  النظر  الفتني   ، للبيئة 
اجلائحة،  عن  الناجم  الــركــود  اأعــقــاب  يف  بقوة 
العامة وزخم  املالية  املقدم من  الدعم  اأن  مبينني 
النفط وزيـــادة  اأ�ــســعــار  االإ�ــســالحــات وارتــفــاع 
اإنتاجه �ساعدت اململكة على التعايف، حيث �سهد 
دفعة قوية وبلغ اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي 

م   2021 عــام   %4،9 قـــدره  منـــوًا  النفطي  غــر 
ال�سناعة  قطاع  بتعايف  االأ�ــســا�ــس  يف  مدفوعًا 
التحويلية وقطاع التجزئة )مبا يف ذلك التجارة 

االإلكرتونية( والقطاع التجاري.
واأ�سار البيان اإىل تراجع معدل البطالة يف اململكة 
م،  االأول من عام 2022  الربع  اإىل 10.1 % يف 
يف  املواطنني  توظيف  مــعــدالت  ارتــفــاع  نتيجة 
الفعالة  باملبادرات  االإ�سادة  مع  القطاع اخلا�س، 
التي  العاملة  القوى  يف  املــراأة  م�ساركة  لزيادة 

اأّدت اإىل جتاوز م�ستهدفات روؤية اململكة 2030.
البعثة  رّحبت  املالية  بال�سيا�سة  يتعلق  وفيما 
املالية  ا�ستدامة  على  باحلفاظ  اململكة  بالتزام 
م�سايرة  لتجنب  املــبــذولــة  وبــاجلــهــود  الــعــامــة، 
�سقف  بو�سع  االقــتــ�ــســاديــة  الــــدورة  اجتــاهــات 
كما  النفط،  اأ�ــســعــار  بتقلبات  يتاأثر  ال  لــالإنــفــاق 
املالية  اأداء  يفوق  اأن  ال�سندوق  خــراء  توقع 
واأن  امليزانية،  توقعات  2022م  عام  يف  العامة 
اإجمايل الناجت املحلي  اإىل  ترتاجع ن�سبة الدين 

االإجمايل.
املايل  اال�ستقرار  خماطر  اأن  البعثة  اأكــدت  كما 
الربحية  فم�ستويات  جــيــد،  ب�سكل  حمــتــواة 
وال�سيولة والر�سملة جيدة على م�ستوى النظام 
التاأثر  يكون  اأن  البعثة  توقعت  كما  امل�سريف، 
ال�سيا�سة  ــاع  اأو�ــس ت�سديد  زيـــادة  عــن  الــنــاجــم 
االئتمان  منــو  على  حمــــدودًا  العاملية  النقدية 
واإجمايل الناجت املحلي غر النفطي، واإيجابي 

على ربحية القطاع امل�سريف.

خــراء  لرتحيب  اخلتامي  البيان  وتــطــّرق 
فيما  اململكة  بجهود  الــدويل  النقد  �سندوق 
اأن  موؤكدين  املناخية،  بال�سيا�سات  يتعلق 
اال�ستثمارات  تكثيف  على  تعمل  احلكومة 
واالأخ�سر،  االأزرق  الهيدروجني  اإنتاج  يف 
البحث  يف  املتوا�سلة  جهودها  اإىل  اإ�سافة 
ــز عــلــى االقــتــ�ــســاد  ــتــطــويــر مـــع الــرتكــي وال

الدائري للكربون.
من جانبه قال وزير املالية حممد بن عبدالله 
اجلدعان: اإن البيان اأبرز املوؤ�سرات احلالية 
لالقت�ساد  االإيــجــابــيــة  امل�ستقبلية  واالآفــــاق 
الكثر  مواجهة  يف  جنح  الــذي  ال�سعودي، 
ــتــي واجــهــهــا  ــتــحــديــات ال مــن الــعــقــبــات وال
املا�سيني،  العامني  خالل  العاملي  االقت�ساد 
التي  املــالــيــة  مــع احلــفــاظ على اال�ــســتــدامــة 
عززت من متانة وقوة االقت�ساد ال�سعودي، 
موؤكدًا الدور البارز لالإ�سالحات االقت�سادية 
يف  اململكة  حكومة  اأجرتها  التي  والهيكلية 
واإ�سهامها يف حتقيق منو  روؤية 2030  ظل 

اقت�سادي م�ستدام و�سامل.
الــدويل  النقد  �سندوق  خــراء  باإ�سادة  ورحــب 
ـــــار  ــكــة يف الــتــخــفــيــف مـــن االآث بــجــهــود املــمــل
جلائحة  وال�سحية  واالجتماعية  االقت�سادية 
قويًا  تعافيًا  ت�سهد  اململكة  اأن  موؤكدًا  كورونا، 
اأعــقــاب الــركــود الناجم  يف الــوقــت احلــايل يف 
النفط  اأ�ــســعــار  ارتــفــاع  ويتيح  اجلــائــحــة،  عــن 
فر�سة لت�سريع وترة االإ�سالحات التي يجري 

تنفيذها يف اإطار روؤية ال�سعودية 2030.

توقعات إيجابية مع استمرار 
انتعاش معدالت النمو 

ارتفاع املناولة يف املوانئ السعودية

الريا�ض- البالد
حجم  يف  ارتفاًعا  يوليو،  �سهر  خــالل  ال�سعودية  املوانئ  �سجلت 
مقارنة  طن  مليون   28 اإىل  لت�سل   %  16 بن�سبة  املُناولة  الب�سائع 
بـ 24 مليون طن يف �سهر يوليو لعام 2021م وفق اأعلى م�ستويات 

الكفاءة والقدرة الت�سغيلية واللوج�ستية العاملية.
 45.4 ن�سبتها  زيــادة  العامة  الب�سائع  حققت  ذاتــه،  ال�سياق  ويف 
ال�سلبة  ال�سائبة  الب�سائع  وارتفعت  طن،  األف   718 اإىل  لت�سل   %
الب�سائع  ارتفعت  كما  اإىل 4،2 ماليني طن،  لت�سل  بن�سبة %30.3 

ال�سائبة ال�سائلة بن�سبة 19.1% حُمققة 16،3 مليون طن.
املوانئ  يف  املناولة  حاويات  اأعــداد  �سهدت  االآخــر،  اجلانب  وعلى 
حاوية  األــف   641 اإىل  لت�سل   %6.4 ن�سبته  ارتفاعًا  ال�سعودية، 
وحققت  2021م،  يوليو  �سهر  يف  حــاويــة  األـــف   602 بـــ  مــقــارنــة 
حاويات املُ�سافنة زيادة ن�سبتها 9.5% لت�سل اإىل 268 األف حاوية 
ُم�سافنة مقارنة بـ 245 األف حاوية ُم�سافنة يف الفرتة املماثلة من 

العام ال�سابق.
الت�سغيل يف املوانئ  اإطار اجلهود املبذولة لتطوير منظومة  ويف 
اإىل  لت�سل  يوليو  �سهر  خــالل  ال�سفن  اأعــداد  ارتفعت  ال�سعودية؛ 
اأعــداد  وزادت  �سفينة،   123 وفــارق   %12 بزيادة  �سفينة   1،140
ال�سيارات لت�سل اإىل اأكرث من 78 األف �سيارة بزيادة 31% وفارق 

الغذائية 2 مليون  اأطنان املواد  اإجمايل  األف �سيارة، فيما بلغ   18
نف�سها من  بالفرتة  مقارنة  األف طن  بزيادة 40% وفارق 560  طن 

عام 2021م.
وا�ستقبلت املوانئ ال�سعودية خالل �سهر يوليو من العام اجلاري، 
95 األف راكب بزيادة 70% مقارنة بـ 56 األف راكب يف �سهر يوليو 
2021م، ومت تفريغ عدد 615 األف راأ�س ما�سية بكفاءة وجاهزية 

عالية.
تناف�سية  تر�سيخ  على  "موانئ"  للموانئ  العامة  الهيئة  وتعمل 
اململكة  مكانة  وتر�سيخ  التحتية  بنيته  وتنمية  البحري  القطاع 
خطة  وفــق  الثالث  للقارات  ربــط  وحمــور  عاملي  لوج�ستي  كمركز 
البحري وتت�سق مع  النقل  اإ�سرتاتيجية ت�ستهدف تو�سعة خطوط 

االإ�سرتاتيجية الوطنية للنقل واخلدمات اللوج�ستية.

التأمين على عقود العمالة 
المنزلية قريباً

10.3 مليار حركة نقاط البيع خالل أسبوع

الريا�ض - البالد
اأكد املتحدث الر�سمي لوزارة املوارد الب�سرية، �سعد اآل حماد، اأن الوزارة اقرتبت من االنتهاء 
من االإجراءات اخلا�سة بالتاأمني على عقود العمالة املنزلية من خالل ربط �سركات التاأمني 
يف من�سة "م�ساند" ، مو�سحا اأن التاأمني ي�سمن حقوق �ساحب العمل والعامل الأول �سنتني 
من تاريخ بداية العقد، على اأن يكون التاأمني بعد ذلك اختيارًيا ل�ساحب العمل عند جتديد 

اإقامة العامل.
واأ�ساف اأن القرار �سي�سهم بتحقيق العديد من املنافع ل�ساحب العمل والعامل، مثل: تعوي�س 

حال  يف  بديل  منزيل  عامل  ا�ستقدام  نفقات  عن  العمل  �ساحب 
الوفـاة اأو العجز عن العمل اأو اإ�سابته باأمرا�س مزمنة 

وحرجة، وتعوي�سه يف حال تغيب اأو امتناع العامل 
عن العمل. وُينتظر وفقا لوزارة املوارد الب�سرية 
حال  يف  العامل  تعوي�س  يف  الــقــرار  ي�سهم  اأن 
الدائم  اجلــزئــي  العجز  اأو  الــدائــم  الكلي  العجز 

من  العديد  القرار  �سيحقق  كما  حـادث،  عن  الناجت 
ال�سعودي،  العمل  �سوق  زيادة جاذبية  مثل  املكا�سب، 

وت�سهيل التفاو�س الثنائي مع الدول، وحت�سني العالقة 
التعاقدية. كما �سي�سمن التاأمني تقليل املخاطر يف �سوق 

ا�ستقدام العمالة املنزلية، ما �سي�ساهم يف خف�س االأ�سعار 
زيــادة  اإىل  اإ�سافة  االأطـــراف،  جلميع  احلقوق  و�سمان 

االلتزام من قبل اأ�سحاب امل�سلحة.

الريا�ض - البالد
يف  البيع  نقاط  عــر  املبيعات  قيمة  بلغت 
خالل  ريــال  مليار   10.3 نحو  ال�سعودية 
االأ�سبوع املنتهي يف 13 اأغ�سط�س اجلاري 
بــنــحــو 10.8 مــلــيــار ريــــال خــالل  مــقــارنــة 

االأ�سبوع الذي �سبقه.
نقاط  ل"عمليات  االأ�سبوعي  للتقرير  ووفقا 
البيع" ال�سادر عن البنك املركزي ال�سعودي 
"�ساما" فقد بلغ عدد العمليات املنفذة نحو 

143.5 مليون عملية.
انخفا�سا  الــقــطــاعــات  جميع  و�ــســهــدت   
االأ�سبوع  خــالل  املبيعات  قيمة  حيث  من 
"التعليم"  قطاعي  با�ستثناء  املــا�ــســي، 

و"الفنادق".
القطاعات  "املجوهرات"  قــطــاع  وتــ�ــســدر 
قــطــاع  تــــاله   ،%  16 بــنــ�ــســبــة  املــنــخــفــ�ــســة 

.% والثقافة" بـ8  "الرتفيه 
الفرتة على  امل�ستهلكني خالل  اإنفاق  وتركز 
مليار  بــــ1.56  واملقاهي"  "املطاعم  قطاع 
ريال متثل نحو 15% من اإجمايل املبيعات، 
بنحو  وامل�سروبات"  "االأطعمة  قطاع  تاله 

1.51 مليار ريال
 وبالن�سبة لتوزيع قيمة االإنفاق ح�سب نقاط 
فقد   ، الــفــرتة  نف�س  املــدن خــالل   البيع يف 
ت�سدرت الريا�س بنحو 3.02 مليار ريال، 
املبيعات،  قيمة  اإجمايل  من   %29 ميثل  ما 

تلتها مدينة جدة بـ1.6 مليار ريال.
ــاط الــبــيــع ما  ــق ــل الــعــمــلــيــات عـــر ن  ومتــث
ال�سراف  بطاقات  عر  امل�ستهلكون  ينفقه 
الت�سوق  مــراكــز  يف  االئــتــمــان  وبــطــاقــات 
وال�سيدليات  التجزئة  وحمــالت  الكبرة 

وغرها.

5 آالف فاتورة "أراضي بيضاء" بالرياض

الريا�ض- البالد
اأكرث  البي�ساء  االأرا�سي  ر�سوم  برنامج  اأ�سدر 
من 5 اآالف فاتورة يف الدورة االأوىل للمرحلة 
الثانية يف مدينة الريا�س، وذلك على م�ساحات 
املطورة  االأرا�سي  من  م2  مليون   25 تتجاوز 
املتوقع  من  اإذ  املعلن،  العمراين  النطاق  �سمن 
اأن توفر اأكرث من 80 األف منتج �سكني، لي�سل 
اإجمايل الفواتر ال�سادرة "اأوامر ال�سداد" منذ 

تاأ�سي�س الرنامج الأكرث من 14500 فاتورة يف 
خمتلف املدن التي طبقت فيها ر�سوم االأرا�سي 

البي�ساء مبرحلتيها االأوىل والثانية.
اأن  �سحفي،  بــيــان  يف  الــرنــامــج  واأو�ــســح 
ال�سادرة  البي�ساء  االأرا�سي  ر�سوم  فواتر 
االأرا�سي  �سملت  املا�سي  اأغ�سط�س   15 يف 
النظامية  املهلة  خــالل  مالكها  �سجلها  التي 
لت�سجيل االأرا�سي التي انتهت يف 15 يونيو 

الرنامج  التي �سجلها  االأرا�سي  اأو  املا�سي، 
بالتكامل مع اجلهات احلكومية ذات العالقة 
وجتــاوزت 5 اآالف اأر�ــس يف اأكــرث من 100 
حــــّي، داعـــًيـــا املــكــلــفــني مــن مـــالك االأرا�ـــســـي 
املرحلة  معاير  عليها  تنطبق  التي  البي�ساء 
اإىل  ملكيتها،  يف  ي�سرتكون  من  اأو  الثانية، 
�ــســادرة  فــواتــر  وجـــود  مــن  التحقق  �سرعة 

عليهم، واال�ستفادة من مهلة ال�سداد.

13 شركة تنافس على 
رخص كشف تعديني

الريا�ض- البالد
اأ�سماء  عن  املعدنية  والرثوة  ال�سناعة  وزارة  اأعلنت 
يف  للم�ساركة  امل�سبق  التاأهيل  مرحلة  من  �سركة   13
"اأم  موقع  يف  ك�سف  رخ�سة  على  للح�سول  املناف�سة 
املنورة يف  املدينة  الواقع مبنطقة  الدمار" التعديني 
حمافظة مهد الذهب، الذي يجري طرحه للمناف�سة بني 
متا�سًيا  والدويل؛  املحلي  امل�ستوى  على  امل�ستثمرين 
قطاع  جعل  اإىل  تهدف  التي   2030 اململكة  روؤيــة  مع 

التعدين الركيزة الثالثة لل�سناعة الوطنية.
 300 بعد  على  يقع  الدمار" الذي  "اأُم  موقع  ويغطي 
كيلومرت �سمال �سرق مدينة جدة و25 كيلومرتًا �سمال 
غرب حمافظة مهد الذهب م�ساحة تقدر باأكرث من 40 
ملجموعة  اجليولوجي  املتكون  يف  مربعًا  كيلومرتًا 
جدة  اإقليم  يف  �سايد،  جبل  حــزام  على  الــذهــب  مهد 
اجليولوجي، حيث ي�سم املوقع العديد من الروا�سب 
والذهب،  والزنك،  النحا�س،  مثل:  املختلفة  املعدنية 

والف�سة.



يقول الدكتور ح�صام الغاي�ش اخلبري االقت�صادي 

يحقق  اأن  ��ع  ي��ت��وقَّ ال����دويل  ال��ن��ق��د  ���ص��ن��دوق  اإن 

االقت�صاد منوا اإجماليا ي�صل اإىل 7.3 % يف العام 

اجلاري، و3.7 % يف العام املقبل، م�صرًيا اإىل اأن 

الواقع  اأر���ش  على  يدعمها  ما  لها  التوقعات  هذه 

بالفعل. ففي الربع االأوىل من العام احلايل حقق 

حيث   ،% ب���9.6  ارتفاًعا  االإجمايل  املحلي  الناجت 

بلغ اأعلى درجة له منذ 2011. 

االأث��ن��اء تتحدث  ه��ذه  اأن��ه يف  »الغاي�ش«  واأ���ص��اف 

املوؤ�ص�صات االقت�صادية العاملية عن منو متوا�صع 

بع�ش  اإن  ب��ل  امل��ت��ق��دم��ة  ال����دول  اق��ت�����ص��ادات  يف 

يف  بع�صها  دخول  اإمكانية  اإىل  ت�صري  التحذيرات 

التحوالت  اأعقاب  يف  �صيَّما  وال  الركود،  من  حالة 

املركزية، نحو رفع  البنوك  �صيا�صات  االأخرية يف 

اأن  اأي  الت�صخمية،  املوجة  على  لل�صيطرة  الفائدة 

الفرتة  ه��ذه  يف  انتهت  الكمي  التي�صري  �صيا�صة 

احلرجة على االأقل.

 محركات النمو 
واأو�صح الغاي�ش اأن النمو الذي حققه اململكة اأتى 

النفطية  االأن�صطة  تت�صدرها  حم��رك��ات،  ع��دة  م��ن 

اأن�صطة  م�صاهمة  اأي�صا  لكن  ارتفاًعا،  �صهدت  التي 

منو  على  املحافظة  يف  النفطية  غ��ري  القطاعات 

م��رت��ف��ع يف ه���ذا ال��ت��وق��ي��ت احل����رج ع��امل��ًي��ا وه��ذه 

النقطة متثل حموًرا رئي�ًصا، لي�ش فقط يف �صمان 

حتقيق  يف  ب��ل  وم���ت���وازن،  وا���ص��ح  م�صتقر  من��و 

البناء  ا�صرتاتيجية  له  �صعت  ال��ذي  التنوع  ه��دف 

اأن  اإىل  االقت�صادي  اخلبري  واأ���ص��ار  االقت�صادي. 

العام   ،2021 يف  منو  حقق  ال�صعودي  االقت�صاد 

يف   ،%  3.2 مبعدل  اجلائحة  ع��ام  بعد  اأت��ى  ال��ذي 

اإن قاطرة  اأع��وام؛ حيث  له منذ �صتة  اأ�صرع وترية 

كل  رغ��م  وبثبات،  قدًما  مت�صي  اململكة  يف  النمو 

العوامل االقت�صادية ال�صلبية على ال�صاحة العاملية. 

والنتائج واالأرقام االإيجابية ترجمتها الت�صنيفات 

الدولية التي توؤكد اأن توقعات النمو امل�صتقبلية يف 

ال�صعودية من م�صتقرة اإىل اإيجابية، نتيجة حت�صن 

منو الناجت املحلي االإجمايل، وديناميكيات املالية 

العامة على املدى املتو�صط.

  البيئة االستثمارية
خبري  �صالمة  نهى  دك��ت��ورة  ���دت  اأكَّ جهتها،  م��ن 

اأن   ، امل�صروعات  واإدارة  املوؤ�ص�صي   التطوير 

اململكة العربية ال�صعودية ت�صري بخطى متالحقة 

وملحوظ.  كبري  اقت�صادي  من��و  نحو  وثابتة 

فعلى الرغم من  خف�ش املوؤ�ص�صات املالية العاملية 

عموًما،  العاملي  االقت�صادي  ل���الأداء  توقعاتها 

بتوقعات  ال�صعودي  لالقت�صاد  �صهدت  اإنها  اإال 

التي  االأ�صباب  من  للعديد  وذل��ك  للنمو  مرتفعة 

من اأهمها زيادة اأ�صعار النفط عاملًيا، االأمر الذي 

لي�ش  باململكة  العامة  املالية  حت�صن  اإىل  ي��وؤدي 

اأن يكون  فقط على مدار العام احلايل بل ميكن 

هذا  اإن  وق��ال��ت:  املقبلة.  االأع���وام  من  لعدد  ذل��ك 

ن ياأتي اإىل جانب النمو الكبري يف قطاع  التح�صُّ

االقت�صاد غري النفطي، والذي اهتمت به اململكة 

االأخ��رية  القليلة  ال�صنوات  يف  بالًغا  اهتماًما 

�صعت  حيث   ،2030 للتنمية  اأج��ن��دت��ه��ا  �صمن 

لتنوع االقت�صاد  وعدم االعتماد علي النفط فقط، 

ولقد �صهد وفًقا لذلك االقت�صاد ال�صعودي موؤخرا 

ا كبريا على م�صتوى عدد كبري من القطاعات  وًّ مُنُ

ج��ان��ب  اإىل  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  امل������وارد  وا���ص��ت��غ��الل 

االإ�صالحات الهيكلية الكبرية التي قامت بها على 

البيئة  وحت�صني  وامل���ايل،  االقت�صادي  اجلانب 

للم�صتثمرين  جاذبيتها  وزي���ادة  اال�صتثمارية 

اخلا�ش  القطاع  ومتكني  واالأج��ان��ب،  املحليني 

امل�صتهدف.  االقت�صادي  التنويع  ه��ذا  دع��م  يف 

باالإ�صافة  ه��ذا  �صالمة:  نهى  دك��ت��ورة  وتابعت 

اإىل وجود �صندوق اال�صتثمارات العامة والذي 

�صواء  جيدة  ا�صتثمارية  �صفات  ويوفر  ي�صنع 

ال��ذي عزز من  االأم��ر  اأو خارجها،  اململكة  داخ��ل 

واأدى  باململكة  االقت�صادي  النمو  معدالت  رفع 

اإىل احلفاظ على اال�صتقرار واال�صتدامة املالية، 

العاملية  املالية  املوؤ�ص�صات  ك��اف��ة  توقعت  وق��د 

كما  ال�صعودي،  لالقت�صاد  كبري  منو  لهذا  وفقا 

اأن يكون االقت�صاد  توقع �صندوق النقد الدويل 

ال�صعودي االأعلى منًوا يف جمموعة الع�صرين.

 نمو قياسي
اخلبري  عبا�ش  علي  الدكتور  �صرح  جانبه،  من 

ال�صعودية  يف  النمو  موؤ�صرات  اأن  االقت�صادي، 

وزارة  توقعت  ا�صابقة حيث  التقديرات  تخالف 

االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  ال�صعودية  املالية 

ب��ارت��ف��اع  م��دف��وًع��ا   ،%  7.4 مب��ع��دل  احل��ق��ي��ق��ي 

اإ�صافة  النفطي،  االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف 

غري  املحلي  ال��ن��اجت  يف  املتوقع  التح�صن  اإىل 

التدريجي  التعايف  ا�صتمرار  بافرتا�ش  النفطي 

م��ن اآث����ار ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، وت��وق��ع��ت وزارة 

املحلي  الناجت  قيمة  تبلغ  اأن  ال�صعودية،  املالية 

االإجمايل للمملكة 3.162 تريليون ريال يف عام 

2022، مقابل 3.102 تريليون ريال يف 2021، 

د  ومقابل 2.625 تريليونا ريال يف 2020. واأكَّ

�صارعت  ذلك  �صوء  يف  اأن��ه  االقت�صادي  اخلبري 

الأداء  توقعاتها  رف��ع  اإىل  الدولية  املوؤ�ص�صات 

االقت�صاد ال�صعودي يف ظل التعايف من جائحة 

امليزانية  �صبط  يف  احلكومة  وجن��اح  كورونا 

جانب  اإىل   ،»2030 »روؤية  برامج  �صمن  العامة 

ارت��ف��اع اأ���ص��ع��ار ال��ن��ف��ط، ورف���ع ال��ب��ن��ك ال���دويل 

العام  خالل  ال�صعودي  االقت�صاد  لنمو  توقعاته 

7 %، مقارنة ب���4.9 % يف توقعات  اجل��اري اإىل 

�صندوق  رف��ع  كما  املا�صي،  يناير  خ��الل  البنك 

النقد الدويل توقعاته للنمو ال�صعودي اإىل 7.6 

املا�صي.    يناير  يف   % ب4.4  مقارنة  املائة،  يف 

احلقيقي  النمو  ف��اإن  �صبق،  ملا  وفًقا  اأن��ه  وي��رى 

الثاين  للربع  ال�صريعة  للتقديرات  وفقا  املذكور 

االإح�صاء  هيئة  عن  ال�صادرة  احلايل  العام  من 

اقت�صادي  من��و  اأع��ل��ى  �صيكون    %  11.8 وه��و 

خ����الل 11 ع���ام���ا ع��ن��دم��ا من���ا ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي 

يف  امل��ت��وق��ع  النمو  يعد  كما   .%  10 االإج��م��ايل 

اأعلى منو لالقت�صاد ال�صعودي  2022 هو ثاين 

خالل 18 عاًما، اأي منذ النمو البالغ 8 يف املائة 

يف 2004 ، و�صيكون االأعلى بني دول الع�صرين 

االأكرب اقت�صادا يف العامل.

السعودية األعلى نموا بين دول العشرين
11.8 % معدل حقيقي للربع الثاني..خبراء اقتصاديون لـ              :
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اجمع خرباء اقت�صاديون على اأن االقت�صاد ال�صعودي حقق يف االآونة االأخرية موؤ�صرات منو متميزة، وذلك يف �صوء امل�صروعات التنموية امل�صمولة بربامج وخطط روؤية اململكة 

2030، مما �صاهم يف و�صعها على راأ�ش دول جمموعة الع�صرين من حيث النمو املتوقع وفق تقرير �صندوق النقد بن�صبة 7.6 % فيما جتاوز الناجت االإجمايل احلقيقي يف الربع 
الثاين م�صجال 11.8 %، ف�صاًل عن كونها الدولة االأكرث اإيفاء بالتزاماتها املحلية واخلارجية، حتى يف فرتة االأزمات.  واأكدوا يف ت�صريحات ل� "البالد" اأن هذه احلقائق تعد 

موؤ�صًرا متجدًدا على النجاحات التي حتققها النه�صة االقت�صادية ال�صعودية يف كافة القطاعات. 

البالد - محمد عمر 

ال رفع للحرس الثوري من قائمة اإلرهاب
واشنطن تؤكد أنه خارج مفاوضات فيينا

جدة - البالد 

ال��دول،  خمتلف  م��ن  امل��اليل  يتلقاها  متوالية  �صفعات 

واإيقاف  االإره���اب،  وحما�صرة  النووي  االتفاق  ب�صاأن 

طهران  حاولت  فكلما  املنطقة،  يف  التدمريي  امل�صروع 

افتكاك احلر�ش الثوري من قائمة االإرهاب عرب امل�صاومة 

بامللف النووي، جاءها الرد �صادما من الواليات املتحدة 

االأمريكية راف�صة رفع ا�صم احلر�ش من القائمة ال�صوداء. 

اأم�ش  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�صم  متحدث  وقال 

اإن الواليات املتحدة تتبادل وجهات نظرها  )االأربعاء(، 

ب�صاأن رد اإيران مع االحتاد االأوروبي بعد تلقي تعليقات 

اإيران على مقرتح االتفاق النووي، وذلك الإنقاذ االتفاق 

اإىل  وا�صنطن  ط��ه��ران  دع��ت  اأن  بعد   2015 ع��ام  امل��ربم 

ال��ث��وري  احل��ر���ش  رف���ع  اأن  م��وؤك��دا  ب��امل��رون��ة،  التحلي 

ما  فيينا،  االإرهاب خارج مفاو�صات  قائمة  االإيراين من 

ي�صكل �صدمة كربى الإيران ويوؤكد لها اأن احلر�ش �صيبقى 

�صمن القائمة حتى يف كل االأحوال.

براي�ش،  نيد  االأمريكية  اخلارجية  با�صم  املتحدث  واأكد 

تلقي بالده الرد االإيراين حول العودة لالتفاق النووي 

عرب الو�صيط االأوروبي، م�صريا اإىل اأن وا�صنطن تن�صق 

النقاط  اأن  على  م�صددًا  النهائي،  الرد  حول  احللفاء  مع 

ب�صكل  املا�صية  االأ�صهر  خالل  مناق�صتها  متت  االأ�صا�صية 

االأوروب���ي:  االحت��اد  با�صم  متحدثة  قالت  فيما  مكثف، 

"يف الوقت احلايل، نعكف على درا�صة املقرتح النهائي 
خطة  يف  االآخ��ري��ن  امل�صاركني  م��ع  ونت�صاور  لالتفاق، 

وال��والي��ات  ال��ن��ووي  االت��ف��اق  امل�صرتكة  ال�صاملة  العمل 

املتحدة ب�صاأن امل�صي قدمًا". 

الواليات  بني  مبا�صرة  وغ��ري  متقطعة  حم��ادث��ات  وبعد 

16 �صهرًا، قام خاللها االحتاد  املتحدة واإيران ا�صتمرت 

قال م�صوؤول  الطرفني،  االأوروب��ي بجوالت مكوكية بني 

اأغ�صط�ش  من  الثامن  يف  االأوروب���ي  االحت��اد  يف  كبري 

يف  ردًا  ويتوقع  نهائيًا  عر�صًا  قدم  التكتل  اإن  املا�صي، 

وزارة  اأعلنت  وم��وؤخ��را  ج���دًا.  قليلة  اأ�صابيع  غ�صون 

اخلارجية االأمريكية اأن الواليات املتحدة �صتقدم وجهة 

النهائية  االأوروب��ي  االحتاد  ن�ش  م�صودة  ب�صاأن  نظرها 

2015، ب�صكل خا�ش  النووي املربم عام  الإنقاذ االتفاق 

نيد  واأك��د  بوريل.  جوزيب  االحت��اد  ممثل  اإىل  ومبا�صر 

اأ�صدر تعليمات وا�صحة  اأن الرئي�ش جو بايدن  براي�ش 

بعدم ال�صماح لطهران بامتالك �صالح نووي. وقال: "لن 

مرتبطة  غري  اإي��ران  على  مفرو�صة  عقوبات  اأي  نخفف 

التفاو�ش  ميكن  ما  كل  اأن  مو�صحًا  النووي"،  بامللف 

عليه مع طهران مت طرحه بالفعل، م�صددا على اأن ال�صبيل 

النووي  االت��ف��اق  اإىل  متبادلة  ع��ودة  لتحقيق  الوحيد 

االإيراين، هو اأن تتخلى طهران عن "املطالب اخلارجية.

دون��ال��د  االأم��ري��ك��ي  الرئي�ش  ت��راج��ع   ،2018 ع��ام  ويف 

ترمب عن االتفاق النووي الذي اأُبرم قبل توليه من�صبه، 

وا�صفًا اإياه باملت�صاهل مع اإيران، وعاود فر�ش عقوبات 

اأمريكية قا�صية، مما دفع اإيران اإىل البدء يف خرق القيود 

املفرو�صة على تخ�صيب اليورانيوم.

2015 بني طهران و6 قوى دولية  اأن اتفاق العام  يذكر 

كربى، اأتاح رفع عقوبات عن طهران لقاء خف�ش اأن�صطتها 

ال��والي��ات  اأن  اإال  برناجمها،  �صلمية  و�صمان  النووية 

املتحدة ان�صحبت اأحاديًا منه يف 2018، واأعادت فر�ش 

عقوبات قا�صية على اإيران التي ردت بالرتاجع تدريجًا 

عن غالبية التزاماتها.

المملكة األكثر إيفاًء بالتزاماتها المحلية والخارجية 

علي عباسنهى سالمة حسام الغايش



"نبض الغدير" للكاتبة غدير الطيار
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جدة- خالد بن مر�ضاح

ورجـــال  ومــ�ــســوؤولــن  اأمــــراء  بح�سور 

ــيــف مـــن الأهــــل  ــف اأعــــمــــال واأعــــيــــان ول

حمفوظ  بن  اأ�سرتا  احتفلت  والأقـــارب، 

حمفوظ  بــن  �سليمان  بـــزواج  والأحــمــر 

اللواء  ابنة  بن مرعي بن حمفوظ، على 

هــا�ــســم بــن عــبــدالــلــه الأحـــمـــر، يف حفل 

للعر�سان  بــاركــوا  الــذيــن  بهيج،  عائلي 

بهذه الليلة. ومتنى العري�س �سليمان يف 

هذه الليلة املباركة اأن يوفقه حلياة كلها 

اأمل وتفاوؤل وبناء عائلة �سعيدة.

عن  والأحــمــر  حمفوظ  بن  اأ�سرتا  وعــر 

فرحتهم بهذه الليلة املباركة، �سائلن الله 

وير�ساه  يحبه  ملا  العرو�سن  يوفق  اأن 

ويرزقهم  خــر  على  بينهما  يجمع  وان 

الـــذريـــة الــ�ــســاحلــة، مــبــديــن �ــســكــرهــم 

اأر�ــســل  اأو  ح�سر  مــن  لــكــل  وامــتــنــانــهــم 

املنا�سبة  بــهــذه  والــتــريــكــات  الــتــهــاين 

الغالية.

آل بن محفوظ واألحمر يزفون سليمان لليلة العمر
بحضور أمراء ومسؤولني  

ن�ستقبل  اأخبار الأفراح واملنا�سبات على ..

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

الدمام-حمود 

الزهراين 

�سعيد  اأبــنــاء  احتفل 

الب�سري  عبدالله  بن 

الله،  -رحمه  الزهراين 

املهند�س  �سقيقهم  ـــزواج  ب

بن  اأحــمــد  كرمية  على  اإبــراهــيــم، 

النعمي، وذلك  ال هندي  ابراهيم  خالد بن 

بح�سور  بــاخلــر،  ــاعــات  ــق ال اإحــــدى  يف 

الأهــــل والأ�ــســدقــاء والـــزمـــاء وعـــدد من 

ليلة  يف  ال�سخ�سيات 

التهاين  فيها  تــبــادل 

واأديت  والتريكات، 

الألــــوان  بع�س  فيها 

ال�سعبية التي وا�ستمتع 

فيها اجلميع.

وقدم الزهراين ال�سكر والتقدير 

والمتنان لكل من ح�سر و�ساركهم افراحهم 

ولــكــل مــن اتــ�ــســل هــاتــفــيــًا او هــنــاأهــم عر 

قنوات التوا�سل الجتماعي.

جدة - البالد

دحــان  �ــســادق  عماد  املهند�س  احتفل 

ابنته  قــران  الأعــمــال بجدة بعقد  رجــل 

حمزة  املحامي  على  مــاريــة،  املحامية 

فــــــواز �ــــســــريف، وذلــــــك يف اإحـــــدى 

القاعات، بح�سور عدد من وامل�سوؤولن 

ورجــــال الأعـــمـــال واملــثــقــفــن والأهـــل 

للعرو�سن  باركوا  الذين  والأ�سدقاء، 

العرو�س  والـــد  واأعـــرب  الليلة.  بــهــذه 

ح�سر  ملــن  �سكره  عــن  عــمــاد  املهند�س 

ـــاأل الـــلـــه لهم  ـــس ــم الـــفـــرح و� ــه ــارك ــس و�

ال�سعادة والذرية ال�ساحلة.

الزهراني عريس الساحل الشرقي

شرطة جدة تكرم العمودي

ابن حسين يحتفل بزواج عبد هللا

آل دحالن وصيرفي يحتفلون بحمزة ومارية

جدة - البالد

كرمت �سعبة تنفيذ الحكام احلقوقية ب�سرطة 

الــعــمــودي،  اأحــمــد حممد عمر  املــوظــف  جــدة 

احالته  الداخلية  وزير  قرار  �سدور  مبنا�سبة 

ان  بــعــد   1/2/1444 مــن  اعــتــبــارا  للتقاعد 

34 �سنة تقلد خالها عددًا  اأم�سى يف اخلدمة 

من املنا�سب القيادية.

لتميزه  زمائه،  بن  طيًبا  اثرا  ترك  العمودي 

متنى  وقــد  العمل،  يف  والخــا�ــس  بالكفاءة  

اجلميع لأبي اأوي�س حياة جديدة �سعيدة.

اأبها- البالد

وكيل  حامد  بن  الله  عبد  بن  نا�سر  بح�سور 

�سيخ علكم احتفل حممد بن �سليمان بن ح�سن 

من جماعة اآل عا�سم علكم بزواج ابنه عبدالله 

حفل  اأقيم  وقــد  ع�سر،  اأمــانــة  من�سوبي  اأحــد 

باأبها، و�سط  الأفــراح  اإحدى �سالت  كبر يف 

ح�سور كبر من قبيلة علكم وعدد من الوجهاء 

من�سوبي  ومــن  ع�سر  منطقة  مــن  ــان  والأعــي

ال�سعراء  من  عــدد  �سارك  وقــد  ع�سر.   اأمــانــة 

وقدمت عدد من  الألوان ال�سعبية.

�أخبارهم

مت ترقية الدكتورة فاطمة الثبيتي اىل بروف�سور 

"اأ�ستاذ"  درجــــة  اجلـــراحـــة  يف 

امللك  جامعة  الطب  كلية  يف 

ــز. وعـــــرت د.  ــعــزي ــدال عــب

بهذه  �سعادتها  عــن  فاطمة 

اأن  اإىل  م�سرة  الــرقــيــة، 

ــلــوطــن هي  خــدمــتــهــا ل

�ــــــســــــرف وفــــخــــر 

واعتزاز لها.

د. فاطمة بروفسور

واملعاهد  الكليات  لقطاع  العلمي  املجل�س  اأ�سدر 

بــالــهــيــئــة املــلــكــيــة لــلــجــبــيــل ويــنــبــع 

موافقته على ترقية الدكتور عثمان 

ـــاوي اإىل  ـــرن بـــن زكـــريـــا ب

درجــــة اأ�ــســتــاذ دكــتــور 

)بـــروفـــيـــ�ـــســـور( يف 

اللغويات التطبيقية 

ـــغـــة  ـــل /تــــعــــلــــيــــم ال

لغر  الجنليزية 

الناطقن بها.

امل�ست�سار  ادمــاوي  اأحمد  خليل  رزق 

وقن�سل اململكة يف مدينة 

جمهورية  يف  كــانــو 

نيجريا، مبولود 

ا�ـــســـمـــاه وائــــل، 

جــعــلــه الـــلـــه من 

ال�سعادة  مواليد 

واقــــربــــه اعــن 

والديه.

عبد  ببللحمر  املحلي  املجل�س  ع�سو  تلقى 

�سكر  خطاب  �سبعان  بن  فائز  بن  الــوهــاب 

ع�سر،  منطقة  اأمــر  من 

اإقامة  لفكرة  تقديرا 

ــعــنــب  مـــهـــرجـــان ال

املو�سمية  والفواكه 

بــاملــاويــن بــنــاًء على 

ــ�ــس  ــي مــــارفــــعــــه رئ

مركز املاوين.

برناوي برفيسور لغات

وائل يف بيت األدماوي 

أمير عسير يشكر بن ضبعان

الهاشمي يعقد
قرانه على مالك

جدة- البالد 

بعقد  والقنع،  الها�سمي  اأ�ــســرة  احتفلت 

الآن�سة  الها�سمي، على  قران هتان حممد 

الأهـــل  بح�سور  الــقــنــع،  عــبــدالــلــه  مـــاك 

ــذيــن بــاركــوا  والأقــــــارب والأ�ـــســـدقـــاء ال

للعرو�سن.

ال�سكر  والقنع،  الها�سمي  اأ�سرة  وقدمت 

والتقدير لكل من �ساركهم بالتهنئة �سواء 

�سائا  الهاتفي،  بالت�سال  اأو  باحل�سور 

الله اأن يدمي على اجلميع اأفراحهم.

القرشي يزف نجله عبدالرحيم 
جدة- البالد

ووالــده  القر�سي  عبدالرحيم  حممد  اجل�سي�س  احتفل 

واأ�سقاوؤه بزفاف ابنهم عبدالرحيم، على ابنة علي �سعد 

اأنغام  على  وذلــك  بجدة،  القاعات  اإحــدى  يف  الــقــرين، 

املج�سات احلجازية والأهازيج ال�سعبية، بح�سور جمع 

من الأدباء والفنانن والإعامين والأحباب.

وعر والد العري�س اجل�سي�س حممد عن �سروره البالغ 

بزفاف جنله عبدالرحيم �سائا الله ان يوفقه وعرو�سه 

�سكره  عظيم  مــبــديــًا  ال�ساحلة  الــذريــة  يرزقهما  وان 

وامتنانه لكل من ح�سر و�ساركهم الفرحة.

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي

احتفل الربوي عبدالرحمن عثمان فاته بحفل زفاف جنله عدنان، 

من ابنة يو�سف بكر فاته، يف اإحدى القاعات مبكة املكرمة، و�سط 

ح�سور لفيف من الأهل والزماء والأ�سدقاء من خمتلف حمافظات 

ومناطق هذا الوطن املعطاء. وعر العري�س عدنان عبدالرحمن عن 

�سعادته الغامرة بدخوله القف�س الذهبي �ساكرا الله ان امت عليه هذه 

فرحتهم  فاته عن  عبدالرحمن  الربوي  العري�س  والد  وقال  الليلة. 

يحبه  ملا  العرو�سن  يوفق  ان  الله  �سائلن  املباركة  الليلة  هــذه  يف 

وير�ساه وان يجمع بينهما على خر.

عدنان في القفص الذهبي

جدة - البالد

" نب�س  للكاتبة الزميلة غدير بنت عبدالله الطيار كتاب بعنوان  �سدر حديثا 

، والذي ي�سم �سل�سلة من املقالت  للن�سر والتوزيع  الغدير"، عن دار تكوين 

املتنوعة وما تتناوله من معان وقيم حياتية موؤثرة.  وقد عرت الكاتبة غدير 

بقولها:" وطني  ال�سدار  كتب ومنها هذا  ب�سدور عدة  �سعادتها  الطيار عن 

وحبه ومكانته ، م�ساعر جتتاحنا جتعل النب�س ي�سعر ويح�س ، نكتب ملن هم 

النور  اآخر �سرى  كتابًا  باأن هناك  ملن هم وطن". وذكــرت  نب�س وروح وحب 

يتحدث عن فخر الأمة، ويل العهد �ساحب ال�سمو امللكي المر حممد بن 

�سلمان حفظه الله ورعاه، وروؤية 2030.
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الريا�ض - حممد اجلليحي
اأو�سحت الفحو�سات التي اأجريت ملحرتف الهالل الالعب الكوري اجلنوبي يانغ 
حاجته لفرتة عالجية تقارب الثالثة اأ�سابيع، ما يعني غيابه عن الثالث مواجهات 
اأمــام  �ستكون  التي  للمحرتفني  �سلمان  بن  حممد  الأمــر  كاأ�س  دوري  يف  الأوىل 

اخلليج والفيحاء والفتح.
من جانب اآخر، انتهت ودية الهالل وال�سعلة بفوز هاليل بهدفني �سجلها املحرتف 
اإيغالو، ويتبقى لالأزرق مواجهة ودية رابعة �سمن برناجمه الإعدادي  النيجري 

الذي بداأ من مدينة برمنجهام.

 يانغ يغيب 3 أسابيع عن الهالل 

ماسك يتراجع عن شراء المان يونايتد: كنت أمزح!
جدة – البالد

"تغريدته على تويرت  اإن  ما�سك:  اإيلون  امللياردير  قال 
كانت  الإجنليزي،  يونايتد  مان�س�سرت  نادي  �سراء  ب�ساأن 

جمرد جزء من "مزحة م�ستمرة منذ فرتة طويلة".
"ت�سال"  �سركة  وموؤ�س�س  التنفيذي  الرئي�س  وكـــان 
العامل،  يف  رجل  واأغنى  الكهربائية  ال�سيارات  ل�سناعة 
قد اأ�سار اإىل نادي مان�س�سرت يونايتد يف تغريدة له قال 
فيها: "كي اأكون وا�سحًا، اأنا اأوؤيد الن�سف الأي�سر للحزب 

اجلمهوري والن�سف الأمين للحزب الدميقراطي!".
مان�س�سرت  �ساأ�سرتي  اأنـــا  "اأي�سًا،  ما�سك:  واأ�ــســاف 

يونايتد، اأهاًل بكم".
ب�سكل  الأنــظــار  مــا�ــســك،  كلمات  مــا جــذبــت  و�ــســرعــان 
األف  اأعيد ن�سر التغريدة من قبل اأكرث من 36  هائل وقد 

خالل  اإعــجــاب  األـــف   200 نحو  ح�سدت  كما  م�ستخدم 
�ساعتني فقط.

�سراء  ب�ساأن  الت�ساوؤل حول مدى جديته  ردًا على  لكن 
النادي، قال ما�سك: "ل، هذه مزحة م�ستمرة على تويرت 

منذ فرتة طويلة. لن اأ�سرت اأي فرق ريا�سية".
يونايتد  مان�س�سرت  نادي  على  غليزر  عائلة  وت�ستحوذ 
للنادي  العائلة  ملكية  واجــهــت  وقــد   ،2005 عــام  منذ 
انــتــقــادات مــتــكــررة مــن قــبــل اجلــمــاهــر بــداعــي تــراكــم 
ال�ستحواذ  عملية  اأعقبت  التي  الإدارة  و�سوء  الديون 
املثرة للجدل على النادي، كما عانى الفريق من تراجع 
الأداء والنتائج خالل الأعــوام الأخــرة. وتبلغ  حاد يف 
جنيه  مليار   2.08 الإجنليزي  للنادي  ال�سوقية  القيمة 

اإ�سرتليني.

البلجييك" دينايير" يفضل 
النصر على الخفافيش

جدة- البالد
اقرتبت اإدارة الن�سر من ح�سم �سفقته الرابعة؛ حيث تو�سك اأن تنهي التفاق مع البلجيكي جاي�سون 
اجلارية.  ال�سيفية  النتقالت  فرتة  خالل  للعاملي  لالنتقال  الفرن�سي،  ليون  فريق  مدافع  ديناير، 
الأيام  خالل  الن�سر  ل�سفوف  ان�سمامه  عقود  على  دينانير  جاي�سون  يوقع  اأن  املنتظر  ومن 
القليلة املقبلة، ملدة  3 موا�سم مقابل 4 ماليني يورو �سنوًيا. وميتلك البلجيكي جاي�سون 
ديناير خربات مميزة يف املالعب الأوروبية؛ حيث �سبق له اللعب ملان�س�سرت �سيتي، 
و�سندرلند الإجنليزيني، و�سلتيك الأ�سكتلندي، وجالتا �سراي الرتكي، اإىل جانب 
البلجيكي  اأن  ن�سراوية،  م�سادر  اأكــدت  وقد  الأول.  بلجيكا  منتخب  متثيل 
من  عرو�س  عــدة  وجــود  رغــم  العاملي،  اإىل  الن�سمام  يف�سل  جاي�سون 
نادي  من  عر�س  مقدمتها  يف  والأوروبــيــة،  العربية  الــدوريــات 
ا�ستقرت  قد  الن�سر  اإدارة  وكانت  الإ�سباين.  فالن�سيا 
بعد  املطلوبة،  اجلديدة  ال�سفقات  اأ�سماء  على 

الت�ساور مع املدرب رودي جار�سيا. 

الشباب قد يندم على جلب" مينا" 
المدان في قضية أخالقية

جدة – هالل �سلمان
نادي  اقــرتاب  اإىل  امل�سادر  من  العديد  اأ�ــســارت 
من  مينا  �سانتي  الالعب  مع  التعاقد  من  ال�سباب 
بعد  الإعـــارة،  بنظام  الإ�سباين  فيغو  �سلتا  نــادي 
"الليوث"،  لفريق  اجلــديــد  املـــدرب  مــن  تو�سية 

في�سينتي مورينو.
البالغ  لالعب  الكبرة  الفنية  الإمكانات  ورغــم 
من العمر 26 عاما، اإل اأن فكرة التعاقد معه تبدو 
عواقب  اإىل  ال�سباب  جتــر  قــد  كــبــرة،  خمــاطــرة 
لأن  نــظــرا  الـــريـــالت،  ملــاليــني  وخيمة وخــ�ــســارة 
ويواجه  اأخالقية،  ق�سية  يف  مــدان  مينا  �سانتي 
ــنــوات لرتــكــابــه جــرميــة  حــكــمــا بــالــ�ــســجــن 4 �ــس
العتداء اجلن�سي على فتاة يف 18 يونيو 2017 

يف اأملريا.
وق�ست حمكمة اأملريا باإدانة �سانتي مينا لعب 
بينما  �ــســنــوات،   4 بال�سجن  الــ�ــســابــق،  فالن�سيا 
والنيابة  �سنوات   8 ب�سجنه  تطالب  النيابة  كانت 
اأمــره  مــع  ال�سنة،   ون�سف  �سنوات   9 اخلا�سة 

بالبتعاد مل�سافة 500 مرت على الأقل من ال�سحية 
ملدة 12 عامًا ودفع تعوي�س قدره 50 األف يورو.

يف  احلكم  �سدور  بعد  فيغو  �سلتا  نادي  واأعلن 
و"فتح  الفريق  من  مينا  ا�ستبعاد  املا�سي  مايو 
اإجراءات تاأديبية لتو�سيح م�سوؤولياته يف �سوء 

احلكم".
وقال �سلتا:" اإن النادي يحرتم حق الالعب يف 
الإجــراءات  باتخاذ  ملزم  لكنه  نف�سه،  عن  الدفاع 
اإىل �ــســورة  تــ�ــســيء  ــتــي  ال يف �ــســوء الأحــــــداث 
مرة  ويوؤكد  مبا�سر،  ب�سكل  قيمه  وتهاجم  النادي 
اإدانته املطلقة للجرمية املحددة يف احلكم  اأخرى 

الق�سائي".
احلادثة  وقــت  يف  فالن�سيا  مع  يلعب  مينا  كــان 
قبل اأن ين�سم اإىل �سلتا يف 2019، ويف الأ�سبوع 
املا�سي قدم حمامو الالعب ا�ستئنافا لدى املحكمة، 
وبعدها طالب الالعب ناديه باإعادته اإىل التمارين، 
تدريبات  اإىل  ان�سم  حيث  بالفعل  حــدث  ما  وهــو 

�سلتا فيغو يف انتظار ح�سم انتقاله اإىل ال�سباب.
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 الحدث العالمي األكبر في عالم المالكمة.. 

" نزال البحر األحمر" في جدة يستقطب اهتمام العالم

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

وزارة  تنظُمه  الذي  الأحمر"،  البحر  "نزال  ويعدُّ 
للمالكمة،  ال�سعودي  الحتاد  مع  بالتعاون  الريا�سة 
املالكمة،  لعبة  يف  نوعه  مــن  فــريــدًا  ريا�سيًا  حــدثــًا 
يرتقبه ع�ساق اللعبة يف العامل، خا�سة اأن املواجهة 
على  اأو�سيك  فــوز  �سهدت  قد  املالكَمني  بني  الأوىل 
اأقيم يف �سهر �سبتمرب من العام  جو�سوا، يف نزال 
املا�سي، على ا�ستاد توتنهام هوت�سبري بلندن، قبل 
وهو  املرتقب،  العودة  "جو�سوا" بلقاء  يطالب  اأن 
مناف�سات  تاريخ  يف  مرة  لأول  يحدث  الــذي  الأمـر 
واجــه  عندما  1999م،  الــعــام  بعد  الثقيل  ـــوزن  ال

"اإيفاندرهوليفيلد". لوي�س" مناف�سه  "لينوك�س 
العاملي  احلدث  هذا  اإىل  بالإ�سافة  جدة  وحتظى 
اململكة،  داخــل  من  كبري  �سياحي  بح�سور  الكبري، 
اأطلقت  منذ  اخلليج،  ودول  العربية  املنطقة  ومــن 
يف  لل�سياحة  الر�سمية  الهوية  ال�سعودية"،  "روح 
اململكة، �سيف ال�سعودية "جوي واأجوائي"، حيث 
خالل  ـــزوار  ال اآلف  البحرية  واجهتها  ت�ستقطب 

الأ�سابيع الأخرية املا�سية.

هيرن: " النزال سيحسم في السادسة"
اإدارة  اإيدي هرين رئي�س جمل�س  من جهته، توقع 
امل�سوقة  اجلــهــة   Matchroom Sports
اجلولة  يتجاوز  لن  الأحمر  البحر  نزال  اأن  للنزال، 
ال�ساد�سة حيث �سُتح�سم املواجهة املرتقبة على لقب 
بطولة العامل للمالكمة للوزن الثقيل بني حامل اللقب 
الربيطاين  اأو�سيك، ومناف�سه  اأولك�سندر  الأوكراين 

اأنتوين جو�سوا، بال�سربة القا�سية.
اأو�سيك  بني  العودة  لقاء  يكون  اأن  هرين  ويتوقع 
الأول حني  اللقاء  من  �سرا�سة وقوة  اأكرث  وجو�سوا 
اأحزمة  الفوز وتوحيد  الأوكــراين يف حتقيق  جنح 
 IBOو  WBOو  IBFو  ’WBA ’Super
بعد قرار جماعي من احلكام. ويرى هرين باأن ذلك 

الأمر لن يتكرر عندما يلتقي الثنان يف �سالة مدينة 
امللك عبدالله الريا�سية بجدة ال�سبت.

وقال هرين: "اأعتقد باأنهما �سيكونان اأكرث �سرا�سة، 
اأن نحقق  اأن ت�ساهدوا نزاًل مميزًا. ويجب  واأتوقع 
النت�سار، هذا هو اأكرب لقب يف ريا�سة املالكمة ومل 
ناأت اإىل هنا ملجرد امل�ساركة، بالن�سبة جلو�سوا الأمر 
ولكن  �سابقًا،  ذلك  يف  جنح  لقد  بالفوز.  فقط  يتعلق 
هذا التحدي خمتلف واأ�سعب وهو م�ستعد له متامًا. 
الثالثة على  للمرة  العامل  باأنه �سي�سبح بطل  واأوؤمن 

اأر�س اململكة العربية ال�سعودية".

هيرن: "جوشوا يحب المملكة 
يدخل جو�سوا ثاين لقاء عودة على لقب بطولة 
العامل للمالكمة للوزن الثقيل يف اأر�س اململكة بعد 

"اأندي رويز" يف  اأن كان قد جنح يف الثاأر من 
التاريخي.  الــدرعــيــة  بــنــزال  2019م  دي�سمرب 
الإعــداد  ق�ساء جو�سوا فرتة  بــاأن  ويــرى هرين 
يف مع�سكره التدريبي ملدة �سهر كامل يف اململكة 

دليل على ارتياحه التام للتواجد على اأر�سها.
 4 مــنــذ  هــنــا  مــتــواجــد  "جو�سوا  ـــاف:  واأ�ـــس
�سعوره  مدى  يعك�س  الذي  الأمر  وهو  اأ�سابيع 
حيث  اململكة،  اأر�ـــس  على  للتواجد  بــالــراحــة 
اأ�سبوع  النزال قبل  اأغلب املالكمني ملوقع  ي�سل 
فقط، ول يف�سلون البتعاد عن منازلهم، ولكن 
ذكــريــات  فيها  وميتلك  اململكة  يحب  جو�سوا 
مميزة منذ نزال الدرعية التاريخي اأمام رويز. 

هو يف بلد رائع وم�ستعد لأ�سبوع النزال".
ــزال الــدرعــيــة  ــن واأتــــت ا�ــســتــ�ــســافــة املــمــلــكــة ل
الــتــاريــخــي ونــــزال الــبــحــر الأحـــمـــر مــن خــالل 
الــريــا�ــســة والحتــــاد  مـــن وزارة  كـــل  تـــعـــاون 
 Matchroomو لــلــمــالكــمــة  ــعــودي  ــ�ــس ال
 Skill Challengeو  Sports
الأول  الــنــزال  ومنذ   ،Entertainment
اأعـــداد  يف  ملحوظا  ارتــفــاعــا  اململكة  �ــســهــدت 
يـــراه هرين  مــا  اململكة. وهــو  ريــا�ــســة  ممــار�ــســي 
واأو�سيك  جو�سوا  يرغب  التي  الأهــداف  اأهم  اأحد 
يف حتقيقها، وهو اإلهام اجليل القادم من مالكمي 

اململكة والعامل.
اجليل  اإلــهــام  يف  كالهما  "يرغب  هــرين:  وقــال 
حني  غامرة  ب�سعادة  وي�سعران  اململكة  يف  القادم 
ي�ساهدان التفاعل الكبري والبت�سامات على اأوجه 
تقدمي  يف  لال�ستمرار  يدفعهما  مــا  وهــو  اجلميع 
املزيد. كما اأنهما رجالن رائعان ومتوا�سعان حقًا 
ن�سر  يف  ويرغبان  دائمًا.  للغري  وقتهما  ومينحان 
و�سف  وقد  لها،  ال�سديد  حلبهما  املالكمة  ريا�سة 
التح�سريات  اأجـــواء  اأو�سيك  الأوكــــراين  املــالكــم 

للنزال املرتقب بالحرتافية ال�سديدة".

حافاًل  الأ�سبوع  هذا  "�سيكون  هــرين:  واأ�ساف 
اإىل  ال�ــســتــعــدادات  مــن  والأنــ�ــســطــة،  بالفعاليات 
والوزن  ال�سحفية،  واملوؤمترات  ال�ستقبال،  حفل 
جميع  و�ستتجه  الــنــزالت.  موعد  حتى  الر�سمي، 
ال�سعودية  العربية  اململكة  نحو  الــعــامل  اأنــظــار 

ملتابعة هذا احلدث الريا�سي الفريد".
يذكر اأن ال�سعودية باتت وجهة عاملية ل�ست�سافة 
الدولية،  اأقوى البطولت واملناف�سات وال�سباقات 
ا�ست�سافت  املا�سية  القليلة  الأعـــوام  مــدار  فعلى 
اململكة عدة ن�سخ اأ�سطورية من رايل داكار العاملي 
مب�ساركة قيا�سية من اأملع جنوم ريا�سة املحركات 
الــدويل، مرورا  ناهيك عن رايل حائل  العامل،  يف 
للجولف  الــدولــيــة  الــ�ــســعــوديــة  اأرامـــكـــو  ببطولة 
الإيطايل  وال�سوبر  جدة،  يف  وال�سيدات  للرجال 
جلوب  �ــســوبــر  لبطولة  بــالإ�ــســافــة  والإ�ــســبــاين، 
اأبطال  اليد. وبطولة دوري  العامل يف كرة  لأندية 
كل  يف  جمموعاتها  مناف�سات  اأقيمت  حيث  اآ�سيا؛ 
من  والدمام، وغريها  الريا�س وجدة وبريدة  من 
البطولت التي ت�سهد بقدرة اململكة و�سبابها على 
غري  باحرتافية  الدولية  البطولت  اأقــوى  تنظيم 

م�سبوقة.

هيرن: جوشوا يعشق السعودية وذكرياته في الدرعية ال تنسى

أجـــواء النـــــزال 
وفاعلياته تنعش 

السياحة في جدة

أوسيك: تحضيرات المواجهة المرتقبة احترافية 

نزاالت قوية بمشاركة المالكم 
السعـودي زياد المعيوف..

يتخلل برنامج "نزال البحر الأحمر" جمموعة من 
�ستنطلق  التي  كارد"،  "الأندر  الثانوية  املواجهات 
قبل النزال التاريخي، وت�سم عددًا من اأبرز الأ�سماء 
يف عــامل املالكمة، اإذ يواجه البطل ال�سعودي "زياد 
املعيوف"، املالكم الأوكراين للوزن اخلفيف الثقيل 

لبني". "دانيال 
"فيليب  الأوكـــراين  الثقيل  ــوزن  ال جنم  ويــواجــه 
يف  زيلي"  "ت�سانغ  ال�سيني  املالكم  هرغوفيت�س" 
الت�سفية النهائية للقب بطولة العامل التابعة لالحتاد 

الدويل للمالكمة )IBF(  للوزن الثقيل.
"رمال  �سومالية  اأ�سول  من  الربيطانية  وتواجه   
يحمل  الــتــي  نوفا"،  جــار�ــســيــا  "كري�ستال  علي"، 
القا�سية  بال�سربة  جميعها  انت�سارات،   10 �سجلها 
للمالكم  نــزاًل  املناف�سات  �ست�سهد  كما  وخ�سارتني. 
"دانيل لبني" من الوزن الثقيل الأخف،  الأوكراين 
ويواجه  نظيفة.  انت�سارات   5 �سجله  يحمل  الــذي 
الربيطاين "�سميث" وهو الأول عامليًا عن فئة الوزن 
العاملي  املجل�س  ت�سنيف  ــق  وف الثقيل،  اخلفيف 
"ماتيو  الفرن�سي  املــالكــم   ،)WBC( للمالكمة 
على  للمناف�سة  النهائية  الت�سفية  يف  بودرليك" 
"اأرتور  الرو�سي  املالكم  يحمله  الذي  العاملي  اللقب 

بيرتبيف".

جدة- هاين الب�سر
تتجه اأنظار ع�ساق الريا�سة عامة، وريا�سة املالكمة خا�سة اإىل مدينة جدة؛ حيث ت�ست�سيف  
ال�سبت املقبل " نزال البحر الأحمر" احلدث العاملي الأكرب يف عامل املالكمة؛ بو�سفه حتديًا عامليًا 
"اأنتوين  والربيطاين  اأو�سيك"،  "اأولك�سندر  الأوكــراين  العامليني؛  املالكمة  جنمي  بني  فريدًا 
يف  العامل  بطولة  لقب  حل�سم  الريا�سية،  عبدالله  امللك  مبدينة  املغلقة  ال�سالة  يف  جو�سوا"، 

املالكمة للوزن الثقيل.



القاهرة ـ البالد 
يناق�ش النجم حممد رم�ضان ق�ضية هامة فى فيلمه اجلديد "ع 
الزيرو" الذى يجمعه بالنجمة نيللي كرمي ويكتبه مدحت العدل 
د�ضوقى  �ضريف  بطولته  وي�ضارك يف  العدل  ماندو  ويخرجه 
وانطلق  النجوم،  من  كبري  وع��دد  مهران  منذر  والطفل 
ق�ضية  اإىل  رم�ضان  يتطرق  حيث   ، موؤخرا  ت�ضويره 
مافيا الأع�ضاء الب�ضرية يف اإطار اجتماعى ت�ضويقى.
حممد  غياب  حاجز  الزيرو"  "ع  فيلم  ويك�ضر 
�ضنوات  لأربعة  امتد  الذى  ال�ضينما  عن  رم�ضان 
ك��ام��ل��ة، ح��ي��ث ت���واج���د رم�����ض��ان خ����ال ه��ذه 

اإىل  اإ�ضافة  التليفزيونية  ال��درام��ا  يف  متتاٍل  ب�ضكل  ال�ضنوات 
اهتمامه بالغناء �ضواء بتقدمي اأغنيات جديدة اأواإحياء احلفات 
الغنائية، بعدما قدم اآخر اأفامه "الديزل" عام 2018، عر�ش له 
عام 2019 اجلزء الثانى من فيلم "الكنز" والذى كان قد �ضوره 

عام 2017.
اجلديدة  العلمني  مبدينة  غنائيًا  حفا  رم�ضان  حممد  واأحيا 
موؤخرا ، �ضمن مو�ضم حفات �ضيف 2022، اأدى خاله معظم 
اأغنياته ال�ضهرية ومنها: "منرب وان،  يا حبيبي، متعودة، على 
مب"،  "تنطيط"،"زلزال"،"مب  اأغنيات  اأي�ضًا  ق��دم  كما  الله"، 
"الثانوية"، مع القيام بالعديد من ال�ضتعرا�ضات خال احلفل.

رمضان يعود للشاشة بـ»ع الزيرو«

»ميتا« تستعد إلطالق »فيسبوك ستار«
وا�شنطن ـ وكاالت 

ميزة  "ميتا"،  ���ض��رك��ة  ط��رح��ت 
ج���دي���دة ُو���ض��ف��ت ب��اأن��ه��ا ���ض��ت��ع��زز 
تطبيق  م���ع  امل���ت���زاي���دة  م��ن��اف�����ض��ت��ه��ا 
"تيك  ال�ضهري  الق�ضرية  الفيديوهات 

توك".
التقني  "اإنغادجيت"  م��وق��ع  واأو����ض���ح 
اإمكانية  حالًيا  اأتاحت  "ميتا"  اأن  املتخ�ض�ش، 
املناف�ضة  "خدمتها  "رييلز"  �ضخ�ش  اأي  ن�ضر 
مبا�ضرة،  في�ضبوك  اإىل  اإن�ضتجرام  م��ن   " ت��وك  لتيك 
اإىل  اأخ��رى  مرة  الفيديو  مقطع  رفع  اإع��ادة  اإىل  احلاجة  دون 

في�ضبوك.

ا  تلقائيًّ "رييلز"  اإن�����ض��اء  اإمكانية  ك��ذل��ك  "ميتا"  اأت��اح��ت  كما 
�ضيوفر  ما  بالفعل، وهو  م�ضاركتها  التي مت  الق�ض�ش  با�ضتخدام 
فيديو  مقطع  جتهيز  اإمكانية  يف  امل�ضتخدمني  على  كبرًيا  جهًدا 

جديد خم�ض�ش.
"دمج رييلز" لكل من في�ضبوك  ا خيارات  "ميتا" اأي�ضً ومنحت 

واإن�ضتجرام، والتي متزج اأكرث من رييلز مع بع�ضها.
قريًبا  �ضتارز"  "في�ضبوك  ميزة  لتوفري  "ميتا"  كذلك  وت�ضتعد 
من�ضئو  خالها  �ضيتمكن  حيث  لذلك؛  املوؤهلني  املبدعني  جلميع 
املحتوى من الو�ضول اإىل املزيد من اإح�ضاءات رييلز عرب من�ضة 
الو�ضول  مدى  ذلك  يف  مبا  لها؛  التابعة  �ضتوديو"  "كرييتور 
مل�ضاعدتهم  امل�ضاهدة؛  وقت  ومتو�ضط  �ضوهدت،  التي  والدقائق 

على معرفة املحتوى الذي ينا�ضب جماهريهم.

األسبـوعية
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العال ــ البالد 
"اأنثيني"  ولدة  العا  ملحافظة  امللكية  الهيئة  اأعلنت 
الهيئة  م�ضاعي  توؤكد  خطوة  يف  العربي،  النمر  من 
البيئية،  النظم  تاأهيل  اإعادة  م�ضتهدفات  حتقيق  نحو 

وحماية النمر العربي من النقرا�ش.
الفي�ضل  �ضعود  الأم��ري  مركز  يف  النمرتان  وول��دت 
برامج  اأح��د  ميثل  وال��ذي  الفطرية،  احلياة  لأب��ح��اث 
النمور  ع��دد  زي��ادة  اإىل  ت�ضعى  التي  والإك��ث��ار  الأ�ضر 

العربية، واإعادة توطينها يف احلياة الربية.
املهددة  احليوانات  اأك��رث  اأح��د  العربي  النمر  وُيعّد 
بالنقرا�ش يف العامل، حيث ل تتجاوز اأعداده اليوم 
الطبيعية  موائلها  ف��ق��دان  نتيجة  ذل��ك  من��ر،   200

وال�ضيد اجلائر على مدى ال�ضنوات املا�ضية.
العا  ملحافظة  امللكية  الهيئة  ا�ضرتاتيجية  وت�ضمل 
متنوعة  جمموعة  العربي"،  "النمر  على  للمحافظة 
من املبادرات، مبا يف ذلك التو�ضع يف برنامج الإكثار 
�ضرعان  مبحمية  العربي"  النمر  "مركز  افتتاح  عرب 
الطبيعية، اإىل جانب اإن�ضاء "�ضندوق النمر العربي" 

الذي خ�ض�ضت له الهيئة امللكية 25 مليون دولر.

الريا�ض ـ البالد 
ملكافحة  العامة  للمديرية  الر�ضمي  املتحدث  �ضرح 
املخدرات الرائد حممد النجيدي، باأن املتابعة الأمنية 
ل�ضبكات تهريب وترويج املخدرات التي ت�ضتهدف اأمن 
تهريب  حماولة  اإحباط  عن  اأ�ضفرت  و�ضبابها،  اململكة 
املخدر  الإمفيتامني  مادة  من  قر�ش   )2،250،000(
داخل  خمباأة  و�ضبطها  الإ���ض��ام��ي،  ج��دة  ميناء  عرب 
الزكاة  هيئة  مع  بالتن�ضيق  اأر�ضيات،  مما�ضح  �ضحنة 
وال�ضريبة واجلمارك، والقب�ش على م�ضتقبلها، مقيم 
جرى  حيث  الريا�ش،  مبدينة  ال�ضورية  اجلن�ضية  من 
بحقه  الأول��ي��ة  النظامية  الإج����راءات  وات��خ��اذ  اإيقافه 

واإحالته اإىل النيابة العامة.

جدة ـ البالد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  ال��ك��ن��اين،  م��و���ض��ى  ق���ال 
للربنامج الوطني ال�ضعودي لتطوير الرثوة ال�ضمكية، 
اإن 60 فتاة مت قبولهن يف م�ضروع تاأهيل ملهنة �ضيد 

الأ�ضماك للمرة الأوىل باململكة.
مت  اللواتي  ال�ضعوديات  عدد  اأن  الكناين  واأ�ضاف 
قبولهن يف امل�ضروع بلغ 60 فتاة، و�ضيتم تدريبهن يف 
م�ضار "حلول" املخت�ش مببيعات وت�ضويق املنتجات 
ال�ضمكية على اأيدي خرباء وخمت�ضني يف املجال لأول 
مرة. واأ�ضار الكناين اإىل اأن "املبادرة ت�ضتهدف تدريب 
واأن  الأ�ضماك،  ملهنة �ضيد  ال�ضعودي  ال�ضباب  وتاأهيل 
الوزارة لديها العديد من اخلطط ال�ضرتاتيجية، التي 
ت�ضهم يف خلق فر�ش عمل لل�ضباب وال�ضابات يف عدد 
وجود  اإىل  ولفت  واحلرفية".   الفنية  القطاعات  من 
ال�ضباب  وتاأهيل  املهن،  من  عدد  لتوطني  مبادرات   4
وال�ضابات، من بينها مهنة النّحالني، و�ضيد الأ�ضماك، 

اإ�ضافة اإىل مربي الرثوة احليوانية، والزراعة.

العال :
والدة »أنثيين« من النمر العربي

إحباط تهريب مخدرات 
بشحنة مماسح 

60  سعودية 
يتدربن على صيد األسماك
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مضادات األكسدة  فيتامين سي حمض الفوليك  غذاء 
3صحي  2 1

البالد ـ وكاالت 
اأف�ضل ع�ضري لفقر  كثريا ما يت�ضاءل مر�ضى الأنيميا  عن 
الدم،ويوؤكد خرباء التغذية اأن هناك عددا من الع�ضائر  ميكن 
منها  ال��دم   فقر  ملر�ضى  باجل�ضم  احلديد  معدن  من  تزيد  اأن 
الربقوق  وهو من الفواكه الغنية باحلديد النباتي، وي�ضاهم 
تناول ع�ضري الربقوق يف تقدمي 17 % من احتياج اجل�ضم 
وع��دم  منا�ضبة  بكميات  تناوله  ويف�ضل  للحديد،  اليومي 
احلديد  م�ضادر  م��ع  دجم��ه  يف�ضل  كما  �ضربه،  يف  الإف���راط 
احليوانية لزيادة ن�ضبة احلديد يف اجل�ضم ب�ضورة �ضحية 
العنا�ضر  من  عالية  ن�ضب  على  يحتوي   البنجر  اإن   كما   ،
والبيتني  واملنجنيز  الفوليك  وحم�ش  احلديد  مثل  الغذائية 

مثايل  خ��ي��ار  ال�ضمندر  ع�ضري  يعترب  ل��ذا  ���ض��ي،  وفيتامني 
يف  احلمراء  الدم  كرات  زي��ادة  على  لقدرته  الأنيميا  ملر�ضى 
اجل�ضم، كما ميكن دمج بع�ش العنا�ضر الغذائية مع ع�ضري 
مثل  اأف�ضل،  وطعم  اأع��ل��ى  غذائية  قيمة  لتحقيق  ال�ضمندر 
 ، الفراولة وال�ضبانخ  اإىل جانب كوكتيل  اجلزر والربتقال. 
حيث ت�ضتهر  ال�ضبانخ باأنها م�ضدر غني بعن�ضر احلديد، مما 
ي�ضاعد على اإمداد اجل�ضم بحاجته من احلديد، كما حتتوي 
من  يزيد  مما  �ضي،  فيتامني  من  عالية  ن�ضبة  على  الفراولة 
القيمة الغذائية من هذا املزيج ، كما اأن ع�ضري  القرع  يحتوي 
التي تعزز  الأك�ضدة واملعادن  على ن�ضب عالية من م�ضادات 

ال�ضحة العامة للج�ضم. 

عصائر تكافح فقر الدم وتمد الجسم بالحديد 

تشجيع السياحة
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اململكة  مناطق  خمتلف  يف  ال�ضيف  م��ه��رج��ان��ات  ت��ه��دف   
اإىل  خلق حراك اقت�ضادي وترفيهي اإىل جانب ت�ضجيع ال�ضياحة  هذه الأيام 
ال�ضباب واإ�ضراكهم يف  املنتجة وتوظيف  الأ�ضر  اإ�ضهامها يف دعم  اإىل  اإ�ضافًة  الداخلية، 
مبتنزهات  املتنقلة   الألعاب  اأ�ضهمت  فقد  ال�ضيف  مهرجانات  مع  وتوا�ضا  املهرجانات  تنظيم 
الأمر  ال�ضيفية،  العطلة  يف  الأطفال  نفو�ش  يف  وال�ضرور  البهجة  من  اأج��واء  اإ�ضفاء  يف  عرعر  مدينة 
اأمانة  اأن  بل  املختلفة، ولي�ش هذا فح�ضب  الألعاب  لزيارة مواقع  املواطنني واملقيمني  الكثري من  دفع  الذي 
منطقة احلدود ال�ضمالية  هياأت  19 م�ضماًرا للم�ضي يف املتنزهات واحلدائق العامة مبدينة عرعر ، وتتوزع 
م�ضامري امل�ضاة وامل�ضطحات اخل�ضراء يف عدد من املواقع داخل مدينة عرعر �ضملت: امل�ضاعدية، وحي املن�ضورية، 
وامل�ضطحات اخل�ضراء الواقعة على طريق �ضكاكا، كما  اأن الأمانة  ُت�ضجع على اإن�ضاء الألعاب املتنقلة وفقًا لل�ضروط 

املعمول بها بهذا ال�ضاأن عرب طرحها الفر�ش ال�ضتثمارية ب�ضكل دوري.

عرعر ــ البالد 
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