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

ولي العهد وشولتس يبحثان التعاون واملستجدات
جدة  -وا�س

ا أل سبـ و عية

12صفحة  /رياالن

تلقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س
ال هاتفياً ،من امل�ست�شار الأملاين �أوالف �شولت�س.وجرى خالل
جمل�س الوزراء ،ات�صا ً
االت�صال ،ا�ستعرا�ض �أوجه العالقات الثنائية بني اململكة و�أملانيا وفر�ص التعاون
امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني و�سبل تطويرها.
كما جرى بحث م�ستجدات الأو�ضاع الإقليمية والدولية واجلهود املبذولة
ب�ش�أنها مبا يحقق ال�سالم واال�ستقرار� ،إىل جانب ا�ستعرا�ض �أبرز
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
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صندوق النقد يشيد بقوة اقتصاد المملكة
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الحرس الثوري سيظل في قائمة اإلرهاب
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تفوقها زاد شغفها لتحقيق المزيد من اإلنجازات

لمى تحصد ثالث جوائز في أولمبياد الفيزياء
جدة ـ البالد
�أك��دت الطالبة ملى الأه��دل �أن ح�صولها على ثالث جوائز يف �أوملبياد الفيزياء العاملي يدفعها ملوا�صلة ال�شغف وحتقيق
�إجنازات كبرية للمملكة  ،ت�ضاف للميداليات الذهبية احلا�صلة عليها يف الأوملبياد اخلليجي للفيزياء ،وامليدالية الربونزية
يف الأوملبياد العاملي للفيزياء ،وامليدالية الربونزية يف �أوملبياد �شمال البلطيق للفيزياء.
وعن بداية رحلتها يف �أوملبياد الفيزياء من خالل م�سابقة موهوب ،والتي �شاركت فيها عدة مرات قالت:
"بد�أت م�شاركتي يف ح�ضور دورات
�أ�سا�سية يف حمافظة جدة  ،ت�أهلت من
خاللها واجتزت االختبارات املطلوبة ،
ومت تر�شيحي مللتقى ال�شتاء يف جامعة
الأم�يرة نورة ،وتدريبي بعد ذلك �ضمن
فريق الفيزياء  ،الذي �سيت�أهل منه عدد
من الطالب على م�ستوى اململكة لتكوين
الفريق ال�سعودي لأوملبياد الفيزياء.
و�أ�ضافت " يف بداية ُ ٢٠١٩دربنا ب�شكل
م�ستمر ومكثف مبعدل � 8ساعات يومي ًا
على طريقة التفكري حلل امل�سائل � ،سواء
كان التدريب عن بعد �أو يف جامعة امللك
عبدالله للعلوم والتقنية ،وذلك من �أجل
اال�ستعداد للم�شاركات الدولية  ،حتى
تعلمت ك��ي��ف ي��ت��م ح�����س��اب ق���وة امل��ج��ال
املغناطي�سي للأر�ض با�ستخدام خيط وقطعتني
م��ن امل��غ��ن��اط��ي�����س ،وتعلمت ك��ي��ف مي��ك��ن توليد
الكهرباء بت�سخني قطعتني من املعدن ،وتعلمت
كيف يتم قيا�س �سمك ورق احللوى با�ستخدام
الليزر ،وغريها من التجارب العلمية".
وم�ضت قائلة " يتم بعد ذلك تر�شيح �أف�ضل خم�سة
ط�لاب لتمثيل اململكة ،واحلمدلله بعد توفيق
الله مثلت اململكة وحققت امليدالية الذهبية يف
الأوملبياد اخلليجي للفيزياء ،امليدالية الربونزية
يف �أوملبياد �شمال البلطيق للفيزياء ،وامليدالية
الربونزية يف الأوملبياد العاملي للفيزياء  ،وكان
لدخويل املنتخب ال�سعودي للفيزياء والتدريب
امل�ستمر فائدة كبرية ب�أن �أ�صبحت الفيزياء مادة

جميلة ،وتعلمت منها وم��ن جت��رب��ة الأومل��ب��ي��اد
الكثري".
و�أ�شارت �إىل �أن م�شاركاتها زادت من مهاراتها
وت��ط��ورت قدراتها يف التفكري ،بالتعرف على
جم��م��وع��ة م��ن املت�سابقني م��ن خمتلف ال���دول،
خا�صك يف جمال القيادة والتوا�صل ،بالإ�ضافة
�إىل ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ي يف �إدارة ال��وق��ت ك��ون
التدريب م�ستمر حتى خالل الدرا�سة ،فيما كان
لوالدي ووالدتي الف�ضل بعد الله يف ما و�صلت
�إل��ي��ه ،ال��ذي��ن دع��م��وين وك���ان لهم دور كبري يف
ت�شجيعي ،لتجربة �أ�شياء جديدة لك�سب املهارات
والتعلم ،ومنها برامج موهبة.
و�أو�ضحت �أن و�ضع هدف حمدد لتحقيقه  ،كان
�أب���رز م��ا يحفزها كموهوبة خل��و���ض التحدي

لتحقيق ه���ذا ال��ه��دف  ،وجت��رب��ة
الأ�شياء اجلديدة �أبرز ما يحفزها
بهدف التعلم ،بالإ�ضافة �إىل روح
املناف�سة وهي جزء مما يحفزها
للم�شاركة يف امل�سابقات.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ع��ب��دال��رح��م��ن
الأه��������دل وال������د ال���ط���ال���ب���ة مل��ى
�إن رح��ل��ة اب��ن��ت��ه ك��ان��ت مليئة
بالتحديات العلمية ،وا�صفا
اب��ن��ت��ه ب���أن��ه��ا ك��ان��ت موهوبة
منذ �صغرها ،ومتميزة يف
املدر�سة وينتظرها م�ستقبل
م�����ش��رق يف خ���دم���ة ال��دي��ن
والوطن " ،مبين ًا �أن ميول
ابنته للفيزياء ك��ان ب�سبب
متيزها بالقدرة على التعلم والرتكيز
ورب��ط املعلومات  ،وق��د رزق��ه��ا الله
بنخبة من املدربني وامل�شرفني ذوي
اخلربة العالية واالهتمام املتميز،
وك����ان ل��ه��م دور ك��ب�ير وامل���ه���م هو
الرتكيز ور�سم خطة والعمل على
حتقيقها ،مقدم ًا �شكره مل�ؤ�س�سة
امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة
والإبداع  ،ورجالها القائمني على
م�شاركات �أب��ن��اء وبنات اململكة
يف حم��اف��ل الإب�����داع واالب��ت��ك��ار
والأومل��ب��ي��اد العلمية  ،وغريها
من الأن�شطة العلمية.

مواطن
يحقق حلمه بـ"الشيوالت"
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سعوديات
يدخلن التجارة عبر الصيدلة
الريا�ض ـ البالد
ح��ق��ق��ت امل�����ر�أة ال�����س��ع��ودي��ة م��ن خ�لال
جناحا الف ًتا
م�شروعات ريادة الأعمال
ً
خ��ا���ص�� ًة م��ع ت�����س��ارع م��ع��دالت التغيري
يف بيئة الأعمال بد ًءا من امل�شروعات
ال�صغرية �إىل افتتاح امل�صانع ،و�أثبتت
وجودها ،وو�ضعت ب�صمة م�شرفة من
خ�لال م�شاركاتها املحلية وال��دول��ي��ة
مدعومة م��ن ب��رام��ج التمكني حتقيقا
لأه����داف ر�ؤي���ة  ، 2030وال�ستثمار
ط���اق���ات���ه���ا دف�����ع جم��ل�����س ال�������ش����ؤون
االق��ت�����ص��ادي��ة والتنمية ب��ال��ع��دي��د من
الربامج التنفيذية لتحقيق الأه��داف
اال�سرتاتيجية ال��ـ  96ل��ر�ؤي��ة اململكة
بدء ًا بتد�شني برنامج التحول الوطني
املحتوي على  36هد ًفا ا�سرتاتيجيا
ي��دع��م ال��ت��م��ك�ين االق��ت�����ص��ادي ل��ل��م��ر�أة
وزي���ادة م�شاركتها يف �سوق العمل،
ومت��ك��ي��ن��ه��ا ع�ب�ر م��ن��ظ��وم��ة اخل��دم��ات

االجتماعية ،ودع��م من��و القطاع غري
الربحي ،وت�شجيع العمل التطوعي،
و�إطالق برنامج حتقيق التوازن املايل
الهادف �إىل تعزيز الإدارة املالية ،ودعم
الأه����داف االجتماعية واالقت�صادية
التي ت�سعى الر�ؤية �إىل حتقيقها.
ولتعزيز ثقافة االبتكار� ،أولت حكومة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله
 جانبي االب��ت��ك��ار وري����ادة الأع��م��الاهتماما كبريا.
ً
وت�ب�رز جت��رب��ة امل���ر�أة ال�سعودية يف
الواقع اال�ستثماري ال�سعودي ب�شكل
الفت ،حيث حازت م�ساهمة الن�ساء يف
ال�شركات النا�شئة م�ساحة مق ّدرة وذلك
بعد امتالك املهارات والآليات الالزمة
للتق ّدم والنجاح ،والنماذج التي تثبت
جناحها يف قطاع ريادة الأعمال كثرية
ومتنوعة.

دخ��ل��ت � 4شقيقات �سعوديات جمال
ال��ت��ج��ارة ع�بر ال�صيدلة وجنحن يف
افتتاح � 4صيدليات بدعم والدتهن.
وق��ال��ت �إح���دى ال�شقيقات وه���ي مي
ع��ب��دال��ل��ه �أن���ه���ن ال��ت��ح��ق��ن بال�صيدلة
حتقيقا لرغبة وال��دت��ه��ن ال��ت��ي كانت
�أمنيتها �أن ي�صبحن طبيبات .وتابعت
�أن وال��دت��ه��ن ك��ان��ت تهديهن �أدوات
طبيب عندما كانت تنجح �أي منهن
بتفوق.
من جهتها �أو�ضحت منار عبدالله �أن
والدتهن ح�صلت على قر�ض من خالل
رهن املنزل وقمن بافتتاح ال�صيدليات.
وحققن التميز يف جمال عملهن.
فيما �أو�ضحت دينا عبدالله �إىل �أنهن
يطمحن �أن ي��ك��ون امل�����ش��روع ناجح
وكبري وعبارة عن �سل�سلة �صيدليات
ت���راع���ي اجل�����ودة وال��ت��م��ي��ز يف ك��اف��ة
االعمال التي يقمن بها.

الريا�ض ـ البالد

ان�����ط��ل��ا ًق�����ا م�����ن ر�ؤي�������ة
اململكة  2030ورهانها
امل�ستمر على ال�شباب
ال�������س���ع���ودي ال���واع���د
ب�����اع�����ت�����ب�����اره�����م م���ن
�أه����م و�أك��ب��ر ال��ف��ئ��ات
الأ�����س����ا�����س����ي����ة ف��ي��ه��ا.
ويف ���س��ع��ي��ه��ا لتحقيق
ال��ر�ؤي��ة � ،أطلقت اجلهات
املخت�صة يف اململكة الكثري
من الربامج وامل�شاريع لتمكني
ال�����ش��ب��اب ���ض��م��ن ب���رام���ج وم�����ش��اري��ع
م���ب���ادرات ال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي ،ب��ه��دف زي���ادة
م�شاركة ال�شباب اجتماع ًيا ويف �سوق العمل.
ومن ال�شباب الذين حققوا طموحاتهم يف جمال العمل
احلر ال�شاب فهد الذي انخرط يف مهنة قد تبدو للآخرين
�شاقة ولي�س بها دخ��ل ،وه��ي قيادة معدات «ال�شيول»،
مو�ضحا �أن دخلها �أف�ضل من دخل املوظف ،داع ًيا ال�شباب
ً
ال�سعودي للعمل بها.

وق��ال فهد �إن��ه ك��ان �سائ ًقا ملعدة
«ال�����ش��ي��ول» ،ل��ك��ن م��ع العمل
واحل�����ل�����م �أ�����ص����ب����ح مي��ل��ك
�أ���س��ط��و ًال منها  ،الف��ت��ا يف
ال��وق��ت نف�سه �أن العمل
�شاق بالفعل حيث يعمل
حتت �أ�شعة ال�شم�س ويف
ك��اف��ة الأج������واء ،ل��ك��ن به
رزق كثري ودخل �أف�ضل من
دخل الوظائف.
وت���اب���ع ب��ق��ول��ه � :إن �آب���اءن���ا
و�أج�����دادن�����ا ك���ان���وا ي��ع��م��ل��ون يف
قياد «ال�شيول» ،لكن منذ ف�ترة �سيطر
الوافدون على هذه املهنة  ،مو�ضحا �أن البع�ض
رمبا يفزع من حجم «ال�شيول» الكبري ويعتقد �أن قيادته
�صعبة ،لكن العك�س هو ال�صحيح ،حيث �إن قيادته ت�شبه
قيادة �سيارة �صغرية.
ي�شار �إىل �أن ال�شاب فهد يعمل مبعداته من «ال�شيول»،
يف متهيد ال��ط��رق وت��وري��د ال�ترب��ة وعمليات ال��ه��دم ،
وهو عمل يتو�سع خا�صة مع التمدد العمراين وازدي��اد
امل�شاريع باململكة.

األسبـوعية

محليات
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الرئيس شوكت ميرضيائيف وصل إلى جدة
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المملكة وأوزبكستان ..تنسيق مستمر وتعاون مثمر
جدة  -وا�س

و��ص��ل فخامة الرئي�س �شوكت مري�ضيائيف رئي�س
جمهورية �أوزبك�ستان� ،أم�س �إىل جدة.
وك��ان يف ا�ستقبال فخامته ل��دى و�صوله مطار امللكِ
عبدِ العزيز الدويل� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري بدر بن
�سلطان بن عبدالعزيز �أمري منطقة مكة املكرمة بالنيابة،
ومعايل وزير اال�ستثمار املهند�س خالد بن عبدالعزيز
الفالح (ال��وزي��ر امل��راف��ق) ،ونائب �أم�ين حمافظة جدة
ع�ل��ي ب��ن حم�م��د ال �ق��رين ،وم��دي��ر ��ش��رط��ة منطقة مكة
املكرمة اللواء �صالح اجلابري ،و�سفري خادم احلرمني
ال�شريفني لدى جمهورية �أوزبك�ستان يو�سف بن �صالح
العتيبي ،ومدير مكتب املرا�سم امللكية باملنطقة �أحمد
عبدالله بن ظافر.
و�أكد �سفري جمهورية �أوزبك�ستان لدى اململكة �أولوغبيك
مق�صودوف �أن عالقات �أوزبك�ستان واململكة العربية
ال�سعودية عالقة را�سخة ،واكت�سبت طبيعة ديناميكية ،
خالل فرتتها الزمنية الق�صرية.
وق��ال �إن زي��ارة فخامة الرئي�س �شوكت مري�ضيائيف،
رئي�س جمهورية �أوزبك�ستان �إىل اململكة للم�شاركة يف
قمة الدول العربية الإ�سالمية التي عقدت يف مايو 2017
يف الريا�ض ،د�شنت �صفحة جديدة يف تعزيز العالقات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة م��ع ال��ري��ا���ض ،وي ��ويل اجل��ان �ب��ان م�ن��ذ ب��داي��ة
خا�صا بتطوير
العالقات الأوزبكية ال�سعودية اهتمامًا ً
ال�ت�ع��اون االقت�صادي وال�ت�ج��اري واال�ستثماري حيث
و ّقع الطرفان العديد من االتفاقيات اخلا�صة بالتعاون

يف امل��ج��االت ال���س�ي��ا��س�ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة وال�ت�ج��اري��ة
واال��س�ت�ث�م��اري��ة والتكنولوجية والثقافية وال�شباب
والريا�ضة وجتنب االزدواج ال�ضريبي والنقل اجلوي
وحماية وت�شجيع اال�ستثمار.
وك�شف �سفري �أوزبك�ستان ع��ن �أن��ه يجري يف الوقت
الراهـن عمليـة �إعـداد االتفاقيات اجلديدة للتوقيع بني

جمهوريـة �أوزبك�ستـان واململكة العربية ال�سعودية
وع��دده��ا  12و م��ن �ضمنهـا  4ات�ف��اق�ي��ات ب�ين حكومـة
ج�م�ه��وري�ـ��ة �أوزب�ك���س�ت�ـ��ان وح�ك��وم�ـ��ة امل�م�ل�ك��ة العربية
ال�سعودية و 8اتفاقيات بني الوزارات والإدارات املعنيـة.
و�أفاد ب�أن العالقات ال�سيا�سية الأوزبكية ال�سعودية مبنية
على الثقة ورغبة الطرفني يف موا�صلة تطوير وتعميق

التعاون املتبادل املنفعة واملت�ساوية.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بني اململكة و�أوزبك�ستان
 16.6مليون دوالر يف ال�ع��ام  ،2021منها ��ص��ادرات
�سعودية بقيمة  1.6مليون دوالر ،مقابل واردات بقيمة
 15مليون دوالر ،وبذلك مييل امليزان التجاري ل�صالح
�أوزبك�ستان بـ  13مليون دوالر.

تعزيز التعاون مع األمم المتحدة
الريا�ض -البالد

ا�ستقبل نائب وزير اخلارجية املهند�س وليد بن عبدالكرمي
اخل��ري��ج��ي ،يف مقر ال����وزارة بالريا�ض �أم�����س ،املن�سقة
املقيمة للأمم املتحدة يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سيدة
ناتايل فو�ستيه.
وج��رى خ�لال اال�ستقبال ،ا�ستعرا�ض �أوج��ه التعاون بني
اململكة والأمم املتحدة و�سبل تعزيزها وتطويرها ،بالإ�ضافة
�إىل مناق�شة املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.

البرنامج السعودي يوقع عقد تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام

هدية المملكة للشعب اليمني الشقيق
البالد – حممد عمر

وقع الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن� ،أم�س عقد
م�شروع ت�شغيل و�إدارة م�ست�شفى عدن العام يف حمافظة
عدن ،امتداد ًا لدعم اململكة العربية ال�سعودية امل�ستمر لل�شعب
اليمني واحلكومة اليمنية بتوجيهات من خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل
عهده الأمني الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما
الله ،-بتكلفة بلغت  330.537.081ريال �سعودي ،حتقيق ًا
ال�ستفادة �أكرث من  438.000م�ستفيد �سنويً  ،والذي �سيبد�أ
الت�شغيل خالل فرتة  90يوم بعد اكتمال ا�ستعدادات الكادر
الطبي واخ�ت�ب��ارات �أج�ه��زة امل�ست�شفى وو��ص��ول الأدوي��ة
وامل�ستلزمات الطبية ،و�سيعمل امل�ست�شفى بقدرة  %50لل�سنة
الأوىل �إ�ستجابة للحاجة العاجلة ملحافظة عدن وما جاورها،
على �أن يعمل بقدرة ا�ستيعابية كاملة خالل ال�سنة الثانية.
ح�ضر مرا�سم توقيع عقد م�شروع ت�شغيل و�إدارة م�ست�شفى
عدن العام امل�شرف العام على الربنامج ال�سعودي لتنمية
و�إع�م��ار اليمن ال�سفري حممد بن �سعيد �آل جابر ،ووزي��ر
ال�صحة العامة وال�سكان ال��دك�ت��ور قا�سم حممد بحيبح،
وممثل جمموعة ال�سعد للتنمية واال�ستثمار ،وم�ساعد
امل�شرف ال�ع��ام على ال�برن��ام��ج املهند�س ح�سن العطا�س،
وم��دي��ر ع��ام �إدارة عمليات ال��دول العربية يف ال�صندوق
ال�سعودي للتنمية املهند�س بندر بن عبدالله العبيد ،وذلك
يف مقر الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن يف مدينة
الريا�ض.
وي�أتي امل�شروع م�ساهم ًا يف حت�سني �أداء القطاع ال�صحي
ورفع جودة اخلدمات املقدمة مبحافظة عدن وما جاورها،
كما ي�ساهم امل�شروع يف تعزيز ال�صحة اجليدة والرفاه
وحت�سني اخلدمات الطبيّة املقدمة لل�شعب اليمني ،بالإ�ضافة
�إىل زي ��ادة ف��ر���ص ح�صولهم على ال�ع�لاج بكافة �أطيافهم
و�أعمارهم و�أجنا�سهم.
ويحتوي امل�ست�شفى على  14عيادة نوعية بالإ�ضافة �إىل
مركز القلب ،وت�شمل العيادات يف امل�ست�شفى :عيادة العيون،
عيادة الأطفال ،عيادة اجللدية ،عيادة الأ�سنان ،عيادة الأذن
والأنف واحلنجرة ،عيادة العظام ،عيادة الباطنية ،وعيادة
ال�صحة الإجنابية ،وكذلك غرفة للمناظري والعالج الطبيعي.
وتبلغ م�ساحة م�ست�شفى ع��دن العام  20.000مرت مربع
وال��ذي مت جتهيزه بـ  2187من جهاز ومعدة طبية ب�سعة
�سريرية بلغت � 270سعة �سرير ،ووف��ر امل���ش��روع جميع
�أجهزة التكييف املركزي للم�ست�شفى بالإ�ضافة �إىل اللوحات
الإلكرتونية الرئي�سية والفرعية وغريها ،وتوريد وتركيب
حمرقة النفايات ال�ضارة.
و��س��اه��م امل �� �ش��روع يف ت��وف�ير ال�ط��اق��ة الكهربائية ع�بر 5
حموالت (� 3أ�سا�سية� 2 ،إ�ضافية) بقدرة  1600كيلو فولت
ام�ب�ير وحم ��والت ب�ق��درة ( )0.23/0.4/11ف��ول��ت 500
هرتز ،بالإ�ضافة لتوفري مولد ط��وارئ بقدرة  1000كيلو
فولت امبري ،و  5مولدات بنظام لوحات تزامني.

وكذلك جتهيز م�ست�شفى هيئة م�أرب العام وم�ست�شفى كرى
العام وم�ست�شفى � 26سبتمرب مبعدات طبية و�أجهزة متنوعة
بلغ عددها  62جهاز ًا ومعدة.

م�شاريع طبية

 330مليون لاير تكلفة المشروع و 14عيادة نوعية مجهزة
و�أن�شئ م�ست�شفى ع��دن ال�ع��ام كهدية م��ن اململكة العربية
ال�سعودية ل�شعب اليمن ال�شقيق ،ومت متويله من ال�صندوق
ال�سعودي للتنمية ،ويعمل على متابعة �أعماله وت�شغيله
و�إدارته الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن .ويويل
الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن اهتمامًا يف قطاع
ال�صحة يف اليمن حيث ق�دّم دعم ًا لهذا القطاع الهام مت ّثل
يف  25م�شروع ومبادرة تنموية ،كما قدم الربنامج دعم ًا
لعدد 17مركز ًا طبي ًا عرب توفري املعدات والأجهزة الطبية
ل�ه��ا ،و 598م�ع��دة طبية للم�ست�شفيات وامل��راك��ز الطبية،
و� 30سيارة �إ�سعاف مت توفريها وتخ�صي�صها لدعم لقطاع
ال�صحة ،و 15عربة ا�ستجابة عاجلة عالية التجهيز.
وتت�ضمن م�شاريع ومبادرات الربنامج ال�سعودي لتنمية
و�إع �م��ار اليمن يف ق�ط��اع ال�صحة م�شروع �إن���ش��اء مدينة
امللك �سلمان الطبية والتعليمية يف حمافظة املهرة ،الذي
ي�أتي امتدادًا للدعم امل�ستمر الذي تقدمه اململكة
العربية ال�سعودية لليمنيني يف خمتلف
القطاعات يف اليمن ،مبا يرفع من
ك�ف��اءة الأداء وج��ودة اخلدمة
امل �ق��دم��ة ال �ت��ي مت ����س ح�ي��اة
امل��واط��ن ال�ي�م�ن��ي ب�شكل
مبا�شر ،ويعد امل�شروع
م��ن �أك�ب�ر امل���ش��روع��ات
ال� �ت ��ي ت� �خ ��دم ق �ط��اع��ي
ال�صحة والتعليم يف
ال� �ي� �م ��ن وحت �ت �� �ض �ن��ه
حم��اف�ظ��ة امل �ه��رة ،حيث
ت���ش�م��ل امل��رح �ل��ة الأوىل
ب �ن��اء م�ست�شفى تعليمي

متكامل ب�سعة � 110أ�سرة.
وتبلغ م�ساحة مدينة امللك �سلمان الطبية والتعليمية يف
حمافظة املهرة مليون مرت مربع� ،سعيًا �إىل تغطية احتياج
حمافظة امل�ه��رة م��ن م�شاريع قطاع ال�صحة ،واحتياج ما
جاورها من حمافظات.
كما ت�ضمنت م�شاريع ومبادرات الربنامج ال�سعودي لتنمية
و�إع�م��ار اليمن يف قطاع ال�صحة �إن�شاء مركز العمليات
والعناية املركزة التابع مل�ست�شفى الغي�ضة يف املهرة على
م�ساحة  1000م�تر مربع وجتهيزه بنحو  134جها ًزا
ومعدة طبية ،وت�شمل مرافقه مناطق العمليات والعزل،
وغر ًفا للعناية املركزة� ،شملت  15جهازا لتخطيط القلب
ومتابعة العالمات احليوية ،و � 13سرير �إفاقة وعناية
حر�صا على تطوير ج��ودة الأداء طب ًقا للوائح
م��رك��زة،
ً
واملعايري التقنية املتعلقة ب�سالمة املر�ضى ورعاية احلاالت
املزمنة ومكافحة العدوى.
كما ت�شمل م�شاريع الربنامج ال�سعودي
لتنمية و�إع�م��ار اليمن يف القطاع
ال �� �ص �ح��ي م� ��� �ش ��روع ت��وري��د
م� �ع���دات ط �ب �ي��ة و�أج� �ه���زة
مل��رك��ز ال�غ���س�ي��ل ال�ك�ل��وي
بامل�ست�شفى اجلمهوري
ب� � �ع � ��دن ،وم� ��� �ش���روع
ت��وف�ير م��ع��دات طبية
و�أج �ه��زة مل��رك��ز �سحب
ال���دم ب �ع��دن؛ ت�سهيلاً
وت �� �س��ري � ًع��ا حل �� �ص��ول
ج �م �ي��ع الأه � � � ��ايل ع�ل��ى
ال��رع��اي��ة الطبية الالئقة،

وبلغ حجم �صادرات اململكة غري النفطية �إىل �أوزباك�ستان
يف 2021م نحو  6ماليني ريال ،فيما بلغت الواردات غري
النفطية  55مليون ريال.
وتعد البرتوكيماويات م��ن �أه��م � �ص��ادرات اململكة �إىل
�أوزباك�ستان ،فيما تعد املنتجات الغذائية �أعلى الواردات
و�صو ًال للأ�سواق ال�سعودية.

كلمة

مواقف مشرفة
يحظى القطاع ال�صحي يف اليمن
ب��اه�ت�م��ام ك�ب�ير يف ب��رام��ج اململكة
الداعمة لل�شعب اليمني ال�شقيق ،
�ضمن منظومة مبادراتها الإن�سانية
والتنموية واملواقف امل�شرفة التي
ي �� �س �ط��ره��ا ال� �ت ��اري ��خ ب� ��أح���رف من
ن��ور .ف�إىل جانب جهود مركز امللك
�سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية ،
يوا�صل الربنامج ال�سعودي لتنمية
و�إعمار اليمن تنفيذ مئات امل�شاريع
يف خمتلف املحافظات اليمنية.
ويف ه��ذا الإط��ار ي�أتي توقيع عقد
م�شروع ت�شغيل و�إدارة م�ست�شفى
ع��دن ال �ع��ام ،وال���ذي �أن���ش��ئ كهدية
من اململكة امتداد ًا لدعمها امل�ستمر
ل�شعب وحكومة اليمن بتوجيهات
من خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ،و�سمو ويل
عهده الأمني -حفظهما الله� ،-إ�سهاما
يف حت�سني �أداء ال�ق�ط��اع ال�صحي
ورف � ��ع ج � ��ودة اخل���دم���ات امل �ق��دم��ة
مبحافظة ع��دن وم��ا ج��اوره��ا ،كما
ي�سهم امل�شروع يف تعزيز ال�صحة
اجليدة وحت�سني خدماتها وزي��ادة
فر�ص العالج.
ه ��ذا الإجن � ��از ي�ت�ك��ام��ل م��ع منظومة
م �� �ش��روع��ات ال�ت�ط��وي��ر ال���ص�ح��ي التي
يقوم بها الربنامج ال�سعودي ومن �أبرز
ثماره �أي�ضا "مدينة امللك �سلمان الطبية
والتعليمية" يف حمافظة املهرة ،وتعد
من �أكرب امل�شروعات التي تخدم قطاعي
ال�صحة والتعليم يف اليمن ،يف الوقت
الذي تتوا�صل فيه م�شروعات التنمية
ذات ال�صلة بت�أهيل ق ��درات امل��واط��ن
اليمني يف الأن�شطة االقت�صادية لت�أمني
حياة �أف�ضل.

وت�شمل امل�شاريع الطبية التي قدمها الربنامج ال�سعودي لتنمية
و�إعمار اليمن م�شروع �إعادة ت�أهيل مركز نوجد ال�صحي يف
�سقطرى املجهّز بـ  49جهازا ومعدة و�أدوات طبية ،وم�شروع
�إعادة ت�أهيل ملركز عمدهن ال�صحي ب�سقطرى �إ ْذ جرى توفري
 30جهازا ومعدة و�أدوات طبية ،وم�شروع �إعادة ت�أهيل مركز
الأمومة والطفولة ،وم�شروع �إن�شاء مركز الغ�سيل الكلوي
باملهرة الذي جُ ِّه َز بـ  83جهازا ومعدة و�أدوات طبية.
كما و ّف��ر الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن �سيارات
الإ�سعاف املجهزة بكامل التجهيزات الطبية لنقل امل�صابني
واحلاالت احلرجة التي حتتاج �إىل تدخل طبي يف حمافظات
م�أرب و�سقطرى وح�ضرموت وحجة واجلوف.
و�أ�سهمت م�شاريع الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن
بقطاع ال�صحة يف رفع كفاءة اخلدمات الطبية ،وح�سّ نت من
جودة الرعاية ال�صحية املقدمة للم�ستفيدين اليمنيني ،ووفرت
ما يحتاجه القطاع ال�صحي تعزيز ًا جلاهزية املن�ش�آت ال�صحية
يف خمتلف املحافظات اليمنية.
جمموعة ال�سعد لال�ستثمار والتنمية امل�شغلة مل�ست�شفى عدن
ال�ع��ام ،ه��ي امل�شغلة �أي�ض ًا مل�ست�شفى ال�سالم ال�سعودي يف
حمافظة �صعدة وامل�ست�شفى ال�سعودي يف حمافظة حجة،
\الريا�ض  -البالد
حيث يعد امل�ست�شفيني �أح��د �أك�ب�ر امل�شاريع ال�ت��ي �أن�ش�أتها
وا��ص��ل مركز امللك �سلمان للإغاثة والأع�م��ال
و�شغلتها اململكة العربية ال�سعودية بكوادر طبية تقدم �أجود
الإن�سانية تنفيذ م�شروع خمبز الأمل اخلريي
اخل��دم��ات العالجية والطبية على �أ�س�س رفيعة امل�ستوى،
مبرحلته الثالثة يف حمافظة ع�ك��ار وق�ضاء
وهي من املعامل الطبية ال�شاهدة على قوة ومتانة العالقات
املنية يف لبنان ،حيث يقوم امل�شروع بتوزيع
احلميمية بني اململكة واليمن منذ عقود طويلة.
 20.000ربطة خبز يوميا للعائالت املحتاجة
العا�صمة
غرب
�شمال
ويقع امل�ست�شفى ال�سعودي مبحافظة حجة
م��ن ال �� �س��وري�ين وال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين وامل�ج�ت�م��ع
�سريرا،
()200
بنحو
�صنعاء خدماته بطاقة ا�ستيعابية تقدر
امل�ست�ضيف القاطنني يف �شمال لبنان ،ي�ستفيد
ويتوفر
م�ستفيد،
()1700
ويتجاوز ع��دد امل�ستفيدين اليومي
منه  10.000عائلة ،مبعدل ربطتني لكل �أ�سرة.
واخ�ت�ت��م امل��رك��ز ال�برن��ام��ج الطبي التطوعي
داخ��ل امل�ست�شفى �سكن خا�ص باملوظفني (عوائل وع��زاب) تقدم
ملكافحة العمى والأمرا�ض امل�سببة له يف مدينة
لهم فيه خدمات الإعا�شة الكاملة كما مت توفري متجر لتلبية جميع
�شي�شاوة باململكة املغربية ال�شقيقة� ،ضمن
االحتياجات اليومية الالزمة داخل ال�سكن اخلا�ص .و� ً
أي�ضا يقع
برنامج "نور ال�سعودية التطوعي" ،الذي امتد
م�ست�شفى ال�سالم ال�سعودي ب�صعدة �شمال العا�صمة �صنعاء ويقدم
خالل الفرتة من  9حتى � 15أغ�سط�س 2022م.
خدماته بطاقة ا�ستيعابية تقدر بنحو (� )170سريرا ،ويتجاوز عدد
وق��ام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز
امل�ستفيدين اليومي ( )3000م�ستفيد ،ويتوفر داخل امل�ست�شفى
خالل احلملة بالك�شف على �أكرث من  3.000حالة،
�سكن خا�ص باملوظفني (عوائل وعزاب) وتقدم لهم فيه خدمات
وتوزيع  1.250نظارة طبية ،و�إج��راء  470عملية
الإعا�شة الكاملة .وقدم الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار
جراحية لإزالة املاء الأبي�ض تكللت جميعها بالنجاح.
اليمن ( )207م�شروعات ومبادرات تنموية نفذها يف
وق� ّدم��ت العيادات الطبية املتنقلة التابعة للمركز يف
خمتلف املحافظات اليمنية خدمة للأ�شقاء اليمنيني
مديرية عب�س مبحافظة حجة ،خدماتها العالجية لـ 502
يف ( )7قطاعات �أ�سا�سية ،وهي :التعليم ،وال�صحة،
م�ستفيد خ�ل�ال ال �ف�ترة م��ن  27ي��ول�ي��و ح�ت��ى � 2أغ�سط�س
2022م ،كما راج��ع ع�ي��ادة مكافحة الأم��را���ض الوبائية 68
واملياه ،والنقل ،وال��زراع��ة وال�ثروة ال�سمكية،
م�ستفيدًا ،وعيادة الطوارئ  61مراجعًا ،وعيادة الباطنية 112
وبناء قدرات امل�ؤ�س�سات احلكومية بالإ�ضافة
م�ستفيدًا ،وعيادة ال�صحة الإجنابية  7م�ستفيدين.
�إىل تنفيذ العديد من الربامج التنموية.

مركز الملك سلمان
يواصل مساعداته
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األسبـوعية

وجهة للتنزه والرياضات البحرية والغوص

ينبع لؤلؤة البحر

تجارب مميزة الستقطاب السياح
ينبع ـ البالد

تقدم ل�ؤل�ؤة البحر الأحمر "ينبع" جتارب �سياحية متنوعة ال�ستقطاب ال�سياح ،ملا متلكه من كنوز �سياحية و�شواطئ �ساحرة وبيئة بحرية غنية مع زخم من الأن�شطة
واملغامرات والريا�ضات البحرية ،املتمثلة يف ريا�ضة الغو�ص ملحبي املغامرة ومتعة اكت�شاف الرثوات والطبيعة البحرية� ،إ�ضاف ًة �إىل خو�ض جتربة فريدة ال�ستك�شاف
حطام ال�سفن التاريخية ،مثل ال�سفينة الربيطانية الغارقة "�إيونا" التي يعود تاريخها �إىل �أكرث من  100عام وا�صطدمت ب�شعاب مرجانية �أغرقتها.

ويف بحر ينبع عدد من ال�سفن التاريخية التي تقبع يف قاع
البحر الأحمر ،منها �سفينة يونانية ،وزورق �صيني مغطى
متامًا باملرجان والأع�شاب البحرية.
�أما ال�شعاب املرجانية ،فتزدان ينبع بوجود �شعاب �شهرية
وفريدة يف �آن واحد ،يطلق عليها ا�سم "الأخوات ال�سبع"،
وهي �سل�سلة من ال�شعب املرجانية يف البحر الأحمر عرفت
بت�شكيالتها الفريدة و�ألوانها ال�براق��ة ،ويحر�ص بع�ض
املغامرين على التقاط ال�صور الفوتوغرافية هناك يف
البحر ،بكامريات متطورة توفرها مراكز الغو�ص.
ويف ���س��واح��ل ينبع ثمة ق�صة م��ن ال��وداع��ة وال�شاعرية
تناغمت مع امل��وج وتهادت ،ل�ؤل�ؤة نبعت من عمق البحر
الأحمر وملعت بفرادتها و�سحرها ،ففي ينبع يتنا�صف البهاء
والنماء والرواء ،بني ينبع ال�صناعية وينبع النخل وينبع
البحر� ،إنها مثل ثالث حكايات يف رواية واحدة ،ال ميكنك
التوقف عن �سرد �أماكنها الرائعة وو�صف جمالها ورقتها.
يف ينبع �ستحظى ب�سكون مي�ل�أ حلظاتك ،ت�صاحبك فيه
ن�سمة ،ويباغتك فيه ظل نخلة ،ويداعبك فيه موج هادئ
ً
مدهو�شا مبا حتتفظ به هذه املحافظة من
وناعم ،و�ستكون
تاريخ يف الوقت الذي تكرب فيه كل يوم ك�أيقونة �صناعية
م��زده��رة� ،إن��ه��ا تدفعك لالنبهار م��ن ت�صميمها العمراين

املت�سق مع طابعها التاريخي واحل�ضاري ال��ذي يجعلها
وجهة �سياحية جاذبة ومده�شة.
وعلى �ساحلها املمتد تر�سو العديد من التجارب والتحديات
فهي عا�صمة الغو�ص يف اململكة ،ولديك الفر�صة لركوب
الأمواج والعوم بني احلقول املرجانية والأ�سماك املذهلة،
وعي�ش جتربة جديرة وجديدة داخل ينابيع املياه الطبيعية
ويف �أج���واء حافلة بلحظات اال�ستجمام وال��راح��ة ،كما
ميكنك خو�ض جتربة ال�صيد والت�أهب كل م��رة ملمار�سة
ال�صرب وتلقي احلظ الوفري.
�ستفاجئك ينبع بطبيعتها املبهرة ،بني حدائقها املورقة
ومنتزهاتها التي ي��روق فيها امل�شي وال��رك�����ض ،وتت�سع
م�ساحاتها اخل�����ض��راء للتمدد يف حلظة جميلة ،ووق��ت
ا�ستثنائي ،وتوثيق �صورة عن �ألقها وبهاء معاملها ،يف ينبع
�سيعي�ش مزاجك يف ا�ستقرار وت�أمل ،و�ستنال ح�صتك من
ال�سكينة التي حتلم بها ،و�ستحتفظ ب�ضحكة دافئة وممتدة.
كما تتنوع الأن�شطة وال��ه��واي��ات يف الواجهة البحرية
مبدينة ينبع مثلما تتنوع ت�ضاري�س ال�ساحل ،فمن املياه
�إىل ال��رم��ال وامل�سطحات اخل�ضراء ،يتوافد ال�سياح من
داخل اململكة وخارجها لق�ضاء �أوقات ممتعة.
وتع ّد الواجهة البحرية يف ينبع ال�صناعية مكا ًنا معرو ًفا

لدى �سكان املدينة كوجهة �سياحية متميزة ،حيث تتنوع
بها الأم��اك��ن الرتفيهية ،وميكن ل��ل��زوار م�شاهدة العبي
كرة الغولف يف امل�سطحات اخل�ضراء� ،أو اجللو�س حتت
املظالت قبالة مياه البحر ،وتوجد يف الواجهة � ً
أي�ضا �ألعاب
للأطفال.
وبالقرب من ال�شاطئ ،يوجد امل�سرح املفتوح بت�صميمه
ال��روم��اين ،ال��ذي يت�سم ب�أعمدته وم��درج��ات��ه التي تتخذ
�شكلاً دائريًا ،وقد بني من احلجارة امل�ستخرجة من قلب
البحر الأحمر ،ويعد امل�سرح مكا ًنا للعرو�ض والفعاليات
يف املنا�سبات املختلفة كالأعياد ،وميكن لل�سائح التجول
بداخله والتقاط ال�صور.
�أم��ا الأن�شطة البحرية التي ميكن ممار�ستها يف واجهة
ينبع ال�صناعية فهي كثرية ال ح�صر لها� ،إذ ي�ستطيع الزوار
ممار�سة ال�سباحة ورك��وب الدبابات البحرية والقوارب
العائمة ،ويتميز ال�شاطئ ب�سكون الأمواج وتوفر و�سائل
ال�سالمة ،كما يوجد به مم��رات مر�صوفة و�أخ��رى ممهدة
ملمار�سة ريا�ضة امل�شي وريا�ضات �أخرى خمتلفة.
وي��ق��دم العديد م��ن املطاعم بالقرب م��ن الواجهة وجبات
متنوعة� ،إ�ضاف ًة �إىل املقاهي التي توفر امل�شروبات الباردة
واملثلجة ،وال�ساخنة كالقهوة وال�شاي وغريهما.

األسبـوعية
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طالبوا بخفض رسوم االستقدام والرواتب ..مواطنون لـ«

»:
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عودة العمالة اإلندونيسية مبشرة
البالد  -مها العواودة ،أحمد األحمدي
بعد قرابة عقد من الزمان تعود العمالة املنزلية الأندوني�سية للعمل باململكة ،عقب توقيع وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية م�ؤخرا التفاقية م�شروع القناة الواحدة لإعادة فتح ا�ستقدام العمالة املنزلية
متاحا من خالل �شركات اال�ستقدام .وقوبل توقيع االتفاقية برتحيب كبري من قبل املواطنني الذين �أبدوا �سعادتهم باخلطوة لرغبتهم يف اال�ستفادة من العمالة
الإندوني�سية يف عدة مهن ،حيث �سيكون اال�ستقدام ً
الأندوني�سية ،متمنني �أن يكون التعاقد مببالغ لي�ست كبرية بعدما �أ�شيع مبواقع التوا�صل االجتماعي عن و�صول �أجور العمالة الإندوني�سية �إىل �أربعة �آالف ريال ،وهو ما نفته وزارة املوارد الب�شرية ،مبينة �أن هذه كانت
مرتبات مبنية على مراحل �سابقة لال�ستقدام من �إندوني�سيا ب�سبب عدم وفرة العمالة الإندوني�سية� ،أما يف الوقت احلايل ،وبعد اتفاقية م�شروع القناة الواحدة ال�ستقدام العمالة املنزلية من �إندوني�سيا ،فمن املتوقع �أن
ت�شهد العمالة ا�ستقرا ًرا يف مرتباتهم بح�سب كمية العر�ض والطلب ،يف وقت اعترب قانونيون �أن م�شروع "القناة الواحدة" يوفر نظام العمل احلماية الالزمة للعامل و�صـاحب العمل مبا يكفل حق كل طرف.
قال �سفري اململكة يف �إندوني�سيا ع�صام
الثقفي لـ"البالد"� ،إن ال�سفارة �شاركت
يف حفل توقيع اتفاقية �إع��ادة ا�ستقدام
ال��ع��م��ال��ة امل��ن��زل��ي��ة ال��ت��ي تن�ص ع��ل��ى �أن
يكون ا�ستقدام العمالة من خالل �شركات
�إندوني�سية � -سعودية ع�بر م��ا ي�سمى
بـ"القناة الواحدة" ،م���ؤك��دا �أن �سفارة
اململكة يف جاكرتا يف انتظار التوجيهات
للقيام بدورها يف تنفيذ �آلية بدء العمل
وتطبيق الإجراءات الالزمة.
و�أك����د امل�ستثمر يف ق��ط��اع اال���س��ت��ق��دام
حم��م��د ال��غ��ام��دي� ،أهمية اتفاق وزارة
امل���وارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
مع احلكومة الإندوني�سية ،م�شريا �إىل
الرغبة الكبرية لدى املواطن ال�سعودي
يف ا�ستقدام العمالة املنزلية الإندوني�سية
نظرا للتجربة الطويلة التي �أثبتت جدارة
العامل الإندوني�سي ،بالإ�ضافة �إىل �أن
�إندوني�سيا تعد من �أوائ���ل ال��دول التي
تعاملت معها اململكة يف قطاع اال�ستقدام.
و�أ�ضاف" :هذه اخلطوة قد يعقبها فتح
�آفاق جديدة �أو�سع و�أرحب يف اال�ستقدام
من دول �أخرى وتخفي�ض �أ�سعار العمالة
الوافدة للمملكة".
بينما ي��رى الإع�لام��ي �إب��راه��ي��م بهكلي،
�أن ال��ق��رار ي�صب يف م�صلحة �شركات
اال�ستقدام ،التي �ست�ستفيد من اال�ستمرار
جني الأموال� ،إال �إذا كانت وزارة املوارد
الب�شرية اتفقت مع اجلانب الإندوني�سي
على حتقيق مبد�أ �ضمان حقوق العمالة
ومراعاة حق املواطن يف ا�سرتجاع حقه
يف ح��ال هربت العاملة �أو العامل بعد
م�ضي ثالثة �أ�شهر من اال�ستقدام .وتابع:
"يف ظ��ل الأن��ظ��م��ة وال��ل��وائ��ح اجلديدة
واملتطورة باململكة ميكن مراقبة �شركات
اال���س��ت��ق��دام و�إل��زام��ه��ا بتخفي�ض �سعر
اال���س��ت��ق��دام �أ���س��وة ب��ال��دول الإقليمية،
ويجب �أن نكون الأقل تكلفة نظرا لزيادة
ن�سبة ا�ستقدام العمالة".

عودة مبشرة
وتقول املواطنة فاطمة عبد الرحمن" :ال
ي�ستغني �أي منزل عن وج��ود العامالت
امل��ن��زل��ي��ات مل�����س��اع��دة رب���ات ال��ب��ي��وت يف
�أع��م��ال امل��ن��زل ،ال �سيما ملن لديها �أ�سرة
كبرية �أو املوظفات الالتي يعدن متعبات
من العمل" ،مبينة �أن �إيقاف التعاقد مع
العامالت الإندوني�سيات يف وقت �سابق
�أثر على الأ�سر كثريا ،خا�صة �أن العمالة
الإندوني�سية مف�ضلة لدى البع�ض ،والآن
تفتح هذه االتفاقية �آف��اق جيدة للأ�سر،
م�ضيفة" :لقد ا�ستب�شرنا خ�يرا بعودة
هذه العمالة ولكن كل ما ن�أمله من اجلهات
املخت�صة �أن تكون الرواتب منا�سبة لكل
�شرائح املجتمع ،و�أن تخف�ض �أ�سعار
م��ك��ات��ب اال���س��ت��ق��دام ال��ب��اه��ظ��ة لت�صبح
منا�سبة ومعقولة".
وي��واف��ق��ه��ا يف ال������ر�أي ع��ب��دال��ل��ه �أح��م��د
ال�����ش��ه��ري ،ال���ذي �أك���د ���س��ع��ادت��ه��م ب��ق��رار
ع��ودة العمالة الإندوني�سية بعد غياب
ط��وي��ل ،م�ضيفا" :نرحب ب��ه��ذا ال��ق��رار
ال�صائب ال��ذي ط��ال ان��ت��ظ��اره ل�سنوات
طويلة خا�صة و�أن معظم الأ�سر تف�ضل
هذا النوع من العمالة لطيبتهم وهدوئهم
و�إخال�صهم وتفانيهم يف �أعمالهم" ،الفتا
�إىل �أن��ه يف ظل متكني امل��ر�أة ال�سعودية
�أ���ص��ب��ح��ت �أغ���ل���ب ال���زوج���ات وب��ن��ات��ه��ن
موظفات وان�شغلن ب�أعمالهن لذلك باتت
احل���اج���ة م�����ض��اع��ف��ة وم��ا���س��ة ل��ل��ع��ام�لات
املنزليات لكي يدبرن �أمور املنزل.

خفض التكاليف
�أ���ش��ار ب��ا���س��م حم��م��د ���ش��اوو���ش� ،إىل �أن
ع��ودة العمالة الإندوني�سية م��ن جديد
�أمر جيد لكن امل�شكلة الكربى التي ترهق
ميزانيات الأ�سر هي تكاليف اال�ستقددم
الباهظة لهذه العمالة ،والتي ت�صل �إىل
�أكرث من � 25ألف ريال للخادمة املنزلية
الواحدة عرب �شركات اال�ستقدام ،متمنيا
�أن تكون هناك مراعاة للمواطنني ويتم

السفير الثقفي:

ننتظر توجيهات بدء العمل
وتطبيق اإلجراءات
الغامدي:
عصام الثقفي

إبراهيم بهكلي عبداهلل الشهري

تخفي�ض ال��ت��ك��ال��ي��ف ل��ي��ك��ون ا���س��ت��ق��دام
العمالة الإندوني�سية يف متناول اجلميع.
بينما يرى �آدم �أبو الب�شر� ،أن قرار عودة
العمالة الإندوني�سية �إي��ج��اب��ي ومفيد
للغاية للأ�سر التي حتتاج ب�شدة لعامالت
منزليات و�سائقني بعد غياب ل�سنوات
طويلة ،م�ضيفا" :يبقى الأه��م هو مبلغ
الراتب ال�شهري ،وكلنا �أمل يف �أن تكون
الرواتب خمف�ضة ومنا�سبة لكل الأ�سر،
كما �أن �أ�سعار مكاتب اال�ستقدام �أ�صبحت
باهظة وا�ستنزفت جيوب الأ�سر ،وعلى
اجلهات املعنية �ضبطها لتكون منا�سبة
مع جميع الفئات".

حماية قانونية
يف اجلانب القانوين ،قال املحامي الرباء
بن ممدوح غربي� ،إن نظام العمل يوفر
احلماية الالزمة للعامل و�صـاحب العمل
مب��ا يكفل ح��ق ك��ل ط���رف ،ح��ي��ث كر�س
تعامله مع �أطراف العالقة التعاقدية يف
ثالث حاالت ،فتارة يقف بجانب العامل
ب��ح��ك��م �أن����ه احل��ل��ق��ة الأ���ض��ـ��ع��ف وي��وف��ر
احلماية الكاملة له؛ لعدم ا�ستغالله من
قبل �صـاحب العمل بحكم حاجته للعمل،

البراء غربي

آدم أبو البشر

و�أخ����رى ي��ق��ف ب��ج��ان��ب �صـاحب العمل
ويدعم موقفه ،وثالثة يقف على م�سـافـة
واح���دة م��ن ال��ط��رف�ين وك��ل ذل��ك يختلف
باختالف امل��وق��ف وذل��ك حلماية حقوق
�أطراف العالقة التعاقدية.
وم�����ض��ى ق���ائ�ل�ا" :مما ال ���ش��ك ف��ي��ه �أن
االلتزام الأ�سا�سي واجلوهري يف عقد
العمل الذي يقع على �صاحب العمل هو
االل��ت��زام ب��دف��ع الأج���ر� ،إ���ض��اف��ة �إىل هذا
االلتزام يوجد به عدة التزامات تقع على
عاتق �صاحب العمل جتاه العامل �سوف
نتطرق �إىل �أهمها ،وهي :االلتزام مبنع
العمل �ألق�سري واحرتام حقوق العامل،
واالل���ت���زام بتمكني ال��ع��ام��ل م��ن العمل
وتوفري �أدوات العمل ،وااللتزام ب�ساعات
العمل وف�ترات الراحة ،وااللتزام بدفع
�أجر �ساعات العمل الإ�ضافية ،وااللتزام
مبنح العامل الإج���ازات املقررة نظاما.
ومما �سبق تعترب هذا �أهم التزامات التي
تقع على عاتق �صاحب العمل.

التزامات العامل
ن���وه ال��ب�راء غ��رب��ي� ،إىل �أن هناك
ال��ت��زام��ات ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق ال��ع��م��ال،

التجربة اإلندونيسية
أثبتت تميزها
بهكلي:

ينبغي تقليل تكلفة
استقدام العمالة
غربي:

النظام يوفر الحماية
للعامل وصـاحب العمل
و�أو�ضحتها امل���ادة  65ال��ت��ي تقول
�إن����ه ع��ل��ى ال��ع��ام��ل �أن ي��ن��ج��ز العمل
وفقا لأ�صول املهنة ووف��ق تعليمات
�صاحب العمل� ،إذا مل يكن يف هذه
التعليمات م��ا يخالف العقد �أو
النظام �أو الآداب العامة ،ومل

«الموارد البشرية»:
«القناة الواحدة» تحفظ حقوق أطراف العالقة التعاقدية
�أكد م�صدر بوزارة املواد الب�شرية والتنمية االجتماعية لـ"البالد"� ،أن م�شروع
القناة الواحدة لتوظيف العمالة الإندوني�سية يهدف �إىل ت�سهيل �إجراءات التعاقد
وحفظ حقوق �أط��راف العالقة التعاقدية كافة ،م�شريا �إىل وج��ود � 43شركة
�ستتاح لها اال�ستفادة ب�شكل مبا�شر عرب القناة الواحدة ،ما �سي�سهم يف تدفق
و�صول العمالة الإندوني�سية ب�شكل تدريجي وفق االتفاقية بني اجلانبني.
ولفت �إىل �أن ال��وزارة تهدف �إىل حفظ حقوق جميع الأط��راف التعاقدية و�أن
يكون �سوق العمل ج��اذب��ا ،حيث �ستكون القناة حت��ت نظام �إل��ك�تروين بني
ال�سعودية و�إندوني�سيا ل�ضمان حماية حقوق �أطراف العالقة التعاقدية وتعزيز
املراقبة الدقيقة من وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.

وح�����ول �أه���م���ي���ة امل�������ش���روع يف ت��ن��وي��ع
جن�سيات ال��ع��م��ال��ة امل��ن��زل��ي��ة مب��ا يخدم
م��ت��ط��ل��ب��ات واح��ت��ي��اج��ات ���س��وق العمل
ال�سعودي .ق��ال امل�صدر :تهدف ال��وزارة
ل�شمول وتتنوع جن�سيات العمالة املنزلية
يف امل��م��ل��ك��ة ،ومب���ا ي��خ��دم ك��ذل��ك متطلبات
واحتياجات �سوق العمل وتطوير وحت�سني
بيئة العمل فيه وحماية ح��ق��وق جميع �أط���راف
العالقة التعاقدية.

يكن يف تنفيذها ما يعر�ض للخطر،
و�أن يعتني ع��ن��اي��ة ك��اف��ي��ة ب���الآالت
والأدوات وامل���ه���م���ات واخل���ام���ات
اململوكة ل�صاحب العمل املو�ضوعة
حت��ت ت�����ص��رف��ه� ،أو ال��ت��ي ت��ك��ون يف
عهدته ،و�أن يعيد �إىل �صاحب العمل
امل����واد غ�ير امل�ستهلكة ،و�أن يلتزم
ح�سن ال�سلوك والأخالق �أثناء العمل،
و�أن يقدم كل عون وم�ساعدة دون �أن
إ�ضافيا يف حاالت
ي�شرتط لذلك �أجرا �
ً
الكوارث والأخطار التي تهدد �سالمة
مكان العمل �أو الأ�شخا�ص العاملني
فيه ،و�أن يخ�ضع -وفقا لطلب �صاحب
العمل -للفحو�ص الطبية التي يرغب
يف �إج���رائ���ه���ا ع��ل��ي��ه ق��ب��ل االل��ت��ح��اق
بالعمل �أو �أثنائه ،للتحقق من خلوه
م��ن الأم��را���ض املهنية �أو ال�سارية،
و�أن يحفظ العامل الأ���س��رار الفنية
والتجارية وال�صناعية للمواد التي
ينتجها� ،أو التي �أ�سهم يف �إنتاجها
ب�صورة مبا�شرة �أو غ�ير مبا�شرة،
وج��م��ي��ع الأ����س���رار امل��ه��ن��ي��ة املتعلقة
بالعمل �أو امل��ن�����ش���أة ال��ت��ي م��ن �ش�أن
�إف�شائها الإ�ضرار مب�صلحة �صاحب
ال��ع��م��ل .و�أي�����ض�� ًا ال ي��ج��وز ل�صاحب
العمل �أو العامل �أن يقوم بعمل من
�ش�أنه �إ�ساءة ا�ستعمال �أحكام النظام
�أو ال��ق��ي��ام بعمل�ش�أنه ال�ضغط على
حرية الآخر.

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

الرقم املوحد920001222 :
الرقم املوحد920001222 :
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املالية رحبت بالبيان اخلتامي ملشاورات املادة الرابعة

صندوق النقد يشيد بقوة اقتصاد المملكة ووضعها المالي
الريا�ض -البالد
�أ�شاد خ�براء �صندوق النقد ال��دويل يف بيانهم
اخلتامي -ال���ذي ���ص��در عقب اختتام زيارتهم
ب�ش�أن م�شاورات املادة الرابعة مع حكومة اململكة
لعام 2022م -بقوة اقت�صادها وو�ضعها املايل،
م�ؤكدين توقعاتهم الإيجابية القت�صاد اململكة
على املديني القريب واملتو�سط ،مع ا�ستمرار
انتعا�ش معدالت النمو االقت�صادي ،واحتواء
ال��ت�����ض��خ��م� ،إ���ض��اف��ة �إىل ت���زاي���د ق���وة م��رك��زه��ا
االقت�صادي اخلارجي.
ووف��ق�� ًا للبيان ،توقع ال�صندوق من��و �إجمايل
ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل للمملكة بن�سبة 7.6
 %يف ال��ع��ام احل����ايل 2022م ،ومن���و ال��ق��ط��اع
غ�ير ال��ن��ف��ط��ي ب��ن��ح��و  ،% 4.2وزي�����ادة فائ�ض
احل�ساب اجلاري �إىل  % 17.2من الناجت املحلي
الإج��م��ايل ،وكذلك احتواء الت�ضخم الكلي عند
 % 2.8يف املتو�سط.
و�أ���ش��ار �إىل �أن اململكة جنحت يف التعامل مع
جائحة فريو�س كورونا (كوفيد –  ،)19م�ؤكدًا
�أن��ه��ا يف و���ض��ع مي�� ّك��ن��ه��ا م��ن جت����اوز امل��خ��اط��ر
التي ت�شكلها الأزم��ة الأوكرانية ودورة ت�شديد
ال�سيا�سة النقدية يف االق��ت�����ص��ادات املتقدمة،
منوها ب����أن ت���أث�ير ت�شديد الأو����ض���اع العاملية
حم��دود على اقت�صاد اململكة بف�ضل م�ستويات
ال�سيولة والر�سملة ال��ق��وي��ة ال��ت��ي يتمتع بها
ال��ق��ط��اع امل�����ص��ريف ،و�أن الن�شاط االقت�صادي
فيها ي�شهد حت�سن ًا قوي ًا مدعوم ًا بارتفاع �أ�سعار
النفط والإ�صالحات التي جتريها احلكومة يف
�إطار ر�ؤية .2030
كما �أكد �أن النظرة امل�ستقبلية القت�صاد اململكة
�إي��ج��اب��ي��ة يف امل��دي�ين ال��ق��ري��ب وامل��ت��و���س��ط مع
ا�ستمرار انتعا�ش م��ع��دالت النمو االقت�صادي
واح��ت��واء الت�ضخم ،و�ستتزايد ق��وة مركزها

توقعات إيجابية مع استمرار
انتعاش معدالت النمو

االقت�صادي اخل��ارج��ي ،م���ؤك��دي��ن �أن موا�صلة
تنفيذها ل�ل�إ���ص�لاح��ات الهيكلية �ست�ساعد يف
�ضمان حتقيق انتعا�ش قوي و�شامل و�صديق
للبيئة  ،الفتني النظر �إىل �أن اململكة تتعافى
بقوة يف �أع��ق��اب ال��رك��ود الناجم عن اجلائحة،
مبينني �أن الدعم املقدم من املالية العامة وزخم
الإ���ص�لاح��ات وارت��ف��اع �أ���س��ع��ار النفط وزي���ادة
�إنتاجه �ساعدت اململكة على التعايف ،حيث �شهد
دفعة قوية وبلغ �إجمايل الناجت املحلي احلقيقي

غ�ير النفطي من���و ًا ق���دره  %4,9ع��ام  2021م
مدفوع ًا يف الأ���س��ا���س بتعايف قطاع ال�صناعة
التحويلية وقطاع التجزئة (مبا يف ذلك التجارة
الإلكرتونية) والقطاع التجاري.
و�أ�شار البيان �إىل تراجع معدل البطالة يف اململكة
�إىل  % 10.1يف الربع الأول من عام  2022م،
نتيجة ارت��ف��اع م��ع��دالت توظيف املواطنني يف
القطاع اخلا�ص ،مع الإ�شادة باملبادرات الفعالة
لزيادة م�شاركة امل��ر�أة يف القوى العاملة التي

�أدّت �إىل جتاوز م�ستهدفات ر�ؤية اململكة .2030
وفيما يتعلق بال�سيا�سة املالية رحّ بت البعثة
بالتزام اململكة باحلفاظ على ا�ستدامة املالية
ال��ع��ام��ة ،وب��اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة لتجنب م�سايرة
اجت��اه��ات ال����دورة االق��ت�����ص��ادي��ة بو�ضع �سقف
ل�ل�إن��ف��اق ال يت�أثر بتقلبات �أ���س��ع��ار النفط ،كما
توقع خ�براء ال�صندوق �أن يفوق �أداء املالية
العامة يف عام 2022م توقعات امليزانية ،و�أن
ترتاجع ن�سبة الدين �إىل �إجمايل الناجت املحلي

ارتفاع املناولة يف املوانئ السعودية

ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي

الإجمايل.
كما �أك��دت البعثة �أن خماطر اال�ستقرار املايل
حم��ت��واة ب�شكل ج��ي��د ،فم�ستويات الربحية
وال�سيولة والر�سملة جيدة على م�ستوى النظام
امل�صريف ،كما توقعت البعثة �أن يكون الت�أثري
ال��ن��اج��م ع��ن زي���ادة ت�شديد �أو���ض��اع ال�سيا�سة
النقدية العاملية حم����دود ًا على من��و االئتمان
و�إجمايل الناجت املحلي غري النفطي ،و�إيجابي
على ربحية القطاع امل�صريف.

وت��ط�� ّرق البيان اخلتامي لرتحيب خ�براء
�صندوق النقد ال��دويل بجهود اململكة فيما
يتعلق بال�سيا�سات املناخية ،م�ؤكدين �أن
احلكومة تعمل على تكثيف اال�ستثمارات
يف �إنتاج الهيدروجني الأزرق والأخ�ضر،
�إ�ضافة �إىل جهودها املتوا�صلة يف البحث
وال��ت��ط��وي��ر م���ع ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى االق��ت�����ص��اد
الدائري للكربون.
من جانبه قال وزير املالية حممد بن عبدالله
اجلدعان� :إن البيان �أبرز امل�ؤ�شرات احلالية
والآف����اق امل�ستقبلية الإي��ج��اب��ي��ة لالقت�صاد
ال�سعودي ،ال��ذي جنح يف مواجهة الكثري
م��ن ال��ع��ق��ب��ات وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي واج��ه��ه��ا
االقت�صاد العاملي خالل العامني املا�ضيني،
م��ع احل��ف��اظ على اال���س��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة التي
عززت من متانة وقوة االقت�صاد ال�سعودي،
م�ؤكد ًا الدور البارز للإ�صالحات االقت�صادية
والهيكلية التي �أجرتها حكومة اململكة يف
ظل ر�ؤية  2030و�إ�سهامها يف حتقيق منو
اقت�صادي م�ستدام و�شامل.
ورح��ب ب�إ�شادة خ�براء �صندوق النقد ال��دويل
ب��ج��ه��ود امل��م��ل��ك��ة يف ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن الآث�����ار
االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية جلائحة
كورونا ،م�ؤكد ًا �أن اململكة ت�شهد تعافي ًا قوي ًا
يف ال��وق��ت احل��ايل يف �أع��ق��اب ال��رك��ود الناجم
ع��ن اجل��ائ��ح��ة ،ويتيح ارت��ف��اع �أ���س��ع��ار النفط
فر�صة لت�سريع وترية الإ�صالحات التي يجري
تنفيذها يف �إطار ر�ؤية ال�سعودية .2030

التأمين على عقود العمالة
المنزلية قريباً

الريا�ض -البالد

الريا�ض  -البالد

�سجلت املوانئ ال�سعودية خ�لال �شهر يوليو ،ارتفا ًعا يف حجم
الب�ضائع املُناولة بن�سبة  % 16لت�صل �إىل  28مليون طن مقارنة
بـ  24مليون طن يف �شهر يوليو لعام 2021م وفق �أعلى م�ستويات
الكفاءة والقدرة الت�شغيلية واللوج�ستية العاملية.
ويف ال�سياق ذات��ه ،حققت الب�ضائع العامة زي��ادة ن�سبتها 45.4
 %لت�صل �إىل � 718ألف طن ،وارتفعت الب�ضائع ال�سائبة ال�صلبة
بن�سبة  %30.3لت�صل �إىل  4,2ماليني طن ،كما ارتفعت الب�ضائع
ال�سائبة ال�سائلة بن�سبة  %19.1محُ ققة  16,3مليون طن.
وعلى اجلانب الآخ��ر� ،شهدت �أع��داد حاويات املناولة يف املوانئ
ً
ارتفاعا ن�سبته  %6.4لت�صل �إىل � 641أل��ف حاوية
ال�سعودية،
م��ق��ارن��ة ب��ـ � 602أل���ف ح��اوي��ة يف �شهر يوليو 2021م ،وحققت
حاويات املُ�سافنة زيادة ن�سبتها  %9.5لت�صل �إىل � 268ألف حاوية
مُ�سافنة مقارنة بـ � 245ألف حاوية مُ�سافنة يف الفرتة املماثلة من
العام ال�سابق.
ويف �إطار اجلهود املبذولة لتطوير منظومة الت�شغيل يف املوانئ
ال�سعودية؛ ارتفعت �أع��داد ال�سفن خ�لال �شهر يوليو لت�صل �إىل
� 1,140سفينة بزيادة  %12وف��ارق � 123سفينة ،وزادت �أع��داد
ال�سيارات لت�صل �إىل �أكرث من � 78ألف �سيارة بزيادة  %31وفارق

�أكد املتحدث الر�سمي لوزارة املوارد الب�شرية� ،سعد �آل حماد� ،أن الوزارة اقرتبت من االنتهاء
من الإجراءات اخلا�صة بالت�أمني على عقود العمالة املنزلية من خالل ربط �شركات الت�أمني
يف من�صة "م�ساند"  ،مو�ضحا �أن الت�أمني ي�ضمن حقوق �صاحب العمل والعامل لأول �سنتني
من تاريخ بداية العقد ،على �أن يكون الت�أمني بعد ذلك اختياريًا ل�صاحب العمل عند جتديد
�إقامة العامل.
و�أ�ضاف �أن القرار �سي�سهم بتحقيق العديد من املنافع ل�صاحب العمل والعامل ،مثل :تعوي�ض
�صاحب العمل عن نفقات ا�ستقدام عامل منزيل بديل يف حال
الوفـاة �أو العجز عن العمل �أو �إ�صابته ب�أمرا�ض مزمنة
وحرجة ،وتعوي�ضه يف حال تغيب �أو امتناع العامل
عن العمل .ويُنتظر وفقا لوزارة املوارد الب�شرية
�أن ي�سهم ال��ق��رار يف تعوي�ض العامل يف حال
العجز الكلي ال��دائ��م �أو العجز اجل��زئ��ي الدائم
الناجت عن حـادث ،كما �سيحقق القرار العديد من
املكا�سب ،مثل زيادة جاذبية �سوق العمل ال�سعودي،
وت�سهيل التفاو�ض الثنائي مع الدول ،وحت�سني العالقة
التعاقدية .كما �سي�ضمن الت�أمني تقليل املخاطر يف �سوق
ا�ستقدام العمالة املنزلية ،ما �سي�ساهم يف خف�ض الأ�سعار
و�ضمان احلقوق جلميع الأط���راف� ،إ�ضافة �إىل زي��ادة
االلتزام من قبل �أ�صحاب امل�صلحة.

� 18ألف �سيارة ،فيما بلغ �إجمايل �أطنان املواد الغذائية  2مليون
طن بزيادة  %40وفارق � 560ألف طن مقارنة بالفرتة نف�سها من
عام 2021م.
وا�ستقبلت املوانئ ال�سعودية خالل �شهر يوليو من العام اجلاري،
� 95ألف راكب بزيادة  %70مقارنة بـ � 56ألف راكب يف �شهر يوليو
2021م ،ومت تفريغ عدد � 615ألف ر�أ�س ما�شية بكفاءة وجاهزية

 5آالف فاتورة "أراضي بيضاء" بالرياض

عالية.
وتعمل الهيئة العامة للموانئ "موانئ" على تر�سيخ تناف�سية
القطاع البحري وتنمية بنيته التحتية وتر�سيخ مكانة اململكة
كمركز لوج�ستي عاملي وحم��ور رب��ط للقارات الثالث وف��ق خطة
�إ�سرتاتيجية ت�ستهدف تو�سعة خطوط النقل البحري وتت�سق مع
الإ�سرتاتيجية الوطنية للنقل واخلدمات اللوج�ستية.

 13شركة تنافس على
رخص كشف تعديني

الريا�ض -البالد

الريا�ض -البالد
�أ�صدر برنامج ر�سوم الأرا�ضي البي�ضاء �أكرث
من � 5آالف فاتورة يف الدورة الأوىل للمرحلة
الثانية يف مدينة الريا�ض ،وذلك على م�ساحات
تتجاوز  25مليون م 2من الأرا�ضي املطورة
�ضمن النطاق العمراين املعلن� ،إذ من املتوقع
�أن توفر �أكرث من � 80ألف منتج �سكني ،لي�صل
�إجمايل الفواتري ال�صادرة "�أوامر ال�سداد" منذ

ت�أ�سي�س الربنامج لأكرث من  14500فاتورة يف
خمتلف املدن التي طبقت فيها ر�سوم الأرا�ضي
البي�ضاء مبرحلتيها الأوىل والثانية.
و�أو���ض��ح ال�برن��ام��ج يف ب��ي��ان �صحفي� ،أن
فواتري ر�سوم الأرا�ضي البي�ضاء ال�صادرة
يف � 15أغ�سط�س املا�ضي �شملت الأرا�ضي
التي �سجلها مالكها خ�لال املهلة النظامية
لت�سجيل الأرا�ضي التي انتهت يف  15يونيو

املا�ضي� ،أو الأرا�ضي التي �سجلها الربنامج
بالتكامل مع اجلهات احلكومية ذات العالقة
وجت��اوزت � 5آالف �أر���ض يف �أك�ثر من 100
����ي ،داع���يً���ا امل��ك��ل��ف�ين م��ن م�ل�اك الأرا����ض���ي
ح ّ
البي�ضاء التي تنطبق عليها معايري املرحلة
الثانية� ،أو من ي�شرتكون يف ملكيتها� ،إىل
�سرعة التحقق م��ن وج���ود ف��وات�ير ���ص��ادرة
عليهم ،واال�ستفادة من مهلة ال�سداد.

�أعلنت وزارة ال�صناعة والرثوة املعدنية عن �أ�سماء
� 13شركة من مرحلة الت�أهيل امل�سبق للم�شاركة يف
املناف�سة للح�صول على رخ�صة ك�شف يف موقع "�أم
الدمار" التعديني الواقع مبنطقة املدينة املنورة يف
حمافظة مهد الذهب ،الذي يجري طرحه للمناف�سة بني
امل�ستثمرين على امل�ستوى املحلي والدويل؛ متا�شيًا
مع ر�ؤي��ة اململكة  2030التي تهدف �إىل جعل قطاع
التعدين الركيزة الثالثة لل�صناعة الوطنية.
ويغطي موقع "�أُم الدمار" الذي يقع على بعد 300
كيلومرت �شمال �شرق مدينة جدة و 25كيلومرت ًا �شمال
غرب حمافظة مهد الذهب م�ساحة تقدر ب�أكرث من 40
كيلومرت ًا مربع ًا يف املتكون اجليولوجي ملجموعة
مهد ال��ذه��ب على ح��زام جبل �صايد ،يف �إقليم جدة
اجليولوجي ،حيث ي�ضم املوقع العديد من الروا�سب
املعدنية املختلفة مثل :النحا�س ،والزنك ،والذهب،
والف�ضة.

 10.3مليار حركة نقاط البيع خالل أسبوع
الريا�ض  -البالد
بلغت قيمة املبيعات ع�بر نقاط البيع يف
ال�سعودية نحو  10.3مليار ري��ال خالل
الأ�سبوع املنتهي يف � 13أغ�سط�س اجلاري
م��ق��ارن��ة ب��ن��ح��و  10.8م��ل��ي��ار ري����ال خ�لال
الأ�سبوع الذي �سبقه.
ووفقا للتقرير الأ�سبوعي ﻟ"عمليات نقاط
البيع" ال�صادر عن البنك املركزي ال�سعودي
"�ساما" فقد بلغ عدد العمليات املنفذة نحو
 143.5مليون عملية.
و���ش��ه��دت جميع ال��ق��ط��اع��ات انخفا�ضا
من حيث قيمة املبيعات خ�لال الأ�سبوع
امل��ا���ض��ي ،با�ستثناء قطاعي "التعليم"
و"الفنادق".
وت�����ص��در ق��ط��اع "املجوهرات" القطاعات
امل��ن��خ��ف�����ض��ة ب��ن�����س��ب��ة  ،% 16ت��ل�اه ق��ط��اع

"الرتفيه والثقافة" بـ.% 8
وتركز �إنفاق امل�ستهلكني خالل الفرتة على
قطاع "املطاعم واملقاهي" ب���ـ 1.56مليار
ريال متثل نحو  %15من �إجمايل املبيعات،
تاله قطاع "الأطعمة وامل�شروبات" بنحو
 1.51مليار ريال
وبالن�سبة لتوزيع قيمة الإنفاق ح�سب نقاط
البيع يف امل��دن خ�لال نف�س ال��ف�ترة  ،فقد
ت�صدرت الريا�ض بنحو  3.02مليار ريال،
ما ميثل  %29من �إجمايل قيمة املبيعات،
تلتها مدينة جدة بـ 1.6مليار ريال.
ومت��ث��ل ال��ع��م��ل��ي��ات ع�ب�ر ن��ق��اط ال��ب��ي��ع ما
ينفقه امل�ستهلكون عرب بطاقات ال�صراف
وب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان يف م��راك��ز الت�سوق
الكبرية وحم�لات التجزئة وال�صيدليات
وغريها.
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 % 11.8معدل حقيقي للربع الثاني..خبراء اقتصاديون لـ

السعودية األعلى نموا بين دول العشرين
البالد  -محمد عمر

اجمع خرباء اقت�صاديون على �أن االقت�صاد ال�سعودي حقق يف الآونة الأخرية م�ؤ�شرات منو متميزة ،وذلك يف �ضوء امل�شروعات التنموية امل�شمولة بربامج وخطط ر�ؤية اململكة
 ،2030مما �ساهم يف و�ضعها على ر�أ�س دول جمموعة الع�شرين من حيث النمو املتوقع وفق تقرير �صندوق النقد بن�سبة  % 7.6فيما جتاوز الناجت الإجمايل احلقيقي يف الربع
الثاين م�سجال  ،% 11.8ف�ضلاً عن كونها الدولة الأكرث �إيفاء بالتزاماتها املحلية واخلارجية ،حتى يف فرتة الأزمات .و�أكدوا يف ت�صريحات لـ "البالد" �أن هذه احلقائق تعد
م�ؤ�ش ًرا متجددًا على النجاحات التي حتققها النه�ضة االقت�صادية ال�سعودية يف كافة القطاعات.

المملكة األكثر إيفا ًء بالتزاماتها المحلية والخارجية
يقول الدكتور ح�سام الغاي�ش اخلبري االقت�صادي
�إن � �ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال� ��دويل ي �ت��و َّق��ع �أن يحقق
االقت�صاد منوا �إجماليا ي�صل �إىل  % 7.3يف العام
اجلاري ،و % 3.7يف العام املقبل ،م�شريًا �إىل �أن
هذه التوقعات لها ما يدعمها على �أر���ض الواقع
بالفعل .ففي الربع الأوىل من العام احلايل حقق
الناجت املحلي الإجمايل ارتفا ًعا ب�ـ ،% 9.6حيث
بلغ �أعلى درجة له منذ .2011
و�أ��ض��اف «الغاي�ش» �أن��ه يف ه��ذه الأث�ن��اء تتحدث
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية العاملية عن منو متوا�ضع
يف اق �ت �� �ص��ادات ال� ��دول امل�ت�ق��دم��ة ب��ل �إن بع�ض
التحذيرات ت�شري �إىل �إمكانية دخول بع�ضها يف
حالة من الركود ،وال �سيَّما يف �أعقاب التحوالت
الأخرية يف �سيا�سات البنوك املركزية ،نحو رفع
الفائدة لل�سيطرة على املوجة الت�ضخمية� ،أي �أن
�سيا�سة التي�سري الكمي انتهت يف ه��ذه الفرتة
احلرجة على الأقل.
محركات النمو
و�أو�ضح الغاي�ش �أن النمو الذي حققه اململكة �أتى
م��ن ع��دة حم��رك��ات ،تت�صدرها الأن�شطة النفطية
التي �شهدت ارتفا ًعا ،لكن �أي�ضا م�ساهمة �أن�شطة
القطاعات غ�ير النفطية يف املحافظة على منو
م��رت�ف��ع يف ه ��ذا ال�ت��وق�ي��ت احل ��رج ع��امل � ًي��ا وه��ذه
النقطة متثل حمورًا رئي�سً ا ،لي�س فقط يف �ضمان
من��و م�ستقر وا� �ض��ح وم��ت��وازن ،ب��ل يف حتقيق
ه��دف التنوع ال��ذي �سعت له ا�سرتاتيجية البناء
االقت�صادي .و�أ��ش��ار اخلبري االقت�صادي �إىل �أن
االقت�صاد ال�سعودي حقق منو يف  ،2021العام
ال��ذي �أت��ى بعد ع��ام اجلائحة مبعدل  ،% 3.2يف
�أ�سرع وترية له منذ �ستة �أع��وام؛ حيث �إن قاطرة
النمو يف اململكة مت�ضي قدمًا وبثبات ،رغ��م كل
العوامل االقت�صادية ال�سلبية على ال�ساحة العاملية.
والنتائج والأرقام الإيجابية ترجمتها الت�صنيفات
الدولية التي ت�ؤكد �أن توقعات النمو امل�ستقبلية يف

ال�سعودية من م�ستقرة �إىل �إيجابية ،نتيجة حت�سن
منو الناجت املحلي الإجمايل ،وديناميكيات املالية
العامة على املدى املتو�سط.
البيئة االستثمارية
م��ن جهتها� ،أ َّك ��دت دك �ت��ورة نهى �سالمة خبري
التطوير امل�ؤ�س�سي و�إدارة امل�شروعات � ،أن
اململكة العربية ال�سعودية ت�سري بخطى متالحقة
وثابتة نحو من��و اقت�صادي كبري وملحوظ.
فعلى الرغم من خف�ض امل�ؤ�س�سات املالية العاملية
توقعاتها ل�ل��أداء االقت�صادي العاملي عمومًا،
�إال �إنها �شهدت لالقت�صاد ال�سعودي بتوقعات
مرتفعة للنمو وذل��ك للعديد من الأ�سباب التي

من �أهمها زيادة �أ�سعار النفط عامليًا ،الأمر الذي
ي ��ؤدي �إىل حت�سن املالية العامة باململكة لي�س
فقط على مدار العام احلايل بل ميكن �أن يكون
ذل��ك لعدد من الأع ��وام املقبلة .وق��ال��ت� :إن هذا
التح�سُّ ن ي�أتي �إىل جانب النمو الكبري يف قطاع
االقت�صاد غري النفطي ،والذي اهتمت به اململكة
اهتمامًا بال ًغا يف ال�سنوات القليلة الأخ�يرة
�ضمن �أج�ن��دت�ه��ا للتنمية  ،٢٠٣٠حيث �سعت
لتنوع االقت�صاد وعدم االعتماد علي النفط فقط،
ولقد �شهد وف ًقا لذلك االقت�صاد ال�سعودي م�ؤخرا
نمُ ُ وًّا كبريا على م�ستوى عدد كبري من القطاعات
وا� �س �ت �غ�لال امل� � ��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة� ،إىل ج��ان��ب
الإ�صالحات الهيكلية الكبرية التي قامت بها على

حسام الغايش

نهى سالمة

اجلانب االقت�صادي وامل��ايل ،وحت�سني البيئة
اال�ستثمارية وزي ��ادة جاذبيتها للم�ستثمرين
املحليني والأج��ان��ب ،ومتكني القطاع اخلا�ص
يف دع��م ه��ذا التنويع االقت�صادي امل�ستهدف.
وتابعت دك�ت��ورة نهى �سالمة :ه��ذا بالإ�ضافة
�إىل وجود �صندوق اال�ستثمارات العامة والذي
ي�صنع ويوفر �صفات ا�ستثمارية جيدة �سواء

علي عباس

داخ��ل اململكة �أو خارجها ،الأم��ر ال��ذي عزز من
رفع معدالت النمو االقت�صادي باململكة و�أدى
�إىل احلفاظ على اال�ستقرار واال�ستدامة املالية،
وق��د توقعت ك��اف��ة امل�ؤ�س�سات املالية العاملية
وفقا لهذا منو كبري لالقت�صاد ال�سعودي ،كما
توقع �صندوق النقد الدويل �أن يكون االقت�صاد
ال�سعودي الأعلى منوً ا يف جمموعة الع�شرين.

نمو قياسي
من جانبه� ،صرح الدكتور علي عبا�س اخلبري
االقت�صادي� ،أن م�ؤ�شرات النمو يف ال�سعودية
تخالف التقديرات ا�سابقة حيث توقعت وزارة
املالية ال�سعودية منو الناجت املحلي الإجمايل
احل�ق�ي�ق��ي مب �ع��دل  ،% 7.4م��دف��و ًع��ا ب��ارت�ف��اع
يف ال�ن��اجت املحلي الإج�م��ايل النفطي� ،إ�ضافة
�إىل التح�سن املتوقع يف ال�ن��اجت املحلي غري
النفطي بافرتا�ض ا�ستمرار التعايف التدريجي
م��ن �آث� ��ار ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ،وت��وق �ع��ت وزارة
املالية ال�سعودية� ،أن تبلغ قيمة الناجت املحلي
الإجمايل للمملكة  3.162تريليون ريال يف عام
 ،2022مقابل  3.102تريليون ريال يف ،2021
ومقابل  2.625تريليونا ريال يف  .2020و�أ َّكد
اخلبري االقت�صادي �أن��ه يف �ضوء ذلك �سارعت
امل�ؤ�س�سات الدولية �إىل رف��ع توقعاتها لأداء
االقت�صاد ال�سعودي يف ظل التعايف من جائحة
كورونا وجن��اح احلكومة يف �ضبط امليزانية
العامة �ضمن برامج «ر�ؤية � ،»2030إىل جانب
ارت �ف��اع �أ� �س �ع��ار ال�ن�ف��ط ،ورف ��ع ال�ب�ن��ك ال��دويل
توقعاته لنمو االقت�صاد ال�سعودي خالل العام
اجل��اري �إىل  ،% 7مقارنة ب�ـ % 4.9يف توقعات
البنك خ�لال يناير املا�ضي ،كما رف��ع �صندوق
النقد الدويل توقعاته للنمو ال�سعودي �إىل 7.6
يف املائة ،مقارنة ب % 4.4يف يناير املا�ضي.
وي��رى �أن��ه وف ًقا ملا �سبق ،ف��إن النمو احلقيقي
املذكور وفقا للتقديرات ال�سريعة للربع الثاين
من العام احلايل ال�صادرة عن هيئة الإح�صاء
وه��و � % 11.8سيكون �أع�ل��ى من��و اقت�صادي
خ�ل�ال  11ع��ام��ا ع �ن��دم��ا من ��ا ال� �ن ��اجت امل�ح�ل��ي
الإج �م��ايل  .% 10كما يعد النمو امل�ت��وق��ع يف
 2022هو ثاين �أعلى منو لالقت�صاد ال�سعودي
خالل  18عامًا� ،أي منذ النمو البالغ  8يف املائة
يف  ، 2004و�سيكون الأعلى بني دول الع�شرين
الأكرب اقت�صادا يف العامل.

واشنطن تؤكد أنه خارج مفاوضات فيينا

ال رفع للحرس الثوري من قائمة اإلرهاب
جدة  -البالد

�صفعات متوالية يتلقاها امل�لايل م��ن خمتلف ال��دول،
ب�ش�أن االتفاق النووي وحما�صرة الإره��اب ،و�إيقاف
امل�شروع التدمريي يف املنطقة ،فكلما حاولت طهران
افتكاك احلر�س الثوري من قائمة الإرهاب عرب امل�ساومة
بامللف النووي ،جاءها الرد �صادما من الواليات املتحدة
الأمريكية راف�ضة رفع ا�سم احلر�س من القائمة ال�سوداء.
وقال متحدث با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية �أم�س
(الأربعاء)� ،إن الواليات املتحدة تتبادل وجهات نظرها
ب�ش�أن رد �إيران مع االحتاد الأوروبي بعد تلقي تعليقات
�إيران على مقرتح االتفاق النووي ،وذلك لإنقاذ االتفاق
امل�برم ع��ام  2015بعد �أن دع��ت ط�ه��ران وا�شنطن �إىل
التحلي ب��امل��رون��ة ،م ��ؤك��دا �أن رف��ع احل��ر���س ال�ث��وري
الإيراين من قائمة الإرهاب خارج مفاو�ضات فيينا ،ما
ي�شكل �صدمة كربى لإيران وي�ؤكد لها �أن احلر�س �سيبقى
�ضمن القائمة حتى يف كل الأحوال.
و�أكد املتحدث با�سم اخلارجية الأمريكية نيد براي�س،
تلقي بالده الرد الإيراين حول العودة لالتفاق النووي مكثف ،فيما قالت متحدثة با�سم االحت��اد الأوروب ��ي:
عرب الو�سيط الأوروبي ،م�شريا �إىل �أن وا�شنطن تن�سق "يف الوقت احلايل ،نعكف على درا�سة املقرتح النهائي
مع احللفاء حول الرد النهائي ،م�شدد ًا على �أن النقاط لالتفاق ،ونت�شاور م��ع امل�شاركني الآخ��ري��ن يف خطة
الأ�سا�سية متت مناق�شتها خالل الأ�شهر املا�ضية ب�شكل العمل ال�شاملة امل�شرتكة االت�ف��اق ال�ن��ووي وال��والي��ات

املتحدة ب�ش�أن امل�ضي قدم ًا".
وبعد حم��ادث��ات متقطعة وغ�ير مبا�شرة بني الواليات
املتحدة و�إيران ا�ستمرت � 16شهر ًا ،قام خاللها االحتاد
الأوروب��ي بجوالت مكوكية بني الطرفني ،قال م�س�ؤول

كبري يف االحت��اد الأوروب ��ي يف الثامن من �أغ�سط�س
املا�ضي� ،إن التكتل قدم عر�ض ًا نهائي ًا ويتوقع رد ًا يف
غ�ضون �أ�سابيع قليلة ج��د ًا .وم ��ؤخ��را �أعلنت وزارة
اخلارجية الأمريكية �أن الواليات املتحدة �ستقدم وجهة

نظرها ب�ش�أن م�سودة ن�ص االحتاد الأوروب��ي النهائية
لإنقاذ االتفاق النووي املربم عام  ،2015ب�شكل خا�ص
ومبا�شر �إىل ممثل االحت��اد جوزيب بوريل .و�أك��د نيد
براي�س �أن الرئي�س جو بايدن �أ�صدر تعليمات وا�ضحة
بعدم ال�سماح لطهران بامتالك �سالح نووي .وقال" :لن
نخفف �أي عقوبات مفرو�ضة على �إي��ران غري مرتبطة
بامللف النووي" ،مو�ضح ًا �أن كل ما ميكن التفاو�ض
عليه مع طهران مت طرحه بالفعل ،م�شددا على �أن ال�سبيل
الوحيد لتحقيق ع��ودة متبادلة �إىل االت�ف��اق النووي
الإيراين ،هو �أن تتخلى طهران عن "املطالب اخلارجية.
ويف ع��ام  ،2018ت��راج��ع الرئي�س الأم��ري�ك��ي دون��ال��د
ترمب عن االتفاق النووي الذي �أُبرم قبل توليه من�صبه،
وا�صف ًا �إياه باملت�ساهل مع �إيران ،وعاود فر�ض عقوبات
�أمريكية قا�سية ،مما دفع �إيران �إىل البدء يف خرق القيود
املفرو�ضة على تخ�صيب اليورانيوم.
يذكر �أن اتفاق العام  2015بني طهران و 6قوى دولية
كربى� ،أتاح رفع عقوبات عن طهران لقاء خف�ض �أن�شطتها
النووية و�ضمان �سلمية برناجمها� ،إال �أن ال��والي��ات
املتحدة ان�سحبت �أحادي ًا منه يف  ،2018و�أعادت فر�ض
عقوبات قا�سية على �إيران التي ردت بالرتاجع تدريج ًا
عن غالبية التزاماتها.

"نبض الغدير" للكاتبة غدير الطيار

8

جدة  -البالد
�صدر حديثا للكاتبة الزميلة غدير بنت عبدالله الطيار كتاب بعنوان " نب�ض
الغدير" ،عن دار تكوين للن�شر والتوزيع  ،والذي ي�ضم �سل�سلة من املقاالت
املتنوعة وما تتناوله من معان وقيم حياتية م�ؤثرة .وقد عربت الكاتبة غدير
الطيار عن �سعادتها ب�صدور عدة كتب ومنها هذا اال�صدار بقولها ":وطني
وحبه ومكانته  ،م�شاعر جتتاحنا جتعل النب�ض ي�شعر ويح�س  ،نكتب ملن هم
نب�ض وروح وحب ملن هم وطن" .وذك��رت ب�أن هناك كتاب ًا �آخر �سريى النور
يتحدث عن فخر الأمة ،ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي االمري حممد بن
�سلمان حفظه الله ورعاه ،ور�ؤية .2030

ن�ستقبل �أخبار الأفراح واملنا�سبات على ..
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�إمييل ( wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ضاح )

بحضور أمراء ومسؤولني

آل بن محفوظ واألحمر يزفون سليمان لليلة العمر
جدة -خالد بن مر�ضاح
بح�ضور �أم����راء وم�����س���ؤول�ين ورج���ال
�أع����م����ال و�أع����ي����ان ول��ف��ي��ف م���ن الأه����ل
والأق���ارب ،احتفلت �أ�سرتا بن حمفوظ

الزهراني عريس الساحل الشرقي

والأح��م��ر ب���زواج �سليمان ب��ن حمفوظ
بن مرعي بن حمفوظ ،على ابنة اللواء
ه��ا���ش��م ب��ن ع��ب��دال��ل��ه الأح���م���ر ،يف حفل
عائلي بهيج ،ال��ذي��ن ب��ارك��وا للعر�سان
بهذه الليلة .ومتنى العري�س �سليمان يف
هذه الليلة املباركة �أن يوفقه حلياة كلها
�أمل وتفا�ؤل وبناء عائلة �سعيدة.
وع�بر �أ�سرتا بن حمفوظ والأح��م��ر عن
فرحتهم بهذه الليلة املباركة� ،سائلني الله
�أن يوفق العرو�سني ملا يحبه وير�ضاه
وان يجمع بينهما على خ�ير ويرزقهم
ال���ذري���ة ال�����ص��احل��ة ،م��ب��دي��ن ���ش��ك��ره��م
وام��ت��ن��ان��ه��م ل��ك��ل م��ن ح�ضر �أو �أر���س��ل
ال��ت��ه��اين وال��ت�بري��ك��ات ب��ه��ذه املنا�سبة
الغالية.

�أخبارهم

أمير عسير يشكر بن ضبعان

آل دحالن وصيرفي يحتفلون بحمزة ومارية

تلقى ع�ضو املجل�س املحلي ببللحمر عبد
ال��وه��اب بن فائز بن �ضبعان خطاب �شكر
من �أم�ير منطقة ع�سري،
تقديرا لفكرة �إقامة
م���ه���رج���ان ال��ع��ن��ب
والفواكه املو�سمية
ب��امل��اوي��ن ب��ن��ا ًء على
م����ارف����ع����ه رئ��ي�����س
مركز املاوين.

الدمام-حمود
الزهراين
احتفل �أب��ن��اء �سعيد
بن عبدالله الب�شريي
الزهراين -رحمه الله،
ب���زواج �شقيقهم املهند�س
�إب��راه��ي��م ،على كرمية �أح��م��د بن
خالد بن ابراهيم ال هندي النعمي ،وذلك
يف �إح����دى ال��ق��اع��ات ب��اخل�بر ،بح�ضور
الأه����ل والأ���ص��دق��اء وال���زم�ل�اء وع���دد من

ال�شخ�صيات يف ليلة
ت��ب��ادل فيها التهاين
والتربيكات ،و�أديت
فيها بع�ض الأل����وان
ال�شعبية التي وا�ستمتع
فيها اجلميع.
وقدم الزهراين ال�شكر والتقدير
واالمتنان لكل من ح�ضر و�شاركهم افراحهم
ول��ك��ل م��ن ات�����ص��ل ه��ات��ف��ي�� ًا او ه��ن���أه��م عرب
قنوات التوا�صل االجتماعي.

ابن حسين يحتفل بزواج عبد هللا

د .فاطمة بروفسور
مت ترقية الدكتورة فاطمة الثبيتي اىل بروف�سور
يف اجل���راح���ة درج����ة "�أ�ستاذ"
يف كلية الطب جامعة امللك
ع��ب��دال��ع��زي��ز .وع��ب��رت د.
فاطمة ع��ن �سعادتها بهذه
ال�ترق��ي��ة ،م�شرية �إىل �أن
خ��دم��ت��ه��ا ل��ل��وط��ن هي
�������ش������رف وف����خ����ر
واعتزاز لها.

برناوي برفيسور لغات

جدة  -البالد
احتفل املهند�س عماد ���ص��ادق دح�لان
رج��ل الأع��م��ال بجدة بعقد ق��ران ابنته
املحامية م��اري��ة ،على املحامي حمزة
ف������واز �����ص��ي�ريف ،وذل������ك يف �إح�����دى
القاعات ،بح�ضور عدد من وامل�س�ؤولني

ورج����ال الأع���م���ال وامل��ث��ق��ف�ين والأه���ل
والأ�صدقاء ،الذين باركوا للعرو�سني
ب��ه��ذه الليلة .و�أع���رب وال���د العرو�س
املهند�س ع��م��اد ع��ن �شكره مل��ن ح�ضر
و���ش��ارك��ه��م ال���ف���رح و����س����أل ال���ل���ه لهم
ال�سعادة والذرية ال�صاحلة.

القرشي يزف نجله عبدالرحيم

�أ�صدر املجل�س العلمي لقطاع الكليات واملعاهد
ب��ال��ه��ي��ئ��ة امل��ل��ك��ي��ة ل��ل��ج��ب��ي��ل وي��ن��ب��ع
موافقته على ترقية الدكتور عثمان
ب���ن زك���ري���ا ب���رن���اوي �إىل
درج����ة �أ���س��ت��اذ دك��ت��ور
(ب���روف���ي�������س���ور) يف
اللغويات التطبيقية
/ت����ع����ل����ي����م ال���ل���غ���ة
االجنليزية لغري
الناطقني بها.

�أبها -البالد
بح�ضور نا�صر بن عبد الله بن حامد وكيل
�شيخ علكم احتفل حممد بن �سليمان بن ح�سني
من جماعة �آل عا�صم علكم بزواج ابنه عبدالله
�أح��د من�سوبي �أم��ان��ة ع�سري ،وق��د �أقيم حفل
كبري يف �إحدى �صاالت الأف��راح ب�أبها ،و�سط
ح�ضور كبري من قبيلة علكم وعدد من الوجهاء

وائل يف بيت األدماوي
والأع��ي��ان م��ن منطقة ع�سري وم��ن من�سوبي
�أم��ان��ة ع�سري .وق��د �شارك ع��دد من ال�شعراء
وقدمت عدد من الألوان ال�شعبية.

شرطة جدة تكرم العمودي

رزق خليل �أحمد ادم��اوي امل�ست�شار
وقن�صل اململكة يف مدينة
ك��ان��و يف جمهورية
نيجرييا ،مبولود
ا����س���م���اه وائ����ل،
ج��ع��ل��ه ال���ل���ه من
مواليد ال�سعادة
واق����رب����ه اع�ين
والديه.

جدة -البالد
احتفل اجل�سي�س حممد عبدالرحيم القر�شي ووال��ده
و�أ�شقا�ؤه بزفاف ابنهم عبدالرحيم ،على ابنة علي �سعد
ال��ق��رين ،يف �إح��دى القاعات بجدة ،وذل��ك على �أنغام
املج�سات احلجازية والأهازيج ال�شعبية ،بح�ضور جمع
من الأدباء والفنانني والإعالميني والأحباب.
وعرب والد العري�س اجل�سي�س حممد عن �سروره البالغ
بزفاف جنله عبدالرحيم �سائال الله ان يوفقه وعرو�سه
وان يرزقهما ال��ذري��ة ال�صاحلة م��ب��دي�� ًا عظيم �شكره
وامتنانه لكل من ح�ضر و�شاركهم الفرحة.

عدنان في القفص الذهبي
مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي
احتفل الرتبوي عبدالرحمن عثمان فالته بحفل زفاف جنله عدنان،
من ابنة يو�سف بكر فالته ،يف �إحدى القاعات مبكة املكرمة ،و�سط
ح�ضور لفيف من الأهل والزمالء والأ�صدقاء من خمتلف حمافظات
ومناطق هذا الوطن املعطاء .وعرب العري�س عدنان عبدالرحمن عن
�سعادته الغامرة بدخوله القف�ص الذهبي �شاكرا الله ان امت عليه هذه
الليلة .وقال والد العري�س الرتبوي عبدالرحمن فالته عن فرحتهم
يف ه��ذه الليلة املباركة �سائلني الله ان يوفق العرو�سني ملا يحبه
وير�ضاه وان يجمع بينهما على خري.

الهاشمي يعقد
قرانه على مالك
جدة -البالد

جدة  -البالد
كرمت �شعبة تنفيذ االحكام احلقوقية ب�شرطة
ج��دة امل��وظ��ف �أح��م��د حممد عمر ال��ع��م��ودي،
مبنا�سبة �صدور قرار وزير الداخلية احالته
للتقاعد اع��ت��ب��ارا م��ن  ١/٢/١٤٤٤ب��ع��د ان

�أم�ضى يف اخلدمة � ٣٤سنة تقلد خاللها عدد ًا
من املنا�صب القيادية.
العمودي ترك اثرا طيبًا بني زمالئه ،لتميزه
بالكفاءة واالخ�لا���ص يف العمل ،وق��د متنى
اجلميع لأبي �أوي�س حياة جديدة �سعيدة.

احتفلت �أ���س��رة الها�شمي والقنع ،بعقد
قران هتان حممد الها�شمي ،على الآن�سة
م�ل�اك ع��ب��دال��ل��ه ال��ق��ن��ع ،بح�ضور الأه���ل
والأق������ارب والأ����ص���دق���اء ال��ذي��ن ب��ارك��وا

للعرو�سني.
وقدمت �أ�سرة الها�شمي والقنع ،ال�شكر
والتقدير لكل من �شاركهم بالتهنئة �سواء
باحل�ضور �أو باالت�صال الهاتفي� ،سائال
الله �أن يدمي على اجلميع �أفراحهم.

9

اخلمي�س  20حمرم 1444هـ املوافق � 18أغ�سط�س 2022م ال�سنة  91العدد 23710

1380-5-6هـ

1392-10-9هـ

1380-5-10هـ

1382-9-12هـ

1384-7-9هـ

1380-5-4هـ

1380-5-14هـ

يانغ يغيب  3أسابيع عن الهالل
الريا�ض  -حممد اجلليحي

�أو�ضحت الفحو�صات التي �أجريت ملحرتف الهالل الالعب الكوري اجلنوبي يانغ
حاجته لفرتة عالجية تقارب الثالثة �أ�سابيع ،ما يعني غيابه عن الثالث مواجهات
الأوىل يف دوري ك�أ�س الأم�ير حممد بن �سلمان للمحرتفني التي �ستكون �أم��ام
اخلليج والفيحاء والفتح.
من جانب �آخر ،انتهت ودية الهالل وال�شعلة بفوز هاليل بهدفني �سجلها املحرتف
النيجريي �إيغالو ،ويتبقى للأزرق مواجهة ودية رابعة �ضمن برناجمه الإعدادي
الذي بد�أ من مدينة برمنجهام.

10
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البلجييك" دينايير" يفضل
النصر على الخفافيش
جدة -البالد

اقرتبت �إدارة الن�صر من ح�سم �صفقته الرابعة؛ حيث تو�شك �أن تنهي االتفاق مع البلجيكي جاي�سون
دينايري ،مدافع فريق ليون الفرن�سي ،لالنتقال للعاملي خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية اجلارية.
ومن املنتظر �أن يوقع جاي�سون دينانيري على عقود ان�ضمامه ل�صفوف الن�صر خالل الأيام
القليلة املقبلة ،ملدة  3موا�سم مقابل  4ماليني يورو �سنويًا .وميتلك البلجيكي جاي�سون
دينايري خربات مميزة يف املالعب الأوروبية؛ حيث �سبق له اللعب ملان�ش�سرت �سيتي،
و�سندرالند الإجنليزيني ،و�سلتيك الأ�سكتلندي ،وجاالتا �سراي الرتكي� ،إىل جانب
متثيل منتخب بلجيكا الأول .وقد �أك��دت م�صادر ن�صراوية� ،أن البلجيكي
جاي�سون يف�ضل االن�ضمام �إىل العاملي ،رغ��م وج��ود ع��دة عرو�ض من
ال��دوري��ات العربية والأوروب��ي��ة ،يف مقدمتها عر�ض من نادي
فالن�سيا الإ�سباين .وكانت �إدارة الن�صر قد ا�ستقرت
على �أ�سماء ال�صفقات اجلديدة املطلوبة ،بعد
الت�شاور مع املدرب رودي جار�سيا.

الشباب قد يندم على جلب" مينا"
المدان في قضية أخالقية
جدة – هالل �سلمان

�أ���ش��ارت العديد من امل�صادر �إىل اق�تراب نادي
ال�شباب من التعاقد مع الالعب �سانتي مينا من
ن��ادي �سلتا فيغو الإ�سباين بنظام الإع���ارة ،بعد
تو�صية م��ن امل���درب اجل��دي��د لفريق "الليوث"،
في�سينتي مورينو.
ورغ��م الإمكانات الفنية الكبرية لالعب البالغ
من العمر  26عاما� ،إال �أن فكرة التعاقد معه تبدو
خم��اط��رة ك��ب�يرة ،ق��د جت��ر ال�شباب �إىل عواقب
وخيمة وخ�����س��ارة مل�لاي�ين ال���ري���االت ،ن��ظ��را لأن
�سانتي مينا م��دان يف ق�ضية �أخالقية ،ويواجه
ح��ك��م��ا ب��ال�����س��ج��ن ��� 4س��ن��وات الرت��ك��اب��ه ج��رمي��ة
االعتداء اجلن�سي على فتاة يف  18يونيو 2017
يف �أملرييا.
وق�ضت حمكمة �أملرييا ب�إدانة �سانتي مينا العب
فالن�سيا ال�����س��اب��ق ،بال�سجن ��� 4س��ن��وات ،بينما
كانت النيابة تطالب ب�سجنه � 8سنوات والنيابة
اخلا�صة � 9سنوات ون�صف ال�سنة ،م��ع �أم��ره

باالبتعاد مل�سافة  500مرت على الأقل من ال�ضحية
ملدة  12عام ًا ودفع تعوي�ض قدره � 50ألف يورو.
و�أعلن نادي �سلتا فيغو بعد �صدور احلكم يف
مايو املا�ضي ا�ستبعاد مينا من الفريق و"فتح
�إجراءات ت�أديبية لتو�ضيح م�س�ؤولياته يف �ضوء
احلكم".
وقال �سلتا� ":إن النادي يحرتم حق الالعب يف
الدفاع عن نف�سه ،لكنه ملزم باتخاذ الإج��راءات
يف ���ض��وء الأح������داث ال��ت��ي ت�����س��يء �إىل ���ص��ورة
النادي وتهاجم قيمه ب�شكل مبا�شر ،وي�ؤكد مرة
�أخرى �إدانته املطلقة للجرمية املحددة يف احلكم
الق�ضائي".
ك��ان مينا يلعب مع فالن�سيا يف وق��ت احلادثة
قبل �أن ين�ضم �إىل �سلتا يف  ،2019ويف الأ�سبوع
املا�ضي قدم حمامو الالعب ا�ستئنافا لدى املحكمة،
وبعدها طالب الالعب ناديه ب�إعادته �إىل التمارين،
وه��و ما ح��دث بالفعل حيث ان�ضم �إىل تدريبات
�سلتا فيغو يف انتظار ح�سم انتقاله �إىل ال�شباب.

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

قال امللياردير �إيلون ما�سك� :إن "تغريدته على تويرت
ب�ش�أن �شراء نادي مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي ،كانت
جمرد جزء من "مزحة م�ستمرة منذ فرتة طويلة".
وك���ان الرئي�س التنفيذي وم�ؤ�س�س �شركة "ت�سال"
ل�صناعة ال�سيارات الكهربائية و�أغنى رجل يف العامل،
قد �أ�شار �إىل نادي مان�ش�سرت يونايتد يف تغريدة له قال
فيها" :كي �أكون وا�ضح ًا� ،أنا �أ�ؤيد الن�صف الأي�سر للحزب
اجلمهوري والن�صف الأمين للحزب الدميقراطي!".
و�أ���ض��اف ما�سك�" :أي�ض ًا� ،أن���ا �س�أ�شرتي مان�ش�سرت
يونايتد� ،أه ًال بكم".
و���س��رع��ان م��ا ج��ذب��ت كلمات م��ا���س��ك ،الأن��ظ��ار ب�شكل
هائل وقد �أعيد ن�شر التغريدة من قبل �أكرث من � 36ألف

م�ستخدم كما ح�صدت نحو � 200أل���ف �إع��ج��اب خالل
�ساعتني فقط.
لكن رد ًا على الت�سا�ؤل حول مدى جديته ب�ش�أن �شراء
النادي ،قال ما�سك" :ال ،هذه مزحة م�ستمرة على تويرت
منذ فرتة طويلة .لن �أ�شرت �أي فرق ريا�ضية".
وت�ستحوذ عائلة غليزر على نادي مان�ش�سرت يونايتد
منذ ع��ام  ،2005وق��د واج��ه��ت ملكية العائلة للنادي
ان��ت��ق��ادات م��ت��ك��ررة م��ن ق��ب��ل اجل��م��اه�ير ب��داع��ي ت��راك��م
الديون و�سوء الإدارة التي �أعقبت عملية اال�ستحواذ
املثرية للجدل على النادي ،كما عانى الفريق من تراجع
حاد يف الأداء والنتائج خالل الأع��وام الأخ�يرة .وتبلغ
القيمة ال�سوقية للنادي الإجنليزي  2.08مليار جنيه
�إ�سرتليني.

األسبـوعية
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الحدث العالمي األكبر في عالم المالكمة..

" نزال البحر األحمر" في جدة يستقطب اهتمام العالم
هيرن :جوشوا يعشق السعودية وذكرياته في الدرعية ال تنسى
أوسيك :تحضيرات المواجهة المرتقبة احترافية
جدة -هاين الب�شر

تتجه �أنظار ع�شاق الريا�ضة عامة ،وريا�ضة املالكمة خا�صة �إىل مدينة جدة؛ حيث ت�ست�ضيف
ال�سبت املقبل " نزال البحر الأحمر" احلدث العاملي الأكرب يف عامل املالكمة؛ بو�صفه حتدي ًا عاملي ًا
فريد ًا بني جنمي املالكمة العامليني؛ الأوك��راين "�أولك�سندر �أو�سيك" ،والربيطاين "�أنتوين
جو�شوا" ،يف ال�صالة املغلقة مبدينة امللك عبدالله الريا�ضية ،حل�سم لقب بطولة العامل يف
املالكمة للوزن الثقيل.

أجـــواء النـــــزال
وفاعلياته تنعش
السياحة في جدة
ويع ُّد "نزال البحر الأحمر" ،الذي تنظمُه وزارة
الريا�ضة بالتعاون مع االحتاد ال�سعودي للمالكمة،
ح��دث�� ًا ريا�ضي ًا ف��ري��د ًا م��ن نوعه يف لعبة املالكمة،
يرتقبه ع�شاق اللعبة يف العامل ،خا�صة �أن املواجهة
الأوىل بني املالكمَني قد �شهدت ف��وز �أو�سيك على
جو�شوا ،يف نزال �أقيم يف �شهر �سبتمرب من العام
املا�ضي ،على ا�ستاد توتنهام هوت�سبري بلندن ،قبل
�أن يطالب "جو�شوا" بلقاء العودة املرتقب ،وهو
الأمـر ال��ذي يحدث لأول مرة يف تاريخ مناف�سات
ال���وزن الثقيل بعد ال��ع��ام 1999م ،عندما واج��ه
"لينوك�س لوي�س" مناف�سه "�إيفاندرهوليفيلد".
وحتظى جدة بالإ�ضافة �إىل هذا احلدث العاملي
الكبري ،بح�ضور �سياحي كبري من داخ��ل اململكة،
وم��ن املنطقة العربية ودول اخلليج ،منذ �أطلقت
"روح ال�سعودية" ،الهوية الر�سمية لل�سياحة يف
اململكة� ،صيف ال�سعودية "جوي و�أجوائي" ،حيث
ت�ستقطب واجهتها البحرية �آالف ال���زوار خالل
الأ�سابيع الأخرية املا�ضية.

هيرن " :النزال سيحسم في السادسة"
من جهته ،توقع �إيدي هرين رئي�س جمل�س �إدارة
 Matchroom Sportsاجل��ه��ة امل�سوقة
للنزال� ،أن نزال البحر الأحمر لن يتجاوز اجلولة
ال�ساد�سة حيث �س ُتح�سم املواجهة املرتقبة على لقب
بطولة العامل للمالكمة للوزن الثقيل بني حامل اللقب
الأوكراين �أولك�سندر �أو�سيك ،ومناف�سه الربيطاين
�أنتوين جو�شوا ،بال�ضربة القا�ضية.
ويتوقع هرين �أن يكون لقاء العودة بني �أو�سيك
وجو�شوا �أكرث �شرا�سة وقوة من اللقاء الأول حني
جنح الأوك��راين يف حتقيق الفوز وتوحيد �أحزمة
 ’WBA ‘Superو IBFو WBOوIBO
بعد قرار جماعي من احلكام .ويرى هرين ب�أن ذلك

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

الأمر لن يتكرر عندما يلتقي االثنان يف �صالة مدينة
امللك عبدالله الريا�ضية بجدة ال�سبت.
وقال هرين�" :أعتقد ب�أنهما �سيكونان �أكرث �شرا�سة،
و�أتوقع �أن ت�شاهدوا نزا ًال مميز ًا .ويجب �أن نحقق
االنت�صار ،هذا هو �أكرب لقب يف ريا�ضة املالكمة ومل
ن�أت �إىل هنا ملجرد امل�شاركة ،بالن�سبة جلو�شوا الأمر
يتعلق فقط بالفوز .لقد جنح يف ذلك �سابق ًا ،ولكن
هذا التحدي خمتلف و�أ�صعب وهو م�ستعد له متام ًا.
و�أ�ؤمن ب�أنه �سي�صبح بطل العامل للمرة الثالثة على
�أر�ض اململكة العربية ال�سعودية".

هيرن" :جوشوا يحب المملكة
يدخل جو�شوا ثاين لقاء عودة على لقب بطولة
العامل للمالكمة للوزن الثقيل يف �أر�ض اململكة بعد

�أن كان قد جنح يف الث�أر من "�أندي رويز" يف
دي�سمرب 2019م ب��ن��زال ال��درع��ي��ة التاريخي.
وي��رى هرين ب���أن ق�ضاء جو�شوا فرتة الإع��داد
يف مع�سكره التدريبي ملدة �شهر كامل يف اململكة
دليل على ارتياحه التام للتواجد على �أر�ضها.
و�أ����ض���اف" :جو�شوا م��ت��واج��د ه��ن��ا م��ن��ذ 4
�أ�سابيع وهو الأمر الذي يعك�س مدى �شعوره
ب��ال��راح��ة للتواجد على �أر����ض اململكة ،حيث
ي�صل �أغلب املالكمني ملوقع النزال قبل �أ�سبوع
فقط ،وال يف�ضلون االبتعاد عن منازلهم ،ولكن
جو�شوا يحب اململكة وميتلك فيها ذك��ري��ات
مميزة منذ نزال الدرعية التاريخي �أمام رويز.
هو يف بلد رائع وم�ستعد لأ�سبوع النزال".
و�أت����ت ا���س��ت�����ض��اف��ة امل��م��ل��ك��ة ل��ن��زال ال��درع��ي��ة
ال��ت��اري��خ��ي ون����زال ال��ب��ح��ر الأح���م���ر م��ن خ�لال
ت���ع���اون ك���ل م���ن وزارة ال��ري��ا���ض��ة واالحت����اد
ال�����س��ع��ودي ل��ل��م�لاك��م��ة وMatchroom
Skill
 SportsوChallenge
 ،Entertainmentومنذ ال��ن��زال الأول
���ش��ه��دت اململكة ارت��ف��اع��ا ملحوظا يف �أع���داد
مم��ار���س��ي ري��ا���ض��ة اململكة .وه��و م��ا ي���راه هرين
�أحد �أهم الأه��داف التي يرغب جو�شوا و�أو�سيك
يف حتقيقها ،وهو �إلهام اجليل القادم من مالكمي
اململكة والعامل.
وق��ال ه�يرن" :يرغب كالهما يف �إل��ه��ام اجليل
القادم يف اململكة وي�شعران ب�سعادة غامرة حني
ي�شاهدان التفاعل الكبري واالبت�سامات على �أوجه
اجلميع وه��و م��ا يدفعهما لال�ستمرار يف تقدمي
املزيد .كما �أنهما رجالن رائعان ومتوا�ضعان حق ًا
ومينحان وقتهما للغري دائم ًا .ويرغبان يف ن�شر
ريا�ضة املالكمة حلبهما ال�شديد لها ،وقد و�صف
امل�لاك��م الأوك����راين �أو�سيك �أج���واء التح�ضريات
للنزال املرتقب باالحرتافية ال�شديدة".

إعالنات محاكم التنفيذ

و�أ�ضاف ه�يرن�" :سيكون هذا الأ�سبوع حاف ًال
بالفعاليات والأن�����ش��ط��ة ،م��ن اال���س��ت��ع��دادات �إىل
حفل اال�ستقبال ،وامل�ؤمترات ال�صحفية ،والوزن
الر�سمي ،حتى موعد ال��ن��زاالت .و�ستتجه جميع
�أن��ظ��ار ال��ع��امل نحو اململكة العربية ال�سعودية
ملتابعة هذا احلدث الريا�ضي الفريد".
يذكر �أن ال�سعودية باتت وجهة عاملية ال�ست�ضافة
�أقوى البطوالت واملناف�سات وال�سباقات الدولية،
فعلى م��دار الأع���وام القليلة املا�ضية ا�ست�ضافت
اململكة عدة ن�سخ �أ�سطورية من رايل داكار العاملي
مب�شاركة قيا�سية من �أملع جنوم ريا�ضة املحركات
يف العامل ،ناهيك عن رايل حائل ال��دويل ،مرورا
ببطولة �أرام���ك���و ال�����س��ع��ودي��ة ال��دول��ي��ة للجولف
للرجال وال�سيدات يف جدة ،وال�سوبر الإيطايل
والإ���س��ب��اين ،ب��الإ���ض��اف��ة لبطولة ���س��وب��ر جلوب
لأندية العامل يف كرة اليد .وبطولة دوري �أبطال
�آ�سيا؛ حيث �أقيمت مناف�سات جمموعاتها يف كل
من الريا�ض وجدة وبريدة والدمام ،وغريها من
البطوالت التي ت�شهد بقدرة اململكة و�شبابها على
تنظيم �أق��وى البطوالت الدولية باحرتافية غري
م�سبوقة.

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

نزاالت قوية بمشاركة المالكم
السعـودي زياد المعيوف..
يتخلل برنامج "نزال البحر الأحمر" جمموعة من
املواجهات الثانوية "الأندر كارد" ،التي �ستنطلق
قبل النزال التاريخي ،وت�ضم عدد ًا من �أبرز الأ�سماء
يف عــامل املالكمة� ،إذ يواجه البطل ال�سعودي "زياد
املعيوف" ،املالكم الأوكراين للوزن اخلفيف الثقيل
"دانيال البني".
وي��واج��ه جنم ال��وزن الثقيل الأوك���راين "فيليب
هرغوفيت�ش" املالكم ال�صيني "ت�شانغ زيلي" يف
الت�صفية النهائية للقب بطولة العامل التابعة لالحتاد
الدويل للمالكمة ( )IBFللوزن الثقيل.
وتواجه الربيطانية من �أ�صول �صومالية "رمال
علي"" ،كري�ستال ج��ار���س��ي��ا نوفا" ،ال��ت��ي يحمل
�سجلها  10انت�صارات ،جميعها بال�ضربة القا�ضية
وخ�سارتني .كما �ست�شهد املناف�سات ن��زا ًال للمالكم
الأوكراين "دانيل البني" من الوزن الثقيل الأخف،
ال��ذي يحمل �سجله  5انت�صارات نظيفة .ويواجه
الربيطاين "�سميث" وهو الأول عاملي ًا عن فئة الوزن
اخلفيف الثقيل ،وف��ق ت�صنيف املجل�س العاملي
للمالكمة ( ،)WBCامل�لاك��م الفرن�سي "ماتيو
بودرليك" يف الت�صفية النهائية للمناف�سة على
اللقب العاملي الذي يحمله املالكم الرو�سي "�أرتور
بيرتبيف".
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العال :
والدة «أنثيين» من النمر العربي

albiladdaily

albiladdaily
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العال ــ البالد

�أعلنت الهيئة امللكية ملحافظة العال والدة "�أنثيني"
من النمر العربي ،يف خطوة ت�ؤكد م�ساعي الهيئة
نحو حتقيق م�ستهدفات �إعادة ت�أهيل النظم البيئية،
وحماية النمر العربي من االنقرا�ض.
وول��دت النمرتان يف مركز الأم�ير �سعود الفي�صل
لأب�ح��اث احلياة الفطرية ،وال��ذي ميثل �أح��د برامج
الأ�سر والإك�ث��ار التي ت�سعى �إىل زي��ادة ع��دد النمور
العربية ،و�إعادة توطينها يف احلياة الربية.
و ُيع ّد النمر العربي �أح��د �أك�ثر احليوانات املهددة
باالنقرا�ض يف العامل ،حيث ال تتجاوز �أعداده اليوم
 200من��ر ،ذل��ك نتيجة ف�ق��دان موائلها الطبيعية
وال�صيد اجلائر على مدى ال�سنوات املا�ضية.
وت�شمل ا�سرتاتيجية الهيئة امللكية ملحافظة العال
للمحافظة على "النمر العربي" ،جمموعة متنوعة
من املبادرات ،مبا يف ذلك التو�سع يف برنامج الإكثار
عرب افتتاح "مركز النمر العربي" مبحمية �شرعان
الطبيعية� ،إىل جانب �إن�شاء "�صندوق النمر العربي"
الذي خ�ص�صت له الهيئة امللكية  25مليون دوالر.

 60سعودية
يتدربن على صيد األسماك
جدة ـ البالد

ق ��ال م��و��س��ى ال �ك �ن��اين ،ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س التنفيذي
للربنامج الوطني ال�سعودي لتطوير الرثوة ال�سمكية،
�إن  60فتاة مت قبولهن يف م�شروع ت�أهيل ملهنة �صيد
الأ�سماك للمرة الأوىل باململكة.
و�أ�ضاف الكناين �أن عدد ال�سعوديات اللواتي مت
قبولهن يف امل�شروع بلغ  60فتاة ،و�سيتم تدريبهن يف
م�سار "حلول" املخت�ص مببيعات وت�سويق املنتجات
ال�سمكية على �أيدي خرباء وخمت�صني يف املجال لأول
مرة .و�أ�شار الكناين �إىل �أن "املبادرة ت�ستهدف تدريب
وت�أهيل ال�شباب ال�سعودي ملهنة �صيد الأ�سماك ،و�أن
الوزارة لديها العديد من اخلطط اال�سرتاتيجية ،التي
ت�سهم يف خلق فر�ص عمل لل�شباب وال�شابات يف عدد
من القطاعات الفنية واحلرفية" .ولفت �إىل وجود
 4مبادرات لتوطني عدد من املهن ،وت�أهيل ال�شباب
النحالني ،و�صيد الأ�سماك،
وال�شابات ،من بينها مهنة ّ
�إ�ضافة �إىل مربي الرثوة احليوانية ،والزراعة.

تشجيع السياحة

إحباط تهريب مخدرات
بشحنة مماسح

عرعر ــ البالد
ت�ه��دف م�ه��رج��ان��ات ال�صيف يف خمتلف مناطق اململكة
هذه الأيام �إىل خلق حراك اقت�صادي وترفيهي �إىل جانب ت�شجيع ال�سياحة
الداخلية� ،إ�ضاف ًة �إىل �إ�سهامها يف دعم الأ�سر املنتجة وتوظيف ال�شباب و�إ�شراكهم يف
تنظيم املهرجانات وتوا�صال مع مهرجانات ال�صيف فقد �أ�سهمت الألعاب املتنقلة مبتنزهات
مدينة عرعر يف �إ�ضفاء �أج��واء من البهجة وال�سرور يف نفو�س الأطفال يف العطلة ال�صيفية ،الأمر
الذي دفع الكثري من املواطنني واملقيمني لزيارة مواقع الألعاب املختلفة ،ولي�س هذا فح�سب بل �أن �أمانة
منطقة احلدود ال�شمالية هي�أت  19م�ضما ًرا للم�شي يف املتنزهات واحلدائق العامة مبدينة عرعر  ,وتتوزع
م�ضامري امل�شاة وامل�سطحات اخل�ضراء يف عدد من املواقع داخل مدينة عرعر �شملت :امل�ساعدية ،وحي املن�صورية،
وامل�سطحات اخل�ضراء الواقعة على طريق �سكاكا ،كما �أن الأمانة ُت�شجع على �إن�شاء الألعاب املتنقلة وفق ًا لل�شروط
املعمول بها بهذا ال�ش�أن عرب طرحها الفر�ص اال�ستثمارية ب�شكل دوري.

الريا�ض ـ البالد

�صرح املتحدث الر�سمي للمديرية العامة ملكافحة
املخدرات الرائد حممد النجيدي ،ب�أن املتابعة الأمنية
ل�شبكات تهريب وترويج املخدرات التي ت�ستهدف �أمن
اململكة و�شبابها� ،أ�سفرت عن �إحباط حماولة تهريب
( )2,250,000قر�ص من مادة الإمفيتامني املخدر
عرب ميناء ج��دة الإ��س�لام��ي ،و�ضبطها خمب�أة داخل
�شحنة مما�سح �أر�ضيات ،بالتن�سيق مع هيئة الزكاة
وال�ضريبة واجلمارك ،والقب�ض على م�ستقبلها ،مقيم
من اجلن�سية ال�سورية مبدينة الريا�ض ،حيث جرى
�إيقافه وات�خ��اذ الإج���راءات النظامية الأول�ي��ة بحقه
و�إحالته �إىل النيابة العامة.

رمضان يعود للشاشة بـ«ع الزيرو»
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
ويخرجه ماندو العدل وي�شارك يف بطولته �شريف د�سوقى
والطفل منذر مهران وع��دد كبري من النجوم ،وانطلق
ت�صويره م�ؤخرا  ،حيث يتطرق رم�ضان �إىل ق�ضية
مافيا الأع�ضاء الب�شرية يف �إطار اجتماعى ت�شويقى.
ويك�سر فيلم "ع الزيرو" حاجز غياب حممد
رم�ضان عن ال�سينما الذى امتد لأربعة �سنوات
ك��ام �ل��ة ،ح �ي��ث ت ��واج ��د رم �� �ض��ان خ�ل�ال ه��ذه

عصائر تكافح فقر الدم وتمد الجسم بالحديد
البالد ـ وكاالت

كثريا ما يت�ساءل مر�ضى الأنيميا عن �أف�ضل ع�صري لفقر
الدم،وي�ؤكد خرباء التغذية �أن هناك عددا من الع�صائر ميكن
�أن تزيد من معدن احلديد باجل�سم ملر�ضى فقر ال��دم منها
الربقوق وهو من الفواكه الغنية باحلديد النباتي ،وي�ساهم
تناول ع�صري الربقوق يف تقدمي  % 17من احتياج اجل�سم
اليومي للحديد ،ويف�ضل تناوله بكميات منا�سبة وع��دم
الإف ��راط يف �شربه ،كما يف�ضل دجم��ه م��ع م�صادر احلديد
احليوانية لزيادة ن�سبة احلديد يف اجل�سم ب�صورة �صحية
 ،كما �إن البنجر يحتوي على ن�سب عالية من العنا�صر
الغذائية مثل احلديد وحم�ض الفوليك واملنجنيز والبيتني

غذاء
صحي

1

حمض الفوليك

2

وفيتامني ��س��ي ،ل��ذا يعترب ع�صري ال�شمندر خ�ي��ار مثايل
ملر�ضى الأنيميا لقدرته على زي��ادة كرات الدم احلمراء يف
اجل�سم ،كما ميكن دمج بع�ض العنا�صر الغذائية مع ع�صري
ال�شمندر لتحقيق قيمة غذائية �أع�ل��ى وطعم �أف�ضل ،مثل
اجلزر والربتقال� .إىل جانب كوكتيل الفراولة وال�سبانخ ،
حيث ت�شتهر ال�سبانخ ب�أنها م�صدر غني بعن�صر احلديد ،مما
ي�ساعد على �إمداد اجل�سم بحاجته من احلديد ،كما حتتوي
الفراولة على ن�سبة عالية من فيتامني �سي ،مما يزيد من
القيمة الغذائية من هذا املزيج  ،كما �أن ع�صري القرع يحتوي
على ن�سب عالية من م�ضادات الأك�سدة واملعادن التي تعزز
ال�صحة العامة للج�سم.

فيتامين سي

3

مضادات األكسدة

ال�سنوات ب�شكل متتالٍ يف ال��درام��ا التليفزيونية �إ�ضافة �إىل
اهتمامه بالغناء �سواء بتقدمي �أغنيات جديدة �أو�إحياء احلفالت
الغنائية ،بعدما قدم �آخر �أفالمه "الديزل" عام  ،2018عر�ض له
عام  2019اجلزء الثانى من فيلم "الكنز" والذى كان قد �صوره
عام .2017
و�أحيا حممد رم�ضان حفال غنائي ًا مبدينة العلمني اجلديدة
م�ؤخرا � ،ضمن مو�سم حفالت �صيف � ،2022أدى خالله معظم
�أغنياته ال�شهرية ومنها" :منرب وان ،يا حبيبي ،متعودة ،على
الله" ،كما ق��دم �أي�ض ًا �أغنيات "تنطيط""،زلزال""،مب مب"،
"الثانوية" ،مع القيام بالعديد من اال�ستعرا�ضات خالل احلفل.

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

ط��رح��ت ��ش��رك��ة "ميتا" ،ميزة
ج ��دي ��دة ُو� �ص �ف��ت ب ��أن �ه��ا ��س�ت�ع��زز
م�ن��اف���س�ت�ه��ا امل��ت��زاي��دة م��ع تطبيق
الفيديوهات الق�صرية ال�شهري "تيك
توك".
و�أو���ض��ح م��وق��ع "�إنغادجيت" التقني
املتخ�ص�ص� ،أن "ميتا" �أتاحت حاليًا �إمكانية
ن�شر �أي �شخ�ص "رييلز" "خدمتها املناف�سة
لتيك ت��وك " م��ن �إن�ستجرام �إىل في�سبوك مبا�شرة،
دون احلاجة �إىل �إع��ادة رفع مقطع الفيديو مرة �أخ��رى �إىل
في�سبوك.

كما �أت��اح��ت "ميتا" ك��ذل��ك �إمكانية �إن���ش��اء "رييلز" تلقائيًّا
با�ستخدام الق�ص�ص التي مت م�شاركتها بالفعل ،وهو ما �سيوفر
جهدًا كبريًا على امل�ستخدمني يف �إمكانية جتهيز مقطع فيديو
جديد خم�ص�ص.
ومنحت "ميتا" � ً
أي�ضا خيارات "دمج رييلز" لكل من في�سبوك
و�إن�ستجرام ،والتي متزج �أكرث من رييلز مع بع�ضها.
وت�ستعد كذلك "ميتا" لتوفري ميزة "في�سبوك �ستارز" قريبًا
جلميع املبدعني امل�ؤهلني لذلك؛ حيث �سيتمكن خاللها من�شئو
املحتوى من الو�صول �إىل املزيد من �إح�صاءات رييلز عرب من�صة
"كرييتور �ستوديو" التابعة لها؛ مبا يف ذلك مدى الو�صول
والدقائق التي �شوهدت ،ومتو�سط وقت امل�شاهدة؛ مل�ساعدتهم
على معرفة املحتوى الذي ينا�سب جماهريهم.

