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

وزير الرياضة يرفع الشكر للقيادة
الدوحة -وا�س

12صفحة  /رياالن

ا أل سبـ و عية

رفع الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�صل ،وزير الريا�ضة رئي�س اللجنة الأوملبية
والباراملبية ال�سعودية� ،شكره وتقديره خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني  -حفظهما الله  -وجمل�س الوزراء ،على
التهنئة الكرمية لبعثة املنتخب ال�سعودي امل�شاركة بك�أ�س العامل  2022بدولة قطر،
بعد فوز الأخ�ضر على نظريه منتخب الأرجنتني بهدفني مقابل هدف ،وذلك يف
م�ستهل م�شوار الأخ�ضر بالبطولة.
وقال �سموه" :نفخر بقيادة وطننا الغايل ،التي �سخرت جميع الإمكانيات
وهي�أت ال�سبل لتمكني �أبناء الوطن من التميز وحتقيق الإجنازات".
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الشهراني

يتلقى العالج بالرياض
االبتكار

خطوات الوطن
لتعزيز االزدهار

شبكة السلكية
باإلنترنت لمراقبة
جودة الهواء

الطائف

متنفس ترفيهي
لعشاق التسلق

اليمن

الحكومة تواجه اإلرهاب الحوثي بحزم

األخضر

صنع الحدث ليصبح
حديث العالم
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شباب وشابات

األسبـوعية
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أجنزتها طالبات سعوديات يف "ملتقى االبتكار نحو الريادة"

شبكة السلكية باإلنترنت لمراقبة جودة الهواء
جدة  -عبدالهادي املالكي

توا�صل اململكة العربية ال�سعودية يف ا�ستقطاب املواهب وتطويرها لقيادة االبتكار يف خمتلف املجاالت كما �أن
وزارة التعليم تقوم بدور حموري يف بناء اجليل القادم من رواد وقادة امل�ستقبل ،وتنمية املواهب الوطنية
للم�ساهمة يف خطط التنويع االقت�صادي وفق ًا مل�ستهدفات ر�ؤية اململكة  ، 2030وتزامن ًا مع اال�سبوع
العاملي لريادة الأعمال؛ قدمت طالبات جامعة جدة ابتكارات تقنية �أبهرت زوار جناح اجلامعة
يف ملتقى "االبتكار نحو الريادة" الذي �أطلقته غرفة جدة بال�شراكة مع جامعة جدة
متمثلة بعمادة البحث العلمي مب�شاركة عدد من الأكادمييني وامل�س�ؤولني ،حيث
ا�ستفاد الطالب من ح�ضور ور�ش العمل واجلل�سات احلوارية واال�ست�شارية.
كما امتاز اجلناح بعر�ض م�شاريع بحثية ريادية من طالبات
ق�سم هند�سة احلا�سب وال�شبكات تخدم البيئة واحلفاظ على
�صحة املجتمع خا�صة من يعاين من �أمرا�ض تنف�سية �أو يهتم
بجودة الهواء ،حيث ابتكرت الطالبات �شبكة ال�سلكية طويلة
املدى ومنخف�ضة الطاقة قائمة على انرتنت الأ�شياء ملراقبة
جودة الهواء .ويهدف العمل على تطوير نظام ميكنه مراقبة
ج��ودة ال�ه��واء ب�شكل م��وث��وق م��ن �أج��ل التنبيه با�ستمرار
للمجتمع حول مدى �صحة الهواء الذي نتنف�سه ،وهذا ميكن
�أن يدفعنا للبحث عن كيفية جعل الهواء نظي ًفا قدر الإمكان
وبالتايل احلفاظ على البيئة و�صحة الإن�سان.
وتعترب ه��ذه الأب�ح��اث واالب�ت�ك��ارات التقنية امل�ع��ززة لقوة
�سوق العمل ال�سعودي ،و�سط ا�ستهداف امللتقى � 10آالف
مبتكر م��ن رواد ورائ� ��دات الأع �م��ال وامل�ه�ت�م�ين يف جم��ال
االبتــكار وريادة الأعمال مما يحقق ر�ؤية ال�سعودية .2030
الطالبة خديجة العتودي والطالبة تذكار املحمدي والطالبة
�شهد اجل �ح��ديل م��ن ق�سم هند�سة ال�شبكات جامعة جدة
ا�شرتكن يف م�شروع التخرج وال ��ذي يخدم البيئة وذل��ك
با�شراف الدكتورة �سعاد كمال رابح.
الطالبة خديجة ال�ع�ت��ودي ك�شفت ع��ن بع�ض �إجن��ازات�ه��ا

ال�شخ�صية فقالت :قمنا بت�صميم �شبكة ال�سلكية طويلة املدى
ومنخف�ضة الطاقة قائمة على انرتنت ملراقبة جودة الهواء
وقد ح�صلنا على تقيم �ضمن اف�ضل  90م�شروع تخرج على
م�ستوى اململكة من قبل جامعة االمرية نورة .
وق��د مت��ت امل�شاركة يف ملتقى علمي يف تون�س لالبحاث
العلمية مب�شاركة يف بحث علمي بعنوان " نظام �إطفاء
احلريق الذكي لتح�سني نوعية احلياة" �ضمن جمموعة من
هيئة التدري�س .
والت�أهل للنهائيات يف امللتقى العلمي اخلام�س جلامعة جدة
يف بحث بعنوان "م�ست�شار االمن ال�سرباين ".
كذلك احل�صول على تو�صية خا�صة من قبل �شركة ارامكو من
ق�سم ال�شبكات واالت�صال.
وتقدمي ابتكار الح��دى امل�ؤ�س�سات يخدم املطاعم وكيفية
حمايتها من احلريق بعنوان "احميني " حلماية العاملني
من ثاين اك�سيد الكربون الناجت عن احلريق و الغاز امل�سرب
كما ح�صلت على املركز االول على م�ستوى جامعة جدة يف
م�سابقة ( )TEDTALK
وح�صلت على امل��رك��ز ال�ث��اين يف بطولة ك��رة ال�سلة على
م�ستوى جامعة جدة والتي كانت برعاية"االحتاد الريا�ضي

للجامعات ال�سعودية" .
ام ��ا ع��ن م �� �ش��روع ت�صميم �شبكة ال�سلكية ط��وي�ل��ة امل��دى
ومنخف�ضة الطاقة قائمة على �إنرتنت الأ�شياء ملراقبة جودة
الهواء ف�إن فكرته تقو على �أن جدة كونها الوجهة الأوىل
اململكة لل�سائح وكونها بوابة احلرمني ال�شريفني وثاين �أكرب
مدن اململكة العربية ال�سعودية بعد العا�صمة الريا�ض و�أكرب

الجهني:

بصيرة تضيء حياة المكفوفين
جدة  -عبدالهادي املالكي

ع�م�ل��ت امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة ع �ل��ى االه �ت �م��ام
باحتياجات املكفوفني من فاقدي الب�صر عرب الدرا�سات
والربامج والأبحاث يف ظل ما ت�شهده اململكة من نه�ضة
معرفية واقت�صادية مكنتها لأن تكون �أح��د �أه��م الدول
التي ب��رزت يف ا�ستخدامات اللغة العاملية للمكفوفني
"برايل" .و�أولت ر�ؤية اململكة  2030للتحول الوطني
املكفوفني وتعليمهم جل اهتمامها.
كما ت�ضمنت ال��ر�ؤي��ة بنود ًا خا�صة تتعلق بذوي
الإع��اق��ة ،لتمكينهم من احل�صول على تعليم
ي�ضمن ا�ستقالليتهم واندماجهم بو�صفهم
عنا�صر فاعلة يف املجتمع ،و�إمدادهم بكل
الت�سهيالت والأدوات التي ت�ساعدهم
ع�ل��ى حتقيق ال �ن �ج��اح ،ك�م��ا ت�ضمنت
الر�ؤية متكني هذه الفئة من احل�صول
على فر�ص عمل منا�سبة.
م��ن جهته ق ��ال ال��دك �ت��ور �سعود
عبدالعزيز اجلهني ن��ائ��ب ممثل د� .سعود اجلهني
اجلمعية ال�سعودية لطب العيون
باملنطقة الغربية رئي�س جائزة ب�صرية:
احلمد لله طب العيون يف تطور م�ستمر وبتنا نرى
م ��ؤمت��رات عاملية تتناف�س يف جميع تخ�ص�صات طب
العيون �سوى كان املاء الأبي�ض او ال�شبكية او القرنية
او املاء الأزرق او �أع�صاب العني ويف هذا امل�ؤمتر �ضم
نخبة من املتخ�ص�صني على م�ستوى العامل �سواء كان
�أوراق عمل او م��واد علمية او متحدثني دول �ي�ين او
اقليميني او حمليني.
الطب يف اململكة العربية ال�سعودية ا�صبح يواكب العامل
يف كل ما هو حديث واالعتماد على امل�صادر ال�صحيحة
واالرت�ق��اء على م�ستوى الطبيب ال�سعودي من ناحية
االبتعاث واحلر�ص على التدريب امل�ستمر بحيث يكون جمتمعي يف خدمة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
هذا الطبيب مناف�سا على م�ستوى العامل.
�أن ه��ذه اجل��ائ��زة ت �ق��دم للمعاقني ب���ص��ر ًي��ا املتميزين
و�أ���ض��اف اجل�ه�ن��ي� :أن ج��ائ��زة ب���ص�يرة ال�ع��امل�ي��ة هي م��ن ال��ذي��ن ق��دم��وا خدمة ور�سالة �إن�سانية �أ�سهمت يف
�إحدى الفعاليات امل�صاحبة مل�ؤمتر البحر الأحمر  ,التي ن�شر الوعي والتثقيف املجتمعي ،وطموحات اللجنة
منوذجا متمي ًزا يف حتقيق
ا�ستعر�ضت �سري ت�سع �شخ�صيات عربية اختريت بعناية التنظيمية للجائزة ان تكون
ً
ودق��ة م��ن املكفوفني واملعاقني ب�صر ًيا ،ال��ذي��ن خدموا التميز الفكري والإبداعي والتعليمي للمعاقني ب�صر ًيا
املجتمع  ،كما ا�ست�ضافت �ضيوف ال�شرف الذين لهم دور على ال�صعيد الوطني والإقليمي والعاملي.

ُيذكر �أن م�ؤمتر البحر الأحمر
الدويل ال�ساد�س لطب العيون
ُي�ع��د �أح ��د امل���ؤمت��رات الطبية
امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة يف خ ��دم ��ات
ط��ب ال �ع �ي��ون وال �ب �� �ص��ري��ات،
و ُي � ��رك � ��ز ع� �ل ��ى اال�� �س� �ت� �ف ��ادة
م���ن ال �ت �خ �� �ص �� �ص��ات ال�ط�ب�ي��ة
ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة يف جم� ��ال ط��ب
العيون والب�صريات ،وعر�ض
امل�ستجدات البحثية ،و�إيجاد
من�صة م�شرتكة ب�ين اجلهات
ال�����ص��ح��ي��ة داخ � � ��ل امل �م �ل �ك��ة
وخ��ارج �ه��ا ل �ت �ب��ادل اخل�ب�رات
التي ت�ست�شرف م�ستقبل خدمات العيون ،وذلك لل�سعي
نحو حتقيق ر�ؤي ��ة اململكة  2030فيما يخ�ص هذا
املجال الطبي احليوي.هذا وقد كرمت جائز ب�صريت
يف مو�سمها هذا العام ت�سعة من املكفوفني على م�ستوى
العامل العربي من اململكة وقطر والإم��ارات والبحرين
وم�صر وفل�سطني والأردن واملغرب.

مدينة يف منطقة مكة
املكرمة  ،ف�إنه نتيجة لذلك
ت��رت �ف��ع ف �ي �ه��ا م���ؤ���ش��رات
ال �ت �ل��وث ال�ب�ي�ئ��ي ب�سبب
انبعاث غازات ال�سيارات
وكرثة نفايات امل�صانع.
و�إ�� �س� �ت� �ط ��ردت �أن ذل��ك
ي�ؤثر على ج�سم الإن�سان
م��ن خ�لال التنف�س وينتج
ع �ن��ه م �� �ش��اك��ل � �ص �ح �ي��ة مثل
تفاقم الربو واالن�سداد الرئوي
امل��زم��ن .ومب� ��ا �أنّ ه ��ذا ال �ت �ل��وث ال
ي��رى بالعني امل �ج��ردة  ،فمن ال���ض��روري
وج��ود ن�ظ��ام م��راق�ب��ة للبقاء ح ��ذ ًرا وع�ل��ى على
دراي��ة بالهواء ال��ذي نتنف�سه .يهدف ه��ذا امل�شروع �إىل
ت�صميم �شبكة ح�سا�سات ال�سلكية قائمة على �إنرتنت الأ�شياء
( )IOTوت�صنيع عقد ا�ست�شعار ذكية بعيدة امل��دى ذات
�سعر منخف�ض لقيا�س ومراقبة امل�ؤ�شرات البيئية واملناخية
ال�سيما يف الأماكن املزدحمة حتوي كل عقدة على متحكم
دقيق من نوع ا"لأردوينو " ودرع وع��دد من احل�سا�سات
لقيا�س ن�سب �أك�سيد ال �ك��رب��ون وث��اين �أك�سيد الكربون
والنرتوجني والكربيت  ،واجل�سيمات العالقة بالإ�ضافة
�إىل احل� ��رارة وال��رط��وب��ة .ت �ق��وم ال�ع�ق��د ال��ذك �ي��ة ب ��إر� �س��ال

ق��راءات امل�ست�شعرات عرب البوابة �إىل �شبكة التي ميكن
�أن تعمل ب�سال�سة مع خ��ادم  .يتم عر�ض جميع امل�ؤ�شرات
املقا�سة يف لوحة عدادات �سهلة اال�ستخدام تعر�ض ر�سوما
بيانية وا�ضحة و�سهلة الفهم تعك�س م�ستوى تلوث الهواء.
يتميز نظامنا املقرتح بكونه منا�سبا لال�ستخدام الداخلي
واخلارجي بالإ�ضافة اىل ميزة تغطيته مل�سافة  15كيلومرت ًا
يف كل االجتاهات.

النفيعي..

من ورشة سيارات إلى
مالك حاضنة أعمال

املدينة املنورة ـ البالد

ت���ش�ج��ع اجل��ه��ات ذات ال �ع�لاق��ة يف اململكة
ال�شباب والفتيات لال�ستفادة من جهود الدولة
وحمفزات اال�ستثمار يف قطاع الأع�م��ال ،من
خالل توفري وت�أمني م�صادر التمويل وتقدمي
الدعم املايل واال�ست�شارات الفنية ،والت�أكيد
ع�ل��ى � �ض��رورة االه �ت �م��ام ب�ج��وان��ب ال�ت��دري��ب
والتنمية الب�شرية ودورها يف �صقل املهارات
وت�ط��وي��ر ال �ق��درات لالعتماد على ال ��ذات يف
حتقيق النجاح امل�أمول � ،إىل جانب الت�أكيد على
�أهمية اال�ستفادة من حالة الن�شاط املتنامي يف
�سوق العمل احلر والت�سهيالت التي متنحها
الدولة للم�ستثمرين ورواد الأعمال ومواكبة
التوجهات االقت�صادية وت�ع��زي��ز التطلعات
الطموحة يف ر�ؤية اململكة .2030
وم��ن ال�شباب ال��ذي��ن حققوا طموحاتهم يف
جم��االت العمل ال�شاب عبدالباري النفيعي..

وال� ��ذي ب ��د�أ م���س�يرت��ه يف ال�ع�م��ل م��ن ور��ش��ة
�سيارات �إىل مالك "حا�ضنة �أعمال" باملدينة
املنورة ،و�أو�ضح النفيعي �أن احلا�ضنة تهدف
وت�سعى لدعم ال�شباب يف جمال ريادة الأعمال
وتقدمي اال�ست�شارات القانونية واحت�ضان
الفكرة حتى بلورتها كم�شروع على �أر���ض
الواقع .وقال �إن ذلك يتم بتقدمي الدعم املايل
وتوفري خدمات املحا�سبة املالية والقانونية
وم�ساندة ال�شباب يف جانب املوارد الب�شرية،
و�إن رائد الأعمال متى ما وجد البيئة املنا�سبة
الحت�ضان م�شروعه �سي�سهم يف تقدمي م�شروع
نوعي لل�سوق بجودة وا�ستدامة قوية.
و�أب ��دى النفيعي ا�ستعداد حا�ضنة "خطوة
�سريعة" ال�ستقبال الأفكار ودرا�ستها مع مقدم
الفكرة وتوفري املوقع والدعم الالزم ل�صاحبها
داع � ًي��ا ال�شباب للتوجه �إىل ري ��ادة الأع �م��ال
ب�أفكار حديثة يف ظل وفرة الفر�ص وتنوعها
بال�سوق.

األسبـوعية
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وزير الرياضة يرفع شكره للقيادة
الدوحة -وا�س

رف����ع الأم���ي��ر ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ت��رك��ي
الفي�صل ،وزير الريا�ضة رئي�س اللجنة
الأوملبية والباراملبية ال�سعودية� ،شكره
وتقديره خلادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
و���س��م��و ويل ع��ه��ده الأم��ي�ن -
حفظهما ال��ل��ه  -وجمل�س
ال�������وزراء ،ع��ل��ى التهنئة
الكرمية لبعثة املنتخب
ال�����س��ع��ودي امل�����ش��ارك��ة

بك�أ�س العامل  2022بدولة قطر ،بعد فوز
الأخ�ضر على نظريه منتخب الأرجنتني
بهدفني مقابل ه��دف ،وذل��ك يف م�ستهل
م�شوار الأخ�ضر بالبطولة.
وقال �سموه يف ت�صريح �صحفي" :نفخر
بقيادة وطننا الغايل ،التي �سخرت جميع
الإمكانيات وهي�أت ال�سبل لتمكني �أبناء
الوطن من التميز وحتقيق الإجنازات"،
م�����ش�ير ًا �إىل اع��ت��زاز ال��ري��ا���ض��ي�ين بهذه
ال��ت��ه��ن��ئ��ة ،ال���ت���ي مت��ث��ل ح����اف����ز ًا ك��ب�ير ًا
للمنتخب ال�سعودي ،وجت�سد يف ذات

تريك الفيصل يفتتح ندوة «العالقات السعودية  -البوسنية»
الريا�ض  -البالد

افتتح الأمري تركي الفي�صل رئي�س جمل�س �إدارة
مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية،
ن��دوة "العالقات ال�سعودية  -البو�سنية :نظرة
تاريخية ،وت�أمالت للم�ستقبل" ومعر�ض �صور
�ام��ا
م���ص��اح��ب ل �ل �ن��دوة مب�ن��ا��س�ب��ة م� ��رور  30ع� ً
على ال�ع�لاق��ات ال�سعودية  -البو�سنية ،وذل��ك
يف ق��اع��ة امل�ح��ا��ض��رات يف مبنى م�ؤ�س�سة امللك
في�صل اخلريية  ،بح�ضور امل�ست�شار بالديوان
امللكي امل���ش��رف ال �ع��ام على م��رك��ز امل�ل��ك �سلمان
للإغاثة والأعمال الإن�سانية الدكتور عبدالله بن

عبدالعزيز الربيعة و�سفري البو�سنة لدى اململكة
حممد يو�سيت�ش ، ،وع��دد م��ن �أ�صحاب املعايل
وال�سفراء وامل�س�ؤولني.
واف�ت�ت�ح��ت ال �ن��دوة بكلمة ل�سمو الأم�ي�ر تركي
الفي�صل ،ع�بر خاللها ع��ن رغبته يف �أن تكون
ه��ذه ال �ن��دوة منطل ًقا لتعاون علمي �أ�شمل بني
مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية
وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية وامل�ؤ�س�سات العلمية يف
جمهورية البو�سنة والهر�سك ،وتعزيز العالقات
الثقافية ،كما ي�ؤكد عمق و�أهمية هذه العالقات بني
اململكة العربية ال�سعودية والبو�سنة والهر�سك.

وخالل امل�ؤمتر حتدث كل من امل�شرف العام على
مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية،
و�سفري البو�سنة والهر�سك لدى اململكة ،وع�ضو
جمل�س ال�شورى ورئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية
ال�سعودية البو�سنية عبا�س بن �أحمد بن حممد
هادي.
و�ألقت الندوة ال�ضوء على العالقات الدبلوما�سية
ب�ين اململكة والبو�سنة وال�ه��ر��س��ك منذ افتتاح
ال�سفارات يف البلدين ,كما ي�ستعر�ض معر�ض
ال�صور امل�صاحب للندوة ع��ددًا من ال�صور التي
توثق عمق العالقة بني البلدين.

استمراراً لمبادراتها الداعمة للجهود الدولية

تركي الفي�صل

السعودية تعزز تعاونها مع «الصحة العالمية»
الريا�ض  -البالد

ا�ستقبل وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية وع�ضو
جمل�س ال��وزراء مبعوث �ش�ؤون املناخ ع��ادل بن
�أح �م��د اجل �ب�ير ،يف دي ��وان ال� ��وزارة بالريا�ض،
�أم�����س ،امل��دي��ر ال �ع��ام ملنظمة ال���ص�ح��ة العاملية
تيدرو�س �أدهانوم غيربي�سو�س.
وجرى خالل اال�ستقبال ،ا�ستعرا�ض جهود اململكة
ومبادراتها فيما يتعلق باملناخ واحل�ف��اظ على
البيئة مبا يف ذلك مبادرتي "ال�سعودية اخل�ضراء،
وال�شرق الأو�سط الأخ�ضر" ،وبحث ت�أثري التغري
املناخي واحل��د م��ن �آث ��اره ال�سلبية على �صحة
الإن�سان ،كما مت مناق�شة �أوج��ه تعزيز التعاون
امل�شرتك بني اململكة واملنظمة يف هذا املجال.
كما التقى م�ساعد وزير املالية لل�سيا�سات املالية
الكلية وال�ع�لاق��ات الدولية عبداملح�سن اخللف
مبدينة ال��ري��ا���ض ,امل��دي��ر ال�ع��ام ملنظمة ال�صحة

العاملية الدكتور تيدرو�س غربي�سو�س ،بح�ضور
ع��دد م��ن امل�س�ؤولني ب��وزارت��ي املالية وال�صحة
ومنظمة ال�صحة العاملية.
وناق�ش اللقاء �سبل تعزيز التعاون بني اململكة
ومنظمة ال�صحة ال�ع��امل�ي��ة م��ن خ�ل�ال جمموعة

التحضير الجتماع وزراء
اإلعالم بدول التعاون

الع�شرين ،وتعزيز احل ��وار وال�ت�ع��اون العاملي
ب�ش�أن الق�ضايا املتعلقة بال�صحة العامة ب�شكل
عام� ،إ�ضافة �إىل املو�ضوعات ذات ال�صلة بالوقاية
من الأوبئة والت�أهب لها واال�ستجابة لها ب�شكل
خا�ص .كما ا�ستعر�ض اللقاء التقدم الذي �أحرزته

الريا�ض  -البالد

الريا�ض -البالد

عقد وك�لاء وزارات الإع�لام اجتماعهم
اخل��ام ����س وال �ع �� �ش��ري��ن ال�ت�ح���ض�يري
ل�ل�اج� �ت� �م ��اع اخل ��ام� �� ��س وال �ع �� �ش��ري��ن
للجنة وزراء الإع�ل��ام ب ��دول جمل�س
ال �ت �ع��اون�،أم ����س ع�بر تقنية االت���ص��ال
املرئي ،ور�أ���س االجتماع وكيل وزارة
الإع �ل�ام للعالقات الإع�لام �ي��ة الدولية
الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي،
مب�شاركة وكالء وزارات الإع�لام بدول
جمل�س التعاون ،ورئي�س قطاع �ش�ؤون
الإن�سان والبيئة بالأمانة العامة ملجل�س
التعاون ,الدكتور عادل خليفة الزياين.
وناق�ش االجتماع عددا من املو�ضوعات
ذات االه �ت �م��ام امل���ش�ترك م�ن�ه��ا ،تنفيذ
ال� � �ق � ��رارات ال� ��� �ص ��ادرة ع ��ن امل�ج�ل����س
الأع �ل��ى واملجل�س ال� ��وزاري ،واخلطة
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ل �ل �ت �ع��اون الإع�ل�ام ��ي
امل�شرتك بدول جمل�س التعاون (2023

كلمة

ركيزة التقدم
البحث العلمي واالبتكار والت�صنيع
 ،ث�ل�اث رك��ائ��ز �أ� �س��ا� �س �ي��ة م�تراب�ط��ة
وق��اع��دة ذهبية للتطور ،خا�صة يف
هذا الع�صر الذي ي�شهد تقدما �سريعا
يف االب�ت�ك��ارات وال�ت�ط��ور الهائل يف
حتويلها �إىل منتجات عالية القيمة
والنفع للإن�سان والتنمية امل�ستدامة،
ول�لاق�ت���ص��اد ال�ع��امل��ي اجل��دي��د القائم
على املعرفة والتقنية كنتاج ح�ضاري
ل�سباق العقل الب�شري.
ويف هذه املعادلة اجلوهرية ،يحظى
البحث العلمي واالبتكار باهتمام بالغ
من القيادة الر�شيدة  ،حفظها الله ،
ويتجلى ذلك يف عمق م�ستهدفات ر�ؤية
 ،2030وما �أعلنه �سمو الأمري حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد
رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة
العليا للبحث والتطوير واالبتكار،
عن التطلعات والأول��وي��ات الوطنية
يف هذا املجال احليوي  ،ت�أكيدا ل�سعي
اململكة ال��د�ؤوب يف ت�أ�سي�س جمتمع
معريف كما ن�صت ال��ر�ؤي��ة ،وتتبلور
فيه ال�ع�لاق��ة ب�ين الإن �� �س��ان واملعرفة
والتنمية.
ويف ه��ذا الإط ��ار للطموح الوطني،
ي�أتي م�ؤمتر ال�شراكات امل�ستدامة الذي
تنظمه وزارة التعليم ،وما ك�شف عنه
وزير اال�ستثمار املهند�س خالد الفالح،
عن قرب �إط�لاق ا�سرتاتيجية للبحث
والتطوير يف اململكة ،و�سي�سهم هذا
التوجه يف الدفع مبكانتها �إىل مراكز
م�ت�ق��دم��ة يف ال�ق��ائ�م��ة ال�ع��امل�ي��ة لأك�ثر
الدول �إ�سهاما علميا.

مركز الملك سلمان يقدم مساعدات غذائية وإعاشية
وا�صل مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية
م�ساعداته لعدد من الدول  ،حيث قام بتوزيع الك�سوة
ال�شتوية على الالجئني ال�سوريني والفل�سطينيني
احتياجا من املجتمع امل�ست�ضيف يف
والأ�سر الأك�ثر
ً
الأردن ،وذلك �ضمن م�شروع كنف 2022م الذي ينفذه
املركز بالتعاون مع الهيئة اخلريية الأردنية الها�شمية.
ووزع امل��رك��ز يف حمافظتي م��ادب��ا وال �ك��رك 1.586
ق�سيمة �شرائية مُت� ّك��ن امل�ستفيد م��ن ��ش��راء الك�سوة
ال�شتوية بح�سب اختياره من املتاجر املعتمدة ،حيث
ا�ستفاد منها � 1.586أ�سرة من الأ�سر الالجئة ال�سورية

 2030م) ،ونتائج اجتماعات اللجانامل �خ �ت �� �ص��ة يف امل � �ج� ��االت الإع�ل�ام��ي��ة
امل�ت�ن��وع��ة ،ورف �ع��وا التو�صية لإق ��رار
ال�برام��ج وامل�شاريع امل�شرتكة املقدمة
على جدول الأعمال ،من �ضمنها برامج
�إذاعية وتلفزيونية خليجية ،وم�شاريع
التعاون بني وك��االت الأنباء ،والإع�لام
الإلكرتوين والتعاون يف جمال الإعالم
اخلارجي ،ف�ض ًال عن التن�سيق والتعاون
يف امل �ج��االت الفنية والهند�سية ذات
ال �ع�لاق��ة ب��اال��س�ت�ق�ب��ال وب ��ث ال�ق�ن��وات
وال��و� �س��ائ��ل الإع�ل�ام� �ي ��ة ،ك �م��ا ن��اق����ش
الوكالء التقرير املقدم من جهاز �إذاعة
وتلفزيون اخلليج ،وتقرير م�ؤ�س�سة
الإن� �ت���اج ال�ب�راجم ��ي امل �� �ش�ترك ل ��دول
جمل�س ال �ت �ع��اون ،ورف �ع��وا التو�صية
ب�إقرارها والقرارات املتعلقة مب�شاريع
وخطط امل�ؤ�س�ستني ،يف منظومة العمل
الإعالمي اخلليجي امل�شرتك.

جمموعة الع�شرين عرب �إن�شاء �صندوق للو�ساطة
املالية للوقاية من الأوبئة والت�أهب لها (�صندوق
اجلوائح) ودور منظمة ال�صحة العاملية املحوري
يف ذلك.يذكر �أن اململكة تبنت الكثري من املبادرات
الداعمة للجهود الدولية يف القطاع ال�صحي،
منها مبادرة الو�صول �إىل �أدوات مكافحة جائحة
كوفيد 19-التي �أطلقت حتت رئا�ستها ملجموعة
الع�شرين ،بالإ�ضافة �إىل تقدميها دعم ًا ل�صندوق
اجل��وائ��ح ب�ن�ح��و  50م�ل�ي��ون دوالر خ�ل�ال قمة
جمموعة الع�شرين التي عقدت م�ؤخر ًا يف بايل،
اجلمهورية الإندوني�سية.
وت�أتي هذه املبادرة �ضمن خمرجات رئا�سة اململكة
ملجموعة الع�شرين يف عام 2020م ،حيث اقرتحت
يف حينه معاجلة الثغرات يف النظام ال�صحي
العاملي لتعزيز �إج ��راءات الت�أهب واال�ستجابة
للجوائح العاملية.

ال��وق��ت ،االه��ت��م��ام الكبري ال���ذي يحظى
ب��ه ال��ق��ط��اع ال��ري��ا���ض��ي يف امل��م��ل��ك��ة ،من
خ��ادم احلرمني ال�شريفني  -حفظه الله
 ،والدعم امل�ستمر من �سمو ويل العهدامللهم ب��ر�ؤي��ت��ه وط��م��وح��ه نحو حتقيق
الإجنازات ،ومتثيل الوطن وت�شريفه.
واختتم �سموه ت�صريحه بال�شكر لكل من
�ساند الأخ�ضر يف مهمته ،متمني ًا التوفيق
للمنتخب يف مبارياته املقبلة ،والظهور
مب�����س��ت��وى مم��ي��ز ي�����وازي ال��ط��م��وح��ات
وحتقيق الأمنيات.

والفل�سطينية وكذلك الأ�سر الأردنية ذات االحتياج.
وي�أتي ذلك يف �إطار امل�شروعات الإن�سانية والإغاثية
املقدمة من اململكة ممثلة باملركز لالجئني والفئات
احتياجا يف الأردن.
الأكرث
ً
ويف اليمن وزّع مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
الإن�سانية �أم�س الأول  69ط ًنا و  15كيلو غرا ًما من
ال�سالل الغذائية يف مديرية املعافر مبحافظة تعز،
ا�ستفاد منها  3.870فردًا.
وي�أتي ذلك �ضمن م�شروع دعم الأم��ن الغذائي للعام
2022م ال��ذي ين ّفذه امل��رك��ز يف اليمن ،وي�ستهدف
توزيع �أكرث من � 192ألف �سلة غذائية تزن �أكرث من

� 20ألف طن على الأ�سر املحتاجة واملت�ضررة يف 15
حمافظة مينية.
كما وزّع املركز � 380سلة غذائية يف حملية �سنكات
بوالية البحر الأحمر بجمهورية ال�سودان ال�شقيقة،
ا�ستفاد منها � 380أ�سرة.
ووزع املركز  330حقيبة �شتوية يف مناطق غان�شي
ب��إق�ل�ي��م جلجت بلت�ستان يف ج�م�ه��وري��ة باك�ستان
الإ�سالمية ،ا�ستفاد منها � 2.310أف��راد .وي�أتي ذلك
يف �إطار امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثية التي تقدمها
اململكة عرب املركز للدول وال�شعوب ذات االحتياج يف
خمتلف دول العامل.
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جبال الطائف

متنفس للترفيه ومتسع لعشاق التسلق
الطائف ـ البالد

يف ت�ضاري�س حمافظة الطائف يجد ال�سائح واملغامر نف�سه بني العديد من التجارب ال�سياحية املميزة التي توفرها الطبيعة للزوار؛ يف �أح�ضان جبال ال�سروات
ال�شاهقة وبني الأودية وغابات �أ�شجار العرعر والت�شكيالت ال�صخرية العمالقة ،التي متثل مت�سعا ومتنف�سا للحياة الرتفيهية يف ممار�سة الريا�ضة لع�شاق الت�سلق
والهايكنج؛ و لهواة التخييم يف الطبيعة .وتتميز حمافظة الطائف بتنوع جغرايف فريد يف الطبيعة بني اجلبال والأودية؛ منها الأودية العميقة وال�صدوع اجلبلية
وال�صخور العمالقة ال�شهرية ك�صخرة اجلبل الأحمر التي تقع �شرق مرتفعات مركز ال�شفا وتعترب وجهة ريا�ضية للمت�سلقني؛ مما �أك�سبها �شهرة ملحبي ال�سياحة
واملغامرات لال�ستمتاع بالطبيعة البكر.

ومت �ث��ل ج �ب��ال حم��اف�ظ��ة ال�ط��ائ��ف لع�شاق
ال��ري��ا��ض��ة ف���ض��ا ًء وا��س�ع� ًا حيث الإط�لال��ة
ال�ساحرة من �أعلى القمم اجلبلية على قرى
تهامة الأثرية الوادعة يف �أ�سفل الأودية،
�إذ ت�ك��ون الأج���واء يف اجل�ب��ال والأودي ��ة
معتدلة يف ف�ترات ال�صباح الباكر بكثافة
ذرات ال�ضباب ،وباردة يف امل�ساء ،و تنترث
بها ال�شجريات العطرة و�أ�شجار العرعر
التي ت�ستعد لل�سبات ال�شتوي ،حيث يجد
العا�شق للريا�ضة يف الطائف هذا التنوع
للريا�ضات بني امل�شي واجلري والت�سلق.
وحت��ظ��ى ري��ا���ض��ة ال �ت �� �س �ل��ق اجل �ب �ل��ي و
ال �ه��اي �ك �ن��ج ب��اه �ت �م��ام ال �ك �ث�يري��ن يف من
زوار و�شباب وفتيات حمافظة الطائف
بو�ضع اخلطط للم�سري والت�سلق ،ونقاط
امل �� �س��ارات ،وحت��دي��د �أم��اك��ن اال��س�تراح��ة
وال �ت��وق��ف ،و�إي �� �ض��اح الأم ��اك ��ن ال��وع��رة
وال���ص�ع�ب��ة ،ح�ي��ث ت�ت�ن��وع ه��واي��ات�ه��م يف
ت�سلق اجلبال باحلبال الوثيقة والأدوات
امل �ه �ي ��أة وامل ��ؤه �ل��ة ،ح�ي��ث يكت�سبون يف
رحالتهم ال�سياحية لياقة بدنية وذهنية،
بتدريب متقن ،ملا يجدونه يف الطائف من

�أم��اك��ن ذات ت�ضاري�س وجغرافية
م��ت��ن��وع��ة ،و�آخ � � � ��رون ي �ت �ح��دون
ال �� �ص �خ��ور ال �ع �م�لاق��ة ال��ت��ي ت�صل
�إىل ارت��ف��اع  100م�ت�ر؛ والبع�ض
ي��رى ال�سري ب�ين الأودي ��ة وال�شعاب
ريا�ضة ومتنف�س �آخر للهواء العليل
ال��ذي تكت�سبه حمافظة الطائف هذه
الأي��ام ،وفئة تف�ضل اكت�شاف الكهوف
املنت�شرة ب�ين رب��وع اجل �ب��ال ،وهناك
من يع�شق ت�أمل الغروب وال�شروق يف
قمم اجلبال ،وفئة تكت�سب املعرفة وجتد
املعلومات الرثية عن الأ�شجار والأزهار
والأح �ج��ار البي�ضاء النا�صعة ،وكذلك
اال��س�ت�م�ت��اع يف ت��وث�ي��ق ال���ص��ور لهجرة
الطيور و عبورها �أجواء الطائف و�سكنها
يف �أودي�ت�ه��ا وجبالها ال�شاهقة اخل�صبة
املظللة بالأ�شجار العتيقة.
املهتم يف ت�صوير ريا�ضات الطبيعة وليد
الطلحي� ،أو�ضح �أن حمافظة الطائف تتيح
ل��زواره��ا التجول بني ال��ودي��ان املتعرجة
والت�ضاري�س الطبيعية ال�ساحرة ،وتر�سم
ملمار�سي ال��ري��ا��ض��ات خ��ارط��ة مبحيطها

اجل��غ��رايف و ت �ف��رع �أودي �ت �ه��ا امل���ش�ه��ورة
ال �ت��ي ي �ج��ده��ا ع �� �ش��اق امل��غ��ام��رة ف��ر��ص��ة
لال�ستك�شاف ،وتعد ق�صد ًا لل�سياح وحمبي
الهايكنج ،حيث حتف �أودي�ه��ا العديد من
اجل�ب��ال ال�شاهقة البديعة ،ومت�ت��از هذه
الأودية ب�إمكانات وقدرات طبيعية وبيئية
ت�ؤهلها لتكون مق�صد ملحبي وهواة ريا�ضة
ت�سلق اجلبال والقمم وع�شاق املغامرات،

وه� ��واة امل���ش��ي ع�ل��ى الأق � ��دام يف ال�ط��رق
الوعرة الهايكنج.
ك�م��ا ت�ك�ل��ل �أ� �ش �ج��ا ُر ال �ع��رع��ر وال�ن�ب��ات��ات
ال �ع �ط��ري��ة ق �م��م ج �ب��ال حم��اف �ظ��ة ال�ط��ائ��ف
ال�شاهقة يف ارتفاع ي�صل �إىل  2800مرت
فوق �سطح البحر ،م�شكل ًة �أجمل املناظر
ال�سياحية يف اململكة ،عندما تعانق هذه
ال�ق�م��م ب�شموخها ال���س�ح��اب وال���ض�ب��اب،

ليق�صدها العديد من ال�سياح للهدوء
واال�� �س�ت�رخ ��اء ،و� �س��ط ان�خ�ف��ا���ض
درج� ��ات احل� ��رارة وارت� �ف ��اع ن�سب
هطول املطار.
وي�ح�ظ��ى ��س�ي��اح امل�ح��اف�ظ��ة ب��زي��ارة
م��رك��زي ال �ه��دا وال���ش�ف��ا ال�سياحية،
وخو�ض جتربة املغامرة بني الغابات
التي حتيطها �أ�شجار العرعر بكثافة،
ح�ي��ث يحت�ضن م��رك��ز ال���ش�ف��اء �أ�شهر
املواقع ال�سياحية كقرية ق��اوة ،وقرية
�آل ح �ج��ار ،وق��ري��ة �آل ج� ��ودة ،وق��ري��ة
املرابيع ،التي يق�صدها ال�سياح ملا متتاز
ب��ه م��ن م��واق��ع ب��دي�ع��ة حتيطها اجل�ب��ال
واملزارع التي يتفنن �أهلها يف �إنتاج �شتى
�أن ��واع ال�ف��واك��ة املو�سمية ،وال�صناعات
اليدوية التقليدية ،وهي مق�صد للعائالت
وال�شباب .و�أ�شار املهتم بريا�ضة الهايكنج
خالد العمري� ،إىل �أن حمافظة الطائف
حتتفظ ب�ثروات طبيعية خالبة ب�أريافها
الهادئة وطق�سها اجلميل املعتدل ،حيث
يكمن فيها حب التجربة ،فهي ت�ضعنا دائم ًا
يف حت��د خمتلف خلو�ض غمار التجربة

ب�ين غ��اب��ات وج�ب��ال ال���س��روات الرا�سخة
يف الطائف ،م�ضيف ًا ب��أن ع�شاق املغامرة
والرحالت وال�سياحة بالطائف على زيارة
دائمة لأف�ضل املناطق ال�ساحرة بطبيعتها،
اللتقاط ال�صور واال�ستمتاع مب�شاهدة
ج�ب��ال ال �� �س��روات وق��ت � �ش��روق ال�شم�س
وغروبها وما ي�صاحبها من مناظر طبيعية
و م�سطحات خ�ضراء �شا�سعة وخالبة،
ح�ي��ث مت �ت��از حم��اف�ظ��ة ال�ط��ائ��ف بخ�ضرة
جبالها،وكونها م�صيف ًا مف� ً
ضال لل�سياحة
الداخلية يف �أوقات الإجازات.
وعلى امتداد �سل�سلة جبال ال�سروات ،تقع
حمافظة مي�سان واملراكز التابعة لها بني
�سعد ومي�سان ب��احل��ارث وثقيف وبني
مالك ( ال�سدين و�صيادة ح��داد والقريع
) ،وه��ي وجهات �سياحية تتميز ببيئتها
وق ��راه ��ا ال��زراع��ي��ة و�إن �ت��اج �ه��ا ،الع�سل
وال�سمن وال�ل��وز وجميع �أن ��واع الفاكهة
ومن �أ�شهرها :العنب و الرمان واحلماط
وال�ب�ر�� �ش ��وم ��ي وال��ف��رك�����س �أب � ��و خ��دي��ن
والبخارى وزراع��ة احلبوب مثل احلنطة
والذرة و غريها.

األسبـوعية
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حماية الطفولة بتوفير بيئة آمنة
جدة  -البالد
�سيا�سة حكيمة ومبادئ را�سخة ت�سري عليها اململكة يف احرتام حقوق الإن�سان ،التي من بينها االلتزام بحماية الأطفال ومتكينهم من احل�صول على جميع
حقوقهم ،متخذة العديد من التدابري والت�شريعات التي حتمي الطفل وتعزز حقوقه� ،أبرزها �أنظمة حماية الطفل ،واحلماية من الإيذاء ،ومكافحة جرمية
التحر�ش ،والأحداث ،ومكافحة جرائم االجتار بالأ�شخا�ص ،و�إن�شاء جمل�س �ش�ؤون الأ�سرة ،وبرنامج الأمان الأ�سري الوطني ،واال�سرتاتيجية الوطنية للطفولة،
وم�شروع مكافحة التنمر بني الأقران يف املدار�س ،وغريها من امل�ؤ�س�سات وامل�شاريع الرامية �إىل متكني الطفل و�صون حقوقه.

تنمية القدرات لتحقيق الطموحات وصناعة المستقبل

نشر الوعي المجتمعي لرصد التجاوزات بحق الصغار

وي� ��رى م���س��اع��د رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة ح �ق��وق الإن �� �س��ان
الدكتور ه�شام بن عبد الرحمن بن عبد الله �آل
ال�شيخ� ،أن اململكة �أول ��ت ق�ضية الطفل �أهمية
ق���ص��وى ،وح��ر��ص��ت ع�ل��ى حمايته وت��وف�ير بيئة
�آمنة و�سليمة له متكنه من تنمية قدراته ومهاراته
بهدف تعزيز االهتمام بحقوق الطفل واالتفاقيات
ال��دول�ي��ة ،ورف��ع م�ستوى ال��وع��ي املجتمعي بتلك
احلقوق و�آل�ي��ات تطبيقها ،وتفعيل حق الأطفال
يف التعبري وامل���ش��ارك��ة ،يف وق��ت د�شن النائب
العام �سعود بن عبدالله املعجب م�ؤخرا "وحدة
��ش��ؤون الطفل" ،التي تهدف �إىل متكني الطفل
م��ن احل�صول على جميع حقوقه التي كفلها له
النظام ،وم��راع��اة م�صلحته الف�ضلى ،وحوكمة
وتنظيم تطبيق الإج��راءات النظامية يف الق�ضايا
التي يكون الطفل �أحد �ضحاياها ،والتح ُّقق من
الإج � ��راءات االج�ت�م��اع�ي��ة وال��رع��ائ�ي��ة ال�ت��ي مت��ت،
ب��اال��ش�تراك وال�ت�ع��اون م��ع اجل�ه��ات ذات العالقة
لتوفري بيئة اجتماعية �آم�ن��ة ل��ه ،يف ت�أكيد على
اهتمام اململكة بحقوق الطفل ،تزام ًنا مع اليوم
العاملي للطفل.

والإع��ان��ة ل�ل�أط�ف��ال ذوي الإع��اق��ة بال�شراكة مع
م�ؤ�س�سات املجتمع .و�أ�شار وزير املوارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية �إىل تطوير �آليات التعاون
ب�ي�ن ج�م�ي��ع اجل��ه��ات امل �ع �ن �ي��ة؛ مل��واج �ه��ة ال�ع�ن��ف
الأ�سري وت�أثرياته على الأطفال ،مو�ضح ًا تلقي
بالغات العنف الأ�سري وحماية الطفل على الرقم
 ،1919والتعاون مع برنامج الأمان الأ�سري
يف تفعيل خط م�ساندة الطفل .116111

تنمية المهارات
وق ��ال �سعود امل�ع�ج��ب� ،إن ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة -
�أيدها الله  -تويل اهتماما بالغا بحماية املجتمع
واحلفاظ على ا�ستقراره و�أمنه من خالل متكني
الأ� �س��رة ودع�م�ه��ا ب�ع��وام��ل اال��س�ت�ق��رار والنجاح
ب�صفتها ن��واة املجتمع ،م�ضيفا" :و�ضعت هذه
ال�ب�لاد امل�ب��ارك��ة ن�صب عينها الت�صدي لكل ما
من �ش�أنه امل�سا�س با�ستقرار الأ��س��رة ،و�إيقاف
ال�ضرر على �أفرادها ،و�أولت اهتمامها البالغ بكل
ما يعنى بحماية الطفل من خمتلف �أنواع الإيذاء
والإهمال والتمييز واال�ستغالل ،وتوفري البيئة
الآمنة وال�سليمة للطفل؛ لتمكينه من تنمية مهاراته
وق��درات��ه ،ومل تقف جهود اململكة على ذل��ك ،بل
ت�سعى ع�بر ر�ؤي���ة اململكة � 2030إىل توفري
ك��ل م��ا ي�سهم يف ا�ستقرار الأ� �س��رة ورفاهيتها
ع��ن ط��ري��ق حت�ق�ي��ق م �ن��اخ �آم���ن وجم�ت�م��ع �سليم
لها .و�أع�ل� َ�ن املعجب عن تد�شني "وحدة �ش�ؤون
الطفل" ،التي تتبع لنيابة الأ� �س��رة والأح ��داث،
خمتتم ًا كلمته خالل التد�شني بت�أكيد التزام النيابة
العامة باملحافظة على كيان الأ�سرة وا�ستقرارها،
وحماية الطفولة وتوفري بيئة �آمنة لها ،وتقدمي
جميع اخل�برات والدعم لكل ماي�ؤدي �إىل حماية
الطفل وا�ستقراره.

رعاية وحماية
يف ال�سياق ذات ��ه ،ن��وه وزي ��ر امل� ��وارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية املهند�س �أحمد بن �سليمان
ال��راج��ح��ي ،يف وق ��ت � �س��اب��ق ،ب�ت�ك��ام��ل ج�ه��ود
م �ن �ظ��وم��ة ال � � ��وزارة م ��ع ال �ق �ط��اع��ات احل�ك��وم�ي��ة
وم��ؤ��س���س��ات املجتمع؛ لتعزيز ح�ق��وق الأط �ف��ال
يف الرعاية واحلماية والرفاهية ،ومتكينهم من
حتقيق طموحاتهم ،وتنمية قدراتهم ،و�صناعة
امل�ستقبل للوطن ،مو�ضحا �أن جهود اململكة يف
تنمية وحماية الطفل ترتكز على م�ب��ادئ وقيم

التزام دولي

وت�شريعات حتفظ للطفل ح�ق��وق��ه ،م���ش�ير ًا �إىل
التكامل مع اجلهود الوطنية يف التعليم وال�صحة
وال �ع��دل؛ لتنمية وح�م��اي��ة ال�ط�ف��ل �ضمن ب��رام��ج
ومبادرات ر�ؤية اململكة .2030
و�أ��ض��اف �أن م��ن �أب��رز جهود اململكة يف حماية
ورعاية الطفل ما يتعلق بالتعاون ال��دويل لتنفيذ
اتفاقية حقوق الطفل بعد ان�ضمام اململكة لالتفاقية

1995م ،و�إق��رار نظام حماية الطفل من كل
�أ��ش�ك��ال الإي� ��ذاء والإه �م��ال والئ�ح�ت��ه التنفيذية،
وتطبيق ال�سيا�سة الوطنية ملنع عمل الأط�ف��ال
قبل �سن � 15سنة يف احل��د الأدن� ��ى ،وجت��رمي
التحر�ش بالطفل �أو تعري�ضه مل�شاهد خاد�شة
للحياء ،م�ؤكد ًا على تنفيذ �إ�سرتاتيجية احت�ضان
الأيتام وذوي الظروف اخلا�صة ،وتوفري الرعاية

ب��دوره اعترب نائب رئي�س هيئة حقوق الإن�سان
ع�ب��د ال �ع��زي��ز ب��ن ع�ب��د ال �ل��ه اخل � ّ�ي ��ال� ،أن ال �ت��زام
اململكة بحماية الطفل ينطلق من قيمها الرا�سخة
يف اح �ت�رام ح �ق��وق الإن �� �س��ان ،م���ش�ير ًا �إىل �أن
ان �ت �� �ش��ار وت��و� �س��ع اخل�ل�اف ��ات يف ال �ع��امل �أف ��رز
حروب ًا ونزاعات م�سلحة ،حيث ُي�شكل الأطفال
ن�سبة عالية من �ضحاياها ،م�شددا خالل تد�شني
ال�برن��ام��ج التدريبي" حماية ح�ق��وق الطفل يف
النزاعات امل�سلحة" ،على �أهمية حق الأطفال
يف احلياة والبقاء والنماء يف ظل
ما تخ ّلف ه النزاعات والعنف
م��ن �آث� � ٍ�ار عميقة؛ لذلك

األنظمة تحمي األطفال من اإليذاء
�أكد رئي�س اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان خالد بن عبدالرحمن الفاخري،
�أن الأنظمة يف اململكة حتقق البيئة الآمنة للطفل ومت �سن قانون يعنى بحماية
كل �شخ�ص مل يتجاوز الثامنة ع�شرة من عمره بهدف مواجهة الإيذاء والإهمال
الذي قد يتعر�ض لهما الطفل يف البيئة املحيطة به ،م�شري ًا �إىل احلقوق التي
قررتها ال�شريعة الإ�سالمية وقررتها الأنظمة واالتفاقيات الدولية التي
�أ�صبحت اململكة طرف ًا فيها.
وقال يف ت�صريح مبنا�سبة "اليوم العاملي للطفل"� ،إن هناك بع�ض الأفعال
التي يجب على جميع من يتعامل مع الأطفال احلذر منها لأنها مبثابة �إيذاء
�أو �إهمال بحق الطفل ومن بينها الت�سبب يف انقطاع تعليمه ،و�سوء معاملته،
والتحر�ش به �أو تعري�ضه لال�ستغالل ،وا�ستخدام الكلمات امل�سيئة التي حتط
من كرامته ،والتمييز �ضده لأي �سبب �أو التنمر عليه.

و�أ���ض��اف�" :إنه ممّا ال �شك فيه � َّأن وجود
نظام خا�ص للطفل يف اململكة �أ�سهم يف
حفظ حقوق الطفل وثباتها والأمر يتطلب
ق��ي��ام اجل��ه��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ذات ال��ع�لاق��ة
لتكثيف الربامج التوعوية املوجهة للطفل
وللمتعاملني معهم ،كما ي�سهم ن�شر الوعي
بحقوق الطفل يف معرفة الأطفال حلقوقهم
من خ�لال �إي�صالها ب�أ�سلوب يحاكي عقليتهم
وفئتهم العمرية ،كما �أن الأمر يتطلب الرتكيز على
ر�صد �أي جت��اوزات بحق الطفل بهدف تن�شئة الطفل
يف بيئة �آمنة و�صحية".

�أوىل املجتمع الدويل �أهمية بالغة حلماية الأطفال
�أثناء النزاعات فلم يكتف بالقانون الإن�ساين بل
�سعى لو�ضع �أُطر خا�صة حلماية الأطفال ت�ضمنت
العديد االتفاقيات والإعالنات والربوتكوالت ذات
العالقة.
و�أ�ضاف :ت�شارك اململكة املجتمع ال ��دويل هذا
االه�ت�م��ام وت ��ؤك��د التزامها ال�ت��ام بكافة املواثيق
الدولية ذات العالقة بحماية الطفل يف النزاعات
ان�ط�لاق� ًا م��ن قيمها ال��را��س�خ��ة يف حماية حقوق
�شكلت
الإن�سان والتزاماتها التعاقدية الدولية ،وقد ّ
�أنظمة الطفل التي �أ�صدرتها ركيزة �أ�سا�سية يف
حمايته حيث يحظر قانون حماية الطفل م�شاركة
الأط �ف��ال يف الأن���ش�ط��ة الع�سكرية �أو ال�ن��زاع��ات
امل�سلحة ب�ج��ان��ب م���ص��ادق��ة اململكة ع�ل��ى اتفاقية
حقوق الطفل ال�صادرة عن منظمة الأمم املتحدة
عام 1996م �إ�ضافة �إىل الربوتوكول االختياري
التفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن �إجراءات الأطفال يف
النزاعات امل�سلحة وحمايتهم ،وتت�ضافر جهود كل
اجل �ه��ات يف امل�م�ل�ك��ة للقيام
بواجبها يف ذلك.
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السعودية وسلوفينيا تعززان فرص االستثمار

الريا�ض -البالد

�أعربت جمهورية �سلوفينيا عن تطلعها لزيادة
وت�ط��وي��ر ال�ت�ع��اون م��ع اململكة وال�ع�م��ل معها
ب�شكل وثيق على كافة الأ�صعدة حيث تعدها
مفتاح ًا لنجاح �شراكتها باملنطقة خا�صة يف
ظل ما توفره ر�ؤي��ة اململكة  2030من فر�ص
لل�شراكة بني البلدين.
�أك��د ذل��ك وزي��ر ال��دول��ة نائب وزي��ر خارجية
�سلوفينيا خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه مب�ق��ر احت ��اد ال�غ��رف
ال�سعودية مع �أ�صحاب الأعمال ال�سعوديني على
ر�أ���س وفد ي�ضم  50من ال�شركات ال�سلوفانية
متثل عدد من القطاعات االقت�صادية.
و�أو�ضح �أن بالده حتقق تقدمًا كبريًا كع�ضو
يف االحت � ��اد الأوروب� � � ��ي ،ول��دي �ه��ا ق �ط��اع��ات
اقت�صادية قوية و�شركات تتطلع بقوة لإقامة
�شراكات جتارية وا�ستثمارية مع قطاع الأعمال
ال�سعودي ،ف�ض ًال عن اجلهود امل�شرتكة لتوقيع
ات�ف��اق�ي��ة ت �ع��اون م��ع اململكة تغطي امل�ج��االت

االقت�صادية والتجارية وال�سياحية والتعليمية.
م��ن ج�ه�ت��ه �أك� ��د ن��ائ��ب رئ �ي ����س احت� ��اد ال �غ��رف
ال�سعودية املهند�س طارق بن حممد احليدري
�أن حكومة اململكة مهتمة بتفعيل التعاون
الثنائي مع دول االحتاد الأوروب��ي ب�شكل عام
ودول و�سط و�شرق �أوروبا ب�شكل خا�ص ومن
بينها جمهورية �سلوفينيا.
ولفت احل�ي��دري �إىل توا�ضع حجم العالقات
التجارية بني اململكة �سلوفينيا رغم الإمكانيات
االقت�صادية للبلدين ،م�شري ًا �إىل وجود فر�ص
ا�ستثمارية واع��دة للتعاون يف قطاعات مثل
ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة وال �ه �ي��دروج�ين الأخ �� �ض��ر
وال� ��زراع� ��ة وال �� �س �ي��اح��ة وال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة
وال�صناعات الدوائية والكيماوية.
و� �ش �ه��د ال �ل �ق��اء ت �ق��دمي ع ��رو� ��ض ح���ول بيئة
اال�ستثمار باململكة ور�ؤي� ��ة اململكة ،2030
والفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف جمهورية
�سلوفينيا .

لدعم كفاءة وأبحاث الشركات

تعاون بين الصندوق الصناعي و"كاوست"
الريا�ض -البالد

و ّقع �صندوق التنمية ال�صناعية
ال���س�ع��ودي م��ذك��رة ت�ف��اه��م مع
جامعة امل�ل��ك عبدالله للعلوم
وال�ت�ق�ن�ي��ة "كاو�ست" ،وذل��ك
بهدف تطوير الأداء ال�صناعي
وحت�سني م�ستوياته ،وزي��ادة
الإنتاجية وتطوير الكفاءات
ال�صناعية يف اململكة.
وم � ّث��ل ال���ص�ن��دوق ال�صناعي
يف ت��وق�ي��ع امل��ذك��رة الرئي�س
التنفيذي لل�صندوق الدكتور
�إب��راه��ي��م ب��ن ��س�ع��د امل�ع�ج��ل،
فيما م ّثل جامعة امللك عبدالله
ل �ل �ع �ل��وم وال �ت �ق �ن �ي��ة رئ �ي ����س
اجلامعة الدكتور ت��وين �شان،
حيث جرت مرا�سم التوقيع خالل زيارة
وفد ال�صندوق ال�صناعي �إىل اجلامعة
يوم �أم�س.
وت�ت���ض� ّم��ن امل��ذك��رة ال �ت��ي مت�ت��د ل�ث�لاث
�سنوات ،بنود ًا عدة ،من �أبرزها :م�شاركة
جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية
يف من�صة ال�صناعة املتقدمة ال�سعودية
كع�ضو ،من خالل مركز �صناعة امل�ستقبل

التابع للجامعة ،كما �ستقدم اجلامعة
فر�ص االحت�ضان وتوفري امل�ساحات يف
جممع الأبحاث والتكنولوجيا اخلا�ص
بها لل�شركات ،ال �سيما ال�شركات النا�شئة
التي يدعمها ال�صندوق.
كما �سيتعاون ال�ط��رف��ان يف تطوير
وت� �ق ��دمي ال�ب�رام ��ج امل �� �ش�ترك��ة ال�ت��ي
ت �� �س �ت �ه��دف امل� �ن� ��� �ش� ��آت ال �� �ص �غ�يرة
وامل�ت��و��س�ط��ة وامل���ص�ن�ع�ين املحليني،

وتطوير وتقدمي برامج م�شرتكة يف
�صناعات حم��ددة ،مثل :التعدين �أو
علم امل��واد ،ف�ض ًال عن تبادل اخلربات
ب�ين �أك��ادمي�ي��ة ال�صندوق ال�صناعي
واجلامعة يف جمال الربامج التدريبية
والبحث العلمي واالبتكار.
ي ��أت��ي ذل��ك ال �ت �ع��اون يف �سبيل تطوير
ال�صناعة ال��وط�ن�ي��ة ،مل��ا ل�ه��ا م��ن �أهمية
ق�صوى يف دعم االقت�صاد الوطني ،ودفع

عجلة التنمية نحو الأم ��ام ،ف�ض ًال
ع��ن دوره��ا يف زي��ادة ال���ص��ادرات،
و�إيجاد فر�ص عمل جديدة لل�شباب
ال �� �س �ع��ودي ،وف �ت��ح �أ�� �س ��واق عمل
ج��دي��دة ،وتنويع م�صادر الدخل،
وتو�سيع ال�ق��اع��دة الإن�ت��اج�ي��ة مبا
يتوافق م��ع حتقيق ر�ؤي ��ة اململكة
.2030
وي� �ق ��ود ال �� �ص �ن��دوق ال���ص�ن��اع��ي
قاطرة متويل امل�شاريع واملن�ش�آت
ال�صناعية يف ال���س�ع��ودي��ة ،الأم��ر
ال��ذي يح ّفز القطاع ال�صناعي يف
اململكة على امل�ساهمة ب�شكل �أكرب
يف ال�ن��اجت املحلي الإج �م��ايل ،مبا
يحقق م�ستهدفات ر�ؤي ��ة ،2030
وبراجمها الوطنية املنبثقة منها،
وه��ي ال��ر�ؤي��ة الوطنية الطموحة التي
ت�ستهدف تنويع االقت�صاد.
وق ��ام ال���ص�ن��دوق ال�صناعي يف �سبيل
حتفيز ومت�ك�ين ال�ق�ط��اع ال�صناعي من
احتياجاته التمويلية بتوفري حزمة من
الربامج التمويلية املتخ�ص�صة املبتكرة،
و�سط ت�سهيالت مقدمة يف عملية ال�سداد
وفرتة ال�سماح.

 10بنوك مدرجة في السوق

 1928فرعا بنكيا في المملكة
جدة  -البالد

بلغ عدد فروع البنوك العاملة يف ال�سعودية
 1928فرع ًا بنهاية الت�سعة �أ�شهر الأوىل من
العام احل��ايل ،وذلك مقارنة بـ  1945فرعا
بنهاية عام  2021بانخفا�ض قدره  17فرعا،
حيث مت افتتاح  13فرعا ج��دي��دا للبنوك
خالل نف�س الفرتة  ،مقابل �إغالق  30فرعا،
وذلك ح�سبما �أظهرت الن�شرة الأخرية التي
�أ�صدرها البنك املركزي ال�سعودي "�ساما".

وت�ضم قائمة البنوك العاملة يف اململكة 10
بنوك م��درج��ة يف ال�سوق ،بالإ�ضافة �إىل
فروع لـ  17بنكا �أجنبيا  ،تتمثل يف كل من
بنك الإمارات دبي الوطني ( 7فروع) ،بنك
اخلليج الدويل وبنك الكويت الوطني وبنك
�أبوظبي الأول ( 3فروع لكل منها) ،وبي �إن
بي باريبا الفرن�سي ،دويت�شه بنك الأملاين،
بنك م�سقط ،بنك البحرين الوطني ،وبنك
"جي بي مورغان ت�شيز" الأمريكي ،بنك

باك�ستان الوطني ،بنك زراع ��ات بنكازي
ال�ت�رك��ي� ،إ� �ض��اف��ة �إىل "البنك ال�صناعي
التجاري ال�صيني" و"بنك قطر الوطني"
و"بنك طوكيو ميت�سوبي�شي يو �إف جي"،
وبنك "كريديت �سوي�س" وبنك "�ستاندرد
ت�شارترد" ،وامل�صرف الأهلي العراقي.
وبالن�سبة لعدد ف��روع البنوك ال�سعودية
فقد ت��راج��ع بنهاية الت�سعة �أ�شهر الأوىل
م ��ن ال� �ع ��ام احل � ��ايل �إىل  1899ف��رع��ا،

يت�صدرها "م�صرف الراجحي" بـ 514فرعا،
يليه كل من "الأهلي ال�سعودي" بـ 497فرعا
و"بنك الريا�ض" بـ  321فرعا ،ثم "العربي
الوطني" بـ  129فرعا.
وط �ب �ق��ا للتق�سيم اجل� �غ ��رايف ل �ل �ف��روع ،
ت���ص��درت منطقة ال��ري��ا���ض ب �ـ  590فرعا
ملختلف البنوك ،تلتها منطقة مكة املكرمة
بـ  391فرعا ،ثم املنطقة ال�شرقية بـ 367
فرعا.

 9.8مليار حجم اإلنفاق بالبطاقات
جدة  -البالد

بلغت قيمة املبيعات عرب نقاط البيع يف ال�سعودية
نحو  9.8مليار ري ��ال خل��ال الأ� �س �ب��وع املنتهي
يف  19نوفمرب احلايل مقارنة بنحو  10.6مليار
ريال خالل 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  145.63مليون
عملية.
قيمة
حيث
من
انخفا�ضا
القطاعات
جميع
و�شهدت
 ،%10ت�لاه ك��ل م��ن قطاعات "الأطعمة وامل�شروبات"
املبيعات خ�لال الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي ،با�ستثناء قطاعي و"�سلع وخدمات متنوعة" و"املالب�س والأحذية" بـ.%9
"التعليم" و"االت�صاالت" املرتفعني بن�سبة  %21و % 9وت��رك��ز �إن �ف��اق امل�ستهلكني خ�ل�ال ال �ف�ترة ع�ل��ى قطاع
على التوايل.
"الأطعمة وامل�شروبات" ﺑ 1.45مليار ريال متثل نحو
وت�صدر قطاع "املجوهرات" القطاعات املرتاجعة بن�سبة

 % 14.8من �إجمايل املبيعات ،تاله قطاع
"املطاعم واملقاهي" بنحو  1.44مليار
ريال ،بن�سبة .% 14.6
وفيما يخ�ص توزيع قيمة الإنفاق ح�سب
ن�ق��اط البيع يف امل ��دن خ�لال الأ��س�ب��وع
امل�ن�ت�ه��ي يف  19ن��وف�م�بر  ،2022فقد
ت���ص��درت ال��ري��ا���ض بنحو  3.22مليار
ري��ال ،ما ميثل  % 33من �إج�م��ايل قيمة
املبيعات ،تلتها مدينة جدة بـ 1.45مليار
ريال.
ومتثل العمليات ع�بر نقاط البيع  ،ما
ينفقه امل�ستهلكون ع�بر بطاقات ال���ص��راف وبطاقات
االئتمان يف مراكز الت�سوق الكبرية وحمالت التجزئة
وال�صيدليات وغريها.

ترسية رخصة لكشف خام الجبس
املدينة املنورة  -البالد

توا�صل وزارة ال�صناعة وال�ث�روة املعدنية خطط
التنمية امل�ستدامة لقطاع التعدين ،بعر�ض فر�ص
اال�ستثمار ومنح الرخ�ص يف خمتلف جماالت القطاع
 .ويف هذا الإط��ار � ،أر�ست ال��وزارة مناف�سة رخ�صة
ك�شف خ��ام اجل�ب����س يف م��وق��ع �آب ��ار الق�صب على
�شركة اخلياط للجب�س املحدودة ،وذلك بعد املزايدة
الإلكرتونية التي �أجرتها الوزارة مب�شاركة ال�شركات
امل�ؤهلة للح�صول على الرخ�صة.
و�أو�ضح املتحدث الر�سمي للوزارة جراح بن حممد
ً
إلكرتونيا مب�شاركة
اجل��راح� ،أن امل��زاي��دة �أج��ري��ت �
ال�شركات امل��ؤه�ل��ة البالغ ع��دده��ا �� 8ش��رك��ات ،وذل��ك
�ضمن خطط ال���وزارة لال�ستغالل الأم �ث��ل للموارد
الطبيعية التي تتمتع بها اململكة ،الف ًتا االنتباه �إىل �أن
املناف�سة على الرخ�صة مرت بعدة مراحل تخللها عقد
ور�ش عمل ولقاء تعريفي للمت�أهلني للمناف�سة ،جرى
من خاللها �إي�ضاح طريقة و�آلية املزايدة على موقع
الرخ�صة ،كما �أتاحت ال��وزارة فر�صة االط�لاع على
املوقع من خ�لال ال��زي��ارة احلقلية للتعرف عن قرب

على ما ي�ضمه املوقع.
و�أك ��د اجل ��راح �أن ال� ��وزارة ت�ه��دف م��ن خ�ل�ال ط��رح
املناف�سات التعدينية والإع �ل�ان ع��ن مراحلها �إىل
تنظيم �إجراءات عمليات املناف�سة ،وتعزيز ال�شفافية
وال �ع��دال��ة يف ط��رح امل�ن��اف���س��ات ال�ت�ع��دي�ن�ي��ة ،ودع��م
امل�ستثمرين ،وتعزيز اال�ستثمار يف قطاع التعدين،
بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع ال�صناعات الوطنية ،والإ�سهام
ً
م�ضيفا �أن �إعالن الوزارة
يف تنمية املحتوى املحلي،
عن الفر�ص ب�شكل دوري ،و�إتاحتها �أمام امل�ستثمرين
ً
متا�شيا مع �أح��د م�ستهدفات نظام اال�ستثمار
ي�أتي
التعديني اجلديد لرفع م�ستوى ال�شفافية يف القطاع.
ويظهر خام اجلب�س يظهر يف منطقة الرخ�صة يف
موقع �آبار الق�صب ،جنوب مركز نبط مبنطقة املدينة
املنورة ،على �شكل روا�سب طبقية ت�صل �سماكتها �إىل
ع��دة �أم�ت��ار� ،إ�ضافة �إىل �أن جيولوجية تلك املنطقة
تتكون من روا�سب بحرية �ضمن متكون الرغامة،
كما ت�برز يف املنطقة روا��س��ب �سميكة م��ن اجلب�س
ال�شاطئي والإن�ه�ي��دراي��ت متتد ب�شكل متقطع على
الطريق ال�ساحلي للبحر الأحمر من ينبع �إىل �أملج.

منظومة تأمينات رقمية لقطاع األعمال
الريا�ض -البالد

ن �ظ �م��ت غ���رف���ة ال ��ري ��ا� ��ض
مم� �ث� �ل ��ة ب �ل �ج �ن��ة امل�� � ��وارد
الب�شرية لقا ًء مع م�س�ؤويل
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية ،ناق�ش العديد
م��ن املوا�ضيع والتحديات
امل ��رت� �ب� �ط ��ة ب ��ا�� �ش�ت�راك ��ات
املن�ش�آت وامل�ستفيدين من
خدمات امل�ؤ�س�سة.
و�أو� �ض��ح م�ساعد امل�ح��اف��ظ ل�ل���ش��ؤون الت�أمينية
�سعود اجلهني �أن امل�ؤ�س�سة تعمل خلدمة �أك�ثر
من  17مليون عميل مت�ضمنة � 900أل��ف من�ش�أة
وف�ق� ًا لأف�ضل املعايري م��ن خ�لال خدمة �أ�صحاب
الأعمال واملن�ش�آت بكافة فئاتها وتخ�ص�صاتها من
من�ش�آت �صغرية ومتو�سطة وكبرية ،ووفق ر�ؤية
تهدف لإيجاد ت�أمني اجتماعي م�ستدام للم�شرتكني
وعائالتهم.
وب�ين اجلهني �أن امل�ؤ�س�سة تعمل على جتويد
وت�ط��وي��ر �آل �ي��ات ال�ع�م��ل خل��دم��ة �أ��ص�ح��اب العمل
وامل���ش�ترك�ين وامل�ت�ق��اع��دي��ن وامل�ستفيدين ،وذل��ك
بتهيئة  49خدمة خم�ص�صة لقطاع الأعمال م�ؤمتتة
بالكامل ،مع ا�ستحداث �إدارة للعالقات احلكومية
واخلا�صة للمن�ش�آت املتو�سطة والكبرية ،م�شري ًا
�إىل �أن امل�ؤ�س�سة ترحب باقرتاحات قطاع الأعمال

ملا يخدم �أعمالهم.
ب��دوره ذكر رئي�س جلنة امل��وارد الب�شرية و�سوق
ال�ع�م��ل ب��ال�غ��رف��ة امل�ه�ن��د���س من�صور ب��ن عبدالله
ال �� �ش�ثري �أن ال �غ��رف��ة ق��ام��ت ب�ع�ق��د ال �ع��دي��د من
الور�ش واللقاءات مع امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية ،مفيدًا �أن اللقاء ي�أتي امتداد ًا لتجاوب
امل��ؤ��س���س��ة وال�ق��ائ�م�ين عليها م��ع ق�ط��اع الأع �م��ال
وفر�صة لتقدمي مقرتحات جديدة وهادفة تخدم
قطاع الأعمال وامل�ؤ�س�سة مع ًا.
وقدم اللقاء من خالل عدد من م�س�ؤويل امل�ؤ�س�سة
ع��ر��ض� ًا ع��ن امل��ؤ��س���س��ة و�أمت �ت��ة �أع�م��ال�ه��ا ملواكبة
التحول الرقمي يف تطبيق الأنظمة الت�أمينية،
مبين ًا ال�ع��ر���ض �أن امل��ؤ��س���س��ة ق��د �أط�ل�ق��ت مطلع
العام خدمة ال��زي��ارة االفرتا�ضية �أح��دث قنواتها
االت�صالية املبتكرة والتي تتيح للعميل التحدث مع
م�س�ؤول امل�ؤ�س�سة مبا�شرة من �أي مكان يف العامل
ودون احلاجة لزيارة فروع امل�ؤ�س�سة.

 % 3.2توقعات صندوق النقد للنمو الصيني
وا�شنطن  -كاالت

�أب �ق��ى ��ص�ن��دوق النقد ال ��دويل ت��وق�ع��ات النمو
لالقت�صاد ال�صيني عند  % 3.2للعام اجل��اري
وعند  % 4.4للعام املقبل بناء على افرتا�ضية
�أن احلكومة �ستبد�أ بتخفيف �سيا�سة �صفر كوفيد
يف الن�صف ال�ث��اين م��ن  ، 2023داع�ي��ا ال�صني
�إىل ت�ق��دمي امل��زي��د م��ن ال��دع��م للقطاع العقاري
با�ستخدام �آليات قوية وذات متويل جيد لإكمال
امل�شاريع التي مل يتم االنتهاء منها وحماية من
ا�شرتى على اخلريطة .كما حذر ال�صندوق من
�أن ال�صني ت��واج��ه حت��دي��ات ق��د تخف�ض النمو
م��ن بينها التباط�ؤ ال�ع��امل��ي و�ضيق الأو��ض��اع

املالية العاملية والتحديات التجارية �إىل جانب
�أزم��ة القطاع العقاري وقدرتها للو�صول �إىل
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة والتكنولوجيا.
يف ال�سياق قال م�ست�شار لبنك ال�شعب ال�صيني
�إن االقت�صاد ق��د ينمو �أك�ثر م��ن  % 5يف العام
امل�ق�ب��ل ،و��س��ط ت��وق�ع��ات بتوقف اال�ضطرابات
الناجتة عن كورونا وقيام احلكومة ال�صينية
بطرح �سيا�سات لتعزيز الثقة واال�ستهالك.
وتوقع اقت�صاديون ا�ستطلعت �آراءه ��م وكالة
ب�ل��وم�برغ �أن ينمو ال �ن��اجت امل�ح�ل��ي الإج �م��ايل
لل�صني بن�سبة  % 3.3العام احلايل ،يف �أ�ضعف
�أرقام للنمو منذ عقود.

األسبـوعية
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انطالق مؤتمر "الشراكات المستدامة للتعليم"

البحث واالبتكار..

خطوات الوطن المزدهر
الرياض  -البالد

البحث واالبتكار حمركان �أ�سا�سيان للتقدم الذي توليه اململكة �أولوية كبرية يف ر�ؤيتها الطموحة . 2030
وحتت عنوان "البحث واالبتكار نحو اقت�صاد مزدهر"  ،افتتح وزير التعليم "م�ؤمتر ال�شراكات امل�ستدامة للتعليم" بح�ضور وزراء اال�ستثمار وال�صناعة واالقت�صاد ،مب�شاركة نخبة
كبرية من ُ�ص ّناع القرار والقيادات املحلية والدولية ،م�شريا �إىل �أن اجلامعات ال�سعودية وبدعم من القيادة حفظها الله ،حققت منجزات عاملية نفخر بها ،فيما ك�شف وزير اال�ستثمار عن
قرب �صدور ا�سرتاتيجية متكاملة للبحث والتطوير.
ي�أتي "م�ؤمتر ال�شراكات امل�ستدامة" �ضمن
مبادرة وزارة التعليم لتعزيز الروابط
بني اجلامعات ال�سعودية كم�صدر لإنتاج
وتطويع املعرفة والقطاعات ال�صناعية
وال��ت��ن��م��وي��ة م���ن �أج�����ل من���و االق��ت�����ص��اد
الوطني وا�ستدامته ،والعمل على حتويل
املخرجات البحثية واالبتكارية �إىل مناذج
�صناعية ومنتجات ذات قيمة اقت�صادية.
ويف اجلل�سة االف��ت��ت��اح��ي��ة� ،أع��ل��ن وزي��ر
التعليم يو�سف البنيان عن �إطالق مبادرة
"�شراكات ال��ب��ح��ث واالبتكار" لربط
اجلامعات والقطاع اخلا�ص والوطني من
خ�لال متويل الأب��ح��اث التي تقدم حلو ًال
للتحديات التنموية وال�صناعية مدعومة
م��ن ب��رن��ام��ج تنمية ال��ق��درات الب�شرية ،
م�شريا �إىل �أن اململكة حتت�ضن  29جامعة
حكومية ،و 38جامعة وكلية �أهلية ،و�أكرث
من  290مركز ًا وكر�سي ًا بحثي ًا متخ�ص�ص ًا،
و� 7أودية تقنية ،و�أكرث من � 41ألف باحث
ن�شط  ،و�أهلت اململكة لتحتل املركز الأول
عربي ًا يف عدد الأبحاث املن�شورة.
و�أ�شاد بالتقدم الكبري يف جمال ت�سجيل
ب��������راءات االخ����ت����راع ،ح���ي���ث دخ���ل���ت 4
جامعات �سعودية �ضمن قائمة �أف�ضل 100
جامعة ت�سجي ًال ل�ب�راءات االخ�ت�راع يف
املكتب الأمريكي م�شددا على ال�شراكات
امل�����س��ت��دام��ة لتتكامل اجل��ه��ود وت��ت��وح��د
القوى لتحقيق اال�ستثمار يف املخرجات
البحثية واالبتكارية.

اال�ستثمار املهند�س خالد الفالح ،عن �إطالق
ا�سرتاتيجية للبحث والتطوير يف اململكة
قريبا  ،م���ؤك��دا �أن م�س�ؤولية اجلامعات
���س��ت��ك��ون ك���ب�ي�رة ل��ك�����س��ب ث��ق��ة امل��ن��ظ��وم��ة
استراتيجية للتطوير
وخ��ل��ال امل�����ؤمت����ر �أي�������ض���ا ،ك�����ش��ف وزي���ر احل��ك��وم��ي��ة يف ظ���ل ت��ل��ك اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة

املتكاملة.
وق��ال� :إن ا�ستفادة االقت�صاد من التقنية
وحتقيقه التناف�سية  ،ي�ستند �إىل املنبع
يف ك���ل ذل���ك وه���ي م��ن��ظ��وم��ة اجل��ام��ع��ات،
ويف �آخر �سل�سلة البحث والتطوير  ،ويف

الو�سط هناك حتديات يجب �أن تعمل عليها
منظومة احلكومة لتجنب تعرث التقنيات
يف الو�صول �إىل املنتج التجاري  ،م�ؤكدا
���ض��رورة �أن ي��ك��ون الإن���ف���اق ع��ل��ى البحث
والتطوير منا�سبا لقدرات اجلامعات ،الفتا

�إىل م�س�ؤوليتها يف �أن تك�سب الثقة من
املنظومة احلكومية يف ظل اال�سرتاتيجية
اجلديدة التي �ستطلق قريبا.
مقومات وأهداف
م��ن جانبه �أك���د وزي���ر ال�صناعة وال�ث�روة

امل��ع��دن��ي��ة ب��ن��در اخل���ريّ���ف� ،أن اململكة
العربية ال�سعودية ،متلك مقومات جتعل
م��ن حقها �أن ت��ك��ون طموحاتها كبرية
و�أن حتقق �أه��دا ًف��ا كبرية .و�أ���ض��اف �أن
الأولويات التي مت حتديدها يف منظومة
البحث والتطوير واالب��ت��ك��ار ،تت�ضمن
ال��ري��ادة يف ال��ط��اق��ة وال�صناعة والتي
تعني التقدم على الآخرين  ،و�أنه جاري
العمل يف وزارة املالية لوجود ميزانية
لدى كل اجلهات احلكومية تكون خا�صة
بالبحث والتطوير  ،متوقعا �أن ترى هذه
امل��ب��ادرة ال��ن��ور قريبا وم��ن املحتمل �أن
تكون يف امليزانية العامة القادمة.
من جهته قال وزير االقت�صاد والتخطيط
في�صل الإبراهيم� ،إن ال���وزارة حتر�ص
على حتقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة،
واال�ستثمار يف ر�أ����س امل��ال الب�شري ،
الفتا �إىل �أن املجتمع ال�سعودي �شاب ،
حيث ال�شريحة الأقل من � 30سنة ميثلون
نحو  % 60من �إج��م��ايل ال�سكان  ،كما �أن
م�����س��ت��وى ال��و���ص��ول �إىل امل��ن��اف��ع ال��ع��ام��ة
واخلدمات مرتفع جدا ،مما ي�ساعد يف خلق
الفر�ص والوظائف.

أكدت عدم التساهل إزاء هجمات المليشيا على الموانئ

الحكومة اليمنية تدرس مواجهة اإلرهاب الحوثي
عدن  -البالد

تعهد جمل�س القيادة الرئا�سي اليمني ،بعدم الت�ساهل
�إزاء الهجمات احلوثية التي م��ن �ش�أنها تعطيل
�أن�شطة املن�ش�آت االقت�صادية بغر�ض الإ�ضرار بحياة
ماليني املدنيني ،وذلك عقب تبني ميلي�شيا احلوثي
الإرهابية ،هجمات بالطائرات امل�سيرّ ة ا�ستهدفت
ميناء ال�ضبة يف ح�ضرموت �شرقي اليمن ،فيما �أكد
جمل�س الوزراء اليمني� ،أن ا�ستمرار �صمت املجتمع
الدويل على قيام النظام الإي��راين ب�إمداد ميلي�شيا
احلوثي الإرهابية بال�سالح وامل��ال وال��ذي �ساهم
�إ�ضافة �إىل كونه تدخال �سافرا يف ال�ش�أن الداخلي
اليمني ،يف �إطالة �أمد الأزمة ،و�إزهاق �أرواح �آالف
اليمنيني وتعري�ض الأمن الإقليمي والدويل للخطر.
و�أقر جمل�س الوزراء اليمني ،يف اجتماع ا�ستثنائي
عقده يف العا�صمة امل�ؤقتة عدن ،عددا من القرارات
يف اجل��ان��ب الع�سكري والأم��ن��ي واال�ستخباري
ملواجهة هذا الت�صعيد الإرهابي احلوثي اخلطري
ع��ل��ى ط��ري��ق ا�ستكمال ا���س��ت��ع��ادة ال��دول��ة و�إن��ه��اء
االن��ق�لاب وحماية م�صالح اليمنيني على ام��ت��داد
ال��وط��ن ،واحل��ف��اظ ع��ل��ى ���س�لام��ة امل�لاح��ة ال��دول��ي��ة
والتجارة العاملية.
و�أك��د على التن�سيق مع �شركاء اليمن يف مكافحة
الإره���اب واملجتمع ال���دويل ،ويف املقدمة حتالف
دع��م ال�شرعية بقيادة اململكة والإم����ارات ،لتنفيذ
ه���ذه ال���ق���رارات يف �إط����ار ع��م��ل ���ش��ام��ل ومتكامل
لتحقيق الإرادة ال�شعبية وال���ق���رارات ال��دول��ي��ة
امللزمة .وبح�سب بيان �صادر عن االجتماع ،فقد مت

تدار�س الإجراءات العملية للتعامل مع االعتداءات
الإرهابية املتكررة من ميلي�شيا احلوثي املدعومة
�إيرانيا على موانئ ت�صدير النفط ،ومتطلبات الردع
ملواجهة هذا الإرهاب املنظم العابر لليمن وما ميثله
من خطر على الأمن الإقليمي والدويل.
وق��ال��ت احل��ك��وم��ة اليمنية �إن��ه��ا ل��ن ت��ت��ه��اون �إزاء

الهجمات الإرهابية احلوثية التي من �ش�أنها تعطيل
�أن�شطة املن�ش�آت االقت�صادية بغر�ض الإ�ضرار بحياة
ماليني اليمنيني الذين تعر�ضوا لأب�شع االنتهاكات
من قبل ه��ذه امليلي�شيات الإج��رام��ي��ة .م�شرية �إىل
�أن ميلي�شيا احل��وث��ي الإره��اب��ي��ة تكتب نهايتها
يف �إ���ص��راره��ا على قتل اليمنيني ج��وع��ا وتدمري

اقت�صادهم ومقدراتهم الوطنية .واعتربت االعتداء
على موانئ ومن�ش�آت النفط �إعالن حرب مفتوحة من
امليلي�شيا احلوثية الإرهابية وداعميها يف طهران،
التي مل تتوقف �آثارها على امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
الوطنية وحياة ومعي�شة املواطنني ،بل تطال جهود
ال�سالم و�أمن وا�ستقرار املنطقة و�إم��دادات الطاقة

وحرية املالحة الدولية والتجارة العاملية.
و�أك��دت �أن ميلي�شيا احلوثي التي �سفكت الدماء
وهجرت املواطنني الأبرياء هي عدوة للإن�سانية
جمعاء ،وطالبت العامل �أن يعي ذلك ويتوحد وال
يت�ساهل حلظة واحدة مع هذه اجلماعة الإرهابية
التي تثبت يوميا ارتهانها وعملها كوكيل للنظام
الإي��راين من �أجل زعزعة �أمن وا�ستقرار املنطقة
وت��ه��دي��د امل�لاح��ة ال��دول��ي��ة واب��ت��زاز ال��ع��امل ،فيما
�أو���ض��ح رئي�س ال���وزراء اليمني معني عبدامللك،
�أن احل��ك��وم��ة وم����ن خ��ل�ال ن���داءات���ه���ا امل��ت��ك��ررة
للمجتمع ال���دويل بت�صنيف ميلي�شيا احلوثي
جماعة �إره��اب��ي��ة ،ت��درك متاما �أن ه��ذه امليلي�شيا
لن تر�ضخ للحل ال�سيا�سي ولديها تاريخ معروف
يف نق�ض االتفاقات والتمرد عليها واال�ستهتار
مبعاناة اليمنيني ،م���ؤك��دا �أن احلكومة ال ميكن
�أن تقف مكتوفة اليدين يف مواجهة الهجمات
الإره��اب��ي��ة للحوثيني ���ض��د امل��دن��ي�ين وامل��ن�����ش���آت
االقت�صادية ،و�أنها �ستواجه بحزم كل ما ي�شكل
خطرا على االقت�صاد الوطني ومعي�شة وحياة
امل��واط��ن�ين ،حممال ميلي�شيا احل��وث��ي الإرهابية
وداعميها كامل امل�س�ؤولية عن العودة ملربع العنف
اجلديد .و�أ�ضاف �أن "احلرب ال�ستكمال ا�ستعادة
الدولة و�إنهاء االنقالب احلوثي املدعوم �إيرانيا
م�ستمرة لي�س لأننا نهوى احلروب فهم من فر�ض
احل��رب علينا ،وه��ذه املعاناة لليمنيني لن تنتهي
حتى يتم اقتالع البنية الإرهابية لهذه امليلي�شيا
العن�صرية".

المتحمي يحتفل بزواجه

8

القنفذة  -البالد
احتفل عبادي حممد املتحمي ب��زواج��ه ،يف �إح��دى
قاعات الأفراح بالقنفذة ،و�سط ح�ضور من م�س�ؤويل
ع���دد م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ،وم�����ش��اي��خ و�أع��ي��ان
و�إعالميني.
وع�ب�رت �أ���س��رة املتحمي ع��ن فرحتها ب��ه��ذه الليلة
املباركة �سائلني الله �أن يوفق العرو�سني ملا يحب
وير�ضى وان يجمع بينهما يف خري ويرزقهم الذرية
ال�صاحلة وان يدمي عليهم الفرح وال�سرور.

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

بحضور جنوم كرة القدم واإلعالم

الكابتن سعد بريك يحتفي بزفاف نجله سلطان
جدة -البالد
اح���ت���ف���ى ك���اب�ت�ن امل��ن��ت��خ��ب
ال��وط��ن��ي وف���ري���ق ن���ادي
االحت����اد ال�����س��اب��ق �سعد
ب���ري���ك ب����زف����اف جن��ل��ه
���س��ل��ط��ان ،ع��ل��ى اب��ن��ة
ي�����ح�����ي ب�������ن ه����ام����ل
ح���م���دي ،وذل�����ك يف

أفراح التمبكتي وسالم بعقد قران يوسف

�إح��دى قاعات الأف��راح يف جدة ،بح�ضور عدد من
جنوم كرة القدم ورجال ال�صحافة والإعالم الذين
�شاركوا الكابنت �سعد بريك فرحته بزفاف جنله
�سلطان.
ومتنى العري�س �سلطان يف هذه الليلة ال�سعيدة
باكمال ن�صف دينه ،مقدما �شكره لوالده و�أ�سرته.
وقد عرب الكابنت �سعد بريك عن �سعادته الكبرية
بهذا احلفل ال��ذي يكمل فيه ابنه �سلطان ن�صف
دي����ن����ه ���س��ائ�لا
ال��ل��ه ع���ز وج��ل
�أن ي�سعده يف
حياته الأ�سرية
اجل���������دي���������دة،
وموجها ال�شكر
اجل����زي����ل ل��ك��ل
م������ن �����ش����ارك����ه
ه���ذه املنا�سبة
ال�سعيدة.

�أخبارهم

العكاس مدير ًا

�صدر قرار مدير عام فرع وزارة البيئة واملياة
وال���زراع���ة مبنطقة م��ك��ة امل��ك��رم��ة املهند�س
�سعيد بن جار الله الغامدي  ،بتكليف تركي
ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ع��ث��م��ان ال��ع��ك��ا���س،
م���دي���رًا الدارة خ��دم��ات
امل�������س���ت���ف���ي���دي���ن ب���ف���رع
وزارة البيئة واملياه
وال����زراع����ة مبنطقة
مكة املكرمة،
�إ�ضافة �إىل
عمله.

مكة املكرمة  -احمد االحمدي
احتفلت ا�سرتا التمبكتي و�سامل بعقد قران
امل�صور يو�سف ح�سني التمبكتي على الآن�سة
الدكتورة ابت�سام عبدالباري �سامل وذلك و�سط ح�ضور
حمبي العائلة والأهل والأقارب يف ليلة تبادل فيها اجلميع التهاين والتربيكات.
وعرب العري�س يو�سف عن �سعادته الغامرة بدخوله القف�ص الذهبي � ،شاكرا الله ان
امت عليه هذه الليلة وداعيا التوفيق لبناء حياة كرمية.

ابتدائية رافع بن عمير تكرم الحازمي

املطبقاني يرزق بـ "قصي"
رزق م�صعب عبدالكرمي املطبقاين مدير ميدان
الفرو�سية يف املدينة امل��ن��ورة بطفل واتفق
وحرمه على ت�سميته ق�صي .وقد
تلقى املطبقاين التهاين
وال������ت���ب��ري������ك������ات م���ن
الأه����ل والأق����ارب
والأ��������ص�������دق�������اء
وال������زم���ل��اء ب���ه���ذه
امل�����ن�����ا������س�����ب�����ة
املباركة.

الباشا يحتفل بزواج محمد
الدمام -حمود الزهراين
اح��ت��ف��ل االع�ل�ام���ي ه���اين ال��ب��ا���ش��ا ب����زواج ابنه
حم��م��د جن��م ال��ف��ري��ق الأول ل��ك��رة ال��ي��د ب��ن��ادي
اخلليج ،على كرمية حممد عبد اجلبار الدبي�س،
بح�ضور الأه��ل والأق��ارب والأ�صدقاء وعدد من
ال�شخ�صيات االجتماعية والريا�ضية ،وادي��ت
فيها الفنون ال�شعبية ال�شرقاوية التي
ت��ف��اع��ل م��ع��ه��ا اجل��م��ي��ع .م��ن جهته
ق�����دم ه�����اين ال���ب���ا����ش���ا ال��ت��ه��اين
والتربيكات للعر�سان متمني ًا
لهم حياة زوجية �سعيدة ،كما
ق��دم البا�شا ال�شكر والتقدير
والعرفان لكل من ح�ضر املنا�سبة
و�شاركهم �أفراحهم.

عبدهللا وعلي يحتفالن بزواجهما

نورا تضيء منزل اجلميعة

جدة  -حممد قا�سم
اق��ام��ت م��در���س��ة راف���ع ب��ن ع��م�ير االب��ت��دائ��ي��ة
مبحافظة جدة حفل تكرمي للأ�ستاذ الرتبوي
يو�سف حامد �سالمة احلازمي مدير املدر�سة
مبنا�سبة تقاعده ،بعد خدمة  31عاما ،وتخلل
احل��ف��ل ع��ر���ض م��رئ��ي ع��ن ح��ي��اة املحتفى به

والعديد من الكلمات و الق�صائد ال�شعرية.
بدوره قال يو�سف احلازمي �إن هذا التكرمي
يدل على الوفاء ولكل من خدم جمال الرتبية
وال��ت��ع��ل��ي��م و���س��وف ي��ظ��ل ن�برا���س��ا وع��ن��وان
حلياتي اجل��دي��دة وال�شكر قليل يف ك��ل من
�ساهم و�شارك يف احلفل.

معلمو التربية البدنية يكرمون العروي

رزق علي بن ابراهيم اجلميعة من من�سوبي
ادارة التعليم مبحافظة ال��ن��ع�يري��ة وم��دي��ر
املركز االعالمي بنادي النعريية الريا�ضي.
مب��ول��ودة ات��ف��ق وحرمه
على ت�سميتها " ن��ورا "
لت�ضيء م��ن��زل ا�سرتها
الكرمية .جعلها الله من
مواليد ال�سعادة واقر بها
عني والديها.

جابر يحتفل بشقيقته غدير
يعي�ش الك�شاف جابر �إبراهيم الدربي ع�ضو
ف��رق��ة ال��ف��ت��ي��ان بك�شافة ���ش��ب��اب م��ك��ة املكرمة
بجمعية م���راك���ز الأح���ي���اء
مبكة املكرمة فرحة غامرة
مبنا�سبة ق��دوم �شقيقته
اجل���دي���دة  .وق���د اتفق
والداها على ت�سميتها
"غدير" والتي ان�ضمت
�إىل اخ��ت��ي��ه��ا ع��ائ�����ش��ة
وف���اط���م���ة و�أخ���ي���ه���ا
عثمان.

والأق��رب��اء والأ���ص��دق��اء ،ال��ذي��ن �شاركوا �أ���س��رة العر�سان فرحتهم،
مكة املكرمة  -البالد
احتفل عبدالرحمن بن عبدالله املحمود ،بحفل زفاف جنليه عبدالله وقدموا �أجمل التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة.
وع��ل��ي ،وذل���ك يف �إح���دى ال��ق��اع��ات مبكة امل��ك��رم��ة ،بح�ضور الأه��ل فيما �أعرب والد العري�سني عن بالغ �سعادته ،و�شكر جميع احل�ضور.

كشافة مكة تكرم كيان التطوعي
مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي
كرم ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري بفريق ك�شافة
���ش��ب��اب م��ك��ة امل��ك��رم��ة بجمعية م��راك��ز الأح��ي��اء
مبكة القائد الك�شفي الإع�لام��ي ع��ادل عبد الله
قا�ضي والقائد الك�شفي �شريف حممود �صبح
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س �إدارة الك�شافة البحرية
بجمهورية م�صر العربية فريق كيان التطوعي ،
تقديرا جلهودهم يف خدمة املجتمع وامل�س�ؤولية
املجتمعية وم�ساهمتهم الفاعلة مع م��ب��ادرة �آل
قا�ضي للأعمال اخلريية.

العنزي يحتفل بزفاف عبدالعزيز
ب����دوره ع�بر ال��ع��روي ع��ن �سعادته
حممد قا�سم  -البالد
ك���رم معلمو ال�ترب��ي��ة ال��ب��دن��ي��ة مبكتب بهذا التكرمي ،م�شريا �إىل �أن خدمته
التعليم غ���رب املدينة د.ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��وط��ن ���ش��رف وف��خ��ر واع���ت���زاز ل��ه،
العروي مبنا�سبة تكليفه رئي�سا للن�شاط معربا عن �شكره لكل من �أ�سهم يف
هذا التكرمي.
الريا�ضي بتعليم املدينة املنورة.

جدة  -البالد
احتفل هزاع بن عاي�ش �أبا الرو�س العنزي ،بزفاف جنله
عبدالعزيز ،ذلك و�سط ح�ضور �أمراء ورجال �أعمال ووجهاء
و�أعيان والأق��ارب والأ�صدقاء ،و�شهد احلفل البهيج �شهد
العديد من الرتاثيات والعر�ضات ال�شعبية الأ�صيلة.
وحر�ص اجلميع على تقدمي التهاين والتربيكات ،وم�شاركة
العري�س و�أه��ل��ه �أف��راح��ه��م ،مقدمني ال��ت��ه��اين والأم��ن��ي��ات
للعرو�سني بحياة زوجية �سعيدة.
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 1380-5-8هـ

1385-5-4هـ

 1380-5-6هـ

 1380-5-6هـ

 1380-5-8هـ

الشهراني يصل الرياض
جدة -البالد

و�صل العب منتخبنا الوطني يا�سر ال�شهراين �إىل م�ست�شفى احلر�س
الوطني بالريا�ض؛ لإجراء عملية جراحية بعد �إ�صابته يف الوجه والفك
خالل لقاء الأخ�ضر �أمام الأرجنتني يف مونديال قطر ،الذي انتهى ل�صالح
منتخبنا  .2/1وكان ال�شهراين قد نقل من ملعب لو�سيل �إىل مدينة حمد
الطبية ب��ال��دوح��ة ،ث��م مت نقله ب��الإخ�لاء الطبي �إىل م�ست�شفى احلر�س
الوطني بالريا�ض".
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الصحف العالمية تشيد بتفوق
األخضر على األرجنتين
ميسي ..استفز العبينا
فعاقبه البليهي
جدة -البالد

م��� َّرات قليلة ه��ي ال��ت��ي ن��رى فيها ال��وج��ه الآخ���ر للنجم
الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،كان �آخرها يف مواجهة الأخ�ضر
ال�سعودي؛ حيث �شهد اللقاء م�شادة مثرية كان بطلها �صخرة
دفاع �صقورنا اخل�ضر الالعب علي البليهي.
وق���د ن��ق��ل��ت ع��د���س��ات ال��ك��ام�يرات دخ����ول ع��ل��ي البليهي
يف م�شادة كالمية م��ع ليونيل مي�سي بعد ال��ه��دف الثاين
لـ"الأخ�ضر" الذي �سجله �سامل الدو�سري بعد  4دقائق من
�إدراك التعادل ،مما ت�سبب يف فرحة عارمة ،و�أثناء احتفال
العبي منتخبنا بالهدف الثاين ،ف�ضل البليهي �أال يحتفل مع
وتوجه �إىل مي�سي يف و�سط امللعب ليقوم منفعال
زمالئه،
َّ
مبناداته ولفت انتباهه ب�ضربة على ظهره ،ليوجه له بع�ض
الكلمات ،قبل �أن يظهر مي�سي مبت�سما ويتدخل زمال�ؤه لف�ض
اال�شتباك .وخرج البليهي بعد املباراة ليك�شف عما دار بينه
وبني قائد منتخب الأرجنتني ،وقال يف ت�صريحات" :قلت له
لن تفوزوا علينا".
يذكر �أن ليونيل مي�سي ذاق هزمية م�ؤملة على يد املنتخب
ال�سعودي بعد حتويل ت�أخرهم بهدف �إىل فوز بنتيجة 1-2
يف افتتاح م�شوارهم بنهائيات ك�أ�س العامل  2022بقطر.
ويت�صدر الأخ�ضر قمة املجموعة الثالثة بثالث نقاط يليه
بولندا واملك�سيك بنقطة ثم الأرجنتني بال نقاط.

ماذا قال رينارد لالعبي
األخضر بين الشوطين؟

جدة -البالد

ال ميكن لأي من�صف �إغفال الطفرة الكبرية التي �أحدثها املدرب
الفرن�سي للأخ�ضر ال�سعودي " رينارد" على �أداء و�شخ�صية
منتخبنا الوطني.
ويف لقاء الأرجنتني التاريخي ،لعب" رينارد" دورًا حموريًا
يف رميونتادا الأخ�ضر �أمام مي�سي ورفاقه.
الأخ�ضر ال�سعودي ظهر ب�شكل غ�ير جيد يف �شوط اللقاء
الأول.
وت���أخ��رت كتيبة ري��ن��ارد بهدف مبكر م��ن ركلة ج��زاء نفذها
ليونيل مي�سي ،فيما اهتزت �شباكه بثالثية �أخرى �ألغاها احلكم
للت�سلل.
ل��ك��ن امل��ن��ت��خ��ب ال�����س��ع��ودي ف��اج���أ اجل��م��ي��ع ب��ع��د ال���ع���ودة من
اال�سرتاحة بظهوره ب�شكل مغاير ملا حدث يف ال�شوط الأول� ،إذ
بد�أ طوفان هجماته على املرمى الأرجنتيني ،ما �أ�سفر عن هدفني
متتاليني .والف�ضل يف ذلك بعد الله ،يعود للمدرب الفرن�سي،
الذي واجه الأرجنتني بخطة بارعة ،ف�أ�سقطهم مرارًا يف م�صيدة
الت�سلل .كما ظهرت كوالي�س جديدة من داخل غرفة املالب�س،
تو�ضح ما فعله رينارد من �أجل الرميونتادا ال�سعودية.
وقد ظهر رينارد يف مقطع فيديو بني �شوطي املباراة ،يتحدث
خالله لالعبيه داخل غرفة املالب�س ،حيث حاول �شحنهم معنويا
من �أجل قلب الطاولة على الأرجنتني ،ف�ضال عن منحهم طريقة
ال��ع��ودة يف النتيجة بخطاب تاريخي؛ حيث �أك��د لالعبيه �أن
ا�ستقبالهم هدفا مبكرا �شيء طبيعي ووارد حدوثه يف كرة القدم.
وط��ال��ب العبيه ب�����ض��رورة ال�ضغط ب��ق��وة �أك�ب�ر على العبي
الأرجنتني ،وهو ما غاب عن الفريق يف ال�شوط الأول .ويف
نهاية اخل��ط��اب ،ح��اول ري��ن��ارد تهدئة العبيه و�إخ��راج��ه��م من
الرهبة التي �سيطرت عليهم ،قائال" :لدينا  45دقيقة �أخرى ،اهد�أ
وركز وكن واث ًقا من نف�سك ،و�سي�أتي الهدف".
وبالفعل ترجم العبو الأخ�ضر خطاب رينارد يف �أول دقائق
ال�شوط الثاين ،ليتمكنوا من ت�سجيل هدفني متتاليني ،فحققوا
ن�صرا تاريخيا على �أحد املنتخبات املر�شحة لنيل اللقب.

جدة -حممود العو�ضي

�أح����دث خ�بر ه��زمي��ة منتخب الأرج��ن��ت�ين
بقيادة مي�سي �أمام الأخ�ضر ال�سعودي دويًا
هائلاً وانت�شا ًرا وا�سعًا يف امليديا العاملية؛
ك��ون��ه ح���د ًث���ا ن������اد ًرا يف امل���ون���دي���ال وع���امل
ال�ساحرة امل�ستديرة.
ف��ف��ي ب��ري��ط��ان��ي��ا ق���ال���ت “ذا ���ص��ن The
 (:”Sunهزمية مي�سي باللدغة العربية يف
ك�أ�س العامل).
وعنونت �صحيفة "ديلي ميل"" :ال�سعودية
تت�سبب يف �أح��د �أك�بر �صدمات مي�سي عرب
ت��اري��خ ك���أ���س ال���ع���امل� ،أم����ام ف��ري��ق مر�صع
بالنجوم ،وبهدف جميل �صنع ال��ف��ارق عن
طريق �سامل الدو�سري".
�أم���ا �صحيفة "مرتو" فكتبت" :فوز ُم��ذه��ل
لل�سعودية �أمام الأرجنتني بعد العودة من بعيد".

ويف فرن�سا ،كتبت �صحيفة "ليكيب":
"الأرجنتني ت�سقط من الأعلى" .كما كتبت
�صحيفة "لو باريزيان"" :هدف جمنون،
دفاع بطويل 15 ،دقيقة من الوقت الإ�ضايف
�إجن��از ال�سعودية �ضد الأرجنتني تاريخي
للأخ�ضر".
ويف �إ�سبانيا تناولت �صحيفة" �أ�س" اخلرب
حتت عنوان “ال�سقوط العاملي للأرجنتني”،
و�أ���ض��اف��ت�“ :سقطت الأرج��ن��ت�ين ب�شدة
�أم��ام املنتخب ال�سعودي يف �أول ظهور لها،
و�سجل مي�سي يف الدقيقة العا�شرة هد ًفا من
ركلة جزاء لكن ال�سعوديني عادوا بثنائية”.
وتابعت“ :كتب تاريخ نهائيات ك�أ�س العامل
�صفحة ملحمية �أخ��رى غري متوقعة ،وهو
�إجن���از لل�سعودية على الأرجنتني” .فيما
عنونت �صحيفة "ماركا"( يا لها من مفاجاة

كبرية!!)
فيما و�صفت �صحيفة "موندو" احلدث
مبا معناه" الأرجنتني التي مل تهزم يف
 36م��ب��اراة حت��ول حلمها يف التتويج
بالن�سخة احلالية م��ن م��ون��دي��ال قطر
� 2022إىل كابو�س مزعج بعد �سقوطهم
املدوي �أمام املنتخب ال�سعودي".
ف���ي���م���ا ع���ل���ق���ت ����ص���ح���ي���ف���ة “ �أول����ي����ة
الأرجنتينية” بعنوان “خ�سر املنتخب
ال��وط��ن��ي �أم���ام املنتخب ال�����س��ع��ودي يف
�أول ظهور له يف قطر  ،2022ومت �إلغاء
ثالثة �أهداف وقلب ال�سعوديون النتيجة
ب�����ص��ورة رائعة” .ي��ذك��ر �أن الأخ�����ض��ر
ال�����س��ع��ودي مت��ك��ن �أن ي��وق��ف �سل�سلة
الالهزمية للمنتخب الأرجنتيني التي
ا�ستمرت طوال  36مباراة.

رينارد لصحيفة لوفيجارو الفرنسية:

لعبنا دون ضغوط والعبونا رائعون

اكتشفت بعض وسائل اإلعالم الفرنسية أنني مدرب المنتخب السعودي
جدة -عبداهلل �صقر

���ف ه��ي�ريف ري����ن����ارد م���درب
مل ي���خ ِ
امل��ن��ت��خ��ب ،ف��رح��ت��ه وان��ط��ب��اع��ات��ه بعد
االنت�صار التاريخي على الأرجنتني
�أم����ام و���س��ائ��ل الإع��ل��ام ،ق��ائ�لا ح�سب
�صحيفة لوفيجارو الفرن�سية� :أ�شعر
ب���ال���ن���ور ،ب���راف���و ل���ه����ؤالء ال�لاع��ب�ين
ال��رائ��ع�ين ،لقد م��رت � 3سنوات على
تدريبي لهم.
لقد اتخذت ق��رار املجيء �إىل هذا
ال��ب��ل��د م��ن��ذ ��� 3س��ن��وات ،وم��ن��ذ ذل��ك
احلني كان لدي رئي�س رائع ،ووزير
للريا�ضة يدعمنا دائمًا ،ومل ي�ضغط
علينا �أبدًا.
ا�ستعددنا جيدًا ،حيث ق�ضينا �ستة
�أ�سابيع معًا.اليوم ا�صطفت النجوم
من �أجلنا .الأرجنتني فريق رائع،
مل ي��ه��زم يف  36م���ب���اراة� ،أب��ط��ال
�أمريكا اجلنوبية ،لكن ه��ذه هي
ك��رة القدم ،و�أحيا ًنا يكون هناك
ج��ن��ون .ك��ان ه��ذا ه��و احل��ال يوم
الثالثاء".
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في ختام الجولة األولى من مونديال قطر ..2022

البرازيل تواجه صربيا ..وصانعو الساعات يخشون األسود الكاميرونية
غانا تتحدى البرتغال ..وأوروغواي تالقي كوريا
جدة -حممود العو�ضي

تتوا�صل اليوم اخلمي�س الإثارة والت�شويق
مع ختام مناف�سات اجلولة الأوىل من دور
املجموعات ببطولة ك�أ�س العامل قطر ،2022
حيث تقام اليوم  4مباريات يف املجموعتني
ال�سابعة التي ت�ضم منتخبات( الكامريون
و�سوي�سرا وال�برازي��ل و�صربيا) والثامنة
ال�ت��ي ت�ضم( الأورج� ��واي وغ��ان��ا والربتغال
وكوريا اجلنوبية).

الكاميرون vsسويسرا

ع�ل��ى ا��س�ت��اد "اجلنوب" يتطلع املنتخب
ال�سوي�سري ملوا�صلة ع��رو��ض��ه ال�ق��وي��ة يف
مبارياته االفتتاحية باملونديال ،التي بد�أت
�أمام هولندا يف ك�أ�س العامل ب�إيطاليا ،1934
حيث انتهت تلك املواجهة بفوز "بلد ال�ساعات"
 ،2-3و�أخ�ير ًا يف مونديال الربازيل 2014
ح�ين تغلب على الإك � ��وادور بهدفني لهدف.
بعد ك��أ���س الأمم الأوروب �ي��ة الأخ�ي�رة ،التي
و�صل فيها البلد اجلبلي ال�صغري �إىل الدور
رب ��ع ال �ن �ه��ائ��ي ،خ�ل��ف م���راد ي��اك�ين م��واط�ن��ه
فالدميري بيتكوفيت�ش على ر�أ�س اجلهاز الفني
ل�سوي�سرا ،وهو مدرب يعتمد اللعب املبا�شر
�أك�ث�ر م��ن �سلفه� .أم ��ا املنتخب ال�ك��ام�يروين
في�سعى لتجنب تعرث البدايات ،الذي تعر�ض
له يف ن�سختي � 2010أمام اليابان باخل�سارة
ب �ه��دف ،و�أم���ام املك�سيك يف ن�سخة .2014
اللقاء ينطلق يف متام الواحدة ظهرا بتوقيت
مكة املكرمة.

تيتي" �أري�ح�ي��ة يف و�ضع الت�شكيلة ملباراة
�صربيا ،م��ع بع�ض احل�يرة لكرثة العنا�صر
امل�م�ي��زة ل��دي��ه� .أم ��ا منتخب �صربيا في�سعى
لإث�ب��ات وج��وده وحتقيق مفاج�أة� ،أو خطف
نقطة �ستكون مر�ضية له وجلماهريه.

البرتغال  vsغانا

لكنه الآن �أمام حتدي جتديد �أ�سلوب فريق
بُني بالكامل حول رونالدو املر�شح للم�شاركة
�أ�سا�سي ًا �ضد غانا يف تكرار لدور املجموعات
عام  2014حني فاز "�سيلي�ساو" �أوروبا 1-2
بف�ضل هدف رونالدو� .أما منتخب غانا ،الذي
ي�شارك للمرة الثالثة تاريخيًا يف املونديال،
ف�إنه ي�سعى للظفرب نقاط املباراة ،وا�ستثمار
التغيريات التي �أحدثها م��درب الفريق على
العنا�صر امل�شاركة قبل ك�أ�س ال�ع��امل .اللقاء
يحت�ضنه ا��س�ت��اد(  )974وينطلق يف متام
ال�سابعة م�سا ًء بتوقيت ال�سعودية.

ي�ستهل منتخب الربتغال بقيادة جنمه الأول
كري�ستيانو رون��ال��دو م�شواره يف البطولة
باختبار �صعب �أم��ام منتخب غانا ،يف �إط��ار
مناف�سات املجموعة الثامنة ،ويف م�شاركته
الثامنة بك�أ�س العامل ،ي�ضع املنتخب الربتغايل
عينيه على البطولة الأغلى يف تاريخ اللعبة ،األوروغواي vsكوريا الجنوبية
ب�ع��د حتقيقه لقبي ك ��أ���س الأمم الأوروب �ي��ة من املتوقع �أن تكون الأوروغ� ��واي ،بطلة
البرازيل vsصربيا
 ،2016ودوري �أمم �أوروب��ا  ،2019وي�سعى ال �ع��امل  1930و ،1950املناف�سة الرئي�سة
�صاحب
الربازيلية
ي�ستهل منتخب ال�سامبا
حل�صد نقاط اللقاء؛ من �أج��ل �إر��س��ال ر�سالة على � �ص��دارة املجموعة وال �ف��وز على كوريا
ـ5
ب
�امل
�
ع
�
ل
ا
�س
�
�
�
أ
�
ك
ح�صد
ال��رق��م القيا�سي يف
لباقي املناف�سني ب�أنه قادر وي�ستحق املناف�سة اجلنوبية اليوم على ملعب املدينة التعليمية
ال�صربي
املنتخب
مبواجهة
�ألقاب م�شواره
�ضد فريق يعترب احللقة الأ�ضعف� ،سيحدد
على لقب مونديال قطر.
على �أر�ضية ملعب لو�سيل يف متام العا�شرة
وترية ال�صراع ومينح "ال �سيلي�ستي" الدفع
م�ساء بتوقيت مكة املكرمة .ال�سامبا ال��ذي
رونالدو
ال�ل�ازم ملحاولة ال��و��ص��ول �إىل ثمن النهائي
مل تغب �شم�سه عن ك�أ�س العامل منذ انطالقها ب�ع��دم��ا ك��ان م��رك��ز ال�ث�ق��ل �أي �ن �م��ا ح��ل ،ب��ات ل�ل�م��رة ال��راب �ع��ة ت��وال �ي � ًا ،رغ ��م �أن املنتخب
1930؛ يعد م��ن �أب ��رز املنتخبات املر�شحة كري�ستيانو رون��ال��دو ي�شكل عبئ ًا حتى على الأمريكي اجلنوبي مل يعد متوهج ًا كما كان
حل�صد لقب هذه الن�سخة ،لذا ي�سعى بقيادة امل �ن �ت �خ��ب ال�ب�رت� �غ ��ايل ،ب �ع��د ال �ه �ج��وم ال ��ذي قبل �� 4س�ن��وات بعد �أن ب��ات جنما الهجوم
نيمار حل�صد ن�ق��اط ال�ل�ق��اء لي�ضع ق��دم��ا يف �شنه على فريقه مان�ش�سرت يونايتد ومدربه لوي�س �سواريز و�إدين�سون كافاين يف �سن
دور الـ  .16ويتمتع منتخب الربازيل بقائمة الهولندي �إري��ك تن ه��اغ ،ما يجعل الربتغال الـ .35
العبني على م�ستوى رفيع ،مما مينح املدرب" مُث َقلة به ِ َّم ِه يف بداية م�شوارها يف املونديال.
وعانت الأوروغ��واي يف م�شوار الت�أهل؛ �إذ

ا�ضطرت خالله �إىل �إقالة مدربها الأ�سطوري
�أو��س�ك��ار تاباري�س بعد  15ع��ام� ًا على ر�أ���س
اجلهاز الفني ،وتعيني دييغو �ألون�سو ،الذي
قادها اىل  4انت�صارات توالي ًا �ضمنت على
�إثرها امل�شاركة الـ  14يف العر�س الكروي.
ويعود املنتخبان الأوروغوياين والكوري
بالذاكرة �إىل عام  2010حني تواجها يف ثمن
النهائي وخ��رج الأول منت�صر ًا  1-2بثناية

لوي�س �سواريز يف طريقه لنيل املركز الرابع
يف �أف�ضل نتيجة له منذ .1970
و�سبق للمنتخبني �أن ت��واج�ه��ا �أي���ض� ًا يف
دور امل �ج �م��وع��ات ع���ام  1990ح�ي�ن ف ��ازت
الأوروغ� � ��واي ب�ه��دف يف ال �ث��واين الأخ�ي�رة
بف�ضل دانييل فون�سيكا.
و�إىل ج��ان��ب ��س��واري��ز ال �ه��داف التاريخي
للمنتخب م��ع  68ه��دف � ًا ،وو��ص�ي�ف��ه ك��اف��اين

( 58هدف ًا) ،تعج الت�شكيلة بالعبني يتمتعون
بخربة كبرية مع املدافعَني دييغو غودين (36
عام ًا) ومارتني كا�سريي�س ( )35واحلار�س
ف��رن��ان��دو م��و��س�ل�يرا ( .)36وت�ب�رز امل��واه��ب
ال �� �ش��اب��ة ،م��ع داروي�� ��ن ن��ون�ي�ي��ز و�إرن �� �س �ت��و
فالفريدي ورودريغو بنتانكور� .ضم �ألون�سو
�أي�ض ًا املدافع رونالد �أراوخ��و رغم خ�ضوعه
جلراحة يف ع�ضلة فخذه.

النحس يالحق " ليفا "
في كأس العالم
جدة -البالد

ما زال روب��رت ليفاندوف�سكي ،مهاجم منتخب بولندا يعاين من موا�صلة مالحقة
النح�س له يف نهائيات ك�أ�س العامل ،بعدما �أهدر ركلة جزاء �أمام املك�سيك.
ليفاندوف�سكي �أهدر فر�صة التقدم يف الدقيقة  ،69عندما �أ�ضاع ركلة جزاء ت�صدى
لها جيريمو �أوت�شوا ،حار�س مرمى املك�سيك برباعة �شديدة ،لينتهي اللقاء بالتعادل
ال�سلبي� ،ضمن مناف�سات اجلولة الأوىل من املجموعة الثالثة لك�أ�س العامل 2022
بقطر .ورغم ال�سجل التهديفي احلافل الذي ميتلكه ليفاندوف�سكي �سواء مع املنتخب
�أو الأندية التي �شارك فيها� ،إال �أنه وا�صل الف�شل يف الت�سجيل بك�أ�س العامل للمباراة
الرابعة على التوايل .فخالل امل�شاركة الأوىل للمهاجم البولندي يف ك�أ�س العامل التي
�أقيمت يف رو�سيا  ،2018ف�شل املهاجم البولندي يف و�ضع �أي ب�صمة تهديفية خالل
مباريات دور املجموعات .وخ�سر ليفاندوف�سكي وقتها �أمام ال�سنغال  2-1ثم كولومبيا
 ،3-0بينما انت�صر يف اجلولة الأخ�يرة �أم��ام اليابان بهدف دون رد ،لكنه ف�شل يف
الت�سجيل واكتفى بتمريرة حا�سمة خالل الـ 3مباريات .وا�ستمر النح�س يف موا�صلة
ليفاندوف�سكي خالل املباراة الأوىل من املونديال احلايل ،ب�إهدار ركلة جزاء ،رغم �أنه
�أكد يف امل�ؤمتر ال�صحفي الذي ي�سبق اللقاء �أن الت�سجيل يف ك�أ�س العامل� ،ضمن �أحالمه.
ويعد ليفاندوف�سكي الهداف التاريخي ملنتخب بولندا بر�صيد  76هدفا يف  135مباراة،
علما ب�أنه بد�أ م�سريته الدولية يف � 10سبتمرب .2008

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

إعالنات محاكم التنفيذ

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

أطعمة تحمي من
"الرجفان األذيني"

ي�أخذنا الطريق اىل حيث الهوى
واجرتاح الفنت
وتتلفت الروح
تتح�س�س طريقها
تبحث عن خمرج ين�أى بها عن الب�ؤ�س
واقتفاء ال�شقاء

وا�شنطن ـ وكاالت

يعد عدم انتظام �ضربات القلب ،يف معظم الأحيان،
عالمة على الرجفان الأذيني ،ما يزيد من خطر الإ�صابة
باخلرف وال�سكتة الدماغية ،كما ت�سبب ال��وف��اة يف
بع�ض احلاالت ،وفق ًا ملا ن�شره موقع "،"Care2ومع
التقدم يف ال�سن ،ي�صبح ال�شخ�ص �أكرث عر�ضة للإ�صابة
بالرجفان الأذيني� ،إذ يعاين �أكرث من  7ماليني �شخ�ص
يف العامل من هذا املر�ض .وت�شري الدرا�سات العلمية
�إىل �أن  1من كل � 4أ�شخا�ص فوق �سن الأربعني ،ميكن
�أن ي�صاب با�ضطراب يف �ضربات القلب.
وحل�سن احلظ ،ميكن من خالل �إجراء تغيريات على
النظام الغذائي �أن ت���ؤدي �إىل حت�سني �صحة القلب،
ومنع ح��دوث ال�ضربات غري املنتظمة .كذلك ت�ساعد
بع�ض الأطعمة على منع �ضربات القلب غري املنتظمة،
ومنها :الكركم والذي ي�ساعد على الوقاية من ا�ضطراب
�ضربات القلب .ويحتوي الكركم على الكركمني ،وهو
مركب ذو م�ضادات �أك�سدة قوية وخ�صائ�ص م�ضادة
لاللتهاب.

لتطمئن يف عودتها �إىل ال�صواب وجادة احلق
و�أمام �ضعفها وب�شريتها
ال تلبث �أن جتنح ثانية  ..لتعود بعدها �إىل
�صوابها � ..إن �شاء الله لها اخلري
(ربنا �أمتم لنا نورنا واغفر لنا �إنك �أنت
التواب الرحيم)

قراءة لوحة ( المسجد النبوي) للفنان جيالن حدجي

صالح عبد هللا بوقري

تطوير دواء يقضي
على الربو نهائياً
مو�سكو ـ وكاالت

ط��ور علماء رو���س يف معهد "علم املناعة" التابع
للوكالة الفيدرالية الطبية الرو�سية ""FMBA
دوا ًء ملعاجلة مر�ض "الربو" والق�ضاء عليه نهائيا،
وال��ذي و�صفه �أط��ب��اء بريطانيون ب�أنه ي�شكل ثورة
يف الطب من �أجل الق�ضاء على هذا املر�ض .وبح�سب
الأطباء القائمني على البحث ،ف�إن ال��دواء اجلديد لن
تكون مهمته وقف حاالت الربو و�إمنا الق�ضاء عليه.
يذكر ب�أن الدواء اجتاز مرحلة االختبارات ال�سريرية،
وذلك بعد جناحه على عدد من فئران املختربات التي
ت��ع��اين م��ن ه��ذا امل��ر���ض ،بح�سب مان�شرت �صحيفة
"�إزفيت�سيا" الرو�سية .و�صرح مدير املعهد مو�سى
خيتوف ،ب�أن املادة الفعالة يف الدواء متنع من تطور
ون�شوء امل�سبب لظهور املر�ض .و�سيحتوي العقار
على مكونني ،هما ج��زء من حم�ض ن��ووي ريبوزي
وهو الذي يوقف انتاج " ،"IL-4وجزء هو الببيتد
ال��ك��ات��ي��وين ،وال���ذي ي�سمح ب���إي�����ص��ال امل���ادة الفعالة
للأجزاء املطلوبة لوقف التح�س�س والإلتهاب.

نباتات الزينة تقلل
من توتر العمل
لندن ـ وكاالت

ميكن لدمج النباتات يف �أماكن العمل �أن يكون له
ت�أثري كبري ،نظر ًا لأنها تقدم جمموعة �شا�سعة ومتنوعة
من الفوائد للبيئة وللفرد� .إليك بع�ض الفوائد :النباتات
تقلل التوتر وتخف�ض �ضغط الدم :ك�شفت الدرا�سات يف
اململكة املتحدة والواليات املتحدة �أن وجود النباتات
يف مكان العمل ميكن �أن يقلل التوتر بفاعلية .ويف
بريطانيا ،مثال ،جرى اختبار امل�شاركني يف الدرا�سة
ملقارنة معدل �ضربات القلب و�ضغط الدم يف غرف بها
نباتات و�أخرى من دونها ،ح�سب وكالة الأنباء الأملانية.
وك��ان��ت النتائج حا�سمة ،و�أ���ش��ارت �إىل �أن وج��ود
النباتات و�أوراق ال�شجر قلل من م�ستويات التوتر
وزاد معدل التعايف من القلق .ودعمت الدرا�سات التي
�أج��ري��ت يف ال��والي��ات املتحدة ه��ذه النتائج ،وك�شفت
الدرا�سات الأمريكية �أي�ض ًا �أن دمج النباتات يف �أماكن
العمل قلل �أي�ض ًا م�ستوى �ضغط الدم لدى املوظفني.
وخ�لال ال��ت��ج��ارب البحثية نف�سها ،تبني �أي�����ض�� ًا �أن
املوظفني املحاطني بالنباتات قادرين على �إنهاء املهام
القائمة على الكومبيوتر يف فرتة �أ�سرع من جمموعات
االختبار البديلة بن�سبة  12يف املائة.

تفرد وتشويق

الريا�ض ـ البالد

يتوا�صل االبهار يوميا يف فعاليات مو�سم الريا�ض
فمن احلفالت واال�ستعرا�ضات �إىل املطاعم والكافيهات والعرو�ض
ال�شيقة التي تر�ضي جميع الأذواق وذل��ك يف مناطق مو�سم الريا�ض
كافة واملتمثلة يف كل من "بوليفارد وورلد" ،و"بوليفارد ريا�ض �سيتي"،
و"ونرت وندرالند"� ،إ�ضاف ًة �إىل مناطق"املربع" ،و"�سكاي ريا�ض" ،و"فيا ريا�ض"،
و"ريا�ض زوو" ،و"لتل ريا�ض" ،و"ذا جروفز" ،و"�إماجيني�شن بارك" ،و"حديقة
ال�سويدي"،و"�سوق الزل" ،و"قرية زمان" ،و"فان فا�ستفال" ،و"واجهة الريا�ض".
مزيجا من التفرد والت�شويق والع�صرية ،وجعل العا�صمة الريا�ض حا�ضن ًة
ويقدم املو�سم،
ً
كربى ووجه ًة مف�ضلة وم�ساح ًة حمفزة ،تتجاوز املخيلة املحلية والعاملية ،مبا توفره لل�سكان
والزوار ،ف�ضلاً عن امل�ساهمة يف رفع م�ستوى �صناعة قطاع الرتفيه.

دور العرض في انتظار أول فيلم رعب مصري

الحمص ..وجبة مثالية إلنقاص الوزن
البالد ـ وكاالت

يعترب ا ُ
حلمّ�ص وجبة خفيفة �صحية ومفيدة للج�سم،
وهو من الأطعمة التي تعزز الإح�سا�س بال�شبع وتلبي
احتياجات اجل�سم ب�أهم العنا�صر الغذائية ،كما �أنه
يحتوي على عدد قليل من ال�سعرات احلرارية .فثلث
ك��وب م��ن احلم�ص يحتوي على �أرب��ع��ة غ��رام��ات من
الربوتني ،و�أربعة غرامات من الألياف ،و 16غرام ًا
من الكربوهيدرات املع ّقدة ،كما �أنه م�صدر للربوتني
والأل��ي��اف والدهون ال�صحية .ال�سعرات احلرارية:
يُ��ق��در ع���دد ال�����س��ع��رات احل���راري���ة يف ث��ل��ث ك���وب من
احلم�ص بـ� 140سعرة ،لذلك يُعترب قليل ال�سعرات،
���ال م��ن ال��ده��ون ال�صلبة وامل�ضافة
ومي��ت��از ب���أن��ه خ ٍ
وال�����س��ك��ر وال��ن�����ش��وي��ات امل���ك���ررة .ال��ك��رب��وه��ي��درات

مفيد
للجسم

1

دهون صحية

2

والألياف :معظم ال�سعرات احلرارية التي يحتويها
احلم�ص م�صدرها الكربوهيدرات والألياف الغذائية،
وه��ي عن�صر ه��ام لت�سهيل عملية اله�ضم والإخ���راج
وتقليل و�صول اجللوكوز �إىل الدم .يحتوي احلم�ص
على ال�بروت�ين ،لكنه بروتني غري مكتمل الأحما�ض
الأمينية مثل التي توجد يف اللحوم والألبان ،كما �أن
م�صدر الدهون يف احلم�ص هو ال�سم�سم الذي ُت�ص ّنع
منه الطحينة� ،إىل جانب زيت الزيتون ،وهي دهون
�صحية مفيدة للقلب .ف�ضال عن توفري احلم�ص ن�سبة
جيدة من حم�ض الفوليك (فيتامني ب  )9واحلديد،
ويلعب حم�ض الفوليك دور ًا هام ًا يف منو اجلنني
�أثناء احلمل ،كما يقوم احلديد بتعزيز عملية �إي�صال
الأك�سجني لأجزاء اجل�سم املختلفة.

تسهيل الهضم

3

حمض الفوليك

القاهرة ـ البالد
انتهى �صناع فيلم "يوم  "13من و�ضع اللم�سات
الأخ�يرة على الن�سخة النهائية للفيلم ال��ذي مت
االنتهاء من ت�صويره منذ �أكرث من عامني� ،إال
�أن عمليات اجلرافيك وامل�ؤثرات الب�صرية
ا�ستغرقت وقت ًا طوي ًال ال�سيما و�أن��ه مت
ت�صوير بطريقة ال���ـ  ،3Dوح���ددت
ال�����ش��رك��ة امل��ن��ت��ج��ة ب���داي���ة ال�����س��ن��ة
�ي�را
امل��ي�لادي��ة م��وع��دًا ل��ط��رح��ه �أخ ً
يف دور العر�ض خا�صة و�أن هذا
املو�سم يعد الأن�سب العتماد الفيلم
على الرعب.
وب����د�أ �أب���ط���ال و���ص��ن��اع الفيلم
ال��ت�روي����ج ل����ه م���ن���ذ ���ش��ه��ر م��اي��و

املا�ضى ،بعد طرح التيزر الت�شويقى الأول للعمل الذى تدور
�أح��داث��ه يف �إط��ار رع��ب مثري ،ويعد الفيلم التجربة الأوىل
يف ال�سينما التي تقدم بتقنية الـ  ،3Dوالفيلم بطولة �أحمد
داود ،دينا ال�شربيني� ،شريف منري ،حممد ث��روت ،ن�سرين
�أمني� ،أروى جودة و�أحمد زاهر وفيدرا وحممود عبد املغني
وجم��دي كامل ونهال عنرب ونهى عابدين وحممد ال�صاوي
وت�أليف و�إخراج وائل عبد الله.
الفيلم ي�سجل ال��ت��ع��اون ال��ث��اين ب�ين �أح��م��د داود ودي��ن��ا
ال�شربيني يف ال�سينما بعدما قدما �سوي ًا فيلم "هيبتا –
املحا�ضرة الأخرية" م��ع امل��خ��رج ه���ادي ال��ب��اج��وري قبل 6
���س��ن��وات ،بينما ا�شرتكا معا يف بطولة  3م�سل�سالت هي
"جراند �أوتيل" مع عمرو يو�سف وحممد ممدوح  ،و"زي
ال�شم�س" مب�شاركة �أحمد ال�سعدين و�سو�سن بدر وريهام عبد
الغفور ،و"لعبة الن�سيان" مب�شاركة �إجني املقدم.

يوتيوب يختبر التسوق بالفيديوهات
وا�شنطن ـــ وكاالت
�أعلنت من�صة "يوتيوب" التابعة
ل�شركة جوجل الأمريكية� ،أنها تخترب
ميزة جديدة متكّن امل�ستخدمني من الت�سوق
عرب خدمة الفيديوهات الق�صرية "،"Shorts
وهي امليزة التي تتيحها من�صة "تيك توك" ال�صينية
ال�شهرية .و�أف��ادت املن�صة ،وفق ًا ملوقع ""techcrunch

التقني ،ب�أنه �سيتم اختبار امليزة على عدد من امل�ستخدمني
و�صانعي املحتوى يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية والهند
والربازيل وكندا و�أ�سرتاليا.
وتتيح امليزة اجل��دي��دة للم�ؤثرين �إمكانية و�ضع عالمات
على املنتجات املعلن عنها عرب الفيديوهات الق�صرية ،والتي
متكن امل�شاهدين واملتابعني من �شرائها مبا�شر ًة عرب املتجر
الإلكرتوين اخلا�ص بكل منتج.

