السماح بالقدوم المباشر من ست دول
الريا�ض -البالد
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األسبـوعية

�صرح م�صدر م�س�ؤول يف وزارة الداخلية ب�أنه
�إ� �ش��ارة �إىل م��ا �سبق الإع�ل�ان عنه ب�ش�أن تعليق
القدوم املبا�شر م�ؤق ًتا من بع�ض الدول �إىل اململكة،
وال��ذي ي�ستلزم ق�ضاء ( )14يومًا خارجها قبل
الدخول ،لأ�سباب تتعلق بتف�شي جائحة فريو�س
كورونا امل�ستجد (كوفيد .)-19
وبنا ًء على املتابعة امل�ستمرة للو�ضع الوبائي
حم�ل� ًي��ا وع��امل � ًي��ا ،وم��ا رف�ع�ت��ه اجل �ه��ات ال�صحية
املخت�صة يف اململكة عن تطورات جائحة كورونا،

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

وم ��دى ا��س�ت�ق��رار ال��و��ض��ع ال��وب��ائ��ي يف ع��دد من
الدول.
فقد تقرر ال�سماح بالقدوم املبا�شر �إىل اململكة
من الدول الآتية( :جمهورية �إندوني�سيا ،جمهورية
باك�ستان الإ�سالمية ،جمهورية الربازيل االحتادية،
جمهورية فيتنام اال��ش�تراك�ي��ة ،جمهورية م�صر
ال�ع��رب�ي��ة ،ج�م�ه��وري��ة ال �ه �ن��د) ،دون احل��اج��ة �إىل
ق�ضاء ( )14يومًا خارج هذه ال��دول قبل الدخول
�إىل اململكة ،وذلك اعتبا ًرا من ال�ساعة الواحدة من
�صباح يوم الأربعاء  1443 / 4 / 26هـ املوافق

2021 / 12 / 1م  ،على �أن يتم تطبيق �إجراءات
احلجر ال�صحي امل�ؤ�س�سي عليهم مل��دة (� )5أي��ام؛
بغ�ض النظر عن حالة حت�صينهم خ��ارج اململكة،
مع ا�ستمرار تطبيق اال�ستثناءات ال�صادرة ب�ش�أن
بع�ض الفئات يف هذا اخل�صو�ص.
و�أك ��د امل���ص��در على �أه�م�ي��ة االل �ت��زام بتطبيق
جميع الإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية
املعتمدة ،مو�ضحً ا �أن جميع الإجراءات والتدابري
تخ�ضع للتقييم امل�ستمر ،وذلك بح�سب تطورات
الو�ضع الوبائي عامليًا.
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كسروا هاجس العتمة بسالح اإلرادة واألمل

مكفوفون يقهرون الظالم بصناعة عطور

جدة  -عبدالهادي املالكي
تهتم اململكة العربية ال�سعودية برعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�شكل ي�ضمن ح�صولهم على حقوقهم املت�صلة بالإعاقة ويعزز من اخلدمات املقدمة لهم ،عرب
توفري �سبل الوقاية والرعاية والت�أهيل الالزمني� ،إذ عملت على بناء جدار وقاية من خالل جمموعة من الإجراءات الطبية والنف�سية واالجتماعية والرتبوية
والإعالمية والنظامية التي تهدف �إىل منع الإ�صابة بالإعاقة �أو احلد منها واكت�شافها يف وقت مبكر والتقليل من الآثار املرتتبة عليها.
و�ضمنت اململكة تقدمي خ��دم��ات الرعاية
ال�شاملة املقدمة لكل م��ن ه��و بحاجة �إىل
ال��رع��اي��ة بحكم ح��ال��ت��ه ال�صحية ودرج���ة
�إع��اق��ت��ه �أو ب��ح��ك��م و���ض��ع��ه االج��ت��م��اع��ي،
و�ساهمت يف توظيف اخل��دم��ات الطبية
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ن��ف�����س��ي��ة وال�ترب��وي��ة
واملهنية ،مل�ساعدة املعوق يف حتقيق �أق�صى
درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية ،بهدف
متكينه م��ن ال��ت��واف��ق م��ع متطلبات بيئته
الطبيعية واالجتماعية ،وتنمية قدراته
منتجا
ع�ضوا
لالعتماد على نف�سه وجعله
ً
ً
يف املجتمع  ،وات�ساقا م��ع ه��ذا االهتمام
ف�إن هناك الكثري من النماذج من ال�شباب
الذين قهروا �إعاقتهم الب�صرية وك�سروا
هاج�س الظالم والعتمة ،ب�سالح الإرادة
والأم����ل ،وجن��ح��وا يف اج��ت��ي��از العوائق
وت��و���س��ي��ع ق��اع��دت��ه��ا امل��ع��رف��ي��ة ،ع��ن طريق
حا�سة ال�شم التي ا�ستعا�ضوا بها يف هواية

���ص��ن��اع��ة ال��ع��ط��ور ،ل��ت��ك��ون ه��م��زة و�صل
تربطهم بزبائنهم املكفوفني واملب�صرين،
وتعو�ضهم عن نعمة الب�صر التي فقدوها.
الكفيف بدر احد ه��واة ت�صنيع العطور،
يقول :نظرا لقوة ال�شم لدى الكفيف والتي
ي�ستطيع من خاللها التمييز بني اخلامات
اجليدة وال�سيئة يف ال�سوق بغ�ض النظر
ع��ن امل��ارك��ات وان��واع��ه��ا اتتني الفكرة
من خ�لال املوهبة التي حبانا الله فقمت
ب�صقلها من خالل اجلمعية.
نحن علينا ان ن��ق��وم باختيار ال��روائ��ح
للعميل من خالل اخلامات املوجودة لدينا
بكميات حمددة وبدقة متناهية ح�سب ما
يرغب فيه العميل وم�سمى العطر � -سواء
كان �شرقيا او غربيا  -الذي يريده وبعدها
يقوم االخ���وان يف اجلمعية بخلطها مع
بع�ض بعد ان نحدد لهم الكمية املطلوبة.
وق���ال :مل�ست ردود فعل ع��دي��دة م��ن قبل

ال���زب���ائ���ن ب�ي�ن الإع����ج����اب وال��ده�����ش��ة من
�إب��داع��ه��م يف تركيب ال��ع��ط��ور ع��ن طريق

حا�سة ال�شم وا�ستنكار البع�ض الآخر لها.
وعن اخللطات والأدوات امل�ستخدمة و�آلية

الت�صنيع ،ق���ال :ان���ه ي�ستخدم ال��زي��وت
العطرية واملثبتات الكيماوية� ،إ�ضافة �إىل
�أنابيب القيا�س املزودة ب�أرقام القيا�سات
ب��ط��ري��ق��ة ب���راي���ل وح��ق��ن ل��ق��ي��ا���س امل���واد
ال�سائلة.وبني �أن��ه واج��ه حتديات عديدة
يف ب��داي��ة م�شروعه� ،أب��رزه��ا فكرة تقبل
ال��زب��ائ��ن ال�����ش��راء م��ن منتجاتها وكيفية
ت�صنيع العطور باجلودة املطلوبة.
وق���ال الكفيف عبدالعزيز :نحن نقي�س
ميزانية ال��ع��ط��ور على حا�سة ال�شم يف
ال��زي��وت العطرية ف�لا اح��د ي�ستطيع ان
يقي�سها ب�أف�ضل من ال�شم.
العطور بحر وا�سع ونحن املكفوفون مل
ن�أخذ منه �سوى نقطة من خ�لال ال��دورة
التي اخذنا وان �شاء الله نحن قادمون
ح���ي���ث ت��ع��ت�بر ه�����ذه اول خ���ط���وة ل���دى
املكفوفني و�سوف ن�ستمر اىل القمة.
م��ن جهته ق��ال ه���زاع ال��دو���س��ري مندوب

ال�شركة ال�شريك مع جمعية كفيف :قمنا
بعمل مبادرة مع اجلمعية بحيث اننا نخرج
عطارين من املكفوفني ومدة هذه املبادرة
���ش��ه��ر لت�صميم ال��ع��ط��ور ،واالن �أ���ص��ب��ح
الكفيف جاهزا بان ي�صمم �أي عطر ح�سب
مزاج العميل وا�ستطاعوا ان ينتجوا خالل
هذا املعر�ض عدة عطور لطلبات زبائن.
وع��ن ط��ري��ق متييز الكفيف ب�ين العطور
ق���ال :ان ال��ل��ه ح��رم الكفيف النظر ولكن
عو�ضه الله بقوة رائحة ال�شم والتمييز بني
الروائح بالإ�ضافة اىل قوة ذاكرتهم.
نحن نقوم بتجهيز الزيوت العطرية وهو
ي��ب��د�أ يف �شمها وم��ن ث��م ي��ق��وم بتوجيهنا
باختيار الكمية التي يراها منا�سبها جرام
جرامني على ح�سب ما يراه العطار الكفيف
وبعد م��ا ينتهي م��ن اع���داده يخربنا بانه
انتهى منه ونحن نقوم ب�إكمال الباقي.

المملكة  ..مصدر المعلومة الصحيحة
والموثوقة لإلعالم العالمي
عبداهلل �صقر  -مركز املعلومات

يف  19م��ن اب��ري��ل ع��ام  1967ن�شرت "البالد"
خ�بر ًا حتت عنوان "كربيات ال�صحف الأمريكية
ت�شيد بجهود اململكة لت�أمني راحة احلجاج" حيث
نوهت فيه تلك ال�صحف ب��ال��دور الطالئعي الذي
تقوم به اململكة خلدمة احلجاج �إ�ضافة اىل م�شروع
تو�سعة احلرم املكي والإ�صالحات الداخلية.
وقد ن�شرت تلك ال�صحف �صور ًا ومقاالت �أ�شادوا
فيها باململكة وما تقدمه من الت�سهيالت للحجاج.
عرب التاريخ تعد �شعرية احل��ج م��ادة د�سمة يف
الإع�لام العاملي وذل��ك كون احلج فري�ضة على كل
م�سلم �أيا كان عرقه او جن�سيته وهناك املاليني من
امل�سلمني موزعون يف اقطار الأر�ض كافة فال تخلو
�أي بلد من وجود مواطنني م�سلمني بها
كما كان للمملكة ن�صيب الأ�سد يف ت�سليط ال�ضوء
عليها من قبل الإع�ل�ام وال�صحافة العاملية خالل
مو�سم احلج
كونها البلد املقد�س الذي يفد �إليه احلجيج.
ف��ف��ي  31م��اي��و 1943م  ،ن�����ش��رت جم��ل��ة الي��ف
الأمريكية  -الوا�سعة االنت�شار �آن���ذاك  -تقري ًرا
مو�سعا حتت عنوان (مكة)
ً
وه��و عن (مكة املكرمة) وقد�سية مكانها  .وقالت
امل��ج��ل��ة� :إن مكة �أق��د���س بقعة على وج��ه الأر����ض
يتوجه قرابة
بالن�سبة للم�سلمني ويف ك��ل ي��وم
ّ
 300,000,000من (�أم��ة حممد) من خمتلف
بقاع العامل �صوب امل�سجد احلرام لل�صالة خم�س
مرات يوم ًيا ,بينما يقوم �أكرث من  250,000منهم
ب�أداء فري�ضة احلج مرة يف العام.
حاول حمررا املجلة بو�ش والندري �أثناء زيارتهما
للمملكة ع��ام 1943م احل�صول على العديد من
ال�����ص��ور ل�ل�أم��اك��ن املقد�سة يف مكة امل��ك��رم��ة ،ومل
يتمكنا �آن���ذاك من احل�صول على بغيتهم �إال من
نقاط البيع يف القاهرة وبومباي !!
وخل�صت املجلة بعد �أن �أف��ردت �صفحتني عن هذا
احل��دث ال�سنوي �أن مكة تنب�ض باحلياة اليومية
للنا�س يف جميع �أنحاء اململكة والعامل.
�أدركت اململكة ومنذ ت�أ�سي�سها عل يد امللك امل�ؤ�س�س
 ..و�صو ًال اىل عهد امللك �سلمان �أهمية الإعالم يف
نقل ال�صورة احلقيقية عن اململكة وكثري ًا ما يوجه

 277مؤسسة عاملية
وإقليمية ومحلية و 725
صحف ًّيا من حول العالم

عام 1943م ح�صلت جملة اليف الأمريكية على �صور مكة املكرمة من م�سلمني بالقاهرة
وبومباي واليوم توفر اململكة للإعالم العاملي املعلومة وال�صور يف ثوان
امللك �سلمان حفظه الله خ�لال لقائه بالإعالميني
ب�ضرورة �إبراز ر�سالة اململكة و�إ�سهاماتها للعامل.
كما ا�ست�شرفت القيادة الر�شيدة من خالل خطتها
الطموحة ر�ؤية � 2030أن الإعالم يجب �أن يكون

يف امل�ستوى ال��ذي يعرب عن طموحات وتطلعات
اململكة ويعك�س �صورة املكانة املرموقة للمملكة
يف املجاالت املختلفة ومنها املجال الديني وذلك
من خالل النه�ضة احلقيقية التي ت�شهدها اململكة

يف جمال التحول الرقمي وال��ذي يعد �أح��د ركائز
الر�ؤية.
كما �إن �إبراز �إجنازاتها ور�سالتها وما تقدمه نحو
الب�شرية يف مو�سم احل��ج �أو �أي حمفل �آخ��ر من
املحافل التي تت�صدرها ال يت�أتى �إال من خالل �إعالم
ق��وي وميلك تقنية وك��ف��اءة عالية يف االت�صاالت
ون�شر ال�����ص��ورة واخل�ب�ر وق���ادر على التوا�صل
م��ع اجلميع م��ن خ�لال �إخ���راج املعلومة بال�شكل
ال�صحيح حتى يكون امل�صدر الرئي�سي الذي يغذي
ال�صحافة والإعالم العاملي باملعلومات ال�صحيحة
عن اململكة.
ِ
تكتف اململكة ب�سيا�سة الباب املفتوح يف تعاملها
مل
مع كافة و�سائل الإع�لام العاملي يف كافة املجاالت
ومنها مو�سم احلج  ..بل وفرت له�ؤالء الإعالميني
�آخ��ر ما تو�صل اليه العلم من تطوير ملحوظ يف
البنية الرقمية املتينة.
وال��ت��ق��دم العاملي يف ج���ودة �سرعة الإن�ترن��ت يف
اجليل اخلام�س والذكاء اال�صطناعي لكي ي�ؤدوا
ر�سالتهم على �أمت وجه
كما مت تكليف م��راف��ق�ين �إع�لام��ي�ين لت�سهيل �أداء
الو�سائل الإع�لام��ي��ة امل�ست�ضافة ملهامها و�إن��ف��اذ
خططها الإعالمية ،والتن�سيق مع الهيئة العامة
ل�ل��إع�ل�ام امل��رئ��ي وامل�����س��م��وع ب��ا���س��ت��خ��راج جميع
تخول
الت�صاريح "الإعالمية والأمنية" ال��ت��ي
ّ
ل�ل�إع�لام��ي�ين ال��ع��م��ل وال��ت�����ص��وي��ر داخ���ل امل�شاعر
املقد�سة ،وكذلك الت�صاريح الالزمة للت�صوير يف
احلرم املكي و�ساحاته.

منذ عامني اطلقت وزارة االعالم املركز
الإعالمي االفرتا�ضي للحج وهي خدمة
رقمية يف �إط��ار التحول الرقمي الذي
ي�شهده القطاع الإع�لام��ي لال�ستجابة
للمتطلبات الإعالمية املحلية والدولية
ل��ت��وف�ير �أف�����ض��ل اخل��دم��ات للإعالميني
الذين يقومون بتغطية موا�سم احلج من
داخل اململكة ويف جميع �أنحاء العامل.
وق���د ق���دم امل���رك���ز يف احل���ج امل��ن�����ص��رم
خ��دم��ات��ه بخم�س ل��غ��ات ،ه��ي العربية
والإجن��ل��ي��زي��ة والفرن�سية والأوردو
وامل�لاي��و ،للمرة الأوىل يف ه��ذا العام،
من �أجل الو�صول �إىل �أكرب عدد ممكن
م��ن ال�صحفيني ح���ول ال���ع���امل .و�شهد
املركز ت�سجيل � 725صحف ًّيا من حول
العامل لال�ستفادة من خدماته ،بزيادة
 % 13عن العام املا�ضي ،فيما بلغ
العدد الإجمايل للم�ؤ�س�سات الإعالمية
امل�سجلة  277م�ؤ�س�سة عاملية و�إقليمية
وحملية ،ت�ضم ك�برى وك���االت الأن��ب��اء
الدولية وال�شبكات الإخبارية والرقمية.
ورف����ع ف��ري��ق ع��م��ل امل���رك���ز الإع�ل�ام���ي
االف�ترا���ض��ي  1112م��ادة للإعالميني
امل�سجلني ما بني �صور ومقاطع فيديو
ح�صرية ،بزيادة  % 117عن املحتوى
امل���ق��� ّدم ع���ام 1441هـ ،ف��ي��م��ا و�صلت
عمليات التحميل �إىل نحو � 13أل��ف
ع��م��ل��ي��ة حت��م��ي��ل ل��ل��م��ح��ت��وى امل���رف���وع،
ب���زي���ادة  ،% 53م���ا ي��ع��ك�����س �إق���ب���الاً
متزاي ًدا من الإعالميني الدوليني على
املحتوى ال��ذي وفرته املن�صة الرقمية
للمركز على مدار ال�ساعة.
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البرهان يثمن دعم المملكة لالتفاق السياسي في السودان
اخلرطوم  -البالد

�أث��ن��ى رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����س��ي��ادة الإن��ت��ق��ايل
ال��ف��ري��ق �أول رك���ن عبدالفتاح
الربهان على الأدوار
امل���ت���ع���اظ���م���ة ال���ت���ي
ت�������ض���ط���ل���ع ب��ه��ا

اململكة العربية ال�سعودية لدعم الفرتة االنتقالية
والتحول الدميقراطي يف ال�سودان.
و�أكد خالل لقائه بالق�صر اجلمهوري �أم�س ،علي
بن ح�سن جعفر �سفري خادم احلرمني ال�شريفني
باخلرطوم ،امل�ضي قدم ًا ال�ستكمال هياكل ال�سلطة
الإنتقالية.

تخريج دورة الدراسات الفنية الجوية

من جانبه ،نقل ال�سفري جعفر ،تهاين وتربيكات
خ����ادم احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن
عبدالعزيز ،و�سمو الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان،
بالو�صول للإتفاق ال�سيا�سي التاريخي الذي
و�ضع ال�سودان على م�سار االنتقال الدميقراطي،
وعودة الدكتور عبدالله حمدوك ملن�صبه ،م�شري ًا

كلمة

�إىل �ضرورة العمل على حتقيق �آم��ال وتطلعات
ال�شعب ال�سوداين.
و�أ���ض��اف ال�سفري ال�سعودي� ،أن اللقاء تناول
ال��ع�لاق��ات الثنائية ب�ين البلدين و�سبل دعمها
وتطويرها ،م�ؤكد ًا ا�ستعداد اململكة لتقدمي كافة
امل�ساعدات لإجناح الفرتة االنتقالية .

وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع البرازيل
برازيليا  -وا�س

الظهران -البالد

رعى الأمري الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات اجلوية امللكية ال�سعودية،
حفل تخريج الدورة ( )134من طلبة معهد الدرا�سات الفنية للقوات اجلوية بالظهران.
كما قام �سمو قائد القوات اجلوية بتكرمي �أولياء �أمور الطلبة املتفوقني يف برامج التدريب
اخلارجية بالواليات املتحدة الأمريكية ،التي ُتعد املبادرة الأوىل من قيادة القوات اجلوية
لتكرمي �أولياء �أمور الطلبة.

جائزة عالمية للعيسى
�أو�سلو -وا�س

منحت جلنة جائزة "باين اجل�سور" الرنويجية الأمني العام لرابطة العامل
الإ�سالمي رئي�س هيئة علماء امل�سلمني ال�شيخ الدكتور حممد بن عبدالكرمي
العي�سى ،جائزتها العاملية لعام  .2021و�أكدت اللجنة �أن العي�سى عمل على
ملمو�س ،وب�سالم
إ�سهام
ٍ
جت�سري العالقة بني �أتباع الأديان واحل�ضارات ب� ٍ
ووئام بني الأمم واتباع الأدي��ان ،ومبكافحة الأيديولوجيات
املتطرفة .وت�سلم الدكتور العي�سى اجلائزة يف احتفاء
ح�ضور كب ٍري من قيادات
بالعا�صمة الرنويجية ،و�سط
ٍ
�سيا�سية و�أممية وبرملانية عاملية ،ور�ؤ�ساء كربى
املنظمات العاملية.
و�أو�ضح الأمني العام لرابطة العامل الإ�سالمي،
يف كلمة له خ�لال االحتفاء� ،أن احلديث عن
"بناء اجل�سور" جت�سيد للم�شاركة الفاعلة
ل�صناعة ال�����س�لام ،و�أن ال��ب��ن��اء يعني العمل
الفعلي ،من �أجل الو�صول �إىل بر الأمان ،حيث
بوابة التفاهم والتعاون ،و�صو ًال ل�سالم عاملنا
ووئام املجتمعات الوطنية حول العامل.

عقد الأم�ير في�صل بن فرحان بن عبدالله وزير
اخلارجية� ،أم�س جل�سة مباحثات ر�سمية مع
عدد من الوزراء يف جمهورية الربازيل ،برئا�سة
وزي���ر ال��ع�لاق��ات اخل��ارج��ي��ة ك��ارل��و���س �ألبريتو
فران�سا ،وع�ضوية كل من وزير الطاقة واملعادن
بينتو كو�ستا ليما البوكريكي ،ووزير ال�سياحة
جيل�سون ما�شادو نيتو ،وم�ست�شار الرئي�س
لل�ش�ؤون اال�سرتاتيجية الوزير رو�شا فالفيا.
وج���رى خ�ل�ال اجلل�سة ا���س��ت��ع��را���ض ال��ع�لاق��ات
ال�سعودية ال�برازي��ل��ي��ة و�سبل تعزيزها نحو
�شراكة وثيقة يف خمتلف امل��ج��االت ،و�أهمية
تكثيف العمل الثنائي امل�����ش�ترك يف الق�ضايا
الإقليمية والدولية التي تخدم م�صالح البلدين

ال�صديقني.
وتطرقت جل�سة املباحثات �إىل �أوج���ه تعاون
البلدين يف العديد من املجاالت خا�صة الطاقة،
كما تناولت تطوير اال�ستثمارات بني البلدين

خا�صة يف �ضوء ر�ؤية اململكة .2030
ح�ضر اجلل�سة �سفري خادم احلرمني ال�شريفني
لدى الربازيل علي بن عبدالله باهيثم ،ومدير
عام مكتب وزير اخلارجية عبدالرحمن الداود.

ارتفاع معدالت النمو غري النفطي ..اجلدعان:

سياسات الحكومة تجاه الجائحة حققت االستقرار
الريا�ض -البالد

�أك���د وزي���ر امل��ال��ي��ة حممد ب��ن عبدالله اجل��دع��ان� ،أن
ال�سيا�سات والإج���راءات الواقعية وامل�س�ؤولة التي
اتخذتها احلكومة يف التعامل مع جائحة فريو�س
ك��ورون��ا ح���دّت م��ن ال��ت��داع��ي��ات الإن�����س��ان��ي��ة واملالية
واالقت�صادية ،وو�ضعت البالد يف م�سار اال�ستقرار.
وبينّ خالل كلمته االفتتاحية لندوة اال�ستقرار املايل
التي عُقدت ن�سختها ال�ساد�سة �أم�س بالريا�ض� -أن�سيا�سات املالية العامة تعمل على حتقيق التوازن بني
ا�ستدامة املالية العامة وتعزيز النمو االقت�صادي لدعم
مرحلة التحول االقت�صادي واالجتماعي التي ت�شهدها
اململكة وف ًقا لر�ؤية  ،2030م�شريًا �إىل �أن احلكومة
�أطلقت جمموعة من الإ�صالحات املالية واالقت�صادية
التي تهدف �إىل تغيري �شامل وكلي لالقت�صاد ،لإحداث

نقلة تنموية كربى على املدَيني املتو�سط والطويل.
ويف اجلل�سة احل��واري��ة الأوىل للندوة التي حملت
ع��ن��وان "اال�ستدامة املالية" ،و���ش��ارك فيها وزي��ر
االقت�صاد والتخطيط في�صل الإبراهيم� ،أك��د وزير

املالية �أن ال�سيا�سات املالية التي تتبعها اململكة اليوم
تراعي اال�ستقرار املايل وتفادي �أية �آثار �سلبية على
االقت�صاد ،مبي ًنا �أن اال�ستقرار امل��ايل يُعد عن�صرًا
مهمًا لالقت�صاد ككل ،ولي�س للقطاعني العام واخلا�ص
وح�سب.
ول��ف��ت النظر �إىل �أن اقت�صاد اململكة �شهد تعافيًا
تدريجيًا منذ منت�صف العام 2020م ،وب�شكل �أقوى
خالل العام اجلاري ،م�شريًا �إىل ارتفاع معدالت النمو
الإيجابية يف القطاع غري النفطي احلقيقي الذي بلغ
 %8.4يف الربع الثاين من العام اجلاري بقيادة من
القطاع اخل��ا���ص ال��ذي �سجل من��و ًا مبعدل ،%11.1
وكذلك منو الأن�شطة غري النفطية مبعدل  ،%6.2للربع
الثالث ،مم��ا انعك�س على النتائج الإيجابية لأداء
املالية العامة.

تمكين المرأة في مسارات التنمية الشاملة
الريا�ض -البالد

خرج م�ؤمتر متكني امل��ر�أة ودوره��ا التنموي يف
عهد امل��ل��ك �سلمان ،ال���ذي نظمته جامعة الإم���ام
حممد بن �سعود الإ�سالمية على مدى يومني بـ11
تو�صية لدعم ومتكني وحتفيز م�شاركة القوى
الن�سائية الوطنية يف خمتلف م�سارات التنمية
االقت�صادية الراهنة.
و�أب����ان رئي�س جامعة الإم����ام حممد ب��ن �سعود
الإ�سالمية الدكتور �أحمد بن �سامل العامري خالل
اجلل�سة اخلتامية �أن امل���ؤمت��ر وامل�شاركني فيه
نظروا بتقدير ع��الٍ �إىل ما حتقق من �إجن��ازات
يف جم��ال متكني امل���ر�أة يف عهد خ��ادم احلرمني
ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل
�سعود �-أي��ده الله -التي منها :تطوير الأنظمة
والت�شريعات املمكنة ل��ل��م��ر�أة ,ومنها :الأنظمة
وال��ل��وائ��ح والتعاميم العدلية ،ون��ظ��ام العمل،

وال��ق��رارات العدلية التي ع��ززت حقوق امل��ر�أة،
وال�سيا�سات امل��ع��ززة ل���دور امل����ر�أة التنموي"،
م��ن��وه�� ًا بالتو�سع يف ن�سب توظيف امل����ر�أة يف
خمتلف املجاالت ،ومنها القطاعات :الدبلوما�سية،
العدلية ،الع�سكرية ،الطاقة ،وغريها ،مبا حقق
امل�ستهدف يف الر�ؤية ال�سعودية  2030يف �أقل
من ن�صف املدة ،وزيادة م�شاركة املر�أة يف التنمية
االقت�صادية ،وارت��ف��اع ن�سبة متكني امل���ر�أة يف
املنا�صب القيادية يف القطاع العام واخلا�ص؛ لذا
ُ�ص ِّنفت اململكة ،الدولة الأكرث تقدم ًا و�إ�صالح ًا بني
مئة وت�سعني دولة حول العامل يف تقرير "املر�أة،
�أن�شطة الأع��م��ال ،القانون "2020 ،ال�صادر من
البنك الدويل.
ت�ضمنت التو�صيات ،جتديد اخلطاب املجتمعي
امل��ع��زز ملكانة امل���ر�أة ب�برام��ج �إع�لام��ي��ة وثقافية،
وحت�سني ال�����ص��ورة النمطية غ�ير الواقعية عن

مكتسبات وتوصيات
 1تطوير األنظمة والتشريعات
 2تجديد الخطاب المجتمعي
 3تعزيز المشاركة في التنمية
 4استدامة في التعليم والعمل
املر�أة ال�سعودية بدعوة م�ؤ�س�سات الإعالم الدويل
لالطالع على م�ؤ�شرات متكني املر�أة ال�سعودية من
م�صادرها املوثوقة.
و�أكدت �أهمية ت�أهيل وا�ستثمار الكفاءات الن�سائية
الوطنية؛ للم�شاركة يف املحافل الدولية لتغيري

ال�صورة الذهنية عن امل��ر�أة ال�سعودية ،وزي��ادة
التوعية الإعالمية وال�برام��ج االجتماعية التي
ت�سهم يف املحافظة على القيم وال�تراث الأ�صيل
للمر�أة ال�سعودية املعزز للو�سطية واالعتدال وفق
تعاليم ال�شريعة الإ�سالمية.
كما ا�شتملت على �إن�شاء من�صة �إعالمية تعر�ض
معلومات و�إح�����ص��اءات حم��دث��ة ع��ن الإجن���ازات
ال�سعودية يف جميع ما يتعلق باملر�أة ون�شرها
ب��ل��غ��ات خم��ت��ل��ف��ة ،وت��وظ��ي��ف الإع��ل��ام ال��رق��م��ي؛
للتعريف بالدور املحوري للمر�أة ال�سعودية يف
عملية التنمية ال�شاملة.
و����ش���ددت ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر �أداء ال��ق��ي��ادات
الأك����ادمي����ي����ة ال��ن�����س��ائ��ي��ة مب���ا ي��ح��ق��ق ال��ك��ف��اءة
واال���س��ت��دام��ة ،وف��ت��ح ب��رام��ج تعليمية ل��ل��م��ر�أة
ال�سعودية يف م�ؤ�س�سات التعليم ال��ع��ايل تلبي
احتياجات �سوق العمل امل�ستقبلي.

الشورى يشارك في اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي
الريا�ض  -البالد

ي�شارك رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبدالله
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف �أعمال اجتماعات
اجلمعية العمومية لالحتاد الربملاين الدويل يف دورتها
الـ  ،143و�أعمال اجتماعات املجل�س احلاكم لالحتاد،
ال��ت��ي �س ُتعقد يف العا�صمة الإ�سبانية م��دري��د اب��ت��داء
من اليوم وحتى  30نوفمرب احل��ايل ،حتت عنوان "
التحديات املعا�صرة للدميقراطية وبناء املجتمع".

و�أ�شار د� .آل ال�شيخ �إىل �أن م�شاركة جمل�س ال�شورى
ت�أتي جت�سيد ًا لتوجيهات حكومة اململكة بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني  -حفظهما
الله -يف امل�شاركة الفاعلة يف املحافل الدولية ت�أكيد ًا
للدور املحوري الذي متثله اململكة يف خدمة الق�ضايا
امللحة التي ي�شهدها العامل.
و�أو�ضح �أن املناق�شات التي �ستتم خالل االجتماعات ،
�ستتطرق للعديد من املو�ضوعات ذات االهتمام العاملي

يف احلفاظ على ال�سالم الدويل الدائم ،ودور الربملانات
يف الت�صدي ملخاطر حتويل م�سار عمليات نقل الأ�سلحة،
واجلهود الدولية القائمة لإنهاء خماطر جائحة كورونا،
ودف��ع اجلهود الدولية لت�أمني انت�شار اللقاحات عاملي ًا
مبا ي�سهم يف الت�صدي لهذا الوباء� ،إ�ضاف ًة �إىل مناق�شة
ال��ت��داب�ير ال��دول��ي��ة ل��ت���أث�يرات تغري امل��ن��اخ على امل��وارد
الطبيعية ،ودور ال�برمل��ان��ات يف احل��ف��اظ على البيئة
واملياه .و�ست�شهد م�شاركة �أع�ضاء وفد جمل�س ال�شورى

ع���ددًا م��ن االجتماعات التي �ستعقدها اللجان الأرب��ع
الدائمة لالحتاد الربملاين الدويل.
وي�ضم وف��د املجل�س ،نائب رئي�س املجل�س الدكتور
م�شعل بن فهم ال�سلمي ،والأم�ين العام للمجل�س حممد
بن داخ��ل املطريي ،و�أع�ضاء املجل�س �أع�ضاء اللجان
الأربع الدائمة خالد بن حممد البواردي ،والدكتورة مها
بنت عبدالله ال�سنان ،والدكتور غازي بن في�صل بن زقر،
وهدى بنت عبدالرحمن احللي�سي.

(تيسير) تنظم حفل زواج جماعيا لذوي اإلعاقة
الريا�ض -البالد

تنظم جمعية تي�سري مل�ساعدة ذوي الإعاقة على الزواج
"حفل الزواج اجلماعي الأول لذوي الإعاقة" م�ساء الأحد
بفندق مدارمي كراون مبدينة الريا�ض.
و�أو�ضح رئي�س اجلمعية �سلمان بن ظافر ال�شهري� ،أن
عدد ذوي الإعاقة الذين �سجلوا وانطبقت عليهم ال�شروط
يبلغ � 100شاب و�شابة مق�سمني بني �سليم وذوي �إعاقة..
وبينّ �أن من �أبرز �شروط هذا امل�شروع هو �أال يتزوج ذو
�إعاقة من ذات �إعاقة بل البد �أن يكون �أحد طريف العالقة
الزوجية �سليم ًا ،مو�ضح ًا �أن الهدف من هذا ال�شرط هو
�أن ت�ضخ اجلمعية للمجتمع �أ�سرة �سليمة ..وقال� :إن عدد
الرجال ال�سليمني يبلغ ت�سعة وع��دد املعوقني  ،41فيما

الن�ساء � 41سليمات و  9معوقات� ..أي �أن العدد الإجمايل
للرجال يبلغ  50بني �سليم وذي �إعاقة والن�ساء � 50أي�ض ًا
بني �سليمة وذات �إعاقة..
وق��ال� :إن الهدف هو �إر�سال ر�سالة للمجتمع مفادها �أن
ال�شخ�ص ال�سليم (رج ًال �أو �إم��ر�أة) من املمكن �أن يتزوج
�أو تتزوج من ذي �إعاقة و�أن زواجهما من املمكن �أن يكون
ناجح ًا وحياتهما �سعيدة وموفقة؛ حتقيق ًا لهدف نبيل
وهو دمج ذوي الإعاقة يف املجتمع  ،و�أن �إقبال الرجال
على ال��زواج من �سيدات ذوات �إعاقة ،و�سيدات �سليمات
على الزواج من رجال ذوي �إعاقة م�ؤ�شر جميل على تقبل
املجتمع لفئاته وعلى ما يتمتع به جمتمعنا من �صفات
خريية وترابط وتعا�ضد.
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تمكين المرأة

ت�شهد اململكة بقيادة خادم احلرمني
ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب���ن عبد
ال��ع��زي��ز ،و�سمو ويل ع��ه��ده الأم�ير
حم���م���د ب����ن ����س���ل���م���ان� ،إجن��������ازات
ومكت�سبات ن��وع��ي��ة غ�ير م�سبوقة
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ول�ل�إن�����س��ان
ال�سعودي؛ متثل نقطة حتول كربى
ي�سجلها التاريخ ب�أحرف من نور،
يف ت��ع��زي��ز ال��ن��ج��اح��ات ال�سعودية
ال����رائ����دة يف االرت����ق����اء ب��احل��ا���ض��ر
وخ���و����ض غ��م��ار امل�����س��ت��ق��ب��ل ب��ر�ؤي��ة
ط��م��وح��ة ت��وا���ص��ل �إده���ا����ش ال��ع��امل
وم��راك��ز الت�أثري ال���دويل مبنظومة
الإجن����������ازات امل��ت��ح��ق��ق��ة يف زم���ن
قيا�سي والإ�صالحات اجلريئة التي
ه��ي���أت كافة �سبل التفوق لالن�سان
ال�����س��ع��ودي وامل��ك��ت�����س��ب��ات ال��ك�برى
للمر�أة ال�سعودية التي �أخذت مكانها
ال�لائ��ق يف م��واق��ع العمل والتنمية
لتتبو�أ مراكز قيادية حملية ودولية.
ف���ال���ي���وم ت���ت���زاي���د ن�����س��ب ت��وظ��ي��ف
امل�����ر�أة يف خم��ت��ل��ف التخ�ص�صات
وال���ق���ط���اع���ات ،وف����ق امل�����س��ت��ه��دف��ات
الطموحة ال�ستثمار الرثوة الب�شرية
ال��وط��ن��ي��ة؛ ت��رج��م��ة اله��ت��م��ام ودع��م
القيادة من خالل برامج ومبادرات
احلكومة والقطاع اخل��ا���ص ،حيث
ت��ه��ي���أت ك���ل ال��ف��ر���ص وم�����س��وغ��ات
ال�شراكة الكاملة للمر�أة ال�سعودية
يف التنمية ،ومل يعد هناك ما يحول
دون حت��ق��ي��ق دوره�����ا ع��ل��ى ال��وج��ه
الأك���م���ل ع��ل��م��ا وع��م�لا وم�����س���ؤول��ي��ة
جمتمعية باعتبارها ن�صف املجتمع.
ومع هذه الإجنازات ي�شهد اخلطاب
املجتمعي تطورا� ،أكد �أهميته م�ؤمتر
متكني امل��ر�أة؛ تعزيزا لدورها الذي
ي�����ش��ه��د ت��ف��اع�لا ق���وي���ا م���ن الإع��ل��ام
وامل�ؤ�س�سات وامل���ؤ���ش��رات العاملية،
�سواء يف التنمية املحلية �أو متيزها
يف املحافل الدولية.

ً
رياال سعر القمح
()1,440
للموسم القادم
الريا�ض  -البالد

�أعلنت امل�ؤ�س�سة العامة للحبوب ع��ن انتهاء مو�سم ا�ستالم القمح املحلي
للعام 1443/1442ه����ـ ,وذل��ك بتوريد �صايف كمية ( )576,024طن ًا بقيمة
بلغت نحو ( )767مليون ريال ،وبارتفاع  %49عن املو�سم الزراعي املا�ضي
1442/1441هـ.
و�أو���ض��ح حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للحبوب املهند�س �أحمد بن عبدالعزيز
الفار�س �أن امل�ؤ�س�سة -ونتيج ًة لأمتتة جميع الإج���راءات -ا�ستكملت �صرف
م�ستحقات املزارعني بعد انتهاء مو�سم اال�ستالم بفرتة مل تتجاوز الأ�سبوعني،
م�شري ًا �إىل �أن عمليات ال�صرف كانت على دف��ع��ات منذ ب��دء املو�سم ،وذل��ك
لـ( )2077مزرعة؛ منها ( )18دفعة للمزارعني الأفراد ،و( )7دفعات للمزارعني
املتعاقدين مع �شركات ،وب�صايف قيمة �إجمالية بلغت ()36/767,272,831
ريا ًال ،بعد خ�صم مديونيات ال�صناديق.
و�أكد حمافظ امل�ؤ�س�سة �أن �سعر �شراء القمح املحلي من املزارعني هذا املو�سم
بلغ ( )1,375ري��ا ًال للطن مقارنة ب��ـ( )1,250ري��ا ًال للطن يف املو�سم املا�ضي,
وذلك متا�شي ًا مع حركة الأ�سعار العاملية للقمح .كما �أقر جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة
م�ؤخر ًا زيادة �سعر ال�شراء للمو�سم القادم 2022م مب�شيئة الله �إىل ()1,440
ري��ا ًال ،وذل��ك يف �إط��ار حر�ص الدولة -حفظها الله -على عدالة �سعر ال�شراء
وحفظ ًا حلقوق املزارعني.

" الغذاء والدواء" تؤكد
على الشفافية
الريا�ض -البالد

التقى الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للغذاء وال���دواء الدكتور ه�شام ب��ن �سعد
اجل�ضعي ،يف مقر الهيئة الرئي�سي بالعا�صمة الريا�ض �أم�س ،بعد ٍد من ر�ؤ�ساء وممثلي
�شركات الأجهزة الطبية ،وذلك �ضمن برنامج اللقاءات الدورية مع القطاع اخلا�ص
الهادفة �إىل تعزيز التوا�صل وال�شفافية.
ب�شكل م�ستمر �إىل حت�سني وتطوير
ت�سعى
"الهيئة"
و�أو�ضح الدكتور اجل�ضعي� ،أن
ٍ
الإجراءات ،م�ؤكدًا على �أن عملية ا�ستحداث وت�صميم احلوافز اخلا�صة بن�شاط الأجهزة
الطبية مرتبطة ب�شركائنا يف القطاع اخلا�ص من �شركات وم�ؤ�س�سات وم�صانع.
و�أ�شار �إىل �أهمية �إ�شراك العميل وا�ستقبال �آراء ومقرتحات ومالحظات ال�شركات
وامل�ستثمرين على لوائح " الغذاء والدواء" قبل اعتمادها ،وذل��ك من خالل من�صة
(ا�ستطالع) ،ومن �ش�أن ذلك رفع م�ستوى جودة املخرجات ،وتعزيز ال�شفافية يف البيئة
التنظيمية.
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض ر�ؤية "الهيئة" و�إ�سرتاتيجيتها ،وم�ؤ�شرات �أداء قطاع
الأجهزة الطبية و�أبرز اخلطط واملبادرات وامل�شاريع التي ت�ستهدف هذا املجال ،وذلك
لتعزيز مبد�أ ال�شراكة مع قطاع الأعمال.
و ُنوق�ش يف اللقاء ع��ددًا من املو�ضوعات واالق�تراح��ات التي ت�سهم يف تعزيز ودعم
م�ستوى اخلدمات املقدمة من " الهيئة" ،مع الت�أكيد على �أهمية ا�ستمرار التوا�صل مع
�شركات الأجهزة الطبية.
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شجرة مستديمة تزرع وتتكاثر عن طريق الترقد في التربة

الورد المديني  ..مذاق مميز ورائحة ذكية
البالد ـ عبد الهادي المالكي

ت�شتهر املدينة املنورة منذ القدم بزراعة الورد والنعناع املديني اللذين يكرث الطلب وال�شراء عليهما من قبل زوار طيبة الطيبة
وقا�صدي امل�سجد النبوي القادمني من داخل اململكة وخارجها ،خا�صة يف ف�صل ال�شتاء لتقدميها كهدايا لعوائلهم و�أ�صدقائهم حتى
�أ�صبحت من العالمات التي متيزت بها املدينة املنورة .والورد املديني له �شهرته بعد ورد الطائف ن�سبة �إىل مكان زراعته لأنه
يزرع يف �ضواحي املدينة املنورة كابيار املا�شي.
وق���ال �أح���د م�لاك م���زارع ال���ورد �إن
ال����ورد امل��دي��ن��ي ���ش��ج��ره م�ستدمية
تزرع وتتكاثر عن طريق العقلة �أو
عن طريق الرتقد يف الرتبة �أو عن
طريق الرتقيد الهوائي وان �أف�ضل
الأوق����ات ل��زراع��ت��ه ي��ك��ون يف نهاية
ف�صل ال�شتاء .
وبني �أن �شجرة الورد تبد�أ بالإنتاج
بعد �ست �أ�شهر من الزراعة ويكون
انتاجها قليال ويزيد االنتاج بزيادة
عمر ال�شجرة فكلما كربت وازدادت
يف العمر يكون الزيادة يف الإنتاج
والعطاء.

تقليم األشجار

وا�ضاف �أن��ه بعد م��رور �سنتني يتم
تقليم ال���ورد وذل��ك بق�ص ال�سيقان
املرتفعة و�إع��ادة طول ال�شجرة �إىل
ن�صف مرت تقريبا ويكون ذلك حتت
�إ���ش��راف خبري بالتقليم  ،وم��ن �أهم
فوائد التقليم زيادة النبات اخل�ضري
وظ��ه��ور ب��راع��م و�سيقان �أك�ث�ر من
ال�سابق يف كل �سنة جديدة وبذلك
يزداد كمية الإنتاج يف الزهور.
�أماعن طريقة جني الزهور فيقول
مزارع �آخر �إن ذلك يتم بعناية دقيقة
ودق��ة لأن��ه ح�سا�س ج��دا ويتم
قطفه من خ�لال م�سك عنق
الزهرة بالإبهام وتكون
ال�����س��ب��اب��ة وال��و���س��ط��ى
م�����ن خ���ل���ف ال����زه����رة
وب���ذل���ك ي��ت��م ال��ق��ط��ف
بالطريقة ال�صحيحة
وال�سريعة.

إنتاج مستمر

�أه�����م م���ا مي��ي��ز ال����ورد
املديني �أن انتاجه يكون
ط���وال ال��ع��ام ول��ك��ن بكميات
متفاوتة حيث يكرث �إنتاجه يف
الأج������واء االق�����رب ل���ل�ب�رودة وع��ن��د
ا�شتداد مو�سم ال�شتاء يحني موعد
التقليم ويكون �أقل �إنتاجا مع ارتفاع
درج��ة احل���رارة وبالن�سبة لأ�سعار
ال��ورد املديني تكون متفاوتة على
ح�سب املو�سم حيث يرتفع �سعره
يف ف�صل ال�صيف نظرا لقلته ويكون
�سعره متو�سطا يف ف�صل ال�شتاء.
وع����ن ا���س��ت��خ��دام ال������ورد امل��دي��ن��ي
�أو����ض���ح امل������زارع ع��ي��اد الأح���م���دي
�أن ا�ستخداماته ك��ث�يرة م��ن �أهمها
ا�ستخراج زي��ت ال��ورد اخل��ام الذي
يتم من خالله �صناعة اغلي �أن��واع
الطيب وال��ع��ط��ور ،فيما ي�ستخدم

والأف��������راح ،ك��م��ا ي��ت��م ت��ق��دمي
ال���ورد كهدية جميلة ومبهجة
للأ�صدقاء واالحباب.
م���اء ال�����ورد يف جت��م��ي��ل وتنظيف
الب�شرة ،و�صنع ال�شاهي الأح��م��ر
والأخ�������ض���ر ح��ي��ث ي��ت��م خ��ل��ط��ه مع
�أنواع من النعناع املديني للح�صول
على م�شروب مديني مميز وم��ذاق
رائع جد ًا  ،وكذلك عند ا�ضافته �إىل
امل���اء ي��ك��ون ذا طعم رائ���ع ورائ��ح��ة
زكية  ،كما يتم �صناعة مربى الورد
املديني وهو منتج معروف وجميل
علي مائده الإفطار املديني ،ناهيك
عن ا�ستخدام ال��ورد يف املنا�سبات
لإ�ضفاء البهجة وال�سرور واجلمال
والرائحة الزكية يف ليايل الزفاف

تزيين األزواج

وللورد العديد من اال�ستخدامات،
خا�ص ًة يف �أنواع ال�شاي الذي يدخل
ال���ورد �ضمن طريقة �إع�����داده� ،إىل
جانب �شرائه كهدايا من قبل زوار
املدينة املنورة ،بالإ�ضافة لوجوده
ال��رئ��ي�����س��ي يف ح���ف�ل�ات ال���زف���اف
باملنطقة ،وتُز ّين به الأزواج وقاعات
الأعرا�س.
وتُعد �شجرة ال��ورد املديني �شجر ًة
ُم�ستدمية ُت��زرع وتتكاثر بوا�سطة
«ال� ُع� ْق��لّ »� ،أو «الرتقيد» يف الرتبة،
�أو «الرتقيد الهوائي» ،فيما تكون
�أف�ضل الأوق���ات لزراعته يف نهاية

ف�صل ال�شتاء وخ��ا���ص��ة يف مو�سم
ُب���رج احل���وت ،حيث ت��ب��د�أ ال�شجرة
بالإنتاج بعد �ستة �أ�شهر من الزراعة
ويكون �إنتاجها قليل ويزيد عطا�ؤها
بزيادة عمر ال�شجرة.
ف��ي��م��ا ت��خ�����ض��ع ���ش��ج��رة ال�����ورد بعد
�سنتني ع���ادة لعملية التقليم ،من
خالل ق�ص ال�سيقان املرتفعة و�إعادة
ط����ول ال�����ش��ج��رة �إىل ن�����ص��ف مرت
تقريباً ،ويكون ذل��ك حتت �إ�شراف
خبري بالتقليم ،ومن �أهم فوائد هذه
العملية زي����ادة ال��ن��ب��ات اخل�ضري
وظ��ه��ور ب��راع��م و���س��ي��ق��ان �أك�ث�ر من
ال�سابق يف كل �سنة جديدة ،وبذلك
تزداد كمية الإنتاج يف الزهور.
ويكرث �إنتاجه يف الأج��واء الأقرب
ل��ل�برودة وع��ن��د ا���ش��ت��داد يف مو�سم
ال�شتاء ،وله ا�ستخدامات كثرية منها

زي��ت ال���ورد اخل��ام ال��ذي تُ�صنع به
�أغلى �أنواع الطيب والعطور ،وماء
الورد يف جتميل وتنظيف الب�شرة،
وغريها من اال�ستخدامات املختلفة.
وب�ي�ن �أح���د ب��ائ��ع��ي ده���ن ال��ع��ود �إن
ت��ع��ت��ي��ق ال�����ورد امل��دي��ن��ي ي��ق��ل��ل من
ج��ودت��ه خ�صو�صا �إذا م��ا تعر�ض
لل�ضوء واحلرارة وين�صح من يريد
حفظه ملدة طويلة �أن يزيل الل�سان
البال�ستيكي من عمق العبوة ويحكم
�إغالقها نظرا لأن البال�ستيك يتفاعل
بالتخزين الطويل مع الدهن وي�ؤثر
ع��ل��ى ج����ودة وت��رك��ي��ز رائ��ح��ة عطر
ال����ورد وم���اء ال����ورد امل��دي��ن��ي ال��ذي
ي��ع��ب ��أ وي���خ���زن يف ق���ن���انٍ زج��اج��ي��ة
ك��ب�يرة �سعة  20ل�ت�را ق��ب��ل تعبئته
جتاريا وي�ستخدم لأغرا�ض متنوعة
خ�����ص��و���ص��ا يف ���ص��ن��ع احل��ل��وي��ات

ال�شرقية و�إ�ضافته اىل ماء ال�شرب
و�أكد �أحد بائعي الورد �أن دهن الورد
الأ�صلي يعرف من رائحته املميزة
ال��ت��ي ال مي��ك��ن ت��ق��ل��ي��ده��ا مبينا �أن
النخب الأول ذو لون م�صفر �ضارب
اىل اللون الأخ�ضر قليال والأخ�ضر
ال��وا���ض��ح منه �سيئ ،ولي�س لزجا
لزوجة الزيت بل هو خفيف ال يرتك
�أث��را زيتيا على املالب�س �أو اجل�سم
عند التطيب به كما �أن النوع اجليد ال
يحتاج اىل تعري�ضه مل�صدر حراري
���س��اخ��ن ع��ن��د جت��م��ده ب���ال�ب�رودة بل
يذوب مبجرد مالم�سته حلرارة اليد
العادية وعلى عك�س االعتقاد ال�شائع
ف�إن رائحته ال تبقى ملدة طويلة على
اجل�سم فهو �سريع النفاذ وميت�صه
اجل�سم ب�سرعة كما �أن رائحته تزول
باالغت�سال.
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تصيب اإلنسان بالعزلة واالكتئاب وتبعده عن محيطه المجتمعي
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إدمان السوشيال ميديا  ..مرض العصر
جدة – رانيا الوجيه – نجود النهدي
ت�شغل مواقع التوا�صل االجتماعي يف الراهن حيز ًا كبري ًا من حياة الكثريين ،وكانت البداية من موقع الفي�سبوك ،و�أعقب ظهوره العديد من املواقع ،والتي اخت�ص كل منها مبيزة عن الآخر�،أدى هذا االنت�شار الكبري
ملواقع ال�سو�شيال ميديا  -خ�صو�صا مع ظهور �أجيال من الهواتف الذكية و�أجهزة احلا�سب اللوحية � -إىل �سهولة الدخول على هذه املواقع ،كما �أن هذه الأجهزة �سهلة احلمل والتنقل مع �صاحبها ب�صورة متوا�صلة
وب�شكل �شبه دائم  ،ما �أدى هذا امل�شهد �إىل �إدمان مواقع التوا�صل االجتماعي حيث ا�صبحت هذه املواقع ت�سجن امل�ستخدمني ما يجعلهم مدمنني وبحاجة �إىل العالج  ،حيث يف�ضل الكثريون ق�ضاء جزء من الوقت على
هذه املواقع� ،إال �أن الأمر جتاوز لدى البع�ض �إىل ا�ستخدام مفرط لها والبقاء لأوقات طويلة عليها ،مما �أثر يف حياتهم و�سلوكياتهم االجتماعية ،كما دفع البع�ض �إىل �إطالق م�سمى �إدمان مواقع التوا�صل االجتماعي على
هذه احلالة  ،وات�ساقا مع ذلك ظهرت �أجيال من الأطفال وال�شباب تق�ضي معظم اليوم على مواقع التوا�صل االجتماعي والف�ضاء الإلكرتوين ،لدرجة �أنهم ال ي�ستطيعون البعد والتخلي عن هذه املواقع لب�ضع دقائق ،مما
كان له مردود �سيئ للغاية على هذه الأجيال ،بل ي�صل الأمر �إىل تدمري احلياة الواقعية للكثري من ه�ؤالء املدمنني.

التواصل مع التكنولوجيا بشكل سلبي يؤثر على الصحة العقلية

هوس الشراء والبيع عبر اإلنترنت أحد أشكال اإلدمان

نتناول يف هذا التحقيق �إدمان مواقع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي بكل تفا�صيله ،م��ع ب��ي��ان العوامل
والأ�سباب ،و�أعرا�ض هذا الإدمان ،وطرق الوقاية
والعالج من هذه الظاهرة املدمرة للأجيال  ،ثمة
ق�ص�ص كثرية �أدم��ن ا�صحابها مواقع التوا�صل
االجتماعي تقول اح��دى ال��زوج��ات ك��ان زوجي
يخ�ص�ص بع�ض ال��وق��ت للجلو�س على مواقع
التوا�صل االجتماعي ومتابعة �آخر الأحداث وبعد
ذّلك �أ�صبح �أغلب الوقت �أو وقته كله على مواقع
التوا�صل االجتماعي  ،مما ت�سبب يف الكثري من
امل�شاكل بيننا ،وب��ات املو�ضوع يهدد ا�ستقرار
حياتنا ال��زوج��ي��ة ،ك��ون��ه ال ي�شاركني حتى ما
يطلع عليه وما ين�شره على تلك املواقع  ،واملحزن
يف الأم��ر �أن��ه الي�شعر ب�أنه و�صل ملرحلة الإدم��ان
ويرى اعرتا�ضي على ذلك قلة عقل مني فهل ذلك
�صحيح؟! ف�أنا �أ�شعر �أن زوجي قد ارتبط ارتباطا
�شديدا بجواله ومواقع التوا�صل ون�سى �أن لديه
زوجه لها حق من وقته واهتمامه.
وب��دوره��ا تقول ال��دك��ت��ورة فاطمة حممد كعكي
ا���س��ت�����ش��اري اول ط��ب نف�سي وع�ل�اج الإدم�����ان:
االدم��������ان االل�����ك��ت��روين ه����و ن�����وع م����ن �أن������واع
اال�ضطرابات التي يعاين منها بع�ض الأ�شخا�ص،
كما �صنفها بع�ض الأط��ب��اء النف�سيني ،وال��ذي
يوحي باال�ستخدام القهري لـ «االنرتنت» وت�صفح
املواقع ب�شكل متوا�صل واالعتماد عليه يف كافة
الأم��ور احلياتية� ،سواء ت�صفح مواقع التوا�صل
االجتماعي �أو الت�سوق ع�بر االن�ترن��ت ،وي�ؤثر
�إدم��ان التكنولوجيا ب�شكل �سلبي على ال�صحة
النف�سية وال��ع��ق��ل��ي��ة ل��ل��ف��رد ،ك��م��ا ت��ت��ع��دد ان���واع
االدم����ان ع��ل��ى االن�ترن��ت منها �إدم����ان الإن�ترن��ت
و�إدم��ان التكنولوجيا لالطفال ،حيث يرى بع�ض
الأ�شخا�ص حت�سني حالتهم امل��زاج��ي��ة بااللعاب
الإلكرتونية  ،وو�سائل التوا�صل االجتماعي ويعد
هذا النوع من الإدمان الإلكرتوين اكرث انت�شار ًا،
بعد تعدد و�سائل التوا�صل االجتماعي من «في�س
بوك وتويرت وان�ستجرام ،و�سناب �شات» ،والتي
يق�ضي عليها الأ�شخا�ص العديد م��ن ال�ساعات
ملتابعة كل ماهو جديد ،وم�شاركة حلظاته �أول
ب�أول ،وعدم االهتمام ب�أي �أمور حياتية.
ف�ضال عن الر�سائل الن�صية حيث تتمثل يف الرغبة
امللحة يف التوا�صل مع الآخ��ري��ن عرب الر�سائل
الن�صية ،و�إر�سال الر�سائل وتبادلها مع الآخرين.
�إ�ضافة �إىل هو�س ال�شراء والبيع عرب االنرتنت
ال�����ذي ي�����ص��ي��ب ال��ب��ع�����ض ،ح��ي��ث ي��ف�����ض��ل بع�ض
الأ�شخا�ص يومي ًا ل�ساعات ت�صفح مواقع البيع
الأون�لاي��ن ،وع��دم الرغبة يف �شرائها من املتجر
االلكرتوين.
هروب من الواقع
وا�ستطردت الدكتورة فاطمة كعكي �أن �أ�سباب
�إدم��ان مواقع التوا�صل االجتماعي ي�أتي ب�سبب
الفراغ وامللل ال��ذي يدفع الأ�شخا�ص يف البحث
ع��ن م�ل�اذ ي��ل��ج���أون �إل��ي��ه للتخل�ص م��ن �أوق����ات
الفراغ ،وتوجه البع�ض ممن يعانون من بع�ض
اال���ض��ط��راب��ات النف�سية مثل القلق واالك��ت��ئ��اب،
واف��ت��ق��اره��ا �إىل ال��دع��م العاطفي ،وال��ل��ج��وء �إىل
الإن�ترن��ت ل�سد ه��ذه احلاجة ف�ضال ع��ن الهروب
من الواقع �إىل عامل التكنولوجيا واالنرتنت �أو
ما ي�سمى بالعامل االفرتا�ضي ،ممن يعانون من
الي�أ�س �أو امللل واالنزعاج.
كما �أن الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن العزلة
االجتماعية وال�����ش��ع��ور باخلجل يف التوا�صل
مع الآخرين ،هم �أك�ثر عر�ضة للإ�صابة بالهو�س
الإل�����ك��ت��روين �إىل ج���ان���ب ان��ت�����ش��ار االل���ع���اب
الإلكرتونية احلديثة ،وق�ضاء البع�ض العديد من
ال�ساعات املتوا�صلة على الإنرتنت.
إدمان األطفال
ك��م��ا �أن �إه���م���ال الأب والأم وع����دم االه��ت��م��ام
بواجباتهم يجعل االطفال يتوا�صلون بكرثة مع
الأ�صدقاء واحلديث عن التكنولوجيا والألعاب
احلديثة مما يولد ال�شغف لدى الطفل.
وفيما يتعلق بعالمات ادم���ان م��واق��ع التوا�صل
ق���ال���ت ك��ع��ك��ي :ع�ل�ام���ات ادم�����ان االل��ك�ترون��ي��ات
اجل�����س��دي��ة تتمثل يف �أمل يف ال��ظ��ه��ر ،ال�����ص��داع

التقنية جزء
مهم من حياة
اإلنسان

عيادت عالج االدمان او غريها تهدف �إىل تغيري
�أمن��اط احلياة ،والتحدث مع الطبيب النف�سي
يف �إدارة وق��ت��ك وال�سيطرة على ا�ستخدامك
لالنرتنت ،كما ت�ستطيع التعبري عن خماوفك
ب�ش�أن اال�ستخدام ال�سيئ للإنرتنت دون خوف
�أو تردد ،حتى ت�صبح قادر على �إعادة تدوير منط
حياتك والتخل�ص من الإدمان التكنولوجي.
ون���ادر ًا م��ا يتم ا�ستخدام ال��ع�لاج ال��دوائ��ي يف
حاالت الإدمان االلكرتوين ،ولكن يلج�أ الطبيب
النف�سي �إىل العقاقري الطبية� ،إذا ك��ان املدمن
يعاين م��ن بع�ض اال���ض��ط��راب��ات العقلية ،مثل
االكتئاب والقلق والو�سوا�س القهري ،والتي
حت��ت��اج �إىل مثبطات ح��ت��ى حت��د م��ن الإدم����ان
ال�سلبي للإنرتنت.
ارتباط بالتقنيات
وي�ؤكد �شجاع القحطاين االخ�صائي النف�سي
واالجتماعي بقوله� :أ�صبحت التقنية جزء ًا مهما
يف حياة الإن�سان فهناك �أ�شخا�ص يعملون عن
بعد وهم يف حاجة ال�ستخدام و�سائل التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي والتقنية يف ع��م��ل��ه ،وا���س��ت��خ��دام
و�سائل التوا�صل خالل �ساعتني ال يتعدى حالة
الإدمان  ،ويعترب �إدمانا �إذا كان ال�شخ�ص ا�صبح
غ�ير ق��ادر على العي�ش بحياة طبيعية ب�سبب
�سوء اال�ستخدام لتلك التقنيات ،ويت�ضح ذلك من
خالل بع�ض العالمات مثل �أال ينام ب�شكل جيد
وال يتناول وجبات غذائه ب�شكل �صحي و�سليم
وا���ص��ب��ح منف�صال ع��ن املحيطني ب��ه ومرتبطا
بتلك التقنيات ب�شكل دائم مما �أثر على نف�سيته
وحياته االجتماعية ،ولرتوي�ض االن�سان لنف�سه
للبعد عن ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي
ب�شكل مفرط� ،أرى من وجهة نظري بداية يجب
�أن ي�ؤمن ال�شخ�ص �أن الإف���راط يف ا�ستخدام
و�سائل التوا�صل �سي�ؤدي اىل م�شاكل نف�سية
واجتماعية و�سلوكية و�صحية �أي�ضا ،ولذك من
ال�ضروري جدا �أن يتم التقليل من عدد ال�ساعات
امل��ت��اح��ه ل�ل�إ���س��ت��خ��دام وا���س��ت��ب��دال��ه��ا مبمار�سة
الريا�ضة� ،أو م�شاهدة التلفاز واال�ستماع اىل
الإذاع���ة ال��ذه��اب لل�سينما الت�أمل يف الطبيعة
وق��راءة الكتب واحلديث مع الأ�صدقاء والأهل
وال����دخ����ول يف ع�ل�اق���ات ح��ق��ي��ق��ي��ة ب��ع��ي��دا عن
و�سائل التوا�صل والعامل االفرتا�ضي فجميع
تلك املمار�سات �ستقلل ب�ش�أن ا�ستخدام و�سائل
التوا�صل ،وتقليل ت�أثرياتها على امل�ستخدم.
ومن جانب �آخر الإف��راط يف ا�ستخدام و�سائل
ال��ت��وا���ص��ل والإدم�����ان عليها ت����ؤدي �إىل عزلة
اكتئاب ،ويفقده الكثري من املهارات ويجعله غري
قادر على التوا�صل مع االخرين وي�شعر بالتايل
بالغربة وال��ع��زل��ة .وامل��راه��ق��ون والأط��ف��ال هم
الأك�ثر عر�ضه لالنغما�س يف و�سائل التوا�صل
االجتماعي والإدمان عليها.

قضاء أوقات طويلة مع المواقع
يتسبب في آالم الظهر والصداع
بعض المدمنين يعانون من اضطرابات
النوم والتشويش في الرؤية

جلسات تأهيلية داخل العيادات
لعالج الشغف اإللكتروني
املتوا�صل  ،زيادة الوزن �أو فقدانه،اال�ضطرابات
يف النوم،الت�شوي�ش يف الر�ؤية.
سلوكيات خاطئة
وا�ستطردت ال��دك��ت��ورة فاطمة كعكي بقولها:
ال���ش��ك �أن �آث���ار �إدم���ان االن�ترن��ت ي�شكل خطرا

كبريا على كافة �أ�شكال املجتمع ،وت����ؤدي �إىل
االنحراف وال�سلوكيات اخلاطئة ،خا�صة فئة
الأط��ف��ال وامل��راه��ق�ين و�سيطرة االن�ترن��ت على
النواحي احلياتية حتى �أ�صبحت ام��ر واق��ع،
وت�سببت يف ال��ع��دي��د م��ن الأ���ض��رار منها �آث��ار
�إدمان التكنولوجيا على املراهقني  ،الإنحراف

بدر الحماد

فاطمة كعكي

الأخ�لاق��ي ،العزلة االجتماعية وع��دم امل�شاركة
م��ع الآخ��ري��ن ،و�إه��م��ال ال��درو���س وال��واج��ب��ات
والر�سوب يف الدرا�سة.
أنماط الحياة
وح��ول كيفية ع�لاج االدم���ان االل��ك�تروين قالت
ال��دك��ت��ورة كعكي :ع�لاج االدم����ان االل��ك�تروين
ي��ع��ت�بر مب��ث��اب��ة ت��غ��ي�ير �أمن������اط و���س��ل��وك��ي��ات
ا�ستخدام االن�ترن��ت ،والتخل�ص م��ن الإدم���ان
ال�سلبي لالنرتنت عند املراهقني والأطفال ،ويتم
عن طريق العالج املعريف ال�سلوكي ويتمثل يف
اخل�ضوع جلل�سات ت�أهيلية �سلوكية داخل احد

ترويض النفس
ويف ال�����س��ي��اق ن��ف�����س��ه �أو�����ض����ح الأخ�����ص��ائ��ي
االجتماعي ب��در �سعيد احلماد �أن اال�ستخدام
املفرط ملواقع التوا�صل االجتماعي لأك�ثر من
�ساعتني يعترب �إدمانا بحاجة �إىل العالج حيث
�أن اال�ستخدام  ٦ـ�ساعات يف اليوم يعترب �إدمانا
وبحاجه ايل عالج الفتا �إىل �أن االن�سان ميكنه
اخل����روج م��ن دائ���رة ادم���ان م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي بالتدرج لأنه �صعب عليه فج�أة تركه
وممار�سة �أ�شياء مفيدة كالريا�ضة ب�أنواعها
وقراءة الكتب ممار�سة اي ن�شاط يرى ال�شخ�ص
نف�سه م�ستمعة فيه بدون اي ملل.
وبالفعل �إن هذه املواقع ت�صيب الإن�سان بالعزلة
واالكتئاب فقد عر�ضت علي عدة م�شاكل زوجية
ب��ه��ذا اخل�����ص��و���ص ح��ي��ث ي��ك��ون �أح���د الأزواج
منعزال ل�ساعات طويلة بعيدا عن �أ�سرته ب�سبب
تعلقه وان�شغاله يف مواقع التوا�صل االجتماعي
وبالأخ�ص �إذا منع اجلوال عنه لو فرتة ب�سيطة
ي�صاب بهذه احلالة ويدخل يف اكتئاب وعزلة،
بالإ�ضافة �إىل �أن ال��ت��وازن مطلوب يف احلياة
ال��ي��وم��ي��ة ب�����ش��ك��ل ع���ام ويف ج��م��ي��ع اجل��وان��ب
ولي�س فقط يف التعامل مع و�سائل التوا�صل
االجتماعي.

الريا�ض:
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مليار كوب استهالك يومي يف العالم

مليارات لاير ثمن

مزاج القهوة

السوق السعودية األكثر استقرارا لتنوع واردات البن وزراعته
جدة  -البالد

للقهوة مب�سمياتها ،طقو�س ومواعيد يف �صباحات وم�ساءات ع�شاقها  ،لعبق �أجوائها ومذاق ر�شفاتها  ،وبحالها الزيادة والو�سط �أو ال�سادة.
نتناولها يف البيت ويف العمل ويف املقهى و"الكويف �شوب"  ،وقد تنوعت طرق جتهيزها وتقدميها  ،مثلما تتنوع ا�ستثماراتها التي انت�شرت
بدرجة كبرية يف �أحياء مدن اململكة ،كما هي ملئات املاليني من الب�شر يف كافة مدن العامل ،الذين يتناولون نحو مليار كوب يوميا وحركة جتارة
مبئات املليارات من الدوالرات �سنويا ،ومعدالت �إنتاج و�أ�سواق �شديدة الت�أثري على �أمزجة وجيوب حمبي القهوة مبختلف �أنواعها.
ل�ن�ب��د�أ ب��الأرق��ام العاملية  ،وبح�سب ��ش��رك��ات متخ�ص�صة ،
تقدر �إي��رادات القهوة ب�أكرث من  400مليار دوالر �سنو ًيا،
وم��ن املتوقع �أن ت�صل �إىل �أك�ثر من  434مليار دوالر يف
عام  2025مبعدل منو  % 5.2بينما يتوقع �أن ت�سجل القهوة
الفورية �إي��رادات بنحو  165.6مليار دوالر ،مبعدل منو 6
 %لنف�س الفرتة  ،مما يعك�س ال�صعود امل�ستمر يف �أع��داد
امل�ستهلكني للقهوة مبختلف �أن��واع�ه��ا املحم�صة �سنو ًيا ،
وترتاوح �إيرادات تناولها خارج املنزل  ،يف املطاعم واملقاهي
والفنادق بنحو  % 25من حجم اال�ستهالك العاملي.
كما تعد القهوة العربية من �أك�ثر الأن ��واع ا�ستهالكًا على
امل�ستوى العربي وب�صفة خا�صة يف اململكة وكذا بقية دول
جمل�س التعاون � ،إىل جانب مع منو �سوق القهوة املحم�صة
بطرقها املتعددة .ويقدر م�ستثمرون يف ه��ذا املجال حجم
��س��وق ال�ق�ه��وة يف ال�سعودية ب��أك�ثر م��ن  6م�ل�ي��ارات ري��ال،
الن�سبة االع�ل��ى م��ن ن�صيب منطقة الريا�ض ث��م ج��دة ،تليها
املنطقة ال�شرقية ثم بقية املناطق بن�سب متفاوتة  ،لكن تظل
ال�ق�ه��وة العربية القا�سم امل���ش�ترك للمجتمع ال�سعودي يف
ال�ع��ادات اليومية تعبريا عن ك��رم ال�ضيافة  ،ويف املوا�سم

خا�صة طوال �شهر رم�ضان الف�ضيل.

ا�ستثمارات وواردات
يعترب ال���س��وق ال���س�ع��ودي الأك�ب�ر يف ال� ��واردات واالك�ثر
ا�ستهالك ًا للقهوة يف منطقة ال�شرق االو� �س��ط مم��ا جعلها
حمل اهتمام �أكرب ال�شركات العاملية امل�صدرة للقهوة والنب ،
والتا�سعة ع�شرة على م�ستوى العامل يف قيمة واردات النب ،
طبقا لتقديرات عام  ، 2020وبطبيعة احلال جاذبية ال�سوق
ال���س�ع��ودي��ة لأ��ش�ه��ر و�أع� ��رق ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة يف جم��ال
الكويف �شوب  ،و�أي�ضا منو اال�ستثمارات احلديثة يف هذا
الن�شاط وتو�سع م�شاريع ريادة الأعمال.
يف هذا املجال يقدر حجم ا�ستثمار ال�سيدات نحو  % 15من
�إجمايل ال�سوق  ،ومن املتوقع منوه اىل  % 32خالل �سنوات
قليلة  ،مما يوفر �أي�ضا الكثري من الفر�ص الوظيفية لل�شباب ،
ويتوقع خرباء متخ�ص�صون �أنه بحلول عام � 2025سي�صل
الإنفاق على القهوة خارج املنزل �إىل نحو  ، % 70مبعدل منو
�سنوي مركب يرتاوح بني  % 18و.% 32
ويتميز ال�سوق ال�سعودية يف اقت�صادياته ب�شكل ع��ام ،

صدق أو التصدق !

باالنفتاح وارت�ب��اط��ه ب��الأ��س��واق العاملية
مم��ا حقق لها اال��س�ت�ق��رار ال�سعري �إىل
حد كبري  ،وع��دم ت�أثره ب�صدمات متغريات
ال � ��واردات ال�ت��ي ق��د تنجم ع��ن ت ��أث��ر حما�صيل
ل��دول امل���ص��درة للنب ل�ظ��روف مناخية �أو غ�يره��ا ،
حيث توفر اململكة عرب املوردين وبدعم من وزارة التجارة
 ،احتياجات ال�سوق من دول بديلة  ،حفاظا على التناف�سية
وارتفاعات معقولة يف الأ�سعار تعد متناول اجلميع.
ومثال ذل��ك تت�صدر �إثيوبيا قيمة واردات ال�بن �إىل اململكة
بنحو  517م�ل�ي��ون ري ��ال ،فيما مل ت�ت�ج��اوز واردات ال�بن
الربازيلي  54مليون ري��ال� ،إىل جانب واردات�ه��ا من دول
�أخ��رى مثل كولومبيا والهند و�إيطاليا واليمن ،بينما �أغلى
قيمة لطن النب الوارد يف اململكة من �سوي�سرا ب�أكرث من 33
�ألف دوالر للطن الواحد.

الزراعة املحلية
ومع ن�شاط �سوق القهوة يف اململكة ت�شهد زراعة النب �إقبا ًال
م�ت��زاي��د ًا م��ن الأه ��ايل يف جبال منطقة ج��ازان  ،وه��و �إرث

زراعي قدمي يف عدد من املحافظات  .وم�ؤخرا �شرعت هيئة
تطوير وتعمري املناطق اجلبلية بجازان يف �أعمال احل�صر
ال�سنوية مل ��زارع ال�ب�ن و�أع� ��داد امل��زارع�ي�ن وح�ج��م الإن �ت��اج
ال�سنوي ال��ذي ي�شهد من� ًوا  ،نتيجة رف��ع الكفاءة الإنتاجية
ودعم مزارعيه بتقدمي �أكرث من � 344ألف �شتلة بن.
ووفقًا لإح�صاءات الهيئة  ،ارتفع عدد مزارعي النب العام
املا�ضي �إىل  1596مزار ًعا  ،فيما بلغ عدد �أ�شجار النب 270
�ألف �شجرة ويتوقع ارتفاعها �إىل � 400ألف �شجرة  ،ويقدر
متو�سط الإنتاج ال�سنوي بحوايل � 686ألف كيلوجرام ًا يف
خمتلف املزارع اجلبلية ،حيث للمزارعني �أي�ضا رحلة ع�شق
قدمية ل�شجرة النب.

يتناول ع�شاق القهوة يف العامل يوميا نحو مليار كوب ،
و�سنوي ًا ما يقارب الـ  400مليار كوب  ،ومعظم حمبيها ال
يكتفون بفنجان �أو كوب واحد  ،بل مثنى وثالث ورباع و�أكرث.
الدول ذات الطق�س البارد مثل �أوروب��ا متثل قائمة �أكرث الدول
امل�ستهلكة للقهوة مثل �سوي�سرا وهولندا بينما حتتل �صدارة القائمة
الدول الإ�سكندنافية ،حيث تكون احلرارة يف مدينة مثل "�أو�سلو" �شتا ًء
حتت ال�صفر بنحو � 15إىل  20درجة  ،لذا تُقدم القهوة مع كل الوجبات
على مدار اليوم ،ويحظى العمال واملوظفون قانون ًا براحتني �أثناء العمل
مدتهما ع�شر دقائق تُ�سمى "ا�سرتاحة كوب قهوة".

كالم في الصحة
القاعدة ال�سليمة للتغذية تقول �" ،إن ما يزيد على حد معني يتحول �إىل
م�شكلة �صحية كبرية"  ،ويف هذا تفيد درا�سات علمية �إن �شرب �أكرث من
� 6أكواب قهوة يومي ًا قد ي�ؤدي وب�سرعة للإ�صابة ب�أمرا�ض �ضغط الدم التي
بدورها تزيد احتمالية التعر�ض مل�شاكل بالقلب لزيادة ت�أثري مادة الكافيني.
�أما ا�ستهالك مابني كوبني �إىل ثالث �أكواب  ،هو معدل غري �ضار بح�سب
معظم الدرا�سات والآراء الطبية ،مع الأخذ يف االعتبار طبيعة االختالفات
يف احلالة ال�صحية والعمر والوزن  ،وب�شكل عام بني �شخ�ص و�آخر.

ارتفاع كلفة العالج  ..ومستهلكون يشكون:

األدوية  ..أسعار متعددة والمنتج واحد
جدة  -جنود النهدي

جولة �أ�سبوعية جديدة نوا�صل خاللها ر�صد فروقات �أ�سعار الأدوية
وامل�ن�ت�ج��ات ال���ص�ي��دالن�ي��ة ،ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال وج��دن��ا ب�خ��اخ الأن��ف
�سينوكلري ن�ي��زال ع��ايل امللوحة  135م��ل يف �إح��دى ال�صيدليات
ب�سعر  ٥٦رياال ويف احد املواقع ب�سعر  ٥٤رياال .فما هي الأ�سباب
 ،وكيف ال�سبيل �إىل حلها  ،خا�صة �إذا كانت املنتج واح��دا ومن
نف�س الوكيل؟ ..وكيف يتم الت�سعري؟ .هذا ما نناق�شه يف التايل:
البداية مع جتارب و�آراء عدد من امل�ستهلكني  ،حيث يقول املواطن
حممد العتيبي� ،إنه يف كل مرة ي�شرتي �أدوية ومنها دواء كحة
�أجد اختالفا يف الأ�سعار من �صيدلية لأخرى .وي�ضيف :رمبا
ه��ذا �أم��ر طبيعي يف املنتجات ال�صيدالنية اخلا�صة بالعناية
وغريها التي تتوفر يف الأ��س��واق كمراكز الت�سوق  ،حيث
هام�ش الربح حر مب�ساحات خمتلفة  ،وقد ت�شهد بها عرو�ض
تخفي�ضات  ،لكن ماال نتفهمه هو فوارق ال�سعر بني ال�صنف
ال��واح��د من الأدوي ��ة بني ال�صيدليات ،ناهيك عن ارتفاع
بني فرتة و�أخرى �ضمن ارتفاع تكلفة اخلدمات بالقطاع
الطبي عامة.
يف ال�سياق يقول �أحد املواطنني � ،إن املنتجات الدوائية
�سعرها واح��د ويكون مطبوعا على العبوة ،ومو�ضح

على موقع هيئة الغذاء وال��دواء ،لكن االختالف قد يكون فقط يف املكمالت
الغذائية التي تتباين �أ�سعارها يف ال�سوق ب�شكل عام .

فاتورة مرتفعة
ح��ول الأ�سعار ي��رى ال�صيديل "ح�سن �أن��ور الرمي�ض" م�سجل يف وزارة
ال�صحة ،�أن ارتفاع �أ�سعار الأدوي��ة حالة موجودة وت�ؤثر على �شرائح من
املر�ضى ،فتكلفة خدمات امل�ست�شفيات واملراكز الطبية بالفعل مرتفعة  ،و�أي�ضا
الأدوية خا�صة عالجات الأمرا�ض املزمنة ..وبالن�سبة الختالف �أ�سعارها من
دولة لأخرى� ،أرى �أنها تعود �إىل تعدد مراحل ال�سعر يف �سال�سل الإمداد،
اب �ت��داء م��ن ال�شركات املنتجة ال�ت��ي ت�ت��أث��ر مب�ت�غ�يرات كلفة امل�ك��ون ال��دوائ��ي
وحتر�ص على �أرباحها ،وكذا ال�شركات املوردة ،و�أخريا �أ�سعار ال�صيدلية.
�أي�ضا النن�سى اختالف حجم ال�سوق بني دول��ة و�أخ��رى وم�ستوى الدخل
للمجتمع ،ولذلك جند بع�ض الأدوية �أقل �سعرا �أو �أعلى يف بع�ض دول اجلوار،
كذلك النظام ال�صحي ونوع ال�ضمان ال�صحي املطبق ،وغري ذلك من العوامل
التي ت ��ؤدي �إىل اختالف يف �أ�سعار الأدوي��ة من دول��ة �إىل �أخ��رى .ويف كل
الأحوال مهنة الطب من املهن الإن�سانية ،ومع احلق يف الربح ،لكن يجب �أن
تكون �أولوياتنا هي املري�ض باخل�صو�ص غري القادر على حتمل تكاليف �أدوية
الأمرا�ض املزمنة مثل مر�ض ال�سكري وال�ضغط والكولي�سرتول والقلب.

التسعيرالرسمي
بح�سب الهيئة العامة للغذاء والدواء ،وبنا ًء على التعديل
اجلديد يف نظام املن�ش�آت وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
والع�شبية ،ف ��إن امل�ن���ش��آت ال�صيدالنية لي�ست ملزمة
بطباعة الت�سعرية الر�سمية على غ�لاف امل�ستح�ضر
اخلارجي ،مع االلتزام ب�إ�ضافة "باركود" ثنائي الأبعاد
يتم قراءته عرب تطبيق "طمني" التابع للهيئة ،ويحتوي
على ال�سعر الفعلي وال�ف��وري  ،ويحق لل�شركات بيع
امل�ستح�ضر ب�سعر �أقل من ال�سعر املحدد يف الباركود ،
وال ي�سمح لهم بزيادته.
كما �سبق و�أو�ضت الهيئة� ،أنه نظ ًرا لتغري يف ت�سعرية
بع�ض امل�ستح�ضرات بني فرتة و�أخرى لأ�سباب متعددة
ينتج عنها وج��ود �سعرين للم�ستح�ضر ال��واح��د� ،إذ
ت�ضطر املن�ش�آت على �إث��ر ذل��ك �إىل �سحب املنتجات
لإعادة طباعة الت�سعرية اجلديدة ،وهو ما قد ينتج عنه
نق�صا يف التوفر �أو انقطا ًعا(م�ؤقتا) للدواء ،مما ي�ؤثر
ً
�سل ًبا على امل�ستهلك وامل�ستثمر.
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اقتصاد الظل إلى زوال
جدة -يا�سر بن يو�سف
الت�سرت التجاري من �أكرث املمار�سات خطورة على املجتمع واالقت�صاد ،حيث يت�سبب يف هدر كبري ملقدرات املجتمع
وينه�ش يف االقت�صاد العام ،فمن جانب يت�سبب الت�سرت يف التهرب ال�ضريبي ويفوت على الدولة موارد مالية
كبرية ،ويحرم املجتمع والتنمية فيه من هذه املوارد ،ناهيك عن ممار�سة الغ�ش التجاري ،و�أي�ضا �ضياع مئات
الآالف من الفر�ص الوظيفية للموطنني.
"البالد" تفتح جمددا هذا امللف لأهميته ،والتذكري ،من خالل عدد من االقت�صاديني ،بخطورة اقت�صاد الظل،
و�أهمية ا�ستفادة خمالفي نظام مكافحة الت�سرت من املهلة الت�صحيحية واغتنام فر�صتها.
يف البداية يقول امل�ست�شار املايل والإداري موفق اجلفري :بعدما حتول الت�سرت التجاري �إىل "�سرطان"
ينه�ش يف اقت�صاد الوطن" كما و�صفه معايل وزير التجارة الدكتور ماجد الق�صبي ،بات ي�شهد طرق عالج غري
تقليدية "من خارج ال�صندوق" وهو مانفذته الوزارة والربنامج الوطني بالتن�سيق مع الوزارات والأجهزة
ذات ال�صلة ،عندما ا�ستعانت بالذكاء اال�صطناعي ملواجهة هذه الآفة اخلطرية  ،ب�سبب بحث البع�ض عن
طرق غري �سوية للمك�سب وال�سري يف اجتاه خمالف ..حتى لو جاءت على ح�ساب الوطن  ،لكن مع �سيا�سية
"اجلزرة" لفرتة املهلة ،مت منح فر�ص ذهبية للمت�سرتين حتى يراجعوا �أنف�سهم وي�صححوا �أو�ضاعهم.
وي�ضيف :لقد ا�ستندت وزارة التجارة على جدار الدولة املتني بهيبتها وثقلها ،و�أطلقت نظام مكافحة
الت�سرت بثوبه اجلديد ،فتم تغليظ العقوبة لت�صل �إىل � 5سنوات �سجن ،وغرامة مالية ت�صل �إىل خم�سة
ماليني ريال ،واجلديد هو ما فعلته م�ؤخر ًا خالل فرتة حتديث النظام من خالل اال�ستعانة بالذكاء
اال�صطناعي بو�صفه �أحدث �سبل التقنية اجلديدة التي ي�أخذ بها العامل املتطور.

اغتنموا مزايا المهلة فال عذر بعدها للتستر التجاري
الجمال للتحايل

ويتفق املهند�س واالقت�صادي �أحمد فالح الرويلي
مع ما�سبق قائال :لن يجد املخالفون واملت�سرتون
حجج ًا �أخرى ،بعدما مددت الدولة ممثلة يف وزارة
التجارة ف�ترة الت�صحيح التي ب��د�أت منذ �أك�ثر من
عام كامل ،منحت اجلميع فر�صة �أخ��رى ت�ستمر 6
�أ�شهر تنتهي يف  16فرباير املقبل  ،لإنهاء بع�ض
الأو�ضاع التجارية املت�شابكة الجتثاث الت�سرت من
ج��ذوره ،و�أتاحت الفرتة اجلديدة خيارات متعددة
قبل �إيقاع العقوبات النظامية الغليظة على املخالفني
 ،م�ؤكدا �أنه يف ظل �إرادة الدولة على حماية املقدرات
االق��ت�����ص��ادي��ة وال�����ص��ال��ح ال��ع��ام  ،مل يعد م�سموح ًا
يف ه��ذا ال��وط��ن ال��ع��زي��ز  ،مت��ري��ر عمليات التحايل
والت�ضليل التي اتبعها البع�ض بق�صد �أو بدون ق�صد
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يف ال�سوق ال�سعودي �سنوات طويلة ،ول��ن يكون
هناك مكان للفا�سدين ،كما �أكد عراب ر�ؤية الوطن ،املالية امل�ؤثرة .مل تعد الق�ضية معزولة عن جذورها ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د املعني مبكافحة الت�سرت ،ي�شتمل
على املعاجلة القانونية واجلزائية الدقيقة واحلازمة
�سمو ويل العهد الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان،حفظه االقت�صادية واملالية والأمنية واملجتمعية.
الله  ،و�ست�ضرب الدولة بيد من حديد على جرائم وي�ضيف�:أح�سب �أن نظام مكافحة الت�سرت اجلديد للمنخرطني يف عملياته التي تعد جرائم بحق الوطن.
املخالفني  ،لذا على املتحايلني �أن ينتهزوا الفر�صة ال��ذي �أق���ره جمل�س ال����وزراء� ،سي�سهم يف جتفيف
ق�ضايا وعقوبات
منابع الت�سرت و�أن�شطة اقت�صاد الظل  ،خا�صة و�أن
قبل فوات الأوان.
م���ؤخ��را ك�شفت وزارة ال��ت��ج��ارة ع��ن �إحالتها
 585ق�ضية ت�سرت جت��اري �إىل النيابة العامة
جتفيف الدهاليز
م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام  ،2021وح��ت��ى ن��ه��اي��ة �شهر
وم����ن ج��ان��ب��ه �أك�����د امل��ح��ام��ي وامل�����س��ت�����ش��ار
�أغ�سط�س .فيما نفذت الفرق الرقابية للوزارة
ال���ق���ان���وين م��اج��د الأح����م����ري� ،أن ق�ضايا
خ�لال ال��ف�ترة ذات��ه��ا �أك�ث�ر م��ن � 21أل���ف جولة
الت�سرت ال��ت��ج��اري �إح����دى �أه���م التحديات
على املن�ش�آت التجارية والأ�سواق يف خمتلف
التي ظل يعاين منها االقت�صاد ال�سعودي؛
م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة ،وذل���ك للتحقق م��ن التزامها
فهي ت�ستنزف جزء ًا مهم ًا من �سيولته التي
بنظام مكافحة الت�سرت التجاري.
حت��ول للخارج مبئات املليارات ،وتت�سبب
و�أب���ان���ت ال�����وزارة ب����أن ال��ت�����س�تر ال��ت��ج��اري هو
يف كثري من امل�شكالت القانونية واملخالفات
�أحمد الرويلي
موفق اجلفري
ماجد الأحمري

لتحقيق التقدم داخليا وخارجيا

تحديات جديدة
أمام حمدوك

اخلرطوم  -البالد

يقف رئي�س الوزراء ال�سوداين عبدالله حمدوك� ،أمام
حتديات داخلية وخارجية لإع���ادة الثقة يف احلكومة
بعد العودة �إىل من�صبه ،خ�صو�صا �أن الواليات املتحدة
�أعلنت �أنها تريد ر�ؤية املزيد من التقدم نحو الدميقراطية
يف ال�سودان قبل ا�ستئناف تقدمي امل�ساعدات ،بينما
طالب ممثلو  16حزبا ومكونا �سيا�سيا حمدوك ،بتنفيذ
� 4إج���راءات عاجلة الختبار جدية االت��ف��اق ال�سيا�سي
املوقع مع قائد اجلي�ش عبد الفتاح الربهان قبل �أيام.
و�سعت وا�شنطن �إىل دعم عملية االنتقال ال�سيا�سي يف
ال�سودان من خالل حزمة م�ساعدات بقيمة  700مليون
دوالر ،لكنها قررت تعليقها عندما �أطاح قائد اجلي�ش
عبد الفتاح الربهان برئي�س ال��وزراء عبد الله حمدوك
ال�شهر املا�ضي ،ولإع��ادة الدعم تريد الواليات املتحدة
�ضمانات �أك�ب�ر ،جم��ددة دعواتها ل�ل�إف��راج ع��ن جميع
القادة املدنيني املحتجزين ،وهو ما طالبت به الأحزاب
ال�سيا�سية� ،إذ �أكد القيادي يف قوى احلرية والتغيري
�ساطع احل���اج� ،إن الأح���زاب والكيانات اجتمعت مع
ح���م���دوك ،ب��ت���أم�ين امل���ظ���اه���رات وع����دم ال��ت��ع��ر���ض ل��ه��ا،
والتحقيق يف عمليات القتل التي راح �ضحيتها
� 40شخ�صا منذ �إج���راءات اجلي�ش،
و�إطالق �سراح جميع املعتقلني
ال�سيا�سيني ف���ورا ،و�إل��غ��اء
ك��اف��ة ق�����رارات الإع���ف���اء
والتعيني التي اتخذها
ال��ب��ره�����ان ب���ع���د 25
م��ن �أك��ت��وب��ر ،وه��و
ما اتخذه حمدوك
فعليا �أم�����س الأول
ع����ن����دم����ا �أ������ص�����در
ت��وج��ي��ه��ا ب��ال��وق��ف
ال�������ف�������وري جل��م��ي��ع
التعيينات والإعفاءات

يف الوظائف بكافة الوحدات احلكومية ،على امل�ستويني
القومي واملناطقي" ،حتى �إ�شعار �آخر" ،م�ؤكدا �أن كل
التعيينات والإع��ف��اءات التي متت يف الفرتة ال�سابقة
�ستخ�ضع للدرا�سة واملراجعة والتقييم.
و�أعلن رئي�س الوزراء ال�سوداين� ،أن االتفاق الإطاري
الذي مت توقيعه مع املكون الع�سكري ي�سمح با�ستعادة
�أجندة التحول املدين الدميقراطي ،مبينا �أن "الدماء
ال�سودانية غالية و�أ�شعر مب�س�ؤولية كبرية جدا ب�ش�أن
هذا املو�ضوع" ،م�ضيفا" :مل ن�تردد بتوقيع االتفاق
ال�سيا�سي ،و�أه���م م��ا �أت��اح��ه ه��و ال��ت��واف��ق على تاريخ
حمدد لنهاية الفرتة االنتقالية ،وت�سليم ال�سلطة جلهات
منتخبة من ال�شعب" ،م�شريا �إىل �أنه يطمح يف الفرتة
املقبلة "�إىل حتقيق اال�ستحقاق الدميقراطي و�إج��راء
االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي حت��ت��اج �إىل عمل م�ضن" .وت�شري
حت��رك��ات ح��م��دوك ع��ق��ب ع��ودت��ه �إىل من�صبه خ�لال
الأ�سبوع املن�صرم� ،إىل �أن��ه ع��ازم على ا�ستكمال ما
ب��د�أه من خطط لتحقيق التحول الدميقراطي و�صوال
�إىل حكومة منتخبة ،وف��ك اخل��ن��اق االقت�صادي على
ال�����س��ودان ،وحتقيق انفتاحه على املجتمع ال���دويل،
خ�صو�صا �أن ال�ترح��ي��ب ك���ان ك��ب�يرا ب���إع��ادت��ه
�إىل من�صبه ليكتمل االن��ت��ق��ال �إىل
ال�سلطة املدنية .ويرتقب اجلميع
اخل��ط��وات التي �سيتخذها
ح��م��دوك لأج��ل اخل��روج
بالبالد من النفق الذي
دخ���ل���ت ف��ي��ه ب�سبب
ق�����رارات اخل��ام�����س
وال���ع�������ش���ري���ن م��ن
�أك��ت��وب��ر امل��ا���ض��ي،
يف ظ�������ل ال�����دع�����م
ال���ذي ي��ج��ده رئي�س
ال���������وزراء ب���ال���داخ���ل
واخلارج.

متكني غري ال�سعودي من العمل حل�سابه اخلا�ص
بوا�سطة ال�سعودي �أو امل�ستثمر الأجنبي يف ن�شاط
حمظور عليه� ،سـوا ًء كـان ذلك عن طـريق ا�ستعمال
ا���س��م��ه� ،أو ترخي�صه �أو �سجله التجـاري �أو ب���أي
طريقـة �أخرى.
و�ضمن ما ين�ص عليه نظام عقوبات الت�سرت التجاري،
ال�سجن مدة ت�صل �إىل � 5سنوات� ،أو بغرامة ت�صل
�إىل  5ماليني ري���ال� ،أو ب���إح��دى هاتني العقوبتني،
وتتعدد الغرامة بتعدد الأ�شخا�ص املخالفني ،مع
ن�شر ق���رار ال��ع��ق��وب��ة ع��ل��ى نفقة امل��خ��ال��ف ،و�شطب
ال�سجل التجاري و�إلغاء الرتخي�ص وت�صفية الأعمال
اخلا�صة بالن�شاط حمل املخالفة ،واملنع من مزاولة
الن�شاط نف�سه مدة ال تزيد على خم�س �سنوات.

"الكشتات" ..آليات السالمة
تقي المخاطر

جدة  -البالد

م��ع دخ���ول ف�صل ال�شتاء وم��ي��ول الأج����واء ل��ل�برودة ي�ستخدم العديد
من الأ�شخا�ص و�سائل التدفئة لتخفيف ح��دة ال�ب�رودة ،بينما ي�ستغل
�آخرون الأجواء املميزة يف ال�شواء خالل الرحالت الربية (الك�شتات)،
ما قد يت�سبب يف حوادث حرائق ،لذلك توجه اجلهات املعنية املواطنني
واملقيمني للطرق ال�صحيحة ال�ستخدام املوالدات �أو ال�شوايات وغريها
من الأ�شياء التي ت�سبب احلوادث املميتة �أحيان ًا ليكون اجلميع على علم
بو�سائل ال�سالمة وتفادي ما ينغ�ص عليهم حياتهم.
ولتفادي خطر الأجهزة وو�سائل التدفئة املختلفة ،بينت هيئة ال�صحة
العامة "وقاية"� ،ضوابط و�إر���ش��ادات ا�ستخدام امل��ول��دات والأج��ه��زة
الأخ��رى �أثناء مو�سم ال�شتاء ،مبينة �أن��ه يجب �أن تكون امل��ول��دات على
بعد � 6أمتار على الأق��ل عن مكان ا�ستخدام الكهرباء ،كما يجب عدم
ا�ستخدام امل��ول��دات �أو �شوايات ال��غ��از �أو الفحم داخ��ل امل��ن��زل �أو يف
الطوابق ال�سفلية �أو قرب املراتب �أو بالقرب من النوافذ ،حيث ت�صدر

عنها �أبخرة قاتلة ،الفتة �إىل �أنه يف حال تبلل املولد �أو الأجهزة الأخرى
فال يجب ا�ستخدامها.
ولفتت �إىل �أهمية �أن تكون املولدات والأجهزة الأخرى يف �أماكن ال ت�صل
�إليها الأمطار والثلوج ،كما يجب تو�صيل الأجهزة با�ستخدام �أ�سالك
متديد �شديدة التحمل وم�صنعة ل�ل�أج��واء اخل��ارج��ي��ة ،م�شرية �إىل �أن
تخزين الغاز يف الأماكن املغلقة ي�سبب خماطر على ال�صحة وقد ي�سبب
اال�شتعال.
وتعملت هيئة ال�صحة ال��ع��ام��ة "وقاية" ،على حماية ال�صحة العامة
وتعزيزها ،والوقاية من الإ�صابة بالأمرا�ض ،ورف��ع اجلاهزية العامة
لال�ستجابة لطوارئ ال�صحة العامة من خالل تنظيم اجلهود بني اجلهات
ذات العالقة ،ف�ضال عن و�ضع ال�سيا�سات واخلطط والربامج واملبادرات
يف جم��ال ال�صحة العامة �إىل جانب �إع���داد خطط اجلاهزية لطوارئ
ال�صحة العامة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة حملي ًا ودولي ًا ،واعتماد
�إجراءات ال�سالمة والرعاية الوقائية ملخاطر ال�صحة العامة ومكافحتها.

أمين جدة يكرم باشراحيل
جدة  -البالد
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ك��رم �أم�ين حمافظة ج��دة معايل الأ�ستاذ �صالح الرتكي
مكتب املهند�س املهند عبدالله با�شراحيل لال�ست�شارات
الهند�سية؛ �إث��ر ف��وزه بتقدمي الت�صميم الأمثل مل�شروع
(ج��دة دوم واملنطقة املحيطة) من خ�لال امل�ب��ادرة التي
طرحتها الأمانة بني عدد من املكاتب الهند�سية.
وعرب املهند�س مهند با�شراحيل عن �سعادته بهذا التكرمي،
�سائ ًال الله ،العلي القدير� ،أن يكون التكرمي حافز ًا لتقدمي
املزيد من العطاء خلدمة الدين ثم املليك والوطن.

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

اجلمعة  21ربيع الثاين 1443هـ املوافق  26نوفمرب 2021م ال�سنة  91العدد 23504

�إمييل ( wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ضاح )

الشيخ أحمد واملوسى يحتفالن بعقد قران عبداهلل  ..العريس:

فرحتي وسط األهل واألحبة هي سعادتي
الدمام-البالد

يف ظ������ل ال���ت���ع���ل���ي���م���ات
ال��وق��ائ��ي��ة واالح��ت��رازات
ال�������ص���ح���ي���ة وب���ح�������ض���ور
لفيف من الأهل والأقارب
والأ����ص���دق���اء وال���زم�ل�اء،
اح��ت��ف��ل الإع�ل�ام���ي حممد
ال�شيخ �أح��م��د بعقد ق��ران

كرميته� ،إىل عبدالله ح�سن
امل��و���س��ى ،وذل����ك يف �أح���د
امل��ن��ت��ج��ع��ات يف حمافظة
ال��ق��ط��ي��ف يف ل��ي��ل��ة مميزة
ت����ب����ادل ف��ي��ه��ا احل�����ض��ور
ال���ت���ه���اين وال���ت�ب�ري���ك���ات
باملنا�سبة.
ومت��ن��ى العري�س عبدالله

آل مندورة وكيماوي يعقدان قران (عبدهللا ورغد)

يف ه���ذه ال��ل��ي��ل��ة امل��ب��ارك��ة
ال���ت���وف���ي���ق حل����ي����اة ك��ل��ه��ا
�أم�����ل وت�����ف�����ا�ؤل ،وحت��م��ل
للم�س�ؤولية وب��ن��اء عائلة
���س��ع��ي��دة ،وقال":فرحتي
و�سط الأه��ل والأحبة هي
�سعادتي".
وع��ب��ر الإع��ل��ام�����ي حم��م��د
ال�����ش��ي��خ ع��ن ف��رح��ت��ه بعقد
قران كرميته �سائال الله �أن
يوفق العرو�سني؛ ملا يحبه
وير�ضاه و�أن يجمع بينهما
على خري ويرزقهما الذرية
ال�����ص��احل��ة ،م��ب��دي��ا �شكره
وامتنانه لكل من ح�ضر �أو
�أر�سل التهاين والتربيكات
بهذه املنا�سبة ال�سعيدة.

�أخبارهم

آل حديب يحتفي بزواج حسام

العلياني للمرتبة الـ10
�أ�صدر مدير عام �إدارة املوارد الب�شرية بوزارة البيئة
واملياه والزراعة قرار ًا برتقية مدير �إدارة اخلدمات
امل�شرتكة ب�ف��رع وزارة البيئة وامل �ي��اه وال��زراع��ة
مبنطقة مكة املكرمة �سحيم بن �إبراهيم العلياين
ترقية ا�ستثنائية �إىل املرتبة العا�شرة.
و�أكد العلياين �أن الرتقية �ستكون دافعا لبذل املزيد
من اجلهد يف خدمة الدين واملليك والوطن.

�أبها -البالد

جدة  -البالد

احتفل املهند�س عبدالله ر�ضا مندورة ،بعقد قرانه
على الدكتورة رغد �أك��رم كيماوي ،وذلك يف �إحدى
قاعات الأفراح بجدة ،بح�ضور نخبة من رجال املال
والأعمال ولفيف من الأهل والأ�صدقاء الذين باركوا
للعرو�سني و�سط الأنغام والأهازيج ال�شعبية.
وعرب العري�س عن فرحته بهذه املنا�سبة ال�سعيدة،
متمنيا من الله ،عز وجل� ،أن يبارك له وعرو�سه يف
هذه الليلة املباركة.
كما عربت �أ�سرتا العرو�سني عن �سرورهما بفرحة
الأبناء� ،سائلني الله �أن يوفقهما ملا يحبه وير�ضاه،
و�أن يتمم لهما بالليلة الكبرية يف خري و�سعادة،
مبدين �شكرهما وامتنانهما لكل من ح�ضر �أو �أر�سل
التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة الغالية.

الشهري ينال الدكتوراه

ح�صل الباحث عامر حممد جابر ال�شهري ،على درجة
الدكتوراه املهنية يف الإدارة الرتبوية والتدريب من
�أكادميية النخبة العاملية للتنمية الب�شرية بجمهورية
م�صر العربية .ج��اء ح�صول "ال�شهري" على هذه
الدرجة العلمية بتقدير "ممتاز" مع مرتبة ال�شرف.

األوزاعي االبتدائية تودع الهيج وسرحان وباقروان وبازيد

احتفل م��ري��ح ب��ن حممد �آل ح��دي��ب� ،أح��د
من�سوبي التعليم الفني �سابقا بزواج ابنه
الدكتور ح�سام �أحد من�سوبي �صحة املدينة
املنورة ،وتزامن الزفاف مع ح�صوله على
البورد ال�سعودي لطب الأطفال ،وقد ح�ضر
حفل الزفاف ممثل �شيخ �شمل قبيلة علكم
ع�سري ال�شيخ نا�صر بن عبد الله بن حامد
وح�شد كبري من الوجهاء والأقارب.
وق��د رح��ب م��ري��ح �آل ح��دي��ب يف كلمة له
باجلميع و�شكر كل من �شاركة الفرحة للدكتور ح�سام
 ،ك�م��ا ه �ن ��أ ال��زم�ي��ل م��رع��ي ن��ا��ص��ر ع���س�يري مبنا�سبة
اختياره مدير ًا لهيئة ال�صحفيني بع�سري ،وكذلك تهنئة
�شعبان عبدالله ع�سريي مبنا�سبة �صدور قرار جمل�س

الوزراء ترقيتة للمرتبة الرابعة ع�شرة ،ثم كرم �شعبان
وال�شعراء واملن�شدين امل�شاركني يف احلفل ،و�ألقيت عدة
ق�صائد �شعرية ،ومت تقدمي �أوبريتني من كلمات ال�شاعر
في�صل منيع وتقدمي املن�شد عبد الله حبرت بعدها �أقيم
حفل �شعبي بلون العر�ضة واخلطوة الع�سريية.

الماليك إلى القفص الذهبي
مهند يف بيت الشنبري
معن حممد ال�شنربي �أخ�صائي فعاليات ومعار�ض
بالغرفة التجارية ال�صناعية مبكة املكرمة ،رُزق
مبولود اتفق وحرمه على ت�سميته (مهند) .جعله الله
من مواليد ال�سعادة.
ال�شنربي وعد الزمالء والأ�صدقاء والأحباب بوليمة
تليق بقدوم ال�ضيف اجلديد.

مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي

نظم من�سوبو مدر�سة الإم��ام الأوزاع ��ي الإبتدائية
مبكة املكرمة حفل تكرمي  4معلمني مبنا�سبة تقاعدهم
وهم" م��اج��د الهيج ،و��س��رح��ان ال��زه��راين ،وحممد

ب��اق��روان ،و�سامي بازيد" حيث �أقيم االحتفال يف
�إحدى القاعات بالعا�صمة املقد�سة.
وب���د�أ احل �ف��ل ب��ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي ت�ل�اه في�صل �أن����س
ال�شنقيطي ،ثم كلمة مدير املدر�سة ال�سابق القائد
ب�شري امل �غ��رب��ي ،ت�لاه��ا كلمة للقائد اجل��دي��د زي��اد
�إبراهيم اخلزامي ،ثم عر�ض مرئي عن املتقاعدين،
و�أل �ق��ى الأ� �س �ت��اذ ��س��رح��ان ال��زه��راين كلمة املعلمني
املتقاعدين ،بعد ذل��ك مت تقدمي العديد م��ن الهدايا
التذكارية للمحتفى بهم.

عبدربه يحتفي بحفيده سلطان

رئي�س رابطة فرق �أحياء مكة املكرمة الكابنت �سلطان
�سعيد عبد رب��ه ،يعي�ش فرحة غ��ام��رة ه��ذه الأي��ام؛
حيث رزقت ابنته الدكتورة �أمل ،زوجة �أجمد مو�سى
هو�ساوي ،باملولود اجلديد (�سلطان) الذي جاء بعد
�إخوانه "مو�سى ومي ومايا".
اجل��د �سلطان وع��د ال��زم�لاء والأ��ص��دق��اء والأح�ب��اب
بوليمة تليق بقدوم احلفيد اجلديد.

مكة املكرمة  -عبدالهادي املالكي

احتفل جا�سم بن عطية املالكي بزفافه ،على ابنة
عبدالرحمن الغامدي ،مبكة املكرمة ،بح�ضور عدد
الأهل والأقارب والأحباب ،الذين باركوا للعري�س
جا�سم بهذه الليلة.
وع�بر العري�س جا�سم ع��ن �سعادته ب�ه��ذه الليلة

امل�ب��ارك��ة ،و��س��أل الله �أن يوفقه وعرو�سه حلياة
�سعيدة.
كما عربت �أ�سرة العرو�سني �شكرها لكل من ح�ضر
و�شاركهم فرحتهم باملنا�سبة ومن هن�أه بالزواج
ع�بر االت���ص��ال وق �ن��وات ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ،
متمني ًا التوفيق للجميع.
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 1384-3-7هـ

 1384-3-1هـ

1385-2-23هـ

1385-2-24هـ

 1384-3-4هـ

1385-2-26هـ

االثنين ..سحب قرعة مونديال األندية
جدة -البالد

حدد االحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا) يوم االثنني املقبل  29نوفمرب موعدا لإجراء مرا�سم
قرعة بطولة ك�أ�س العامل للأندية ،التي ت�ست�ضيفها الإمارات .وت�شارك يف البطولة فرق:
ت�شيل�سي الإجنليزي  -بطل �أوروبا ،والهالل ال�سعودي  -بطل �آ�سيا ،والأهلي امل�صري
 بطل �أفريقيا ،ومونتريي املك�سيكي  -بطل �أمريكا ال�شمالية ،و�أوكالند �سيتي  -مر�شح�أوقانو�سيا ،واجلزيرة الإماراتي  -امل�ست�ضيف .بالإ�ضافة �إىل بطل �أمريكا اجلنوبية،الذي
�سيتحدد ال�سبت بعد مواجهة باملريا�س وفالمينجو الربازيلييني ،و�ستقام البطولة مطلع
العام  2022يف �أبوظبي.
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الفتح و�ضمك يتعادالن يف لقاء مثري

كالم كورة

الشباب يقسوعلى الرائد وينتزع الصدارة
حممد العمري

أتعرف ما معنى الهالل؟
كتب ال�شاعر واملفكر عبد الرحمن ال�شرقاوى عن معنى
الكلمة� ،شارح ًا عظمتها التي ي�ستهني بها البع�ض مبتدئا
بقوله (�أتعرف ما معنى الكلمة؟) و�أجد نف�سي �أفكر يف
عظمة منظومة الهالل وكيانه و�إرثه  ،لأبحث عن معنى
�أن تكون الهالل.
الهالل� ..إرث و�شخ�صية مت بنا�ؤها على مر ال�سنني؛
مكونة من عدة عوامل كالكثري من الأندية الكربى يف
العامل ،فهي لي�ست جمرد بطوالت �أو جنوم �أو مالعب،
ولكنها عوامل كثرية اجتمعت لت�شكل هذه الهالة امل�ضيئة
وال�شخ�صية الثابتة لهذا الكيان  ..وهذا معنى �أن تكون
الهالل.
الهالل ..منظومة �إدارية م�صلحتها يف جناحها وهي
�أكرب من �أي فرد ،وعند ت�صادم م�صلحة الفرد وم�صلحة
الكيان ،فالكيان البد و�أن تطغى م�صلحته �سواء كان
الأمر داخليا (�إداريا وفنيا) � ،أو خارجيا (م�شجعني
والإعالم) وذلك ال تراه كثريا يف �أنديتنا  ..وهذا معنى
�أن تكون الهالل.
الهالل ..مر عليه الكثري من القادة ،ولكني �س�أحتدث عن
القائد احلايل " فهد بن نافل" الذي �أعطى تعريفا جديدا
لأ�سلوب قيادة الأندية فهو قليل الكالم وهادئ .يدير
النادي بعقلية �إدارية بحتة؛ همها م�صلحة الكيان قبل كل
�شيء ،ورغما عن كل ال�ضغوطات الإعالمية اخلارجية من
كارهي �أو حمبي الهالل على حد �سواء� ،إال �أنه يعرف كيف
يحول االنتباه وي�صرف ال�ضغط النف�سي عن النادي حتى
و�إن ا�ضطر �أن يتحمل ذلك ال�ضغط �شخ�صي ًا للم�صلحة
الأكرب وهي م�صلحة الهالل  ...وهذا ما يعنيه �أن تكون
الهالل.
�أما على �صعيد الكادر الب�شري ،فالكثري من الالعبني
يعرفون ماهو معنى الهالل .فالهالل منظومة ين�صهر
فيها الالعبون ،ويت�شربون تقاليدها؛ �سواء كان الالعب
مواطنا �أو حمرتفا �أجنبيا ،ف�أنت هنا ل�صناعة جم ٍد �آخر
للهالل قبل �أي �شيء �آخر .ول�ست احلاكم ب�أمره مهما كانت
جنوميتك ،ويجب �أن تكون �ضمن الأخوية التي بني
العبيه التي تعلمك �أن م�صلحة النادي ت�أتي قبل كل �شيء،
و�أنك جزء من منظومة ال كبري فيها �إال الهالل ..عندها
�ستعلم ماذا يعني �أن تكون الهالل.
�سعي دائم نحو القمة .الهالل عدم اال�ست�سالم
الهالل ٌ
عند ال�سقوط ،وهو طموح بال �سقف ،و�سعي دائم نحو
الكمال ،ت�ؤثر خالله م�صلحة الكيان على كل �شيء �آخر..
فهل عرفت ما معنى الهالل؟

بُعد �آخر..
فهد بن نافل قبل النهائي الآ�سيوي لعب با�ص عيون على
م�ستوى عال لن يفهمه الكثريون.

@MohammedAAmri

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

انتزع فريق ال�شباب �صدارة ترتيب دوري املحرتفني،
بفارق الأهداف عن �ضمك بعد فوزه على الرائد �أم�س
( )0-3يف اجلولة الـ  13من امل�سابقة .بد�أت املباراة
�سريعة من اجلانبني ،وت�ألق فيها هتان باهربي
ب�صناعته للأهداف الثالثة؛ الأول بعد �أن افتك كرة
من دفاع الرائد ومررها ملتعب احلربي الذي افتتح
الت�سجيل يف الدقيقة  ،19وجنح (الليوث) يف احلفاظ
على تقدمهم لينتهي ال�شوط الأول بهدف دون مقابل.
ويف ال�شوط الثاين ،جاء الهدف الثاين من متريرة
باهربي وت�سجيل بانيغا (د  ،)55ثم مرر هتان كرة

الثالث للربازيلي كارلو�س جونيور (د  ،)73لريفع
ال�شباب ر�صيده �إىل  25نقطة وينتزع ال�صدارة من
�ضمك بفارق الأهداف ،فيما جتمد ر�صيد الرائد عند
 18نقطة.
وكان �ضمك قد تعرث بالتعادل مع الفتح ( )5-5يف �أعلى
مباريات دوري املحرتفني ت�سجيال للأهداف.
�سجل للفتح كويفا (هدفني) وعلي الزقعان و�سانتيني
والربيكان ،فيما جاءت خما�سية �ضمك عرب هالل
�سوداين (هدفني) وفيليبي �أوغو�ستو وكاكتا�ش
وزياليا ،لريتفع ر�صيد الفتح �إىل  13نقطة ،و�ضمك
�إىل  25نقطة يف املركز الثاين بفارق الأهداف عن
ال�شباب.

الطائي في ضيافة االتحاد ..والتعاون في اختبار الفيحاء
جدة  -هالل �سلمان

تتوا�صل مباريات اجلولة الـ  13من دوري
ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني؛ حيث
ي�ست�ضيف التعاون نظريه الفيحاء اجلمعة يف
الـ ،5.50ويلتقي ال�سبت الباطن مع احلزم يف الـ
 3ع�صرا ،واالتفاق نظريه الفي�صلي يف الـ 5:25
م�ساء ،واالحتاد نظريه الطائي يف الـ 7:40
م�ساء.

التعاون  VSالفيحاء
يجمع لقاء اجلريحني بني التعاون الـ  14بر�صيد
 10نقاط ،و�ضيفه الفيحاء ال�ساد�س بـ  17نقطة،
وذلك بعد خ�سارة التعاون �أمام الباطن ،و�سقوط
الفيحاء على يد �ضمك يف اجلولة املا�ضية ،وي�أمل
الطرفان بالتعوي�ض.
االحتاد  VSالطائي
يلعب االحتاد الثاين بر�صيد  23نقطة على
�أر�ضه و�أمام جماهريه مع الطائي �صاحب املركز
الأخري بـ  10نقاط ،يف مباراة ي�سعى فيها العميد
ال�ستعادة ال�صدارة من �ضمك ،وذلك بعد ت�أجيل

مباراته يف اجلولة الأخرية �أمام الهالل ،يف حني
ي�أمل الطائي باخلروج بنقطة التعادل على �أقل
تقدير.

الباطن يواجه الحزم ..واالتفاق يالقي الفيصلي

االتفاق  VSالفي�صلي
ي�ست�ضيف االتفاق �صاحب املركز العا�شر
بر�صيد  13نقطة نظريه الفي�صلي الثامن بـ 15
نقطة� ،آمال �أن يوا�صل انتفا�ضته ويحقق فوزه
الثاين على التوايل بعد تغلبه على احلزم يف
اجلولة الأخرية� ،أما الفي�صلي في�سعى للعودة
لالنت�صارات بعد �أن حقق تعادال مثريا مع
ال�شباب.

الباطن  VSاحلزم
ي�ست�ضيف الباطن الـ  13بر�صيد  12نقطة،
نظريه احلزم قبل الأخري بـ  10نقاط؛ حيث
ي�سعى الباطن لت�أكيد �صحوته وحتقيق الفوز
الثاين على التوايل بعد تغلبه على التعاون
يف اجلولة الأخرية ،فيما يبحث احلزم عن
التعوي�ض بعد خ�سارته بثالثية �أمام االتفاق.

أخضر السلة يواجه األردن في تصفيات كأس العالم
جدة -البالد

يد�شن �أخ�ضر ال�سلة اليوم �أوىل
مبارياته يف ت�صفيات ك�أ�س
العامل �أمام نظريه الأردين يف
عمان عند ال�ساعة  8م�ساء.
ويعد اللقاء خطوة مهمة
للأخ�ضر يف بداية م�شواره
بت�صفيات ك�أ�س العامل لكرة
ال�سلة .املنتخب ال�سعودي
ا�ستعد لهذه الت�صفيات من
خالل مع�سكر داخلي يف جدة،
خا�ض خالله مباراتني مع نظريه
البحريني.
الأخ�ضر يلعب �ضمن املجموعة

(� )Cإىل جانب منتخبات الأردن
ولبنان و�إندوني�سيا ،وتلعب
الت�صفيات بنظام الذهاب و
الإياب؛ حيث تت�أهل  3منتخبات

من كل جمموعة للمرحلة الثانية
من الت�صفيات التي ت�شمل
جمموعتني؛ كل جمموعة مكونة
من  6منتخبات تلعب بنظام

إعالنات محاكم التنفيذ

الذهاب والإياب ،ويت�أهل لك�أ�س
العامل من كل جمموعة الأول
والثاين والثالث� ،إ�ضافة �إىل
امل�ست�ضيفني (اليابان والفلبني).

األسبـوعية

11

اجلمعة  21ربيع الثاين 1443هـ املوافق  26نوفمرب 2021م ال�سنة  91العدد 23504

كالسيكو الجريحين يجمع األهلي والنصر

جدة – هالل �سلمان

جتمع م �ب��اراة الكال�سيكو ب�ين فريقي الأه�ل��ي
والن�صر يف قمة مواجهات اجل��ول��ة ال�ـ  13من
دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني
م���س��اء اجل �م �ع��ة ،ع�ل��ى ا� �س �ت��اد الأم�ي��ر ع�ب��دال�ل��ه
الفي�صل بجدة.
ال يعي�ش الفريقان �أف�ضل حاالتهما هذا املو�سم،
فالأهلي يحتل املركز ال�سابع بر�صيد  15نقطة،
فيما ي�أتي الن�صر تا�سعا بنقطة �أقل حيث ميلك

 14نقطة.
وبعد �أن ا�ستفاق الأه�ل��ي وحقق نتائج جيدة،
ع��اد ل��دوام��ة الهزائم من جديد بخ�سارته �أم��ام
�أبها ( )0-2يف اجلولة الأخرية ،وي�أمل �أن يعود
لتحقيق االن�ت���ص��ارات وال�ت�ق��دم �أك�ث�ر يف �سلم
الرتتيب.
�أم��ا الن�صر فيمر مبرحلة �صعبة حيث مل يذق
طعم الفوز يف �آخر  4جوالت ،فقد خ�سر مرتني
�أم��ام االتفاق وال�شباب وتعادل يف مثلهما مع

لعدم اكتمال �شفائه ،وعبدالرزاق حمدالله الذي
الفيحاء ثم الرائد يف اجلولة الأخرية.
ويعاين الطرفان من عدة غيابات ،حيث يفا�ضل �أنهت الإدارة عقده ،بالإ�ضافة �إىل الأوزب�ك��ي
الألباين ها�سي مدرب الأهلي بني قلبي الدفاع جالل الدين ما�شاريبوف امل�صاب �أي�ضا.
حممد خرباين ومعتز هو�ساوي لتعوي�ض غياب
تفوق �أهالوي
الربازيلي دانكلري املوقوف ب�سبب تلقيه بطاقة
حمراء يف املباراة الأخرية ،كما يغيب عنه العب يف ت��اري��خ م��واج�ه��ات الفريقني يف الكال�سيكو،
ال��و��س��ط ال �ك��روات��ي فيليب ب��راداري �ت ����ش ال��ذي التقى الطرفان يف  26مباراة بدوري املحرتفني،
ويتفوق الأه�ل��ي ال��ذي حقق  9انت�صارات مقابل
�أ�صيب �أمام �أبها وعو�ضه نوح املو�سى.
ويف الن�صر ،يغيب قلب ال��دف��اع عبدالله مادو  8للن�صر ،فيما ت�ع��ادال  9م��رات ،و�سجل العبو

(ال��راق��ي)  39ه��دف��ا يف �شباك الن�صر ال��ذي رد
ب�إحرازه  37هدفا.
وكانت �أك�بر النتائج يف الكال�سيكو منذ انطالق
دوري املحرتفني فوز الأهلي ( )2-4يف �أكتوبر
� ،2015أما �أكرب فوز للن�صر فكان بنتيجة ()3-4
يف مار�س من العام ذاته.
ويعي�ش الن�صر فرتة حرجة منذ خروجه من ن�صف
نهائي دوري �أبطال �آ�سيا ،حيث تراجعت نتائجه
وب��د�أت امل�شاكل تت�سلل �إىل �أروق�ت��ه ،وال �شك �أن

كأس العرب ..االنطالقة ..1963

�إن �ه��اء ع�ق��د ه��داف��ه ح�م��دال�ل��ه �سيلقي ب�ظ�لال��ه على
الفريق وجماهريه الغا�ضبة من بع�ض القرارات
الإداري��ة ،ف�ضال عن عدم التعاقد مع مدرب جديد
بعد �إق��ال��ة ال�برت�غ��ايل ب�ي��درو �إمي��ان��وي��ل التي يرى
الكثريون �أنها انفعالية ومت�سرعة.
ويف اجل �ه��ة الأخ� � ��رى ،ي ��أم��ل الأه� �ل ��ي تعوي�ض
خ���س��ارت��ه الأخ �ي��رة وا� �س �ت �غ�لال ظ ��روف الن�صر
وعاملي الأر���ض واجلمهور لتحقيق فوز يعيد به
الثقة لأن�صاره ويقرتب به من فرق املقدمة.

تونس أول األلقاب ..وآخرها لألخضر السعودي
العراق األكثر تتويجا ...واألردن والكويت  9مشاركات
حائل  -خالد احلامد

ك�أ�س العرب ..م�سابقة كرة قدم دولية انطلقت
يف 1963م بتنظيم االحت ��اد ال�ع��رب��ي لكرة
القدم ،وتتناف�س عليها املنتخبات الأع�ضاء
يف االحتاد العربي لكرة القدم.
�أقيمت الن�سخة الأوىل للبطولة عام  1963يف
لبنان ،وف��ازت بها تون�س ،بعد �أن لعبت يف
عامي  1964و  ،1966توقفت ك�أ�س العرب
ملا يقرب من  20عا ًما قبل �أن ت�ست�أنف يف
عام .1985
�أقيمت البطولة خم�س مرات �أخرى حتى عام
 ،2012وه��ي �آخ��ر ن�سخة ينظمها االحت��اد
العربي لكرة القدم ،و�ستكون ن�سخة 2021
هي الأوىل التي ينظمها االحتاد الدويل لكرة
القدم.
وقد فازت  5منتخبات ببطوالت ك�أ�س العرب
الت�سع؛ حيث توج املنتخب العراقي باللقب
�أربع مرات كرقم قيا�سي ،فيما فاز املنتخب
ال�سعودي بلقبني ،وكل من منتخبات تون�س،
وم�صر واملغرب بلقب واحد لكل منهم.
  7دول ا�ست�ضافت ك��أ���س ال �ع��رب؛ حيثنظمت الكويت واململكة العربية ال�سعودية
ال�ب�ط��ول��ة م��رت�ين ،يف ح�ين ا��س�ت���ض��اف��ت كل
من لبنان والعراق والأردن و�سوريا وقطر
البطولة مرة واحدة.
و�ست�ست�ضيف ق�ط��ر ك ��أ���س ال �ع��رب الفيفا
 ،2021و�ست�صبح ث��ال��ث دول��ة ت�ست�ضيف
البطولة مرتني.

ال�سجل ال�شريف..
 تون�س عام 1963م ال� � � � � � � � � �ع � � � � � � � � ��راق يف �أع � � � � � � � � � � � � ��وام()1988_1985_1966_1964
 م�صر عام .1992 ال�سعودية عامي 2002_1998 -املغرب عام .1012

املدينة التعليمية ،و�ستكون مباراته الثانية
�أم ��ام املنتخب الفل�سطيني يف ال��راب��ع من
دي �� �س �م�بر ،و��س�ي�خ�ت�ت��م م �ب��اري��ات��ه يف دور
املجموعات مبواجهة املنتخب املغربي يوم 7
دي�سمرب على ا�ستاد الثمامة.

مواجهات الأخ�ضر مع الأردن..
وي �ع �ت�بر م�ن�ت�خ�ب��ا الأردن وال �ك��وي��ت �أك�ث�ر
املنتخبات امل�شاركة بالبطولة بواقع  9مرات.

ن�سخة 2021
تنطلق مناف�سات ك�أ�س العرب ،التي �ستجمع
ب�ين  16منتخ ًبا مق�سمة على  4جمموعات
بواقع  4منتخبات يف كل جمموعة ،يف الـ30
من نوفمرب احلايل ،وت�ستمر مناف�ستها حتى

التقى املنتخبان ال�سعودي م��ع الأردن يف
 9م��واج�ه��ات ب�ين ودي��ة ور��س�م�ي��ة؛ وق��د فاز
 18دي�سمرب املُقبل.
امل�ن�ت�خ��ب الأردين يف  4م��واج �ه��ات ،ك��ان
�آخرها يف بطولة غرب �آ�سيا.
الأخ�ضر يف الثالثة..
��س�ي�خ��و���ض م�ن�ت�خ�ب�ن��ا ال���س�ع��ودمي�ن��اف���س��ات فيما فاز املنتخب ال�سعودي يف  4مواجهات
البطولة �ضمن املجموعة الثالثة التي ت�ضم ك��ان �آخ��ره��ا يف م�ب��اراة ودي��ة  ،فيما تعادل
املنتخبان يف لقاء وحيد.
بجانبه" املغرب والأردن وفل�سطني".
أوىل
ل
ا
ويلعب الأخ�ضر ال�سعودي مباراته
مواجهات الأخ�ضر مع فل�سطني..
�أم ��ام الأردن ي��وم  1دي�سمرب ع�ل��ى ا�ستاد
ال �ت �ق��ى امل �ن �ت �خ��ب ال �� �س �ع��ودي م ��ع ن �ظ�يره

الفل�سطيني يف  11مواجهة؛ حيث كان
التفوق ال�سعودي يف  7مواجهات،
ك ��ان �آخ ��ره ��ا يف ت���ص�ف�ي��ات �آ��س�ي��ا
امل ��ؤه �ل��ة ل �ك ��أ���س ال �ع��امل ، 2022
فيما تعادل املنتخبان يف �أرب��ع
مواجهات.

مواجهات الأخ�ضر
مع املغرب..

تقابل املنتخبان ال�سعودي
وامل � � � �غ� � � ��رب� � � ��ي يف 10
م �ب��اري��ات .ف ��از املنتخب
ال � �� � �س � �ع ��ودي يف � �س �ب��ع
مواجهات ،واملغربي يف
مواجهتني ،فيما تعادال
يف مباراة وحيدة.
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هيئة السياحة تحصد
ذهبية "التميز واإلبداع"

albiladdaily

albiladdaily

albiladdaily

albiladdailynews

"العروس" جاهزة
جدة  -خالد بن مر�ضاح

�أك�م�ل��ت �أم��ان��ة حمافظة ج��دة ا�ستعداداتها
ال�ستقبال �إج���ازة منت�صف ال �ع��ام ال��درا��س��ي،
بتهيئة املرافق ال�سياحية يف املدينة كاحلدائق،
وال �� �س��اح��ات ال �ع��ام��ة وال��واج �ه��ات ال�ب�ح��ري��ة،
وال�شواطئ وم�سارات ريا�ضة امل�شي ال�ستقبال
ال�سكان والزائرين.
الإدارات املعنية كثفت من جهودها امليدانية
لتهيئة امل��واق��ع التي ت�شهد �إق�ب��ا ًال من ال�سكان
وزائ� � ��ري امل �ح��اف �ظ��ة ل�لا��س�ت�م�ت��اع ب ��أوق��ات �ه��م
ك��احل��دائ��ق والأم ��اك ��ن ال �ع��ام��ة وع �ل��ى ام �ت��داد
كورني�ش جدة ،وي�شمل ذلك الواجهة البحرية
على الكورني�ش ال�شمايل و�شاطئ ال�سيف على
الكورني�ش اجلنوبي ،بجانب مواقع م�سارات
ريا�ضة امل�شي املوزعة يف �أنحاء املدينة ،التي
باتت متنف�س ًا ت�ستقطب جميع فئات املجتمع،
كما مت و��ض��ع ب��رن��ام��ج عمل م�ستمر لتكثيف
النظافة العامة على املرافق والرقابة امليدانية
ال��دائ �م��ة ع�ل�ي�ه��ا ،ف���ض�لا ع��ن �أع��م��ال التطهري
والتعقيم.

دبي -البالد

ح�صدت الهيئة ال�سعودية لل�سياحة اجل��ائ��زة الذهبية
يف جم��ال ال�سياحة وال�سفر يف حفل MENA Effie
 Awardsال�سنوي الذي �أقيم يف �إمارة دبي؛ تقدي ًرا
للتميّز والإب � ��داع ال ��ذي تقدمه يف ت�سويقها الوجهات
واملنتجات ال�سياحية يف اململكة.
كما ح�صد الرئي�س التنفيذي ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة
ال�سعودية لل�سياحة فهد حميد الدين جائزة التميز للقيادات
كرئي�س تنفيذي ،نظري �إ�سهامات الهيئة وجهودها يف
تطوير ال�سياحة ال�سعودية؛ لتعزيز مكانتها كوجهة واعدة
على خارطة ال�سياحة يف العامل.
و ُتع ُّد اجلائزة واحدة من اجلوائز املرموقة على م�ستوى
العامل ،التي ت�سلط الأ�ضواء على �أ�صحاب الأدوار الفاعلة
والأفكار الإبداعية واملنجزات يف جماالت الت�سويق كافة،
�سواء للأفراد �أم الكيانات ،ويتم االحتفاء بالفائزين يف 49
فئة ،بح�ضور �أك�ثر من  1500من القيادات وامل�س�ؤولني
واخل�براء واملهتمني من ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
والعامل.

هؤالء يشعرون بالبرد أكثر
جدة  -البالد
�أك��د ا�ست�شاري �أمرا�ض القلب وق�سطرة ال�شرايني،
الدكتور خالد النمر� ،أن هناك بع�ض املر�ضى ي�شعرون
بالربد �أكرث من غريهم.
وتف�صيال لذلك� ،أو�ضح �أن من ه ��ؤالء ،مر�ضى فقر
ال��دم ،و�ضعف ال�غ��دة ال��درق�ي��ة ،وم��ن يعانون التوتر
والقلق.
و�أو�� �ص ��ى ا� �س �ت �� �ش��اري �أم ��را� ��ض ال �ق �ل��ب وق���س�ط��رة
ال�شرايني باحلر�ص على توفري التدفئة الكافية لكبار
ال�سن يف هذه الأيام؛ لكونهم ي�شعرون بالربودة �أكرث
من الآخرين و�أكرث عُر�ض ًة مل�ضاعفاتها.
كما ن�صح بتناول الزجنبيل كم�شروب �ساخن للتدفئة
يف ال�شتاء ،لفائدته يف تخفي�ض ال��ده��ون الثالثية،
والكول�سرتول ال�ضار ،ويرفع من الكول�سرتول احلميد.

ضبط مخالفين لنظام البيئة
الريا�ض  -البالد
�أوق� �ف ��ت ال� �ق ��وات اخل��ا� �ص��ة ل�ل��أم ��ن ال �ب �ي �ئ��ي ()14
خمال ًفا لنظام البيئة ،و( )8مواطنني و( )6مقيمني
من اجلن�سيتني ال�سودانية والباك�ستانية ،ارتكبوا
خمالفات رعي ( )257ر� ًأ�سا من الإبل و( )390ر� ًأ�سا من
الأغنام يف �أماكن مُي َنع فيها الرعي يف عدد من مناطق
اململكة.
و�أو�ضح املتحدث الر�سمي للقوات اخلا�صة للأمن
البيئي الرائد رائ��د املالكي� ،أن الإج ��راءات النظامية
ُط ِّبقت بحق املخالفني ،مبي ًنا �أن عقوبة خمالفة رعي
الإب��ل غرامة ت�صل �إىل  500ريال لكل ر�أ���س ،وعقوبة
خمالفة رعي الأغنام غرامة ت�صل �إىل  200ريال لكل
ر�أ�س.
ودعا املتحدث الر�سمي اجلميع �إىل الإب�لاغ عن �أي
حالة متثل اعتدا ًء على البيئة �أو احلياة الفطرية على
الرقم ( )911مبنطقتَي مكة املكرمة والريا�ض ،و()999
و( )996يف جميع مناطق اململكة.

لطيفة تنتهى من تصوير «حلم»
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أخطاء تفسد الحمية الغذائية

جدة  -البالد
يعمل العديد من الأ�شخا�ص على �إنقا�ص وزنهم عرب
حمية غذائية متوا�صلة ،غري �أنهم ي�صطدمون بنتائج
خميبة للآمال ،تتنافى مع ق�سوة االلتزام بنظام غذائي
�صارم لفقدان الوزن .و�أرجع خرباء يف التغذية ف�شل
احلمية الغذائية �إىل عدد من الأخطاء التي قد ت�ؤدي
�إىل ف�شل �إنقا�ص الوزن ،من بينها :عدم النوم الكافئ،
معتربين �أنه ي�ؤدي �إىل �صعوبات يف �إنقا�ص الوزن،
خا�صة �أن �أبحا ًثا علمية �أكدت وجود روابط وثيقة بني

أسباب فشل
احلمية

1

عدم النوم الكافئ

2

زيادة الوزن والت�أثري ال�سلبي لعدم احل�صول على قدر
كاف من النوم ،والإفراط يف الريا�ضة� ،إذ ترى خبرية
ٍ
التغذية ،كري�ستني كروناو� ،أن الإف��راط يف ممار�سة
الريا�ضة قد ي�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل �إحلاق الأذى
باجل�سم �أك�ث�ر م��ن ال�ف��وائ��د ال�ت��ي يجنيها ،ف�ضال عن
التوتر الزائد الذي يدفع ال�شخ�ص للإقبال على تناول
قدر �أكرب من الطعام .وبني اخلرباء �أن نق�ص الطعام
ب��أق��ل مم��ا يحتاجه اجل�سم ي�صعب م��ن مهام �إنقا�ص
الوزن ب�شكل كبري ،وبالأخ�ص لدى ال�سيدات.

اإلفراط في الرياضة

3

التوتر الزائد

جدة  -البالد
انتهت الفنانة لطيفة من ت�سجيل �أحدث �أغانيها "حلم"،
بطريقة الفيديو كليب مع املخرج وليد نا�صيف ،الذي
بد�أ عمليات املونتاج النهائية متهيدا لطرح الأغنية
خ�لال الأي��ام القليلة القادمة .و�أك��دت لطيفة،
�أن �أغنية "حلم" ه��ي �آخ��ر ق�صائد ال�شاعر
الراحل الكبري ح�سني ال�سيد ،ومن �أحلان
املو�سيقار ال��دك�ت��ور ط�ل�ال ،م�شرية �إىل
�أن �ه��ا ق ��ررت غ�ن��اءه��ا ب�ع��د ��س�م��اع حلنها
املميز الذي و�ضعه املو�سيقار الدكتور

طالل ،فتحم�ست وقررت �أن تعيد �إىل الأذهان عمال فنيا
مهما لأح��د رواد ال�شعر العربي ،كا�شفة عن �سعادتها
بالتعاون مع املو�سيقار الكبري الدكتور طالل ،خا�صة
�أنه يلحن لها من منطقة تربز قوة �صوتها ،م�ؤكدة �أنه
له ب�صمة خا�صة ب�أحلانه للأغنية العربية ،و�صاحب
مدر�سة خا�صة يف التلحني املو�سيقي .وك�شفت لطيفة
�أن املخرج وليد نا�صيف ،و�ضع فكرة منا�سبة للكليب،
حيث تظهر ب��أج��واء جديدة وخمتلفة متاما تتنا�سب
مع �أج��واء ال�شتاء وحالة احلنني للما�ضي ،وا�ستغرق
ت�صوير الكليب ثالثة �أيام.

العين تنذر بضغط الدم
جدة  -البالد
ارتفاع �ضغط الدم من الأمرا�ض
اخل�ط�يرة  ،م��ا مل يتم ع�لاج��ه ،حيث
ي�سبب �ضغطا �إ�ضافيا على الأوع�ي��ة
ال��دم��وي��ة وال �ق �ل��ب والأع�����ض��اء الأخ���رى
مثل الكليتني والدماغ والعينني ،ما يت�سبب
يف م�شاكل �صحية قاتلة مثل النوبات القلبية
وال�سكتات الدماغية.
وك�شفت جمعية القلب الأمريكية � ،أن هناك عالمة قد تظهر

يف العني حت��ذر من ارت�ف��اع �ضغط ال��دم ،مبينة �أنها تكون على
�شكل بقع دم تظهر يف العني  ،حمذرة من جتاهل العالج ،ودعت
�إىل قيا�س ال�ضغط با�ستمرار دون انتظار ظهور �أعرا�ض ،مبينة
�أن الكثري من الأ�شخا�ص ال يعلمون ب�إ�صابتهم لعدم اكت�شاف
الأعرا�ض ب�سهولة .وللتقليل من احتماالت الإ�صابة بارتفاع �ضغط
الدم ،ين�صح اخلرباء بتغيري منط احلياة ،مثل تقليل كمية امللح يف
الطعام واتباع نظام غذائي �صحي ب�شكل عام ،وممار�سة الريا�ضة،
وفقدان الوزن يف حال كان ال�شخ�ص يعاين زيادته  ،كذلك �ضرورة
تقليل الكافيني والتوقف عن التدخني.

