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امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  بعث 
�شعود،  اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �شلمان 
برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س اآداما 
جامبيا،  جمهورية  رئي�س  ب��ارو 
ب��اده.  ا�شتقال  ذك��رى  مبنا�شبة 
واأع�������رب امل���ل���ك ���ش��ل��م��ان، عن 
اأ���ش��دق ال��ت��ه��اين واأط��ي��ب 
ال��ت��م��ن��ي��ات ب��ال�����ش��ح��ة 

و�شعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�شعادة 
التقدم  اطراد  ال�شقيق،  جامبيا  جمهورية 

واالزدهار.
امللكي  ال�شمو  �شاحب  بعث  جهته،  م��ن 
العزيز  عبد  بن  �شلمان  بن  حممد  االأم��ر 
اآل �شعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة 
رئ��ي�����س جمهورية  ب���ارو  اآدام����ا  ال��رئ��ي�����س 

جامبيا، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقال باده. 
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األزياء القدمية  متتاز بألوانها وتصميمها ورونقها اخلاص .. كنداسة:

 تستهدف الشباب ممن لديهم ضعف يف حركة األصابع الدقيقة .. سارة العقيل:

ابتكار تقنية لمساعدة مرضى الشلل الرباعي 

تبادل خبرات وتعاون دولي لبناء قاعدة بيانات للثروة المعدنية

ا�سابة  يف  تتمثل  الــ�ــســوكــي  احلــبــل  ــات  ــاب واإ�ــس
يوؤدي  مما  الفقري  العمود  داخل  ال�سوكي  للحبل 
العادية  ال�سوكي  احلــبــل  وظيفة  يف  تغيري  اإىل 
دائًما،  اأو  موؤقًتا  اإمــا   ، الــااإراديــة  اأو  احل�سية  اأو 
خ�سو�سا اإن  املر�سى الذين يعانون من ا�سابات 
احلبل ال�سوكي عادة ما يكون لديهم عجز ع�سبي 

دائم  اأو  كما ن�سميها "اإعاقة ج�سدية".
ال�سوكي  اإ�سابة احلبل  ما حتدث  غالًبا  واأ�سافت   
اإىل  يوؤدي  مما  الفقري،  العمود  يف  �سربة  ب�سبب 
ك�سر اأو خلع يف العمود الفقري )الفقرات(. كدمة 
الفقرات اأو متزق احلبل ال�سوكي، مما يوؤدي اإىل 
اخلايا  تتلف  عندما  الع�سبية.  اخلــايــا  اإتـــاف 
الع�سبية، ال ميكن للر�سائل اأن تنتقل ذهاًبا واإياًبا 

بني الدماغ وبقية اجل�سم.
الوظيفي  العاج  يف  تخ�س�سها  عن  �سوؤال  ويف 
حت�سني  على  يعمل  العاج  من  النوع  هــذا  قالت: 
من  �سكل  اإنـــه  كما  للمر�سى  احلياتية  املــهــارات 
على  النا�س  ي�ساعد  الــذي  التاأهيل  اإعــادة  اأ�سكال 
اأو  لديهم  الوظيفية  الق�سور  اأوجــه  على  التغلب 
التكيف معها حتى يتمكنوا من العي�س با�ستقالية 

قدر االإمكان، مما كان هذا الدافع خلف االخرتاع احلايل لاأداة.
لدعم وحدة  باأداة  يتعلق االخرتاع احلايل  قالت:  يتعلق بفكرة االخرتاع   وفيما 
حتكم الألعاب الفيديو لتتوافق مع احتياجات االأ�سخا�س الذين يعانون من �سعف 
ع�سات اليد. ت�ستمل اأداة الـدعم على قـالب يعمـل كقـاعـدة لتثبيت وحدة التحكم، 
ي�ستمل القالب على حاجزين اأمـاميني وحـاجزين جـانبيني يتم من خالهما تثبيت 
وحدة التحكم ت�ستمل اأداة الـدعم على اأربعـة مقـاب�س يتم من خال دفعهم ال�سغط 

على االأزرار اخللفية لوحـدة التحكم. وي�ستمل القالب كـذلك على فتحتني جانبيتني 
يد  على  اأو  املري�س،  فخـذ  على  التحكم  وحـدة  دعم  اأداة  تثبيت  خالهما  من  يتم 
الكر�سـي املتحرك اخلا�س به من خال اأربطة عري�سـة مرنـة اأو اأ�سرطة ال�سـقـة، 
يتم متريرهـا من الفتحتني وربطهمـا على فخـذ املري�س، اأو يد الكر�سي املتحرك 
اخلا�س به. متثل األعاب الفيديو VIDEO GAMES جزءا كبريا من العامل 
ب�سكل  ال�سناعة  هذه  على  القائمون  ي�سعى  لذلك  واملراهقني،  لاأطفال  الرتفيهي 

دائم اإىل تطوير االأدوات اخلا�سة بها من اأجل منح امل�ستخدم 
اأهم  من  التحكم  وحدة  وتعترب  رفاهية.  واأكرث  اأف�سل  جتربة 
اأدوات لعبة الفيديو، حيث يعتمد عليها اأداء امل�ستخدم. ب�سكل 
عام، مت ت�سميم وحدة التحكم امل�ستخدمة يف االألعاب احلالية 
كلتا  با�ستخدام  امل�ستخدم  بوا�سطة  وت�سغيلها  حملها  يتم  كي 

يديه.
على  القائم  فاإن  املراهقني،  اأو  باالأطفال  االأمر  يتعلق  وحينما 

من  لتمكينهم  ال�سبل  �ستى  توفري  اإىل  دائمًا  يهدف  رعايتهم 
ال  لذلك  االأ�سحاء،  من  اأقرانهم  مثل  طبيعية  حياة  ممار�سة 
الفيديو  األعاب  اأن  �سك  الرتفيهي، وال  اإغفال اجلانب  ميكننا 
ت�سكل عامل كبري من عوامل الرتفيه لدى االأطفال واملراهقني.
الفيديو  باألعاب  اخلا�سة  التحكم  وحدة  اأداة  فاإن  ذلك،  ومع 
التحكم  ميــثــل  ــد  ق الــتــي  االأزاريــــــر  مــن  كــثــري  عــلــى  ت�ستمل 
من  يعانون  الذين  لاأ�سخا�س  بالن�سبة  كبريًا  حتديًا  فيها 
الدقيقة  اأداء احلركات  على  القدرة  اليد وعدم  قب�سة  �سعف 
لاأ�سابع. وخا�سة االأزارير اخللفية العلوية وال�سفلية، على 
�سبيل املثال االأزارير R1، L2 ،L1 ،R2  لوحدة التحكم 
ذلك،   .PLAYSTATION بالباي�ستي�سن   اخلا�سة 
التحكم �سعب جدًا نظرًا  اأداة وحدة  اأن حمل  اإىل  باالإ�سافة 
الأنها متثل ثقل على ع�ساتهم ال�سعيفة. وبخا�سة االأزارير 
اخللفية التي تتطلب القب�س على وحدة التحكم وحتريك اإ�سبع ال�سبابة الأعلى 

ال�سفلية.  اخللفية  واالأزاريـــر  العلوية،  اخللفية  االأزاريــر  على  لل�سغط  والأ�سفل 
وحول دوافعها البتكار هذه التقنية قالت: من منطلق احلاجة  اأم االخرتاع، كان 
العاب  لعب  يف  اهتمام  لديه  ممن  ال�سباب  فئة  من  املر�سى  هو  االأ�سا�سي  دافعي 
ا�ستخدام  وت�سهل  ت�ساعد  اأداة  البتكار  ا�ستثنائية  فكرة  اىل  وحاجتهم  الفيديو 
وحدة التحكم وخ�سو�سا االزارير اخللفية من قبل مر�سى ال�سلل الرباعي ممن 

املخرتع من حتويل  يتمكن  الدقيقة.  واخــريًا،  االأ�سابع  لديهم �سعف يف حركة 
خدمة.  ويقدم  حاجة  يلبي  اأنــه  خا�سة  االأ�ــســواق،  يف  يباع  منتج  اإىل  اخرتاعه 
باخرتاع جديد من  فعليًا  العامل  لنبهر  َمن يطبق اخرتاعه  �سيجد  ويت�ساءل: هل 
بعد.  االأ�سواق،  يباع يف  منتج  اإىل  يدي ومل يحول  فاإجنازي اليزال بني  نوعه؟ 

اأمتنى ان يكون هناك من يدعم املنتج واالخرتاع املحلي.

يف مايو عام 2020م �سّرح  املهند�س خالد املديفر 
ل�سوؤون  املعدنية  والــرثوة  ال�سناعة  وزيــر  نائب 
اإنفاًقا  الــدول  اأقل  من  تعد  اململكة  اأن  اإىل  التعدين 
على ا�ستك�ساف املعادن يف العامل باإنفاقها  اأقل من 
25 % من معدل االإنفاق العاملي على اال�ستك�ساف 
الــدول  متو�سط  ع�سر  يــعــادل  مــا  وهــو  كلم2  لكل 
النا�سطة يف �سناعة منتجات التعدين.ولذا برزت 
اإىل  اململكة  يف  االإنــفــاق  حجم  رفــع  اإىل  احلــاجــة 

املتو�سط العاملي اأو اأعلى منه.
ــبــح قــطــاع الــتــعــديــن والــ�ــســنــاعــة  ـــوم  اأ�ــس ـــي وال
التعدينية الركيزة الثالثة يف ال�سناعة ال�سعودية 
والبرتوكيميائيات  الــنــفــط  �سناعتي  بــجــانــب 
للتعدين  ال�ساملة  اال�سرتاتيجية  اعــتــمــاد   بعد 
وال�سناعات املعدنية، والتي تعد ثمرة  من ثمار 

روؤية اململكة 2030.  
كما ي�سهم  قطاع التعدين حاليًا بنحو 17 مليار 
وتعتزم  االإجـــمـــايل،  املحلي  الــنــاجت  يف  دوالر 
عام  بحلول  مــرات  ثــاث  ذلــك  م�ساعفة  اململكة 
2030، وفقا ملا ذكره وزير اال�ستثمار املهند�س 

خالد بن عبدالعزيز الفالح.
كما تتوزع  الرثوات املعدنية يف اململكة يف اأكرث 
5،300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو خم�سة  من 
املعادن  من  عدد  ذلك  يف  مبا  ريــال،  تريليونات 
االأكرث وفرة مثل: الذهب، والف�سة، والنحا�س، 
واحلجر  والبوك�سايت،  والفو�سفات،  والزنك، 

الزينة  و�سخور  والفل�سبار،  ال�سيليكا،  ورمل  اجلريي، 
امل�ستخدمة يف واجهات املباين مثل: اجلرانيت وغريها 
عــن وزارة  لتقرير �ــســادر  االأخــــرى وفــقــاآ  املــعــادن  مــن 

ال�سناعة والرثوة املعدنية.

نظام االستثمار  اجلديد
الـــوزراء  جمل�س  موافقة  �ــســدرت   2020، يونيو  يف 
على نظام اال�ستثمار التعديني اجلديد الذي يعد واحًدا 
للتعدين  ال�ساملة  اال�سرتاتيجية  مــبــادرات  اأهـــم  مــن 
وال�سناعات املعدنية يف اململكة ومن  اأهم برامج حتقيق 
قطاع  يف  جــاذبــة  ا�ستثمارية  بيئة  اإيــجــاد  عــرب  الــروؤيــة 

التعدين حتقيقًا مل�ستهدفات روؤية اململكة 2030.
ويعمل النظام اجلديد  على زيادة القدرة التناف�سية يف 
والت�سريعات،  االأنظمة  اإقــرار  خال  من  التعدين  قطاع 
منذ يناير العام املا�سي حيث مت  دخول  نظام اال�ستثمار 
التعديني اجلديد مو�سع التنفيذ . مت اإ�سدار75 رخ�سة 

ا�ستك�ساف جديدة.
مل تفوت وزارة اال�ستثمار  فر�سة م�ساركتها يف موؤمتر 
اإطار حر�سها  التعدين الدويل والذي عقد موؤخرا ، يف 
االقت�ساد  يف  تدفقها  وتعزيز  اال�ستثمارات  جذب  على 
الوطني يف قطاع التعدين واملعادن. من خال م�ساركتها 
يف جناح " ا�ستثمر يف ال�سعودية" باملعر�س امل�ساحب 

يف  الواعدة  اال�ستثمارية  الفر�س  اأبــرز  باإ�ستعرا�سها 
جماالت التعدين واملعادن.

من�سة  على  املعدنية  الـــرثوة  ا�ستثمارات  حجم  يبلغ 
بقطاع  خا�سة  فر�سة   70 ال�سعودية"  يف  "ا�ستثمر 
مليار   25 تفوق  ا�ستثمارات  وبقيمة  واملعادن  التعدين 

دوالر. 

بنك معلومات للمعادن 
وجــذب  اجليولوجي  اال�ستك�ساف  اأن�سطة  لت�سريع 
ــبــيــانــات  ــكــة جـــــودة ال اال�ـــســـتـــثـــمـــارات عـــــززت املــمــل
اجليولوجية وتوافرها من خال العديد من املبادرات 
والــذي  اجليولوجي  للم�سح  الــعــام  الربنامج  ومنها 

ــــدرع  �ــســيــغــطــي  مــنــطــقــة ال
باملعادن  الغنية  الــعــربــي 

يف غرب اململكة، بهدف 
تــــوفــــري املـــعـــلـــومـــات 

اجليولوجية  واخلرائط 
املف�سلة والدقيقة، واإتاحة 
هذه املعلومات واخلرائط 
االطــــاع  يف  لــلــراغــبــني 
البوابة  خال  من  عليها 
االإلـــكـــرتونـــيـــة لــقــاعــدة 
اجليولوجية  البيانات 

 .)NGD( الوطنية
الباب  الربنامج  ويفتح  
وا�ـــســـعـــًا اأمــــــام فــر�ــس 
ا�ـــســـتـــثـــمـــاريـــة وفــــرية 

جمــــال  يف  وواعـــــــــــــدة 
الــتــعــديــن وتــ�ــســل تــكــلــفــة هــذه 
نحو  اإىل  الــطــمــوحــة  املـــبـــادرة 
امل�سوح  وتغطي  ريال،  ملياري 
املُختلفة، منطقة الدرع العربي، 
بنحو  م�ساحتها  ُتــقــّدر  والــتــي 
مــربــع.  كيلومرت  األـــف   600
ــوات مـــن خــال  ــن ــس يف �ــســت �
التعاون بني الفريق الفني الوطني يف 
والذي  �سخ�س،   500 حــوايل  من  املكون  الربنامج، 
بلدان  مــن  العامليني  التقنيني  اخلـــرباء  مــع  �سيعمل 
وجنوب  املتحدة،  واململكة  وال�سني،  فنلندا،  خمتلفة 
اجليولوجيني  املتخ�س�سني  مــن  وغــريهــم  اأفريقيا، 
اأنحاء العامل ، وميّكن هذا التعاون وتبادل  من جميع 
وتنمية  عملية،  معرفية  قاعدة  تطوير  من  اخلــربات، 
ال�ساعدين  ال�سعوديني  اجليولوجيا  علماء  قـــدرات 
امل�ساحة  هيئة  التدريبية.وتهدف  الربامج  خال  من 
اإن�ساء بنك معريف يوّثق  اإىل  ال�سعودية  اجليولوجية 
ا واالإ�سهام يف تو�سيع  الرثوات املعدنية للمملكة اأي�سً

نطاق املعرفة الوطنية والعاملية بعلوم االأر�س.

االستكشاف املسرع
والــرثوة  ال�سناعة  وزيــر  د�سن  احلــايل  العام  مطلع  مع 
املعدنية بندر بن اإبراهيم اخلريف مبادرة "اال�ستك�ساف 
املعادن  عن  للتنقيب  رخ�سة  طرح  عن  معلنا  امل�سرع"، 
مبنطقة  القويعية  ملحافظة  التابع  اخلنيقية  موقع  يف 
ـــك متــا�ــســًيــا مــع اأهــــداف روؤيــــة 2030  ــريــا�ــس، وذل ال
وبــرنــامــج تــطــويــر الــ�ــســنــاعــة الــوطــنــيــة واخلـــدمـــات 
اللوج�ستية "ندلب" با�ستغال الفر�س الكبرية الإمكانات 
قطاع التعدين، ليكون الركيزة الثالثة لل�سناعة الوطنية.
وقد بداأت هيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية عمليات 
اال�ستك�ساف موؤخًرا، حيث اأكدت االإمكانات اجليولوجية 
التي تعد  الزنك والنحا�س يف اململكة،  الكبرية خلامات 
من املعادن املهمة لقطاع الطاقة العاملي، فمن املتوقع اأن 
3.5 مايني طن �سنوًيا  ي�سل الطلب على النحا�س اإىل 
بحلول عام 2030م، كما �سيت�ساعف الطلب على الزنك 
األف طن   160 اإىل  ال�سم�سية فقط  الطاقة  من �سناعات 
بحلول العام نف�سه.وتهدف مبادرة اال�ستك�ساف امل�سرع 
اإىل تعزيز حجم اال�ستثمار يف جمال التعدين وت�سريع 

عملية اال�ستك�ساف.

البالد- يا�سر بن يو�سف
خطوات الفتة حتققت للمراأة ال�سعودية  ت�سهد يف تفا�سيلها على توفر الدعم الكامل للمراأة وق�ساياها يف �ستى جماالت احلياة، ومن الن�ساء ال�سعوديات املبتكرات �سارة حممد العقيل، 
اخ�سائية العاج الوظيفي التي  تخرجت يف كلية العلوم الطبية التطبيقية، بجامعة امللك �سعود يف عام 2016 م، ومت تعيينها يف مدينة �سلطان بن عبد العزيز للخدمات االإن�سانية من 

عام 2018م وحتى عام 2020م وبعدها انتقلت اىل العمل كمعيدة يف جامعة امللك �سعود يف منت�سف �سنة 2020 ميادي حتى   تاريخه وحاليا طالبة درا�سات عليا "ماج�ستري" يف اململكة 
املتحدة ، وقد متكنت �سارة من ابتكار تقنية مل�ساعدة مر�سى ال�سلل الرباعي. تقول �ساره: لكل مري�س ق�سة، وكل مري�س حالة ا�ستثنائية، ومع اختاف اأعمارهم، ثقافاتهم واهتماماتهم، اإال 

انهم جميعا يتفقون على هدف واحد، وهو االعتماد على اأنف�سهم يف اب�سط االأمور. مما اأدى اىل حر�سي على تقدمي اأف�سل م�ساعدة ممكنة لتحقيق هدفهم. 

عبداهلل �سقر -  مركز املعلومات
يف 1966/12/21 للمياد ن�سرت »الباد«  خربا حتت عنوان )5 م�سروعات كربى للرثوة املعدنية( ح�سلت فيه الباد على ت�سريح من االأ�ستاذ غازي �سلطان عن اهم امل�ساريع التي تعمل املديرية العامة للرثوة املعدنية 

عل تنفيذها يف الباد .. اأولها م�سروع البحث والتنقيب عن املعادن يف املنطقتني الغربية والو�سطى وعهد به اىل البعثة اجليولوجية الفرن�سية  كما عهد اىل البعثة االمريكية بعمل خرائط جيولوجية وم�سروع حفر املناطق 
املتمعدنة. كما عهد اىل البعثة اليابانية بدرا�سة  منطقة وادي ال�سواوين ومناطق احلديد باالإ�سافة اىل م�سروع عمل �سور جوية وخرائط

التعدين
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القيادة تهنئ رئيس جمهورية جامبيا 
بذكرى استقالل بالده

الريا�س - وا�س
اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  بعث 
�سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س اآداما بارو رئي�س جمهورية 
امللك  واأعـــرب  بـــاده.  ا�ستقال  ذكـــرى  مبنا�سبة  جامبيا، 
اأ�سدق التهاين واأطيب التمنيات بال�سحة  �سلمان، عن 
جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة 

جامبيا ال�سقيق، اطراد التقدم واالزدهار.

من جهته، بعث �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود،  اآل  العزيز  عبد 
رئي�س  بارو  اآدامــا  الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  الدفاع،  وزير 
�سمو  وعرب  باده.  ا�ستقال  ذكرى  مبنا�سبة  جامبيا،  جمهورية 
ويل العهد، عن اأطيب التهاين واأ�سدق التمنيات مبوفور ال�سحة 
وال�سعادة لفخامته، وحلكومة و�سعب جمهورية جامبيا ال�سقيق، 

املزيد من التقدم واالزدهار.

كلمة

إنسانية ناصعة
ـــود االإنــ�ــســانــيــة لــلــمــمــلــكــة،  اجلـــه
نهجها  دائما يف  حا�سرة ومت�سلة 
مبواقف  ترتجمه  الــذي  االأ�ــســيــل، 
امل�ستدام  بالبذل  م�سهودة  عملية 
واغاثة  االإن�سانية  امل�ساعدات  من 
الــ�ــســعــوب جتـــاه عــ�ــســرات الـــدول 
االإن�سان  حياة  لدعم  العامل،  حول 
وكرامته ، دومنا اعتبار لت�سنيفات 

اأو ح�سابات �سيا�سية.
  وبــتــوجــيــهــات ودعــــم كــبــري من 
و�سمو  ال�سريفني  احلرمني  خــادم 
حفظهما   – االأمــــــني  عـــهـــده  ويل 
�سلمان  امللك  مركز  – يوا�سل  الله 
لــاإغــاثــة واالأعـــمـــال االإنــ�ــســانــيــة ، 
دوره الرائد عامليا يف ترجمة هذه 
متقدمة  بــروؤيــة  النبيلة  الــر�ــســالــة 
له من  االإن�ساين ومبا توفر  للعمل 
لوج�ستية  وقدرات  مادية  امكانات 
موؤ�س�سي  عمل  خال  ومن  كبرية، 
اململكة  مــبــادرات  ، واأيــ�ــســا  دقــيــق 
املنظمات  وجهود   برامج  دعم  يف 

االأممية الغذائية واالإن�سانية.
النا�سعة  اخلارطة  هذه  و�سمن     
الوافر  بالن�سيب  اليمن  يحظى   ،
واالإغاثية  االإن�سانية  اجلهود  من 
الــتــنــمــويــة يف كل  ــروعــات  واملــ�ــس
ال�سقيق  �سعبه  ملــ�ــســاعــدة  جمـــال، 
حــتــى يــتــجــاوز حمــنــتــه الــنــاجــمــة 
احلــوثــي  ميلي�سيا  مـــوؤامـــرة  عــن 
االنــقــابــيــة املــدعــومــة مــن اإيــــران 
، ومـــا تــرتــكــبــه مــن جــرائــم حــرب 
داخــــــل الـــيـــمـــن واإرهــــــــــاب عــابــر 
لـــلـــحـــدود بــا�ــســتــهــداف املــدنــيــني 
واالأعــــيــــان املــدنــيــة يف املــمــلــكــة ، 
ــعــامل بــكــل قــوة  ــا يــديــنــه ال وهـــو م
وي�ستوجب يف نف�س الوقت موقفا 
امليلي�سيا  تلك  لــردع  حا�سما  دوليا 
وفق  ال�سيا�سي  للحل  وتطويعها 
واحلفاظ  االأ�سا�سية،  املرجعيات 
املنطقة  هــذه  وا�ستقرار  اأمــن  على 
الدويل  ال�سلم  يف  التاأثري  �سديدة 

واالقت�ساد العاملي.

تسليم هدية خادم الحرمين 
من المصحف للبوسنة وكينيا

نسب إنجاز متقدمة لتوفير 
الوحدات السكنية بـ"الضواحي"

1569 إصابة جديدة بكورونا

الريا�س - البالد
ــدعــوة  وال االإ�ــســامــيــة  ــوؤون  ــ�ــس ال وزارة  ت�سلم 
لطباعة  فــهــد  املــلــك  مبجمع  ممثلة  واالإر�ــــســــاد، 
الدفعة  )اجلــمــعــة(،  الــيــوم  ال�سريف،  امل�سحف 
ــ  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  هدية  من  ال�ساد�سة 
ـ البالغة 49،980 ن�سخة من اإ�سدارات  حفظه اللهـ 
املجمع من امل�ساحف ال�سريفة مبختلف االأحجام 
البو�سنة  اإىل  الكرمي،  القراآن  معاين  وترجمات 
اأر�سل )113،880(  والهر�سك، لي�سل اإجمايل ما 

ن�سخة.
مركز  مبقر  الــهــديــة  ت�سليم  مــرا�ــســم  و�ستجري 
وفق  �سراييفو،  العا�سمة  يف  الثقايف  فهد  امللك 
االإجراءات ال�سحية املتبعة ملنع انت�سار فريو�س 

كورونا.
ـــوم، تــ�ــســلــيــم الــدفــعــة  ـــي ــر الــــــــوزارة، ال وتــبــا�ــس
ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  هدية  مــن  اخلام�سة 

املجمع  اإ�سدارات  من  ن�سخة   32.700 والبالغة 
مـــن املــ�ــســاحــف الــ�ــســريــفــة مبــخــتــلــف االأحـــجـــام 
�سفارة  مبقر  ــك  وذل الــكــرمي،  الــقــراآن  وترجمات 
كينيا،  بجمهورية  نريوبي  العا�سمة  يف  اململكة 
حيث  ن�سخة،   73.050 اأر�سل  ما  اإجمايل  لي�سل 
عدد  بح�سور  الهدية،  ت�سليم  مرا�سم  �ستجري 
البارزة،  من ال�سخ�سيات االإ�سامية وال�سيا�سية 
للعا�سمة  ال�سحنات  جميع  و�ــســول  مت  اأن  بعد 

نريوبي.
االإ�سامية  ال�سوؤون  وزير  نّوه  املنا�سبة،  وبهذه 
املجمع  على  العام  امل�سرف  واالإر�ــســاد  والدعوة 
اآل  عبدالعزيز  بن  عبداللطيف  الدكتور  ال�سيخ 
ال�سيخ بالعناية واالهتمام الذي يحظى به جممع 
القيادة  من  ال�سريف  امل�سحف  لطباعة  فهد  امللك 
االأبرز  ال�ساهد  يعد  املجمع  اأن  موؤكدًا   ، الر�سيدة 

لعناية اململكة بالقراآن الكرمي وعلومه.

الريا�س - البالد
�سّجلت ال�سواحي ال�سكنية التي تطورها ال�سركة 
لتوفري  متقدمة  اإجنــاز  ن�سب  لاإ�سكان،  الوطنية 
�سواحي   7 �سمن  ال�سكنية  الـــوحـــدات  اآالف 
رائدًا  منوذجًا  ُتعد  واملرافق،  اخلدمات  متكاملة 
زيـــادة  بــهــدف  املــمــلــكــة،  يف  الــعــقــاري  للتطوير 
متلك  ن�سبة  ورفــع  ال�سكني  العقاري  املعرو�س 
االأ�سر ال�سعودية اإىل 70% بحلول العام 2030، 
اأحــد   – االإ�ــســكــان  برنامج  مل�ستهدفات  حتقيقًا 

برامج روؤية اململكة 2030-.
واأن�ساأت ال�سواحي ال�سكنية ال�سبع على م�ساحة 
مع  بال�سراكة  م2  مليون   53 تتجاوز  اإجمالية 
عدد من املطورين العقاريني من القطاع اخلا�س 

وي�سرف على تنفيذها برنامج البيع اأو التاأجري 
ال�سواحي:  وت�سمل  "وايف"،  اخلــارطــة  على 
و"امليار"،  و"اجلوهرة"،  "اجلوان"، 
و"الواجهة"، و"ال�سدمي"، و"الدار"، و"خياال"، 

التي تقع يف املدن الكربى يف اململكة.
جاذبة  �سكنية  بيئة  ال�سكنية  ال�سواحي  وتوّفر 
ا�ستكمااًل  احلياة  جــودة  مقومات  فيها  تتوافر 
ــة  روؤي حتقيق  يف  لاإ�سكان"  "الوطنية  لـــدور 
متكاملة  �سكنية  بــيــئــة  �ــســمــن   2030 املــمــلــكــة 
وم�سطحات  حــدائــق  مــن  واملـــرافـــق  اخلــدمــات 
امل�ستفيدة  االأ�سر  تطّلعات  يلّبي  ومبــا  خ�سراء 
اإىل 700  اأ�سعار منا�سبة ي�سل متو�سطها  �سمن 

األف ريال.

الريا�س - البالد
�سجلت وزارة ال�سحة خال الـ 24 �ساعة املا�سية 
وتعايف  كورنا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة   )1569(
احلرجة  احلـــاالت  عــدد  بلغ  فيما  حــالــة   )2847(

)962( حالة، وت�سجيل حالة وفاة واحدة.
االإ�سابات يف  اإجمايل عدد  اأن  االإح�سائية  وبينت 
اململكة بلغ )735958( اإ�سابة كما بلغ عدد حاالت 

الن�سطة  واحلـــاالت  حــالــة،   )704896( التعايف 
الــوفــيــات  عـــدد  اإجــمــايل  و�ــســل  فيما   ،)22084(
ال�سحة  ون�سحت  ــة.  حــال  )8978( اململكة  يف 
لا�ست�سارات  بالتوا�سل مع مركز )937(  اجلميع 
واال�ستف�سارات على مدار ال�ساعة، واحل�سول على 
املعلومات ال�سحية واخلدمات ومعرفة م�ستجدات 

فريو�س )كورونا(.

تفاهم استراتيجي بين هيئة السياحة وطيران اإلمارات

مركز الملك سلمان يأوي الروهينغا ويغيث األفغان

تعاون للمحافظة على موقع التراث العالمي في"الدرعية"

الريا�س - البالد
مدينة  يف  لل�سياحة  ال�سعودية  الهيئة  وّقعت 
الريا�س، مذكرة تفاهم مع "طريان االإمارات"، 
الوثيق  الــتــعــاون  اأ�ــســ�ــس  و�ــســع  اإىل  تــهــدف 
ــطــرفــني، وذلــــك عــرب تــوحــيــد اجلــهــود  بــني ال
واخلـــــربات، لـــزيـــادة �ــســعــة وعــــدد الــرحــات 
الوجهات  اإىل  ــــارات  االإم طـــريان  �سبكة  عــرب 
ال�سياحية يف الريا�س وجدة واملدينة املنورة 
االأر�سية  اخلدمات  م�ستوى  ورفــع  وغريها، 
�سل�سة  �سفر  جتربة  تقدمي  ل�سمان  واجلوية؛ 

وممتعة.
ال�سعودية  الهيئة  بني  ال�سراكة  هــذه  وتــاأتــي 

لل�سياحة وطريان االإمــارات؛ يف اإطار تعاون 
و�سمن  اخلا�س،  القطاع  يف  الهيئة  وتكامل 
ــيــاق جــهــودهــا يف الـــرتويـــج لــلــوجــهــات  �ــس
من  ال�سياح  جلــذب  وم�ساعيها  ال�سياحية، 

خمتلف اأنحاء العامل.
اإدارة  جمل�س  ع�سو  التنفيذي  الرئي�س  وبني 
الهيئة ال�سعودية لل�سياحة فهد حميد الدين اأن 
مذكرة التفاهم املوقعة بني: "الهيئة ال�سعودية 
�سُتمكننا  االإمارات"،  وطــــريان  لل�سياحة، 
وجــهــة   120 مـــن  اأكــــر  اإىل  الـــو�ـــســـول  مـــن 
للوجهات  منها  ال�سياح  وجــذب  العامل،  حول 

ال�سعودية املختلفة".

�صعدة - البالد
واالأعــمــال  لــاإغــاثــة  �سلمان  امللك  مركز  د�سن 
االإنـــ�ـــســـانـــيـــة، مـــ�ـــســـروع االإيــــــــواء لــاجــئــني 
2022م،  للعام  بنغادي�س  يف  الروهينجا 
منزل   500 بــنــاء  املــ�ــســروع  ي�ستهدف  حيث 
ي�ستفيد  بـــازار،  كوك�س  مقاطعة  يف  اإيــوائــي 

منها 500 اأ�سرة بواقع 3000 فرد.
اململكة  حر�س  من  انطاًقا  امل�سروع  ويــاأتــي 
الروهينجا  الاجئني  باأو�ساع  باملركز  ممثلًة 
ــهــم، وا�ــســتــ�ــســعــاًرا  واملــجــتــمــعــات املــ�ــســيــفــة ل
الظروف  ظل  يف  جتاههم  االإن�ساين  بواجبها 
املعي�سية ال�سعبة التي ميرون بها، حيث يعد 
خمتلف  يف  لهم  املقدمة  للم�ساريع  امــتــداًدا 

القطاعات ال�سحية والغذائية واالإيوائية.
تنفيذ  لاإغاثة،  �سلمان  امللك  مركز  وا�سل  كما 
البيئي  واالإ�ــســحــاح  املــائــي  ـــداد  االإم م�سروع 
يف مديريات ميدي وحر�س وحريان وعب�س 
مبديرية  االأزهـــور  وخميم  حجة،  مبحافظة 

رازح مبحافظة �سعدة.
وجرى خال �سهر يناير 2022م يف حمافظة 

املــيــاه  مــن  لــرت   13،161،500 �ــســخ  حــجــة 
�سخ  اإىل  ــافــة  اإ�ــس لــا�ــســتــخــدام،  الــ�ــســاحلــة 
2،612،500 لرت من املياه ال�ساحلة لل�سرب، 
املخلفات  الإزالــة  خم�س�سة  نقلة   250 وتنفيذ 
النازحني. ويف حمافظة �سعدة  من خميمات 
جرى �سخ 500،000 لرت من املياه ال�ساحلة 
ال�ساحلة  املياه  من  لرت  و200،000  لل�سرب، 

لا�ستخدام، ا�ستفاد منها 28.742 فردًا.
وقدمت العيادات الطبية املتنقلة التابعة ملركز 
مبحافظة  اخلوخة  مديرية  يف  �سلمان  امللك 
لــــ 44،932  الــعــاجــيــة  خــدمــاتــهــا  احلـــديـــدة 
كما  2022م،  يــنــايــر  �سهر  خـــال  م�ستفيًدا 
راجع عيادة الطوارئ 573 م�ستفيًدا، وعيادة 
ال�سحة  وعيادة  ا،  �سخ�سً  17،544 الباطنية 

 287 التغذية  وعيادة  حالة،   916 االإجنابية 
كما  م�ستفيًدا،   59 التوليد  وعيادة  م�ستفيًدا، 
 1،420 واجلـــراحـــة  الت�سميد  ق�سم  راجـــع 
لـــ 14،974  االأدويـــــة  مــ�ــســتــفــيــًدا، و�ــســرفــت 
 5 الطبية  االإحالة  ق�سم  راجع  فيما  م�ستفيًدا، 
خمربًيا.  ا  فح�سً  9،154 واأُجري  م�ستفيدين، 
املــرافــقــة راجـــع ق�سم  ويف جمـــال اخلــدمــات 
وق�سم  ــا،  مــريــ�ــسً  4،780 ال�سحية  الــرعــايــة 
 34 الــدم  نقل  وق�سم  م�ستفيدين،   8 التنومي 

م�ستفيدا.
لاإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  اأعــمــال  وت�ستمر 
غذائية  م�ساعدات  وزرع  اإذ  اأفغان�ستان،  يف 
واإيـــوائـــيـــة لــاأ�ــســر االأكــــر احــتــيــاًجــا بلغت 
و600  ــجــان،  ــمــن ــس � مبــحــافــظــة  ـــــًا  137طـــــّن
�سلة   2400 �سملت  امل�ساعدات  من  كيلوغرام 
حقيبة  و800  دقيق،  كي�س  و4000  غذائية، 
 800 منها  ا�ستفاد  بطانية،  و1.600  �ستوية، 
اأ�سرة. وتاأتي امل�ساعدات �سمن اجل�سر الربي 
الإغاثة  املركز  �سرّيه  الذي  ال�سعودي  االإغاثي 

ال�سعب االأفغاين ال�سقيق.

الريا�س - البالد
مذكرة  الــدرعــيــة  بــوابــة  تطوير  هيئة  وقعت 
تفاهم مع اللجنة الوطنية ال�سعودية للمجل�س 
"االآيكومو�س  ـــع  ـــواق وامل لــلــمــعــامل  الـــــدويل 
ال�سعودي"، حيث يقوم التعاون بني اجلانبني 
امل�سائل  يف  الفعالة  وال�سراكة  التحالف  على 
املــتــعــلــقــة بــ�ــســون مـــواقـــع الـــــرتاث الــثــقــايف 
الـــرتاث  مــوقــع  ويف  عـــام  ب�سكل  والطبيعي 
العاملي بحي الطريف بالدرعية ب�سكل خا�س، 

حتديدها  يــتــم  اأخــــرى  تــراثــيــة  مــواقــع  واأي 
م�ستقبًا من اأجل احلفاظ على القيمة العاملية 

االإ�ستثنائية للموقع.
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  من  كل  املذكرة  وقع 
تــطــويــر بــوابــة الــدرعــيــة جـــريي اإنــزيــريــلــو، 
الدكتورة  االأمـــرية  امللكي  ال�سمو  و�ساحبة 
نوف بنت حممد بن فهد بن عبدالعزيز، رئي�س 
جمل�س اإدارة "االآيكومو�س ال�سعودي"، حيث 
لتعزيز  والتعاون  التن�سيق  مبوجبها  �سيتم 

ودعـــم جــهــود احلــفــظ والــ�ــســون يف املــواقــع 
الرتاثية ح�سب اأف�سل ممار�سات االآيكومو�س 

ومواثيق الرتاث العاملي.
بني  بالتعاون  نــوف،  االأمـــرية  �سمو  ونوهت 
تطوير  وهيئة  ال�سعودي"  "االآيكومو�س 
بوابة الدرعية، واالإ�سهامات النوعية املرتتبة 
للجهود  الــ�ــســعــودي  االآيــكــومــو�ــس  دعــم  على 
هيئة  يف  واملــعــرفــة  ــقــدرات  ال لبناء  املــبــذولــة 
خال  مــن  واملنطقة  الــدرعــيــة  بــوابــة  تطوير 

الهيئة  مكانة  يــعــزز  ممــا  الــدولــيــة،  �سبكاتها 
كمركز للخربات الدولية، الفتة اإىل اأن التعاون 
تــبــادل اخلـــربات يف  بــني اجلــانــبــني يت�سمن 
جمال �سون مواقع الرتاث الثقايف والطبيعي 
يف الدرعية، واال�ستفادة من اأف�سل املمار�سات 
العلمية  االأبـــحـــاث  اإجــــراء  الــدولــيــة، وكــذلــك 
املتخ�س�سة على مواقع وجوانب ن�سق املنظر 
م�سرتكة  تو�سيات  مع  الدرعية،  يف  الثقايف 

حول احلفاظ على قيمها و�سماتها.

أكد حرصها على تحقيق األمن واالستقرار.. رئيس مجلس الشورى:

مواقف المملكة الحاسمة قوة دفع إيجابية للعمل العربي
الريا�س - البالد

الدكتور  ال�سيخ  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  اأكد 
ال�سيخ،  اآل  اإبــراهــيــم  بــن  حممد  بــن  عبدالله 
بــقــيــادة  لــلــمــمــلــكــة  ــمــة  احلــا�ــس ـــف  ـــواق امل اأن 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم 
عبدالعزيز اآل �سعود، و�ساحب ال�سمو امللكي 
�سلمان بن عبدالعزيز ويل  بن  االأمــري حممد 
وزيــر  الــــوزراء  جمل�س  رئي�س  نــائــب  العهد 
دفع  قــوة  اأعــطــت  الــلــه-،  -يحفظهما  الــدفــاع 
امل�سرتك،  العربي  العمل  ملنظومة  اإيجابية 
خطوات  ج�سدتها  اجلــهــود  هــذه  اأن  مــوؤكــًدا 

عملية لدعم وم�ساندة جميع الدول العربية.
االفتتاحية  اجلل�سة  يف  كلمته  خــال  وقطع 
العربي  الــربملــاين  لــاحتــاد  ــــ32  ال للموؤمتر 
اململكة  برف�س  بالقاهرة،  )اخلمي�س(  اأم�س 
ميلي�سيا  ت�سنها  الــتــي  للهجمات  واإدانــتــهــا 
على  اإيــران  من  املدعومة  االإرهابية  احلوثي 
االأعيان املدنية واملن�ساآت احليوية يف اململكة 
املتحدة وممرات املاحة  العربية  واالإمارات 
زعزعة  بــهــدف  االأحــمــر،  البحر  يف  الــدولــيــة 
التاأكيد  جمــدًدا  وا�ستقرارها،  املنطقة  اأمــن 

االأمن  حتقيق  على  حري�سة  اململكة  اأن  على 
ورفع  اليمنية،  اجلمهورية  يف  واال�ستقرار 
ال�سقيق،  �سعبها  عــن  االإنــ�ــســانــيــة  املــعــانــاة 
على  وتاأكيدها  اململكة  موقف  على  م�سدًدا 
اليمن،  يف  الدائر  ال�سراع  الإنهاء  مبادرتها 
للتو�سل  والدولية  االأممــيــة  اجلهود  ودعــم 
الثاث:  للمرجعيات  وفًقا  �سيا�سي  حل  اإىل 
التنفيذية،  واآليتها  اخلليجية  "املبادرة 
ال�سامل، وقرار  وخمرجات احلوار الوطني 
م�سيًدا يف   ،"2216" الــدويل  االأمــن  جمل�س 
ال�سرعية  دعم  يبذله حتالف  ذاته مبا  الوقت 
يف اليمن من جهود لدرء التهديد عن املنطقة.

اململكة  حر�س  اإىل  النظر  ال�سيخ  اآل  ولفت 
ــاين عرب  ــ�ــس عــلــى اال�ــســطــاع بـــدورهـــا االإن
عن  املعاناة  لرفع  وامل�ساعدة  العون  تقدمي 
ــنــهــا واأزمــاتــهــا،  َ الــ�ــســعــوب الــعــربــيــة يف حمحِ
االإن�ساين  الـــدور  يف  م�ساعيها  وموا�سلة 
�سلمان  امللك  مركز  يف  ممثلًة  به  تقوم  الذي 
ال�سعب  لدعم  االإن�سانية  واالأعــمــال  لاإغاثة 
الــيــمــنــي عـــرب بـــرامـــج ومــ�ــســروعــات تنفذ 
اإىل  بال�سراكة مع املنظمات الدولية، م�سريا 

املنطقة،  وا�ستقرار  اأمــن  على  اململكة  تاأكيد 
ـــران،  الإي الــعــدوانــيــة  لل�سيا�سات  واإدانــتــهــا 
ــة ملــنــع حــيــازتــهــا  ــي ــدول ودعــمــهــا لــلــجــهــود ال
الكامل  للتعاون  ودعوتها  النووي،  لل�ساح 
الذرية، والعودة  الدولية للطاقة  مع الوكالة 
العمل  بخطة  االلــتــزام  اإىل  عاجلة  ب�سفة 
املتعلقة  الق�سايا  جميع  ملعاجلة  ال�ساملة 

واالزدهــار  واالأمــان  االأمن  ا�ستدامة  ب�سمان 
يف املنطقة.

واأبان خال املوؤمتر اأن الق�سية الفل�سطينية 
تظل ق�سية حمورية ثابتة ورا�سخة للمملكة، 
يف  اأن  مو�سحا  اهتماماتهما،  مقدمة  ويف 
االإ�سهام  اخلارجية  اململكة  اأهـــداف  مقدمة 
والنماء  واالزدهـــار  االأمــن  على  احلفاظ  يف 

حتقيق  ل�سمان  وال�سعي  ودولــًيــا،  اإقليمًيا 
روؤية اململكة 2030.

اأكـــد رئــيــ�ــس املــجــلــ�ــس الوطني  مــن جــهــتــه، 
ــيــ�ــس االحتــــاد  ـــــاالإمـــــارات، رئ االحتــــــادي ب
�سقر  احلالية  دورتــه  يف  العربي  الربملاين 
غبا�س، اأن الواقع العربي يف ظل ما يواجهه 
مــن عــقــبــات وحتـــديـــات وتـــدخـــات يتطلب 
للحفاظ  مــوؤثــر،  عربي  بــرملــاين  عمل  بــلــورة 
على امل�سالح العربية وحفظ اأمن وا�ستقرار 
الدول العربية، فيما قال االأمني العام جلامعة 
الدول العربية اإن العامل العربي مير مبرحلة 
اآلــيــات  تطوير  ت�ستدعي  �سعبة،  تاريخية 
الــعــمــل الــعــربــي املــ�ــســرتك، مــ�ــســرًيا اإىل ما 
تواجهه االأمة العربية من �سيا�سات تو�سعية 
وهجومية تنتهكها بع�س دول املنطقة، مدينا 
االأعيان  ت�ستهدف  التي  االإرهابية  الهجمات 
اأن  مــوؤكــًدا  واالإمـــــارات،  اململكة  يف  املدنية 
تزويد امليلي�سيا االإرهابية احلوثية بال�ساح 
وال�سواريخ البالي�ستية يعد انتهاًكا �سارًخا 
للقانون الدويل، وي�سكل خطًرا وتهديًدا على 

املمرات البحرية.



امل�����س��م��اري��ة  ال��ك��ت��اب��ات  يف  ت��ي��م��اء  ا����س���م  ورد 
والآرام��ي��ة،  البابلية،  وامل�سمارية  الآ���س��وري��ة، 
العهد  م��ه��م��ًا يف  وك���ان���ت حم�����ورًا  وال��ن��ب��ط��ي��ة، 
البابلي، ووىل »الر�سول �سلى الله علية و�سلم« 
وكانت  عليها،  �سفيان  اأب��ي  بن  يزيد  ال�سحابي 
الإ�سالمية،  للفتوحات  ومنطلقًا  مهمًا  م���وردًا 
باأحداث  الإ�سالمي  الع�سر  خالل  تيماء  وم��رت 
تارة حتى عهد  تارة وتخبو  عدة، وكانت تظهر 
بالنمو،  تيماء  ب���داأت  حيث  ال�سعودية  ال��دول��ة 
ال�سعد  خمتلف  يف  متواليا  ازده���ارا  و�سهدت 
�سهرة  وال��ت��اري��خ��ي  ال��ث��ق��ايف  ت��راث��ه��ا  واأك�سبها 

وا�سعة.

 شواهد تاريخية 
تاريخية  و�سواهد  معامل  بوجود  تيماء  وتتميز 
اأط��ول  من  يعد  ال��ذي  اخل��ارج��ي«  »ال�سور  مثل: 
الأ�����س����وار ال��ت��اري��خ��ي��ة يف اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة 
 10 من  اأك��ر  طوله  يبلغ  اإذ  حت�سينا  واأك��ره��ا 
كيلومرتات وارتفاعه يف بع�ض الأجزاء املتبقية 
حاليا اكر من 10 اأمتار وعر�ض جداره ما بني 
اأجزائه  ال�سور يف بع�ض  املرت واملرتين، و�سّيد 
باحلجارة، ويف اأجزاء اأخرى من اللنب والطني 
وتعود فرتة بناء ال�سور اإىل القرن ال�ساد�ض ق.م 
وكذلك ق�سر احلمراء وهو مبنى ذو ثالثة اأق�سام 
�سيد  اأح��ده��م��ا  لل�سكن  والآخ��ري��ن  معبد  الأول 
اجلنوبي  اجل��زء  اأ�سيف  ثم  املعبد  ف��رتة  �سمن 
من الق�سر خالل فرتة لحقة مت الك�سف عنه عام 
1979 م ومن اأهم بقاياه م�سلة حتمل ن�سًا اأرميًا 
خمتلفة  ورم���وز  م�ساهد  يحوي  مكعب  وحجر 

يعود تاريخ الق�سر اإىل القرن ال�ساد�ض ق.م .

 قصر الرضم 
ال��ر���س��م«،  »ق�سر  اأي�����س��ًا  تيماء  اآث���ار  اأه���م  وم��ن 
م�سيد  بئر  و�سطه  مربع  ح�سن  عن  عبارة  وهو 
زواياه  دعامات يف  وله  امل�سقولة  من احلجارة 
وو���س��ط اأ���س��الع��ه م��ن اخل����ارج وي�����س��ل عر�ض 
اإىل  الق�سر  تاريخ  ويعود  املرتين  اإىل  ج��داره 

منت�سف الألف الأول ق.م.
كما يعد بئر »هداج« من اأ�سهر الآبار التي عرفها 
العامل القدمي ويعود تاريخها اإىل منت�سف القرن 
ال�ساد�ض من الألف الأول ق.م، وتعر�ست البئر 
خاللها  ان��دث��رت  ع��دة  لأح����داث  تاريخها  خ��الل 
 400 قبل  حفرها  اأعيد  حتى  بقيت  معاملها  لكن 

للعمل والعطاء، وت�ستمر يف  لتعود  تقريًبا  عام 
اإمداد املكان باملياه بوا�سطة ال�سواين حتى عام 

1373ه� .

 موقع قرية 
موقع  وه��و  »ق��ري��ة«،  موقع  اأي�سًا  تيماء  ت�سم 
ويحتوي  هكتار   300 على  م�ساحته  تزيد  كبري 
من  امل�سيدة  العمرانية  املعامل  من  الكثري  على 
واملن�ساآت  املدنية  واملباين  والق�سور  احلجارة 
الزراعية من اآبار وقنوات ري ومرافق متعددة ، 

ويحتوي املوقع على مدافن من الفرتة الأرمية، 
اإ�سافة اإىل اأنه مت حت�سني هذه املنطقة ب�سورين 
مراقبة ترتكز  اأبراج  تعلوهما  داخلي وخارجي 

يف اجلهتني اجلنوبية والغربية.
وك�سفت اأعمال التنقيبات يف هذه املواقع نتائج 
التل  من  اأج��زاء  عن  الك�سف  ومنها  مهمة  علمية 
مراحل  وجود  مكت�سفاته  تظهر  الذي  الرئي�سي 
من  العديد  منه  وب���رزت  م��ت��ع��ددة،  ا�ستيطانية 
اأجزاء  الك�سف عن  ، حيث مت  املن�ساآت واملرافق 
نتائج  اأظهرت   ، مال�سقة  ومن�ساآت  ال�سور  من 

تاريخ  يف  يعود  ال�سور  اأن  اإىل  البناء  حتليل 
اإن�سائه اإىل القرن التا�سع ع�سر قبل امليالد .

قصر السموأل
ق�سر  تيماء  يف  الأثرية  البنائية  املعامل  اأهم  من 
�سهرة  اكت�سب  ال��ذي  ال��ف��رد«  »الأب��ل��ق  ال�سمواأل 
وا�سعة، واأ�سهبت امل�سادر الرتاثية يف احلديث 
ع��ن��ه، وي��ق��ع يف اجل���زء اجل��ن��وب��ي م��ن املدينة 
القدمية لتيماء اإىل ال�سمال من املقر اجلديد لبنى 
اجلد  عاديا  اإىل  بناوؤه  وين�سب  تيماء،  حمافظة 
العديد  يف  احل�سن  ذكر  وورد  لل�سمواأل،  الأول 
م��ن كتب ال��ع��رب ال��ق��دم��اء، ومم��ن ذك��ره ياقوت 
»اإن���ه على راب��ي��ه من  ال��ذي يقول عنه  احل��م��وي 
تراب فيه اآثار اأبنيه من لنب ل تدل على ما يحكي 

عنها من العظمة واحل�سانة«.
م�سنع  تيماء  حمافظة  يف  البناء  م��ع��امل  وم��ن 
ال�سكنية  املنطقة  داخ��ل  ويقع  الفخاري  الطوب 
قبل  الثاين  القرن  اإىل  تاريخه  ويعود  اجلديدة 
الفرتة  م��ع��امل  اأح���د  البجيدي  وق�سر   ، امل��ي��الد 
�سكل  ع��ن  ع��ب��ارة  والق�سر  املبكرة،  الإ�سالمية 
مربع له اأبراج يف زواياه، ومت الك�سف عن بع�ض 
الن�سو�ض  من  عدد  جدرانه  حتمل  التي  اأجزائه 
العربية التي توثق لفرتته التاريخية ، ورجوم 

�سع�سع وتقع جنوب تيماء على م�ساحة وا�سعة 
من  حقل  وهو  مربعًا،  مرتًا  كيلو   27 اإىل  ت�سل 
ويعود  اأ�سكالها،  يف  املختلفة  الركامية  املقابر 

تاريخها اإىل الألف الثالث قبل امليالد .

مدافن قديمة 
ال�سناعية  املنطقة  املكت�سفة يف  الآثار  اأو�سحت 
اإىل  كيلومرتات   4 مل�سافة  املمتدة  تيماء  جنوب 
اأن��ه��ا ع��ب��ارة ع��ن ح��ق��ول م��ن امل��داف��ن على �سكل 
جمموعات اأو مدافن متفرقة وتتماثل تقريبًا من 
حيث النمط ومادة البناء، لكنها كثريًا ما تختلف 
غرف  ع��ن  ع��ب��ارة  جندها  م��ا  وغالبا  احلجم  يف 
الأر���ض،  �سطح  فوق  بنيت  م�ستطيلة  اأو  مربعة 
وت��ت�����س��ل مب��ب��ن��ى دائ����ري ل ي�����س��ت��خ��دم ل��ل��دف��ن، 
وعالوة على الأمناط والعنا�سر املعمارية املهمة 
عن  التنقيبات  اأع��م��ال  ك�سفت  فقد  امل��داف��ن  لهذه 
العثور على اأعداد كبرية من القطع املميزة التي 
ا�ستملت على اأواين واأدوات فخارية متنوعة يف 
ا�ستخداماتها ومتاثيل فخارية وبرونزية وحلى 

واأدوات زينة تعود للقرن ال�ساد�ض قبل امليالد.

جبل غنم 
يقع  ال��ذي  غنيم«  »جبل  بوجود  تيماء  وت�ستهر 

كيلومرتات يف  تيماء مب�سافة 10  �سرق  جنوب 
زاويتها  ع��ر  تيماء  ح��ول  متتد  جبال  �سل�سلة 
لبناء  اآثار  قمة اجلبل  ال�سرقية وعلى  اجلنوبية 
على  ووج��د  ال�سخرية،  الواجهات  وعلى  مهدم 
اجلبل نقو�ض ت�سري معظمها اإىل رموز عقائدية 
ق��دمي��ة، وك��ذل��ك ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��الل والأع��م��دة 
امل��ن�����س��وب��ة، وم���ن اأه����م م��واق��ع��ه��ا ج��ب��ل غنيم 
وو�سحى واخلبو الغربي وال�سرقي وامل�سمرخه 
�سرف  واأم  واملكتبة  واخلبو  امل���اردة  وال�سفاة 
املجدر  وغ��ريان  �سعيد  وطويل  تيماء  وحمجة 

وغريها كثري.
امل�سمارية  النقو�ض  من  عدد  تيماء  كما وجد يف 
قبل  والثامن  ال�ساد�ض  القرنني  اإىل  تعود  التي 
موقع  �سل  الغابرة  الع�سور  يف  وكما  امل��ي��الد، 
العريق  وتاريخه  واأث���اره  باإرثه  تيماء  حافظة 
م��وق��ع��ًا ج��غ��راف��ي��ًا م��ت��م��ي��زًا ع��ل��ى م���دى تعاقب 
منذ  انطالقًا  وال���دول،  والع�سور  احل�����س��ارات 
بالع�سور  ب����دءًا  ال��ب�����س��ري  ال���س��ت��ق��رار  ع�����س��ر 
احل��دي��دي  ث��م  ال��رون��زي  الع�سر  ث��م  احلجرية 
ال�سمواأل  فرتة  متثله  الذي  اجلاهلي  الع�سر  ثم 
املتعددة  بفرتاته  وم��رورًا  الإ�سالمي  الع�سر  ثم 
وحتى الع�سور القريبة، ومنها اإىل عهد اململكة 

العربية ال�سعودية مبراحله الثالث.
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اآلثار .. ومهد الحضارات 
تطفو حمافظة تيماء التي تقع يف �سمال غرب اململكة العربية ال�سعودية على كنوز تاريخية واأثرية �ساربة يف القدم لت�سبح معها مهدًا للح�سارات الإن�سانية املتعاقبة على 

�سبه اجلزيرة العربية، وكنًزا من كنوز اآثار اململكة التي حظيت باأ�سداء وا�سعة على امل�ستوى العاملي، بو�سفها  مهدًا لآثار يعود تاريخها اإىل اأكر من 85 األف عام، يف حني 
وجدت حالًيا اهتماًما كبرًيا من الدولة يف اإطار روؤية اململكة 2030، وبرنامج خادم احلرمني ال�سريفني للعناية بالرتاث احل�ساري للمملكة.

جدة ـ البالد 

يعود تاريخها إلى أكثر من 85 ألف عام

موقع قرية يحتوي على مدافن 
من الفترة األرمية

ورد اسمها في الكتابات 
المسمارية اآلشورية

قصر الرضم حصن
مربع وسطه بئر مشيد 
من الحجارة 



ووفق موقع »طب ويب« ، حتمل الهرمونات املن�شطة العديد 
يف  اآالم  وظ��ه��ور  ال��ت��ورم  منها  ال�شباب  على  امل��خ��اط��ر  م��ن 

املفا�شل وال�شغط على اجلمجمة يف حاالت نادرة، ف�شلاً 
عن اأمرا�ض القلب وال�شكري.

ا�شت�شاري  اأم��ر  اأ�شرف  الدكتور  اأك��د  ال�شياق  هذا  يف   
اجلمعية  رئي�ض  ونائب  ال��دويل  الطبي  املركز  االأ�شرة  

ال�شباب  من  كثرااً  اأن  واملجتمع  االأ�شرة  لطب  ال�شعودية 
وجمال  ببناء  يهتمون  العمر  م��راح��ل  م��ن  مرحلة  يف 

ويبداأون  االأج�شام  كمال  برامج  فيدخلون  اجل�شم 
منها  املن�شطة  الهرمونات  م��ن  كثر  با�شتخدام 
تبني  التي  البنائية  االندروجني  اال�شترويدات 
النمو  هرمونات  اإىل  باالإ�شافة  الع�شلية  الكتلة 

م��ث��ل اجل����روث ه��رم��ون وه���رم���ون  ال��ت�����ش��ت��رون 
اجل�شم  يفرزها  م��واد  تعترب  التي  العنا�شر  وبع�ض 

وبع�ض  الع�شلت  لبناء  ال��ك��ري��ات��ني  مثل  طبيعي  ب�شكل 
مثل  الطاقة  م�شروبات  يف  امل��وج��ودة  واملحفزات  املنبهات 
ال�شباب  ا�شتخدام  �شبب  وح��ول  واالف�شيتامني.  الكافيني 

لهذه الهرمونات املن�شطة قال: الرغبة فى زيادة 
الكتلة الع�شلية وزيادة االأداء الع�شلي وقوة 
الذي يكون من خلل  الطاقة  التحمل وزيادة 
من  يتم  ال��ت�����ش��ت��رون« حيث  ه��رم��ون  زي���ادة 

خلله حت�شني االأداء. 
والريا�شيني  ال�شباب  من  كثرا  اأن  اإىل  الفتا 
امل��واد  ه��ذه  وا�شتخدام  للمن�شطات  يلجاأون 
ال��ه��رم��ون��ي��ة وامل��ح��ف��زة وامل��ن�����ش��ط��ة ل��دخ��ول 

امل�شابقات واحل�شول على املراكز االأوىل.
كا�شفا عن اأهم امل�شاعفات التي ت�شاحب هذا 
امل�شتخدمة  امل��واد  باختلف  اخلاطئ  العمل 
�شواء كان هرمونااً اأو مواد منبهة فهي ت�شبب 
ع�شلة  يف  وت�شخم  ال��دم  �شغط  يف  ارتفاعا 
على  ق���ادرة  غ��ر  ع�شلة  ت�شبح  حيث  القلب 
اأداء وظيفتها يف �شخ الدم ب�شكل جيد وكفاءة 
يوؤدي  الذي  االأم��ر  الدموية  ال��دورة  عالية يف 
الكلية  ف�شل عن وظائف  القلب  ف�شل يف  اإىل 

والكبد لن ت�شلم من هذا االعتلل. 

 تضخم البروستاتا 
 وا�شتطرد الدكتور اأ�شرف اأمر  اأن ا�شتخدام كميات كبرة 
من الت�شترون �شي�شبب �شمورا يف  بع�ض اأع�شاء اجل�شم 
كون هذا الهرمون البد اأن يفرز داخليا  كما ي�شبب ت�شخما يف 
التحكم  عدم  وم�شاكل  البويل  املجرى  وان�شداد  الربو�شتاتا 
الكولي�شرتول  ارتفاع  العقم وكذلك  اإىل  باالإ�شافة  البول  يف 
ال�شار واحتبا�ض ال�شوائل وداء ال�شكري الذي يرتفع بفعل 
الهرمونات التي ت�شاعف فاعلية وعمل االن�شولني يف حرق 
با�شطرابات  الهرمونات  ه��ذه  تت�شبب  وكذلك  ال�شكريات 
نف�شية مثل القلق والتوتر واالكتئاب كما ميكن اأن توؤدي اإىل 

املوت املفاجىء ب�شبب النوبات القلبية.

األنسجة التالفة 
الدكتور  قال  للمن�شطات يف اجل�شم  الطبيعية  امل�شادر  وعن 
الهرمونات  هذه  اإنتاج  على  ق��ادرا  اجل�شم  الله  خلق   : اأم��ر 
للقيام  معينة  اأوق��ات  ويف  حمددة  وبن�شب  طبيعية  بكميات 
باأهداف حمددة حيث يقوم اجل�شم بتحفيزها وا�شتخراجها 
من الغدد ب�شكل طبيعي والتقنني يف افرازها ي�شاعد يف بناء 
اجل�شم وتعوي�ض االأن�شجة التالفة ب�شكل منتظم ودقيق من 

دون اأي زيادة مفرطة يف البناء.
الذكورية  ال�شفات  الت�شترون م�شوؤول عن  وتابع »هرمون 

�شكل  يعطي  كما  وال�شعر  وال��ع�����ش��لت  ال�����ش��وت  م��ن 
الكتلة الع�شلية التي يتميز بها الرجال وهرمون 

ويفرز  بالدماغ  النخامية  الغدة  من  النمو 
ي�شاعد  ال��ع��م��ر  م��ن  م��ب��ك��رة  م��راح��ل  يف 

اجل�����ش��م ع��ل��ى ال��ن��م��و وي���ك���ون حتت 
وهرمون  النخامية  الغدة  �شيطرة 

الغدة  من  يفرز  االندرو�شترون 
الكظرية الفوق كلوية زالكرياتني 
ينتج طبيعيا مل�شاعدة الع�شلت 

على اإنتاج الطاقة.

تضخم سريع 
ا���ش��ت��خ��دام  اأن  اأو�����ش����ح  ك���م���ا 

عليه  يدلنا  الهرمونية  املن�شطات 
الطبيعي  وغ��ر  ال�شريع  الت�شخم 

اجل�شم  ك���ون  ال��ع�����ش��لت  ح��ج��م  يف 
ي�شاحبه  املن�شطات  ه��ذه  ت��اأث��ر  حت��ت 

امل��زاج وتغر يف طبيعة  تقلبات ح��ادة يف 
حبوب  بها  ويظهر  دهنية  ت�شبح  حيث  الب�شرة 

ب�شكل كبر ب�شبب اال�شطرابات الهرمونية.
وحول الو�شائل الطبيعية لبناء اجل�شم بدال  من الهرمونات 
املنتظمة  الريا�شة  ممار�شة  اإىل  امر  اأ�شرف  الدكتور  ودعا 
واإمكانياته حيث  قدرات اجل�شم  مع  تتوافق  ما  عادة  والتي 

ل���ك���ل ����ش���اب ب��ن��ي��ت��ه 
ن�شاط  لزيادة  الطبيعية  وامكانياته 

هذه الع�شلت والكتلة الع�شلية ب�شكل 
متدرج.

الع�شلت  ب��ن��اء  اأن  م���وؤك���دا 
ي��ح��ت��اج ل��وق��ت ط��وي��ل ح��ت��ى تبنى 

جلميع  ي�شمح  ال��وق��ت  وه���ذا  طبيعي  ب�شكل 
وع�شلة  التنف�شي  اجل��ه��از  م��ث��ل  االأع�����ش��اء 
واالأع�شاء  الوعائي   ال��دوري  واجلهاز  القلب 
اإىل  باالإ�شافة  اجل�شم  يف  املختلفة  وال��غ��دد 
الدم  كرات  تكوين  واجهزة  املناعية  االأجهزة 
يف اأن تاأخد وقتها الكايف لتتواكب مع الكتلة 
اآمنة  متدرجة  طبيعية  عملية  وه��ي  الع�شلية 
يف  ط��وي��ل  وق��ت  حت��ت��اج  لكنها  نتائج  تعطي 
اأع�شاء  من جميع  وكامل  �شامل  تكيف  وجود 
الكتلة  يف  امل��ت��درج��ة  ال���زي���ادة  م���ع  اجل�����ش��م 

الع�شلية. 
ف�شل ع��ن ات��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي م��ت��وازن مع 
هي  النها  الطبيعية  الربوتينات  على  الرتكيز 

امل�شوؤولة عن بناء الع�شلت. 
م��ع��ربا ع���ن اأه��م��ي��ة اأن ت��ك��ون ع��م��ل��ي��ة ب��ن��اء 
الع�شلت حتت اإ�شراف من فريق عمل يت�شمن 
مدى  وي��ح��دد  ال�����ش��اب  يفح�ض  طبيب  وج���ود 
والع�شو  ال�شحية.  حالته  وفق  املنا�شبة  والتمارين  لياقته 
يقوم بو�شع خطة  متدرب متخ�ش�ض  الفريق هو  االآخر يف 
عمل وجدولة متدرجة لبناء الغ�شلت وفق احلالة ال�شحية 

حتى ال يكون هناك اإجهاد الأع�شاء اجل�شم. 
الذي  التغذية  اأخ�شائي  الثالث هو   والع�شو 
املتوازن  الغذاء  عن�شر  على  بالرتكيز  يقوم 
بناء  اأج����ل  م��ن  اجل�����ش��م  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبيه 
الع�شلت.موؤكدا على اأهمية الفريق امل�شت�شار 
لبناء االج�شام بعيدا عن ا�شتخدام املن�شطات 

والهرومونات. 

تقليد المشاهير 
م�شاري  ال��ك��اب��ن  اأك���د  نف�شه   ال�����ش��ي��اق  يف   
البدنية جلوء بع�ض  اللياقة  احلجيلي مدرب 
ال�شباب لتناول الهرمونات املن�شطة ا�شتعجاال 
للنتائج والبع�ض يتمرن فرتة ق�شرة ويعتقد 
باأنه �شيكون بطل و�شخم الع�شلت يف فرتة 

ق�شرة 
ول������ك������ن 
ذل�����ك خ��اط��ئ��ا.  
لبع�ض  اأن   اإىل  م�����ش��را  
ال���ف���ن���ان���ني وامل���م���ث���ل���ني م����ن اأ����ش���ح���اب 
الع�شلت دور يف تقليد ال�شباب لهم ب�شكل غر مبا�شر 
اأن ال�شباب يرون ال�شورة النهائية فرى اللعب �شخم  اأي 
الع�شلت ويريد اأن ي�شبح مثله دون اأن يعرف كم من الزمن 
على  يحافظ  وكيف  ال�شكل  بهذا  ليظهر  اللعب  ه��ذا  مت��رن 
موؤكدا  طويلة.  فرتة  التدريب  يف  وا�شتمراره  ونومه  اأكله 
على  املخاطر اجلمة التي تنتج عن اخذ ال�شباب للهرمونات 
ال�شباب  حماية  اإمكانية  وعن  لها.  الح�شر  والتي  املن�شطة 
ذلك  يكون  ق��ال:  الهرمونات  هذه  من  الريا�شية  االأندية  يف 
ال�شحيح  بالطريق  وتثقيفهم  ال�شباب  توعية  طريق  ع��ن 
للتمرين والغذاء وكيفية احل�شول على نتائج مر�شية م�شرا 
لبناء  ال�شباب  لها  يلجاأ  ان  اىل وجود و�شائل طبيعية ميكن 
طريق  ع��ن  وذل��ك  املن�شطة  الهرمونات  م��ن  ب��دال  اأج�شامهم 
االهتمام باالكل وتغطية االحتياج الغذائي والتمرين املكثف 
ال��ن��وم اجل��ي��د وال��راح��ه  ل��ق��درات امل��ت��درب وك��ذل��ك  املنا�شب 

واال�شت�شفاء املنا�شبة للمتدرب.

تحسين األداء 
من  حذر  القلب  جراحة  ا�شت�شاري  �شالح   م��روان   الدكتور 
ال�شباب  بع�ض  يلجاأ  التي  الهرمونية  املن�شطات  خماطر 
اخلارجي  املظهر  اأو  ال�شكل  رئي�شيني:  ل�شببني  ال�شتعمالها 

للفوز  وذلك  االأداء  الع�شلت وحت�شني  مفتول  ليظهر 
يف امل�شابقات الريا�شية. 

موؤكدا اأن ذلك اال�شتعمال ينطوي 
القلب  على  اأهمها  خماطر  على 
ارتفاع  اإىل ح��دوث  ت��وؤدي  فقد 
يف  وارت���ف���اع  ال���دم  �شغط  يف 
ن�شبة الكولي�شرتول ال�شار يف 

الدم وحدوث اجللطات واملوت 
ع�شلة  يف  ه��ب��وط  اأو  امل��ف��اج��ئ 

االأ���ش��رار  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ق��ل��ب 
االأخرى مثل االكتئاب.

و�شف رفعت كامل اأ�شتاذ جراحة 
وزراعة الكبد والرئي�ض املنتخب 
جلمعية ال�شرق االأو�شط لزراعة 
املن�شطة  الهرمونات  االأع�شاء  

بال�شرطان الذي ياأكل اأج�شاد �شباب االأجيال اجلديدة.
جميع  من  يحارب  اأن  ويجب  موؤ�شف  اأمر  »هذا  واأ�شاف 
اجل���ه���ات ب��ك��ل ���ش��دة ول���ذل���ك ه���ي ت��ه��اج��م م���ن قبل 
النها  العامل  يف  الريا�شية  واملنظمات  املوؤ�ش�شات 
من  ب���دءا  اجل�شم  يف  ك��ب��رة  م�شاكل  اإىل  ت���وؤدي 

ت�شخم ع�شلة القلب«.
اأن هذه املن�شطات �شامة للكبد ينتج عنها   واأ�شاف 
ي�شعب  وغالبا  جدا  ن�شطة  �شرطانية  ب��اأورام  االإ�شابة 
رقابة  وج��ود  ���ش��رورة  اإىل  داعية  علجي.  تدخل  اي  معها 
ت�شجع  كونها  ا�شترادها  املن�شطات ومنع  �شارمة على هذه 
ال�شباب على تكوين الع�شلت ب�شورة �شريعة جدا يف حني 

اأن االآثار اجلانبية يف منتهى اخلطورة. 
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تسبب سرعة الغضب والعقم وترفع الكولسترول

الهرمونات المنشطة .. خطر يداهم الشباب
ي�شعى بع�ض ال�شباب اإىل و�شيلة لت�شخيم ع�شلتهم للتمتع باأج�شام ريا�شية جذابة من خلل ا�شتخدام الهرمونات واملن�شطات التي توؤدي اإىل اآثار �شلبية و�شارة على �شحتهم ، وقد حذر خمت�شون من التداعيات ال�شلبية 

املرتبطة با�شتخدام ال�شباب للهرمونات املن�شطة، الفتني اإىل اأن ا�شتخدام ال�شباب للهرمونات املن�شطة لزيادة تكوين الع�شلت واحل�شول على ج�شم مثايل جذاب قد ي�شبب �شرعة الغ�شب، وارتفاع الكول�شرتول،  والعقم املوؤقت 
اأو الدائم ، واالأورام ال�شرطانية و�شفراء الكبد والف�شل الكلوي و�شغط الدم واأمرا�ض القلب وال�شكتات القلبية وتخرث الدم وغرها من امل�شاكل ، الفتني اإىل  اأن بع�ض تلك االأمرا�ض ت�شبح مزمنة وال ميكن علجها.

البالد - مها العواودة 

تتسبب في ارتفاع ضغط الدم وتضخم عضلة القلب

ينتج عنها
اإلصابة بأورام 

سرطانية نشطة

ظهور آالم في 
المفاصل والضغط 

على الجمجمة 

زيادة نشاط  
عضالت الجسم 

بالتمارين الرياضية 

مروان صالح

رفعت كامل

الغذاء والدواء: تؤثر 
سلبا في القلب والكبد

ك�شفت هيئة الغذاء والدواء يف ت�شريح 
عن  تنتج  التي  املخاطر  اأه��م  ل���»ال��ب��لد« 
حيث  املن�شطة  للهرمونات  ال�شباب  اخذ 
ونف�شية،  ج�شدية  اأ���ش��رار  ع��دة  ت�شبب 
فلدى الرجال  منها فقدان �شعر الراأ�ض، 
يف  تغر  اإىل   ت��وؤدي  للن�شاء  وبالن�شبة 
اجل�شم،  �شعر  كمية  وت��زي��د  ال�����ش��وت، 
الرجال  لدى  الدم  �شغط  ترفع  اأنها  كما 
وتوؤثر  ال�شباب،  حبَّ  وتزيد  والن�شاء، 
��ا يف ال��ق��ل��ب وال��ك��ب��د وال��ك��ل��ي��ت��ني،  ���ش��ل��باً
اإىل  الهرمونات  تلك  ا�شتعمال  وي��وؤدي 
وتغر  ال�شخ�ض  لدى  العدوانية  زي��ادة 
املزاج وحدوث الكاآبة، وكذلك قد ي�شبب 
تبادل احلقن بني االأ�شخا�ض اإىل انتقال 
الكبد  وال��ت��ه��اب  االإي���دز  مثل  االأم��را���ض 
الفرو�شي، وتداولها دون و�شفة طبية 

قد يوؤدي للغ�ض يف حمتوياتها.
 وعن م�شادر اإنتاج الهرمونات املن�شطة 
ق���ال���ت ال��ه��ي��ئ��ة: ه����ذه امل�����ش��ت��ح�����ش��رات 
ال��ن��ب��ات  م���ن  م�����ش��ن��ع��ة  ت���ك���ون  اأن  اإم�����ا 
ل��ه��رم��ون  بالن�شبة  وال�����ش��وي��ا  ك��ال��ي��ام 
كيميائيا،  م�شنعااً  اأو  الت�شتو�شترون 
التقنيات  بع�ض  طريق  عن  اأحيان  ويف 
خم��ربي.  ب�شكل  االأخ�����رى  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
بجانب ذلك هناك بع�ض املواد الطبيعية 
والنباتات  االغذية  بع�ض  يف  املوجودة 
الهرمونات  الإنتاج  اجل�شم  حتفز  والتي 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ول��ك��ن ال مي��ك��ن اع��ت��ب��اره��ا 
او  �شرتويدات  االأح���وال  من  ح��ال  باأية 
هرمونات من�شطة ، الفتة اإىل  اأن معظم 
يتناول  ب��اأن  تو�شي  ال�شحية  الهيئات 
ال�شخ�ض العادي غر الريا�شي ما يعادل 
0.8-1 جم من الربوتني لكل كيلوجرام 
من وزنه، مع مراعاة ا�شت�شارة الطبيب 
الكبد،  اأو  الكلى  ملن يعاين م�شكلت يف 
الربوتني  كمية  فتعتمد  الريا�شيون  اأما 
املتناول على نوع وحجم اجلهد البدين 
و1.8   1.2 بني  ذلك  وي��رتاوح  املبذول، 
ال��وزن،  من  كجم  لكل  الربوتني  من  جم 
اأن  اإىل  ت�شر  الدرا�شات  بع�ض  اأن  على 
يعادل  م��ا  الربوتيني  امل��ت��ن��اول  جت��اوز 
1.6ج�����م ل��ك��ل ك��ج��م ق���د ال ي��زي��د حجم 

الع�شلت.

التركيز على عنصر الغذاء
المتوازن لتلبية احتياجات الجسم

مشاري الجحدلي

أشرف أمير
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فجر الصحافة السعودية

جازان: اأبها: املدينة املنورة:
هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:
0114627842014822696601722497380173226559

الريا�س:

التقرير  للنقا�ش من خالل  الق�سية  تطرح  البالد   
التايل: 

�سبب  ا�ستقدام  ومكاتب  ب�سركات  عاملون  اأرجع 
ال�سهرية  املنزليات  الــعــامــالت  اأجـــور  ت�ساعف 
لتغطية  العامالت  كافية من  اأعداد  توفر  اإىل عدم 
الطلب  ارتــفــاع  مع  خا�سة   ، ال�سعودية  ال�سوق 
ما�سببته  وكــذلــك  ــان،  رمــ�ــس �ــســهــر  يف  �ــســنــويــا 
على  القدرة  وعدم  طويلة  لفرتة  كورونا  جائحة 
، وعدم متكن بع�ش  الدول  اال�ستقدام من بع�ش 
اإجــازات �سنوية يف  غــادرن يف  الالتي  العامالت 
تلك الفرتة من العودة للمملكة ب�سبب االإجراءات 
بع�ش  من  القادمني  ا�ستقبال  ومنع  االحرتازية، 
اجــراءات  وهــي   ، العالية  اخلطورة  ذات  ــدول  ال

اآنــذاك يف مثل تلك  طبيعية وحتمية 
اململكة  فيها  واجهت  التي  الظروف 
عالية  مب�سوؤولية  اجلائحة  تداعيات 
حلماية االأرواح واحلفاظ على االأمن 

ال�سحي. 

�شوابط و�شروط
ال�سعودية  اجلمعية  ع�سو  ويوؤكد   
املغلوث  الله  الدكتور عبد  لالقت�ساد 
التي  املدخالت  من  العديد  هناك  اأن 
 ، االعتبار  يتم و�سعها يف  اأن  يجب 
ا�ستقدام  تكاليف  بارتفاع  واملتعلقة 
اأن  مــ�ــســرا اىل  املــنــزلــيــة.  الــعــمــالــة 
والتنمية  الب�سرية  املـــوارد  وزارة 
متابعة  على  حري�سة  االجتماعية 
بال�سكل  اخلــدمــة  وتــقــدمي  الــ�ــســوق 
ارتفاع  عوامل  اأحــد  لكن  املطلوب، 
اإىل  الطران  تذاكر  ارتفاع  االأ�سعار 

نحو  60 % يف بع�ش الدول، وبلغت 
قيمتها 6 اآالف ريال بعد اأن كانت مبتو�سط األفني 
ريال فقط، وهذه االأ�سعار اجلديدة يتم ت�سمينها 
تكلفة  ارتفاع  اإىل  باالإ�سافة  اال�ستقدام،  عقد  يف 
فح�ش الـ "بي �سي اآر"  للتمكن من ركوب الطائرة.  
هاين  والقانوين  االقت�سادي  امل�ست�سار  واتفق    
للعمالة  االأجــــور  تكلفة  ارتــفــاع  بـــاأن   ، اجلــفــري 
املنزلية بهذه ال�سورة غر مربر وال يكون ب�سكل 
تــكــون هــنــاك �سوابط  يــجــب ان  اإيــجــابــي وانـــه 

و�سروط حتكم هذا االأمر واأن اأ�سرًا 
كــثــرة جلـــاأت اإىل حــجــز عــامــالت 
منزليات من خالل العمل بال�ساعة، 
وبطرق غر نظامية. والغريب هو 
تــفــاوت االأ�ــســعــار مــا بــني املناطق 
ما  الطرفية،  واالأخـــرى  الرئي�سية 
ل�سبط  �سريعا  حتــركــا  ي�ستوجب 
�سهر  يف  خ�سو�سا  الــتــجــاوزات 
اأجــور  ارتــفــاعــات  ب�ساأن  رمــ�ــســان. 
امل�ستقدمات،  املنزليات  العامالت 
اإىل  اإذ ترتاوح ما بني 4000 ريال 
بينما ترتاوح  تقريبًا،  ريال   5000
اإىل  ريــــال   2500 بــني  مــا  املــبــالــغ 
اأ�سهر  بقية  معظم  يف  ريـــال   3000
ال�سنة وذلك لعمالة جمهولة رغم خطورتها، تعمد 

بع�ش العائالت اإىل ت�سغليهن.

معوقات وحلول
  ويف �سياق مت�سل كان احتاد الغرف التجارية 
الــوطــنــيــة  “اللجنة  يف  ممـــثـــاًل  ــة  ــعــودي ــس ــ� ال
تواجه  التي  العوائق  من  عددًا  حدد  لال�ستقدام 
حتديد  اأهمها  من  اململكة،  يف  اال�ستقدام  قطاع 

�سلبًا  اأثر  االأ�سعار، والعقود، مما 
اال�ستقدام،  تكاليف  ارتفاع  على 
داعيًا اإىل فتح اأبواب املفاو�سات 

مــــع الـــــــدول املـــر�ـــســـلـــة لــلــعــمــالــة 
املنزلية، بالتعاون مع مكاتب العمل 

اخلارجية؛ لتحديد االأ�سعار، ومراقبة 
عمل املكاتب ال�سعودية واالأجنبية.

  اأي�سا اأو�سح احتاد الغرف اأن ا�سرتاط برنامج 
نطاقات ن�سبة توطني بن�سبة 75 % على مكاتب 
�سركات  قــطــاع  �سمن  وت�سنيفها  اال�ــســتــقــدام 
اأعداد كبرة  التي يوجد بها  احلرا�سات االأمنية 
لعمل  ومــعــرقــاًل  �سعبًا  ـــرًا  اأم يعد  العمالة،  مــن 
هذه املكاتب، ومن ثم تعطيل عملية اال�ستقدام، 
االأخــرة  الــفــرتة  يف  القطاع  يعانيه  ملــا  اإ�سافة 
جتديد  اإيقاف  اأن  مبينًا  كورونا،  جائحة  جــراء 
م�ساهمة  ب�سبب  املكاتب  من  لعدد  الرتاخي�ش 
اإعادة  يحتاج  اال�ستقدام  �سركات  يف  اأ�سحابها 
النظر فيه، مطالبًا منح املكاتب وال�سركات مهلة 
اأو�ساعها  لت�سحيح  �سنة  اإىل  اأ�سهر  �ستة  مــن 

والوفاء بالتزامات ال�سركات جتاه عمالئها.
واأ�سار االحتاد اإىل اأن برنامج م�ساند ُيعد نافذة 
لكن  الداخلية،  اال�ستقدام  ملكاتب  خا�سة  جيدة 

تطبيقه 
عــــــــلــــــــى 

الدول التي 
يتم اال�ستقدام 

ــه  ــوب ــس ــ� مـــنـــهـــا ت
اإ�سكاالت يجب النظر 

�سريع،  ب�سكل  وحلها  فيها 
بالربنامج  �ــســوابــط  و�ــســع  مــع 

التي  بال�سوابط  اأ�ــســوة  اخلــارجــيــني،  للوكالء 
فر�ست على مكاتب اال�ستقدام الداخلية باململكة.
فريق  ت�سكيل  ب�سرورة  الغرف  احتــاد  وطالب 
باللجنة  مــ�ــســوؤولــني  ي�سم  عــاجــل  ب�سكل  عمل 
العالقة  ذات  اجلهات  مع  لال�ستقدام،  الوطنية 
لبحث تلك التحديات، والعمل على اإيجاد حلول 
مما  اال�ــســتــقــدام،  عملية  لت�سهيل  لــهــا؛  ناجعة 

اإيجابًا  ينعك�ش 
على تنظيم القطاع 
و�سرعة عملية اال�ستقدام، 
العمالة  ال�ستقدام  جديدة  اأبواب  وفتح 

املنزلية، واحلد من ارتفاع االأ�سعار.
يذكر ان احتاد الغرف التجارية ال�سعودية اأعاد 
يف  لال�ستقدام  الوطني  اللجنة  ت�سكيل  موؤخرا 
وتذليل  بالقطاع  النهو�ش  اىل  تهدف  خطوة 
امل�ستثمرين  تـــواجـــه  ــي  ــت ال ــتــحــديــات  ال ــة  ــاف ك

وامل�ستفيدين.

 أزمة الغاز ُتصّعب شتاء أوروبا 
البالد - حممد عمر 

اأزمة  اأن  براي�ش" اإىل  "اأويل  تقرير حديث   اأ�سار 
اإذا  �سوًءا  تزداد  اأن  اأوروبــا على و�سك  الطاقة يف 
انــدلــعــت احلـــرب بــني رو�ــســيــا واأوكــرانــيــا؛ حيث 
يف  امل�سال  الطبيعي  للغاز  مزود  اأكرب  رو�سيا  تعد 
القارة، كما متر خطوط �سحن الغاز عرب اأوكرانيا 
االأوروبــي،  االحتــاد  اإىل  رو�سيا  من  الوقود  لنقل 
خطًرا  تهديًدا  الدولتني  بني  ال�سراع  ي�سكل  وقد 

الأمن الطاقة املتعرث بالفعل يف اأوروبا.
اأوروبـــا  يف  الطاقة  نق�ش  اأن  التقرير  واأو�ــســح 
احل�سول  يف  رو�سيا  على  اعتمادها  نتيجة  تفاقم 
املا�سي،  العام  خالل  اأنــه  اأو�سح  كما  الغاز،  على 
الوقود  ونق�ش  التوريد  �سال�سل  ا�سطرابات  اأدت 
اإىل قفزة يف اأ�سعار الغاز بن�سبة 330% يف جميع 
اأنحاء اأوروبا؛ مما اأدى اإىل زيادة ال�سغوط على 
امل�ستهلكني، يف الوقت الذي يحاول فيه االقت�ساد 

لذلك   ."19– "كوفيد  جائحة  من  التعايف  العاملي 
ع�سرات  اإنفاق  اإىل  االأوروبية  ا�سطرت احلكومات 
"اليوروهات" ل�سد الفجوة للتخفيف  املليارات من 
اأزمة  عن  الناجمة  االقت�سادية  التداعيات  حدة  من 
ارتفاع  مــن  امل�ستهلكني  حلماية  الطاقة  اإمــــدادات 

اأ�سعار الطاقة القيا�سية.
باالإ�سافة اإىل ذلك مل ترف�ش رو�سيا زيادة اإمدادات 
الغاز اإىل اأوروبا فح�سب، واإمنا خف�ست -بالفعل- 
الــ�ــســادرات اإىل اأوروبـــــا يف وقـــت كــانــت الــقــارة 
االحتــاد  اعتماد  منح  كما  اإليها،  احلاجة  اأم�ش  يف 
الغاز  على  احل�سول  يف  رو�سيا  على  االأوروبــــي 

مزيًدا من النفوذ ملو�سكو و دفع  خط اأنابيب "نورد 
الطبيعي  الغاز  ب�سخ  �س�سمح  والــذي   ،"2 �سرتمي 
امل�سال مبا�سرة اإىل اأملانيا -التي حت�سل على 50 % 
من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من رو�سيا- عن 

طريق بحر البلطيق دون املرور باأوكرانيا.
خط  يتمكن  مل   ، بالفعل  بنائه  مــن  الــرغــم  وعــلــى   

لت�سغيله  املــوافــقــة  عــلــى  مــن احلــ�ــســول  االأنــابــيــب 
ب�سبب املعار�سة ال�سديدة يف الغرب؛ حيث عار�سه 
الرئي�ش  اإىل  باالإ�سافة  االأوروبية  الدول  القادة يف 
�ستمنح  اخلــطــوة  هـــذه  اأن  معتربين  ــكــي،  االأمــري
الكرملني قدًرا كبًرا من النفوذ، وبالتايل تقليل اأمن 
الطاقة واال�ستقرار اجليو�سيا�سي بدرجة كربى يف 

القارة.
�سارعوا  املحللني  مــن  ُيح�سى  ال  عـــدًدا  اأن  ورغـــم 
بتوجيه االتهام اإىل رو�سيا باعتبارها املت�سبب يف 
اأزمة الطاقة يف اأوروبا، متجاهلني -اإىل حد كبر- 
�سيا�سات الطاقة االأوروبية التي و�سعت القارة يف 
مثل هذا املوقف املحفوف باملخاطر يف املقام االأول، 
اأوروبــا  قامت  املا�سية،  عاًما  الع�سرين  مدار  فعلى 
وا�ستثمرت  مــطــرد،  ب�سكل  الــغــاز  قــطــاع  بتحرير 
بكثافة يف تو�سيع خطوط االأنابيب ومن�ساآت الغاز 
ال�سابق  النظام  الطبيعي امل�سال، وبذلك تخلوا عن 
النفط  باأ�سعار  االأجــل  طويلة  الغاز  اأ�سعار  لربط 
وترك �سعر الغاز حمكوًما بالعر�ش والطلب. ويف 
بانخفا�ش  �سمح  النظام  هــذا  اأن  تبني   2021 عــام 
اأ�سعار الغاز على املدى الق�سر، وتعر�ست اأوروبا 
الــغــاز يف  بـــداأت خمــزونــات  كــبــرة؛ حيث  ل�سدمة 

الت�ساوؤل اأثناء اجلائحة. 
بوردوف"-  "جي�سون  �سرح  ال�سياق،  هــذا  ويف 
باأنه  للمناخ،  كولومبيا  مــدر�ــســة  موؤ�س�سي  اأحـــد 
ال�ستاء  هذا  اأوكرانيا  يف  يحدث  عما  النظر  بغ�ش 
الرو�سي،  الغاز  تدفق  ا�ستمر  اإذا  وحتى  ال�سعب، 
اأ�سعار  لتقلبات  متزايد  ب�سكل  اأوروبــا  ف�ستتعر�ش 
للحد  خطوات  قادتها  يتخذ  مل  ما   ، امل�ستورد  الغاز 
حتمية  لتقلبات  واال�ستعداد  االأ�سعار  ارتــفــاع  من 

وغر متوقعة يف اإمدادات الغاز.
"بنك  تقديرات  اأن  "رويرتز"،  ذكــرت  اأن  و�سبق    
االأ�سر  اإنفاق  متو�سط  اأن  اإىل  ت�سر  اأمركا"  اأوف 
بلغ نحو  الغربية  اأوروبا  الغاز والكهرباء يف  على 
كما   .2020 عام  يف  دوالًرا(   1370( يــورو   1200
متو�سط  اأن  اإىل  بالبنك  املحللني  توقعات  ت�سر 
بن�سبة  �سرتفع  الغربية  اأوروبــا  يف  االأ�سر  اإنفاق 
االأ�ــســعــار  ظــل  يف  يـــورو   1850 اإىل  لي�سل   %54

احلالية.
اأزمــة  حلل  اأنــه  براي�ش"  "اأويل  اأو�سحت  وختاًما 
الطاقة االأوروبية، �سيحتاج القادة االأوروبيون اإىل 
التوقف عن توجيه اللوم للرئي�ش "بوتني"، والقيام 

بتقييم جاد ل�سيا�سات الطاقة اخلا�سة بهم.

تكاليف استقدام )المنزلية( تنهش ميزانيات األسر

 اضطراب اإلمدادات وزيادة الطلب فاقم األسعار

مع اقتراب موسم رمضان

خبراء: تحديد العقود أثر سلبًا 

ضرورة وجود ضوابط أكثر 

بارتفاع أعباء االستقدام 

وفتح مزيد من األسواق

عبداهلل املغلوث

هاين اجلفري

جدة- يا�شر بن يو�شف
بعد اأن اأ�سهمت جائحة كورونا �سهورا طويلة يف عدم ا�ستقرار ا�ستقدام العمالة املنزلية ، ومع اقرتاب �سهر رم�سان 
املبارك ، تبدو موؤ�سرات تكاليف ا�ستقدام وتاأجر العمالة املنزلية ، يف �سعود بن�سب قد تتجاوز 100%، حيث رفعت 
ال�سركات اأجرة العامالت بحدود 1200 - 1500 ريال يف ال�سهر ، لت�سل اأحيانا اإىل اأكرث من 3 اآالف ريال ، اإ�سافة اإىل 
قيام معظم ال�سركات باإلغاء باقات ال�سهر الواحد، واالكتفاء بتاأجر العامالت بال�ساعة اأو باقات من 3 اأ�سهر اإىل عام، 

كما ا�سرتط بع�سها اأن يتم دفع اأجور العاملة )كا�ش( لعام كامل. 

اتحاد الغرف: 
اشتراطات برنامج 

نطاقات أرهقت
 القطاع
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الشباب .. رافعة قوية الزدهار الوطن

"ذرائع روسيا" تقلق العالم

احلقيقة  هذه  جت�سدت  الريا�ض  ويف  املا�سي  االثنني  يوم 
واجهة  يف  ال�سعودية"،  يف  نع  "�سُ ومــوؤمتــر  معر�ض  يف 
فعالياته،  و�سمن  الريا�ض  مو�سم  مناطق  اإحدى  الريا�ض، 
لتحقيق  ال�سعودية  ال�سناعة  تعزيز  اإىل  املنا�سبة  وتهدف 
العامل،  اإىل  ال�سعودية  ال�سادرات  وزيادة  الذاتي،  االكتفاء 

وتنويع القاعدة االقت�سادية. 
 و�سهد انطالقة املوؤمتر واملعر�ض ح�سوريا ، وزير الطاقة 
االأمري عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز، ووزير التجارة 
الق�سبي،  عبدالله  بن  ماجد  الدكتور  املكلف  االإعــالم  وزيــر 
الفالح،  عبدالعزيز  بن  خالد  املهند�ض  اال�ستثمار  ووزيــر 

ووزير  ال�سيخ،  اآل  حممد  بن  حمد  الدكتور  التعليم  ووزيــر 
االقت�ساد والتخطيط في�سل بن فا�سل االإبراهيم.

 ويف هذه املنا�سبة ، ودائما واأبدا ، �سباب و�سابات الوطن 
، احلا�سر يف اأهداف الطموح الوطني ، واحلقيقة النا�سعة 
الرفيع من االعتزاز  اأكد عليها املوؤمتر وبهذا امل�ستوى  التي 
وال�سعوديات  ال�سعوديني  مــن  الــوطــن  بـــروة  املــو�ــســول 
م�سرية  وم�ستقبل  حا�سر  يف  متكينهم  على  واحلــر�ــض   ،
االزدهار التي ت�سهدها اململكة وتكتب ف�سولها بلغة واأرقام 

االإجناز مل�ستهدفات روؤيتها 2030. 

الطموح والقيادة الملهمة
  هنا نتوقف بكثري من االعتزاز مع كلمة االأمري عبدالعزيز 
بن �سلمان، خالل املوؤمتر الذي اأقيم يف املعر�ض، حيث قال 
اأعز،  اأهم، وال  منتًجا  اأجد يف خميلتي  ال  "بب�ساطة  �سموه: 
و�ساباتنا يف  �سبابنا  من  به،  نهتم  باأن  اأجدر  اأغلى، وال  وال 
يف  حقيقًة  نعوا  �سُ الــذيــن  الــقــادمــة،  واالأجــيــال  اجليل  هــذا 
واأجــدادهــم هذه  اآبائهم  اأًبــا عن جد وورثــوا عن  ال�سعودية 
الهوية ال�سعودية ، وكنت وما زلت و�ساأظل اأكرر اأننا يجب 
بلدنا  طموحات  لتحقيق  منّكنهم  اأن  اإال  دور  لنا  يكون  اأال 

ومنجزاتها، وال عذر لنا اإن مل نفعل". 
بن  االأمري حممد  امللكي  ال�سمو  بدور �ساحب  �سموه   ونوه 
�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
وزير الدفاع -حفظه الله- يف متكني هذا اجليل ،  وقال: " اإن 
لهذا اجليل ال�ساب �ساًبا ملهًما قائًدا فاعاًل هو �ساحب الروؤية 
الذي يراهن اأن االعتماد على �سباب اليوم وامل�ستقبل هو ما 
�سيحقق هذه الروؤية، فهم االأقدر واالأكر حيوية على تنفيذها 

على اأر�ض الواقع".

القوة الصناعية
وزيــر  تــنــاول   ، واالأرقـــــام  االإرادة  وبلغة  احلــفــل،  خــالل 
اخلريف  اإبراهيم  بن  بندر  املعدنية  والـــروة  ال�سناعة 
يف كلمته عرب ال�سا�سة، عدًدا من النقاط املتعلقة مبعر�ض 
الربنامج  اأبرزها: حتول  ال�سعودية"، كان من  نع يف  "�سُ
من حلم اإىل حقيقة بف�سل روؤية اململكة 2030، وح�سوله 
باعتباره  العهد،  ويل  �سمو  مــن  املتوا�سل  الــدعــم  على 
للمملكة،  ال�سناعية  القوة  الإبــراز  يهدف  ا  وطنيًّ برناجًما 

واإمكاناتها يف الو�سول اإىل العامل.
نع يف ال�سعودية" يهدف اإىل    واأكد الوزير اأن برنامج "�سُ

زيادة اال�ستهالك املحلي من املنتجات واخلدمات، وتعزيز 
ثقافة االنتماء اإىل املنتج املحلي، ف�ساًل عن تعزيز جاذبية 
القطاع ال�سناعي لال�ستثمار، وامل�ساعدة يف اإيجاد فر�ض 
وم�ساعدة   ، الوطن  وبنات  الأبناء  ووظيفية  ا�ستثمارية 
غري  الــ�ــســادرات  ن�سبة  ــع  ورف الت�سدير،  على  ال�سركات 
ال�سعودية" اأرقاًما  نع يف  "�سُ النفطية. فقد حقق معر�ض 
كبرية، اأ�سار اإليها الوزير بندر اخلريف، تقول عناوينها ، 
اأن هذا القطاع احليوي ي�سم 1300 �سركة، و6 اآالف منتج 
م�سجل، و29 �سراكة مع جهات حكومية و�سركات وطنية، 
الوقت  يف  مــوؤكــًدا  املعر�ض،  يف  م�ساركة  �سركة  و170 
نف�سه انتظار اأكر من 2000 �سركة لالن�سمام اإليه.  يف 
ال�سياق عزز نائب وزير ال�سناعة والروة املعدنية االأمني 
املهند�ض  ال�سعودية  ال�سادرات  تنمية  لهيئة  املكلف  العام 
اأ�سامة الزامل ما جاء يف كلمة الوزير اخلريف، بت�سليطه 
ال�سوء على حجم الدعم الذي تلَقاه ال�سناعة الوطنية من 
قيادة اململكة، وعمل منظومتها ب�سكل تكاملي مع �سركائها 
من  النفطية  غري  ال�سادرات  ورفع  امل�ستثمرين،  مل�ساعدة 
املحلي  الناجت  اإجمايل  من  االأقل  على   50% اإىل   16%

غري النفطي بحلول 2030م.

عبد العزيز بن سلمان: ولي العهد قائد ملهم في تحقيق الرؤية

الريا�س - البالد
�ــســبــاب وفـــتـــيـــات الـــوطـــن جــيــال بعد 
جــيــل، هــم عــمــاده وثــروتــه االأهـــم التي 
الرعاية  كــل  الر�سيدة  الــقــيــادة  توليها 
وا�ستثماراتهم  دورهــم  لتمكني  والدعم 
ــم الــكــبــري يف  ــرق وابــتــكــاراتــهــم، فــهــم ال
ونقطة  احلــيــوي،  ال�سعودي  املجتمع 
النطالقته  االأجيال  خربات  مع  االرتكاز 
امل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  يف  الكربى 
بكل ميدان وتخ�س�ض، ومنها ال�سناعة 
ا�ستثمار  يف  كــبــريا  منــوا  ت�سهد  الــتــي 
عقول و�سواعد اأبناء الوطن، وي�سعون 
يف  القوية  ب�سمتهم  الوظيفي  بعطائهم 
نع يف ال�سعودية". ال�سعار الوطني "�سُ

تعزيز الصادرات غير النفطية وفرص استثمارية ووظيفية العقول والسواعد السعودية نقطة ارتكاز النهضة الكبرى

المحتوى المحلي 
وبراءات االختراع

جل�سة  وخالل  املوؤمتر  فعاليات  �سمن 
يف  نع  "�سُ برنامج  عام  مدير  اأدارها  حوارية 
نائب  اأو�سح  املغلوث،  في�سل  ال�سعودية" 
عبدالله  �سابك  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض 
يف  مبنتجاتها  حا�سرة  ال�سركة  اأن  العريفي، 
وتتبع  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف  دولة   50
لها 7 مراكز بحثية لها يف ال�سعودية، اإ�سافة 
ودول  اأمريكا  يف  اأخرى  بحثية  مراكز  اإىل 
ثاين  ا  حاليًّ ُتعد  �سابك  اأن  كا�سفا   ، اآ�سيوية 
البرتوكيماويات  �سناعة  يف  )براند(  اأغلى 
عاملًيا، وتطرح �سنوًيا 150 منتًجا جديًدا يف 
 10 من  اأكر  �سجلت  كما  قطاعاتها،  خمتلف 

اآالف براءة اخرتاع.
من جهته، قال النائب االأعلى لرئي�ض اخلدمات 
اأحمد  ال�سعودية  اأرامكو  �سركة  يف  الفنية 
املحتوى  على  تركز  ال�سركة  اإن  ال�سعدي: 
املحلي، وتوليه االأهمية منذ ع�سرات ال�سنني، 
رئي�سة:  حماور  ثالثة  على  ذلك  يف  وتعتمد 
و�سال�سل  املحلي  املحتوى  وتعزيز  تنمية 
طريق  عن  اال�ستثمارات  وا�ستقطاب  االإمداد، 
امل�ساريع املحورية الكربى، وتطوير الكوادر 

الب�سرية ال�سعودية.

جدة - البالد
ـــر بــــني رو�ــســيــا  ـــوت ـــت يــتــ�ــســاعــد ال
واأوكـــرانـــيـــا، و�ــســط قــلــق عــاملــي من 
زائفة"  لـ"ذرائع  مو�سكو  ا�ستخدام 
-حــ�ــســب و�ــســف وا�ــســنــطــن- لغزو 
كييف، اإذ اأعرب اأمني عام حلف �سمال 
اأم�ض  �ستولتنربغ،  ين�ض  االأطل�سي 
عقد  حيث  بروك�سل  من  )اخلمي�ض(، 
لليوم  الناتو  دول  دفاع  لــوزراء  لقاء 
من  قلقه  عــن  ــتــوايل،  ال على  الــثــاين 
حمــاولــة رو�ــســيــا تــقــدمي االدعــــاءات 
اجلــارة  على  هجوم  ل�سن  والــذرائــع 

الغربية.
عنا�سر  اأن  �ستولتنربغ،  واعــتــرب 
ين�سطون  الرو�سية  اال�ستخبارات 
حماولة  يف  االأوكـــراين،  ال�سرق  يف 
مبينا  ــلــغــزو،  ل ذريــعــة  عــن  للبحث 
املعلومات  كــافــة  ـــدرك  ي احلــلــف  اأن 
متهيدا  تبثها  التي  امل�سللة  الرو�سية 

للغزو.
الع�سكرية  احل�سود  يخ�ض  وفيما 
ــدد  الـــرو�ـــســـيـــة عـــلـــى احلــــــــدود، �ــس

�ستولتنربغ على اأن مو�سكو ح�سدت 
اأكرب عدد من القوات منذ عقود حول 
ردا  مو�سحا  االأوكرانية،  االأرا�سي 

�سور  اأن  الدالئل،  حول  �سوؤال  على 
االأقمار ال�سناعية الأكرب دليل، قائال: 
"ال ميكن دح�ض احلقائق التي تثبتها 

ــور االأقـــمـــار اال�ــســطــنــاعــيــة عن  �ــس
احلدود  على  الع�سكرية  التعزيزات 

بني البلدين".
اأي  اأن  مـــن  �ــســتــولــتــنــربغ،  وحـــــذر 
بـ"دونيت�سك"  رو�ـــســـي  اعــــــرتاف 
انــتــهــاكــا  �ــســيــكــون  و"لوغان�سك" 
ــات مــيــنــ�ــســك، جمــــددا دعــم  ــي ــاق ــف الت
الدفاع  اأجــل  من  الأوكــرانــيــا،  احللف 
باملعدات  وم�ساعدتها  نف�سها،  عــن 
واالأ�سلحة م�سددا على اأنه لن يتخلى 

عن دعم كييف.
�ستولتنربغ،  ت�سريحات  وجـــاءت 
الربيطاين  الدفاع  اأعلن وزير  بعدما 
بــن واال�ـــــض، يف وقـــت �ــســابــق، اأن 
اإىل  داعيا  تتغري،  لن  الناتو  �سيا�سة 
تثريها  الــتــي  الــتــحــديــات  على  الـــرد 
االأوكرانية،  االأزمـــة  ب�ساأن  مو�سكو 
يــقــبــلــوا  لـــن  الــ�ــســركــاء  اأن  مـــوؤكـــدا 
الباب  و�سيا�سة  قيم  عــن  بــالــتــنــازل 

اأن  واأو�سح  الناتو.  حللف  املفتوح 
االن�سمام  تختار  الــتــي  هــي  ـــدول  ال

للناتو ولي�ض العك�ض.
ويف ال�سياق ذاته، قال املتحدث با�سم 
براي�ض،  نيد  االأمريكية  اخلارجية 
م�سللة  حــمــالت  تــ�ــســن  رو�ــســيــا  اإن 
للتغطية على احتمالية هجومها على 
اأوكرانيا، مبينا اأن ادعاءات مو�سكو 
حول ن�ساطات ع�سكرية اأوكرانية يف 
ال�سحة،  من  له  اأ�سا�ض  ال  دونبا�ض 
مــ�ــســتــمــرة يف  ــا  ــي اأن رو�ــس مــعــتــربا 
لتمويه  امللتوية  الــطــرق  ا�ستخدام 

احلقائق بح�سب و�سفه.
ـــراين،  االأوك الرئي�ض  اأكــد  ــك،  ذل اإىل 
خطاب  يف  زيلين�سكي،  فولودميري 
اأّن  الوحدة" الوطنية  "يوم  ملنا�سبة 
بالده "لي�ست خائفة" و"�ستدافع عن 
نف�سها" يف مواجهة اأّي غزو رو�سي 

حمتمل.



جدة - البالد
بعقد  حكمي  ح�سن  حممد  احتفل 
ق����ران اب��ن��ت��ه ع��ل��ى ب��ا���س��ل ف��وزي 
ال�سيعري، وذلك بح�سور اأخوال 
عمها  يتقدمهم  العرو�س  واأعمام 
ال�����س��ي��خ ع��ب��دال��ل��ه ح�����س��ن حكمي 
�سابقًا،  بالل�سمر  حماكم  رئي�س 
اأن يبارك  الله عز وجل  الذي دعا 
ويجمع  عليهما  وي���ب���ارك  ل��ه��م��ا 

بينهما يف خري.
فرحته  عن  ع��ررّ  با�سل  العري�س   
العزوبية  حياة  بتوديعه  الغامرة 
يوفق  اأن  وج��ل  ع��ز  الله  داع��ي��ًا   ،
يف  الزوجية  ع�س  لبناء  وزوجته 

�سعادة غامرة ، و�سكر كل من �ساركهم الفرحة.
عقد  العرو�س  وال��د  هتان  اأب��و  ب��ارك  جهته  من 
القران موجهًا ال�سكر لكل من هناأه بهذه املنا�سبة 

ال�سعيدة ، �سائاًل الله عز وجل ، اأن يبارك لهما 
ويبارك عليهما ويجمع بينهما يف خري.
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مكة املكرمة- البالد
 م���دي���ر م���رك���ز ال��ع��م��ل��ي��ات الأم��ن��ي��ة 
املوحدة مبنطقة مكة املكرمة العقيد 
حممد بن فازع اللحياين، قلد م�ساعد 

بن في�سل املقاطي رتبة نقيب.
وق���د اأع�����رب ال��ن��ق��ي��ب امل��ق��اط��ي عن 
�سكره وتقديره، م�سريًا اإىل اأن هذه 
الرتقية �ستكون دعما لبذل املزيد من 

اجلهد.

الباحة - حمود الزهراين 
ويف  والزمالء،  والأ�سدقاء  الأهل  بح�سور 
والح���رتازات  الوقائية  التعليمات  ظ��ل 
اآل  عبدالله  الله  غرم  احتفل  ال�سحية، 
ب��زواج  ال��زه��راين  الب�سريي  م��ب��ارك 
اب��ن��ه ع��ب��دال��ل��ه، ع��ل��ى ك��رمي��ة �سعد 
الب�سريي  ج��ع��دان  ب��ن  م�����س��رع  ب��ن 

الزهراين، وذلك يف اإحدى القاعات بالباحة، يف ليلة كانت 
مميزة يف كل �سيء، تبادل فيها اجلميع التهاين والتريكات 
اإيقاع الزير،  باملنا�سبة واأديت فيها الرق�سات ال�سعبية على 

ولون ال�سيالت، التي �سارك فيها اجلميع.
الليلة املباركة ،  وعر العري�س عبدالله عن فرحته يف هذه 
وو�سف  كرمية،  حياة  لبناء  وعرو�سه  يوفقه  اأن  الله  داعيًا 

ها فرحة لي�س لها مثيل. لليلة الزواج باأنرّ
عن  العري�س  وال���د  ال��ل��ه  غ��رم  ع��ر  ناحيته،  م��ن 
�سعادته باملنا�سبة؛ حيث قدم التهاين والتريكات 
كما  التوفيق،  لهما  متمنيًا  وعرو�سه  للعري�س 
ح�سر  من  لكل  والتقدير  ال�سكر  ال��زه��راين  ق��دم 
التوا�سل  قنوات  عر  هناأه  من  ولكل  املنا�سبة، 
الجتماعي. وقدم �سعد بن م�سرع والد العرو�س 
ال��ت��ه��اين وال��ت��ري��ك��ات ل��ل��ع��رو���س��ن، داع��ي��ا لهما 
بالتوفيق وحياة �سعيدة، اإن �ساء الله ، معربا عن 
باملنا�سبة،  وهناأه  وات�سل  ح�سر  من  لكل  ال�سكر 

متمنيًا التوفيق للجميع.

ترقية المقاطي لرتبة نقيب 

فرحة الزفاف ليس لها مثيل
أفراح الزهراني بزواج عبداهلل .. العريس:

ن�ستقبل  اأخبار الأفراح واملنا�سبات على ..
  wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ساح ( اإمييل ( 

اأملج - �سعود اجلهني 
هليل  اأب���ن���اء  اح��ت��ف��ل 

الك�سي بزواج اأخيهم 
يف  " حمدان" وذلك 
اإح���������دى ال���ق���اع���ات 

ب����اأم����ل����ج، ب��ح�����س��ور 
ع�������دد م�����ن الأع�����ي�����ان 

والأ����س���دق���اء والأق�����ارب 
للعري�س  ب���ارك���وا  ال���ذي���ن   ،

التوفيق يف  له  ال��زواج متمنن  هذا 

حياته الزوجية.
وع������ر ال���ع���ري�������س 
ح����������م����������دان ع����ن 
البالغة  ���س��ع��ادت��ه 
ب���اإك���م���ال ن�����س��ف 
الله،  داع��ي��ًا  دينه، 
يوفقه  اأن  عزوجل، 
الزوجية،  حياته  يف 
مقدمًا �سكره لكل من لبى 

الدعوة و�ساركهم الفرحة.

الدمام- حمودالزهراين 
احتفل �سعيد بن �سامل بن ق�سعان الزهراين 
بن  م�سرع  كرمية  على  ع��ام��ر،  ابنه  ب���زواج 
ج���ع���دان ال����زه����راين، يف اإح�����دى ال��ق��اع��ات 
ف��ي��ه��ا اجلميع  ت��ب��ادل  ل��ي��ل��ة  ب��ال��ري��ا���س، يف 

فيها  واأدي��ت  باملنا�سبة  والتريكات  التهاين 
اإيقاع  على  اجلنوبية  والرق�سات  العر�سة 

الزير ولون ال�سيالت.
العرو�س،  وال���د  م�سرع  ق��دم  املنا�سبة  وخ���الل   

يف  التوفيق  لهما  متمنيًا  للعرو�سن،  التهنئة 
والتقدير  ال�سكر  ق��دم  كما  الزوجية،  حياتهما 
لكل من ح�سر و�سرف حفل الزوج ، ولكل من 
التوا�سل  التهاين عر قنوات  له  ات�سل وقدم 

الجتماعي متمنيًا التوفيق للجميع.
كما قدم والد العري�س �سعيد التهاين للعرو�سن 

متمنيًا لهما ال�سعادة والتوفيق.

أسرة الكشي تزف حمدان 

ماجد إلى القفص الذهبي

أكرم يحتفل بعقد قرانه

عامر إلى عش الزوجية

جدة- البالد
من  بزفافه،  �سرقاوي،  يا�سر  ماجد  احتفل 
اإح����دى الأ���س��ر ال��ك��رمي��ة، وذل���ك يف اإح���دى 
الفرح  الأف��راح بجدة، و�سط م�ساعر  قاعات 
بح�سور  ال�����س��ع��ادة،  وتبا�سري  والب��ت��ه��اج 
تبادل  ليلة  والأ�سدقاء، يف  الأه��ل  من  جمع 
فيها اجلميع التهاين والتريكات باملنا�سبة.

الغامرة  �سعادته  عن  ماجد  العري�س  وعر 

اأن  على  الله  �ساكر  الذهبي  القف�س  بدخوله 
يوفقه  اأن  الله  داعيًا  الليلة،  ه��ذه  عليه  اأمت 

وعرو�سه لبناء حياة كرمية.
بهذه  �سعادتهما  اأب��دت��ا  العرو�سن  اأ���س��رت��ا 
ال��زوج��ي��ة  احل��ي��اة  لهما  متمنين   ، الليلة 
ال�سعيدة، داعن الله ،عز وجل، اأن يوفقهما 
لبناء ع�س الزوجية املرتابط، واأن يرزقهما 

الذرية ال�ساحلة.

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي
الفرح وال�سرور،  ليايل  ليلة من  يف 
من�سوبي  م��ن  ه���ارون  اأك���رم  احتفل 
املكرمة،  مبكة  التوحيد  دار  فندق 
ع���ل���ى اب����ن����ة ع���ب���دال���رح���م���ن ع��م��ر 
ه���و����س���اوي، رح���م���ه ال���ل���ه، وذل���ك 
الذين  والأ���س��دق��اء  الأه��ل  بح�سور 
ليلة  يف  للعرو�سن  تهانيهم  قدموا 
والبهجة  ال��ف��رح  مب��الم��ح  ات�سمت 

وال�سعادة.
عبدالرازق  الكابنت  العري�س  �سقيق 
هارون كان اأكرث �سعادة، وهو يتنقل 
ب���ن احل�����س��ور ال���ذي���ن ���س��ارك��وه��م 
وتقديره  �سكره  عن  معربا  الفرحة، 
�سقيقه  مل�ساركته  احل�سور  من  لكل 
دوام  متمنيا  ال���ق���ران،  ع��ق��د  اأك����رم 

الأفراح وال�سعادة لكل الأحباب.

�أخبارهم

يف  ال��ت��ع��ازي  ب��ك��ر  ن���ور  حم��م��د  طلعت  تلقى 
وف���اة اب��ن��ه ���س��ع��ود ب��ع��د م��ع��ان��اة ط��وي��ل��ة مع 
يف  الطاهر  جثمانه  على  �سلرّي  وق��د  املر�س 

الفي�سلية  م�سجد مقرة 
ب�������ج�������دة، وي���ت���ق���ب���ل 
على  الفقيد  يف  العزاء 
طلعت  وال�����ده  ج����وال 

.0551203037
)اإن�����ا ل��ل��ه واإن�����ا اإل��ي��ه 

راجعون(.

سعود يف ذمة اهلل

مت تكليف يارا بنت علي 
عامًا  مديرًا  الع�ساف، 
القانونية،  لل�سوؤون 
ت��ن��م��ي��ة  ه����ي����ئ����ة  يف 
ال�سعودية،  ال�سادرات 
وقد تلقت التهاين بهذه 
امل��ن��ا���س��ب��ة، داع��ي��ة 
ال��ل��ه ال��ت��وف��ي��ق 

يف مهامها.

الب�سري من موظفي  �سعدي  اأ�سامة  يحتفل 
وزارة  ب��ف��رع  الإداري����ة  الت�����س��الت  اإدارة 
والإر���س��اد  وال��دع��وة  الإ�سالمية  ال�����س��وؤون 
ابنة �سعد  بزفافه من  املكرمة،  مبنطقة مكة 

ال����ل����ح����ي����اين، وذل�����ك 
م��ن  ال�������س���اب���ع  يف 

����س���ه���ر ����س���ع���ب���ان 
امل����ق����ب����ل، ب���اأح���د 

الأف���راح  ق�سور 
مب���ح���اف���ظ���ة 

اجلموم.

اأ�سدر معايل اأمن حمافظة جدة، �سالح 
بن علي الرتكي، قرارًا برتقية املهند�س 
حممد بن اإبراهيم الزهراين اإىل املرتبة 
"الزهراين"،  واأع���رب  ع�سرة.  الثانية 
ع��ن ���س��ك��ره وت��ق��دي��ره مل��ع��ايل الأم����ن، 

هذه  اأن  اإىل  م�سريًا 
ال���رتق���ي���ة ���س��ت��ك��ون 
املزيد  لبذل  ح��اف��زًا 
خلدمة  اجل��ه��د  م��ن 

ال�������دي�������ن ث���م 
امل�����ل�����ي�����ك 

والوطن.

يارا مديرا

البشري يستعد للزفاف 

الزهراني للمرتبة 12

العواد يكرم "ابن سليمان والحامد" لتقاعدهما
اأبها - مرعي ع�سريي

موؤ�س�سة  رئي�س  ال��ع��واد  عبدالله  ب��ن  نا�سر  م  ك���ررّ
ق����دوات وف���اء وع��ط��اء ل��ل��وط��ن )وف�����اء(، ال��دك��ت��ور 
�سابقًا،  ع�سري  تعليم  م�ست�سار  �سليمان  بن  عبدالله 
والدكتور عبدالله  اأحمد  حامد اأ�ستاذ الأدب والنقد 
تقاعدهما،  مبنا�سبة  �سابقًا،  خالد  امللك  بجامعة 
الدكتور  األقى  احلفل  وخ��الل  باأبها.  مبنزله  وذل��ك 
ال��ع��واد،  لنا�سر  �سكر  كلمة  ح��ام��د،  ب��ن  ع��ب��دال��ل��ه 
مدير  معايل  بح�سور  التكرمي،  لهذا  واحل�سور 

رجاء  بن  فالح  الدكتور  الأ�ستاذ  خالد  امللك  جامعة 
اأحمد  الدكتور  ع�سري  تعليم  ومدير  ال�سلمي،  الله 
ورفيدة  ربيعة  قبائل  �سمل  �سيخ  ووكيل  الُعمري، 
اأبو نقطة املتحمي،  وبني ثوعة ال�سيخ عبدالعزيز 

واأقارب املكرمن، وجمموعة قدوات عطاء ووفاء. 
ال��دروع  ال��ع��واد  نا�سر  �سلم  التكرمي،  ختام  ويف 
والتقطت  ب��ه��م��ا،  للمحتفى  ال��ت��ذك��اري��ة  وال��ه��داي��ا 

ال�سور التذكارية بهذه املنا�سبة.

حكمي يحتفل بعقد قران ابنته

الحمدي يحتفل بزواجه
جازان- البالد

احتفل عبدالرزاق بن علي حمدي بزواجه على ابنة اإحدى الأ�سر الكرمية 
األوان فنية من  الأهل والأ�سدقاء؛ و�سط تقدمي  مبنطقة جازان بح�سور 

الفلكلور ال�سعبي.
وقد عر العري�س عبدالرزاق عن �سعادته بهذه الليلة ال�سعيدة التي يتمناها 

كل �ساب، داعيا الله العلي القدير، اأن يدمي عليه ال�سعادة والتوفيق.
الفرحة،  م�ساركتهما  على  للحا�سرين  بال�سكر  العري�س  اأ�سرة  وتقدمت 
ال�سعيد،  لبناء ع�س الزوجية  العرو�سن  اأن يوفق  الله، عز وجل،  ودعوا 

واأن يرزقهما الذرية ال�ساحلة، متمنين ال�سعادة للجميع.

طلعت حممد
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الريا�ض- هاين الب�شر
اأجرى الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم 
اليوم قرعة بطولة كاأ�س اآ�سيا حتت 
23 عاًما للمنتخبات، التي �ستقام يف 
اأوزبك�ستان، وي�سارك فيها املنتخب 

ال�سعودي حتت 23 عاما.
وقد اأ�سفرت القرعة عن 4  جمموعات 

كالتايل:

 - اأوزبك�ستان  الأوىل:  املجموعة 
اإيران - قطر - تركمن�ستان.

العراق   - الأردن  الثانية:  املجموعة 
- الكويت - اأ�سرتاليا.

اجلنوبية  كوريا  الثالثة:  املجموعة 
– ماليزيا. فيتنام   - – تايالند 

 – الإمارات  الرابعة:  املجموعة 
ال�سعودية - اليابان - طاجيك�ستان.

 قرعة كأس آسيا تضع األخضر في" الرابعة"

عندما يتحدث التاريخ
ذلك  يكون  وقد  املنت�سرون،  يكتبه  التاريخ  اإن  يقال 
الن�سر،  موقعة  بذكر  يكون  ذلك  ولكن  �سحيحا، 
ال�ستمرارية  يحفظ  ما  دائمًا  التاريخ  اأن  واحلقيقة 
وجممل الإجنازات، فال يكرث احلديث عن كيفية �سقوط 
 ، والإغريقية  الفرعونية،  اأو  الرومانية  الإمرباطورية 
وكيف  ا�ستمرت  وكم  اإجنازاتها،  عن  ولكن  والأندل�سية، 

اأثرت على املناطق التي حكمتها. 
يومًا  ت�سقط  قد  الأندية  كل  اأن  القدم  كرة  خرباء  يدرك 
بنتائج كبرية، فريال مدريد خ�سر يف كاأ�س ملك اإ�سبانيا 
ن�سف  يف  فالن�سيا  اأمام   6-0 �سقط  عندما   ،1999 عام 
النهائي، واأوروبيًا، بنتيجة 5-0 وهي الأكرب يف تاريخ 
اإي �سي  اأمام  لها مرتني، مرة  ريال مدريد، حيث تعر�س 
ويف   ،1989 الأبطال  دوري  نهائي  ن�سف  يف  ميالن 
الأوروبي  "الدوري  الأوروبي  الحتاد  كاأ�س  بطولة 
اأمام كايزر �سالوترن، كما لقن ميالن  حاليًا" عام 1982 
بنتيجة  الأبطال  نهائي دوري  قا�سيا يف  در�سا  بر�سلونة 
4-0، والأق�سى منه كان البايرن ب�سباعية، اأو رمبا النادي 
الفرن�سي املغمور ماتز بنتيجة 4-1 ، ول نن�سى املنتخب 
يف  الأملاين  املنتخب  من  بال�سبعة  خ�سر  الذي  الربازيلي 
املاركانا، وغري ذلك من املنتخبات والأندية التي ل ميكن 
اأن نلغي تاريخها ونقلل منه خل�سارة كبرية، وخ�سو�سًا 

اإذا كانت من خ�سم كبري.
الأهلي  من  خ�سر  وزعيمها  اآ�سيا  كبري  ال�سعودي  الهالل   
تلغي  اأن  ميكن  ل  لذلك  والعرب؛  اإفريقيا  كبري  امل�سري 
امل�سرفة  بغري  م�ساركته  وت�سف  ناد،  اأو  منتخب  تاريخ 
كارثيات  تاريخه  يف  له  الكل  لأن  واحدة؛  خل�سارة 
اأو  املحلي  الدوري  يف  �سواء  وهبوط  انك�سار  وحلظات 
ولي�س  اإجمال  يقا�س  التاريخ  لأن  القارية؛  امل�ساركات 
ناد  تاريخ  مت�سح  واحدة  م�ساركة  باأن  والقول  فرديا، 
لإجمايل  تنظر  الكبرية  فالأندية  اجلهالء،  حديث  كامل 
التاريخ، وال�سورة الكربى ولي�س للحوادث؛ لذلك يظل 

الكبار كبارًا، ويبقى الآخرون يف اأماكنهم.

ُبعد اآخر..
دا   ، اأعايرك  ول  تعايرين  "ل  امل�سري  ال�سعبي  املثل  يقول 
يكون  اأن  اأنه ميكن  عليه  واأ�سيف  الهم طايلني وطايلك".. 

طايلك اأكرث مما هو طايلني. 

@MohammedAAmri

حممد العمري 

 كالم كورة

تأهبا لخوض أول مباراتين دوليتين..

في ختام جولة" يوم التأسيس" من دوري المحترفين..

 بعثة منتخب السيدات تصل المالديف 

 ديربي الجنوب يجمع ضمك وأبها.. واالتفاق يواجه الطائي 

جدة - هالل �شلمان 
ال�سعودي  املنتخب  بعثة  و�سلت 
اأم�س  لل�سيدات  القدم  لكرة  الأول 
الــتــي  املـــالـــديـــف  اإىل  اخلــمــيــ�ــس 
قبل  الإعــدادي،  املع�سكر  حتت�سن 
اأخ�سر  مــبــاريــات  اأوىل  خــو�ــس 
منتخب  اأمـــام  الــدولــيــة  ال�سيدات 
جــــزر �ــســيــ�ــســيــل يــــوم الأحـــــد 20 
�سيلعب  وبعدها  اجلــاري،  فرباير 

ثاين جتاربه �سد منتخب املالديف 
يوم اخلمي�س 24 فرباير اجلاري.

لل�سيدات  اململكة  منتخب  ويهدف 
الدوليتني  املــبــاراتــني  هــاتــني  مــن 
لــــدخــــول الــتــ�ــســنــيــف الــ�ــســهــري 
ـــكـــرة الـــقـــدم  لــــالحتــــاد الـــــــدويل ل
"فيفا"، متهيدا لبدء م�ساركاته يف 

البطولت الآ�سيوية.
يقود منتخب ال�سعودية الن�سائي، 

�ستاب  مونيكا  الأملــانــيــة  املــدربــة 
التي اختارت ت�سكيلة تتكون من: 
حــرا�ــســة املـــرمـــى: ملـــى الــعــنــزي 
و�سارة خالد ومنى عبد الرحمن، 
ـــدفـــاع: اأثــــري خــالــد،  ويف خــط ال
الله،  ال�سعد  ح�سة  �سدقة،  بيان 
ـــــرزاق،  لـــني حمـــمـــد، لنــــا عــبــد ال
ــعــمــاري، تــالــه الــغــامــدي  عــهــود ال
الو�سط:  ويف  احلربي،  وم�ساعل 
لنب،  اأبو  داليا  ال�سيباين،  اأ�سرار 
ــهــدة الــ�ــســعــد، جــــوري طـــارق،  ف
التميمي،  مــرمي  جــوهــري،  ليان 
فـــرح جــفــري، نـــورة الــرباهــيــم، 
و�سبا  حمد  �سارة  خميزن،  رغد 
البندري  الهجوم:  ويف  توفيق، 
ـــــزهـــــراين،   حمــــمــــد، تــــهــــاين ال

البندري مبارك.

جدة - هالل �سلمان
يــوم  جولة"  مــبــاريــات  تختتم 
كــاأ�ــس  دوري  مــن  التاأ�سي�س" 
ــمــان  ــل ــس ـــد بـــــن � الأمـــــــــري حمـــم
ـــومـــي اجلــمــعــة  ــمــحــرتفــني ي ــل ل
ي�ست�سيف  حــيــث  والــ�ــســبــت، 
احلـــزم نــظــريه الــفــتــح يف الــــ 4 
مــ�ــســاء اجلــمــعــة، ويــحــل الــرائــد 
�ــســيــفــا عــلــى الــفــيــ�ــســلــي يف الـــ 
6:30 م�ساء، اأما مباراتا ال�سبت 
فتجمعان �سمك واأبها يف ديربي 
مع  والتــفــاق  ع�سرا،   4:10 الـــ 

الطائي يف الـ 6:10 م�ساء.

�شمك VS اأبها
�سمك  بني  اجلنوب  ديربي  يجمع 
نــقــطــة،   30 ــيــد  بــر�ــس اخلـــامـــ�ـــس 
ــاد�ــس بــفــارق  ــ�ــس وجـــــاره اأبـــهـــا ال
نقطتني فقط، ما يزيد من �سخونة 
�سمك  يــدخــلــه  ـــــذي  ال الـــديـــربـــي 
اخل�سارة  بعد  التعوي�س  بغر�س 
ياأمل  فيما  ال�سباب،  اأمــام   )1-2(
منه  ينتزع  جديد  بانت�سار  اأبــهــا 
ــوز  ــف ــعــد ال ـــز مـــن غـــرميـــه ب ـــرك امل
بالنتيجة ذاتها على احلزم. ديربي 

الذهاب فاز به �سمك )1-3(.

االتفاق VS الطائي
الأخــرية  اجلولة  عن  غيابه  بعد 

اأمــام  مواجهته  تــاأجــيــل  ب�سبب 
ـــ 12  ال التــفــاق  ي�سعى  الــهــالل، 
ا�ستغالل  اإىل  نقطة   20 بر�سيد 
على  للفوز  واجلمهور  الأر�ـــس 
نقطة،   22 بـــ  الــعــا�ــســر  الــطــائــي 
الباطن.  على  بــفــوزه  املنت�سي 
للطائي  انتهى  ذهــابــا  لقاوؤهما 

بنتيجة )2-4(.

الفي�شلي VS الرائد
بر�سيد   13 الـــ  الفي�سلي  ي�سعى 

ــفــوز  ال حتــقــيــق  اإىل  نــقــطــة   20
 25 ـــ  ب  8 الــــ  الــرائــد  عــلــى �سيفه 
ـــك بــعــد تــعــادلــه �سلبا  نــقــطــة، وذل
الفيحاء،  مع  املا�سية  اجلولة  يف 
تعرثه  بتدارك  الرائد  ياأمل  فيما 
ذهابا  مواجهتهما  الديربي.  يف 

انتهت )1-1(.

احلزم VS الفتح
�ستكون  الرتتيب  متذيلي  مواجهة 
يف  خ�سارتهما  بعد  للطرفني  مهمة 

اجلولة الأخرية، فاحلزم الأخري بـ 
والفتح  اأبها،  اأمام  �سقط  نقطة   14
خ�سر بهدف اأمام الأهلي، ول جمال 

من  مبزيد  للتفريط  الطرفني  اأمــام 
النقاط. لقاء الذهاب فاز به احلزم 

بهدف موحا.

الرائد في ضيافة الفيصلي.. ولقاء القاع بين الحزم والفتح

في جولة يوم التأسيس الـ 21 من دوري المحترفين..

التعاون يوقف زحف االتحاد.. والهالل يقسو على الشباب
النصر يتجاوز الباطن .. وركلة جزاء تنقذ األهلي 

جدة- هالل �شلمان
ت�شوير- عبدالرحمن 

اخلزمي- م�شاري البجيدي
املدرب  بقيادة  الهالل  فريق  حقق 
كبرًيا  فوًزا  دياز،  رامون  الأرجنتيني 
اللقاء  خالل  بخما�سية  ال�سباب  على 
يوم  جولة"  �سمن  جمعهما  الذي 

التاأ�سي�س" من دوري املحرتفني.
�سجل اأهداف الهالل، اأوديون اإيغالو) 
ومو�سى  وكاريلو)د25(   )43 د18- 
النتيجة  بهذه   .)82 د29-  ماريغا) 
 34 النقطة  اإىل  ر�سيده  الهالل  رفع 
مباريات   3 ولديه  الرابع  املركز  يف 
ال�سباب  ر�سيد  توقف  فيما  موؤجلة، 

عند 40 نقطة يف املركز الثالث.
م�سل�سل  التعاون  اأوقف  بريدة،  ويف 
انت�سارات املت�سدر وانتزع منه تعادل 
ر�سيده  الحتاد  فرفع    )1-1( ثمينا 
اإىل 48 نقطة، والتعاون اإىل 22 نقطة.
على  �سعبا  فوزا  الن�سر  وحقق 
الباطن)4-3( بعد مباراة دراماتيكية؛ 

نقطة،   41 اإىل  ر�سيده  الن�سر  لريفع 
ويتوقف ر�سيد الباطن عند 19 نقطة.
مثريا  تعادل  الأهلي  فريق  واقتن�س 
فريق،  لكل  بهدف  الفيحاء  �سيفه  من 
بني  جمعت  التي  املباراة  خالل 

الفريقني يف جدة.
�سلطان  لعبه  الفيحاء،  هدف  �سجل 

اأن  قبل   )60( الدقيقة  يف  مند�س 
يف  جزاء  ركلة  على  الأهلي  يح�سل 
الدقيقة )90+4( �سجلها بنجاح لعبه 
الفيحاء  فرفع  األيو�سكي،  املقدوين 
املركز  يف   )27( النقطة  اإىل  ر�سيده 
ال�سابع، فيما توقف ر�سيد الأهلي عند 

النقطة )25( يف املركز الثامن.
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للموسم الثاني على التوالي..

 " نيوم" جاهزة الحتضان سباق "إكستريم إي"

امل�سروع  حيث  االنطالقة؛  �ستكون  "نيوم"  �سحاري  فمن   
للزوار  رئي�سة  ووجهة  ا�ستثنائية  مدنًا  ي�سم  الــذي  ال�سخم 

وموقعًا ملهمًا جلميع ريا�سات املغامرات.
"اإك�سرتمي اإي" مل  "نيوم" كموقٍع اأ�سا�سي من قبل   واختيار 
والتحّول  ال�سحراوية اخلالبة  مناظرها  ب�سبب  فقط-  يكن- 
هذه  الأن  اأي�سًا  لكن  متّثله،  الذي  الكبري  واملجتمعي  الثقايف 
الت�سحر  اأ�سباب  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  تهدف  البطولة 
هذه  يف  ال�سمود  واأهــمــيــة  الــبــيــولــوجــي،  الــتــنــوع  ــقــدان  وف
اأي�سًا  �ست�سمن  "نيوم"  ت�ساري�س  اأن  اإىل  اأ�سف  املنطقة. 
الكهربائية   "21 "اأودي�سي  و�سيارة  لل�سائقني  قويًا  اختبارًا 
على  فريق  كل  من  و�سائقة  �سائق  �سيقودها  والتي  بالكامل، 

مدار يومني من املناف�سات.
رملية،  �ــســحــراء  اأكـــرب  مــوطــن  �سيكون  الــعــال،  �سباق  وبــعــد 
وحمور ريا�سة املحركات العاملية، على موعٍد كبري مع ال�سباق 

االفتتاحي الذي يتوّقع ان ت�ستد فيه املناف�سة يف مو�سٍم ُينتظر 
حماولٍة  يف  اأعلى  م�ستوى  اإىل  التحدي  الفرق  فيه  تنقل  اأن 
بلقب  الفائز  راي�سينغ"  اأك�س  "روزبرغ  فريق  اإجنــاز  لن�سخ 

الن�سخة االأوىل من البطولة.

�ضيغة ريا�ضية جديدة
ي�سارك كل فريق ب�سائٍق و�سائقة �سمن التوّجه العام لت�سجيع 
�سائق  كل  �سيكمل  املناف�سني.  بني  الفر�س  وتكافوؤ  امل�ساواة 
�سيغة  بح�سب  التبديل  اعــتــمــاد  مــع  واحــــدة،  لفة  و�سائقة 
لينا�سب  اأواًل  ينطلق  الذي  ال�سائق  الفريق  ويحدد  ال�سباق. 
ا�سرتاتيجيته ب�سكل اأف�سل، حيث يتم االختيار يف هذا االإطار 
بع�سهم  بخيارات  املناف�سني غري مدركني  الإبقاء  �سري  ب�سكٍل 
البداية. من  اإىل خط  ال�سيارات  البع�س حتى حلظة و�سول 
كما  م�سمونة.  واالإنـــاث  الذكور  بني  املناف�سة  �ستكون  هنا، 

�سيحظى كل �سائق بدفعةHyperdrive" " يف 
كل لفة من ال�سباق، حيث يتّم تفعيلها عندما ي�سغط 

ال�سائق على اأحد اأزرار عجلة القيادة، ما يعطيه زيادة يف 
الطاقة لفرتة حمددة من الوقت.

حيث  واالأحـــد؛  ال�سبت  يومي  مــدار  على  املناف�سات  تنق�سم   
ي�سارك كل فريق يف جتربتني زمنيتني يوم ال�سبت، وذلك يف 

اجلولة التاأهيلية االأوىل واجلولة الثانية من التجارب.
الــدور  اىل  اإ�سافًة  احلما�سي،  ال�سباق  االأحــد  يــوم  و�سيقام 

ن�سف النهائي والنهائي.
تقودها  واحــدة  لفة   - لفتني  من  زمنية  جتربة  كل  وتتكون   

ال�سائقة واالأخرى يقودها ال�سائق.
من  جولتني  مــن  تــتــاألــف  ال�سبت  يــوم  التاأهيلية  الــتــجــارب   
التجارب الزمنية، واحدة يف ال�سباح واالأخرى يف فرتة بعد 
القرعة.   الفريق من خالل  انطالق  ترتيب  يتّم حتديد  الظهر. 

الفريق  منح  مع  جولتني  من  تتاألف  الزمنية  التجارب  جميع 
ميزة تبديل ال�سائقني.

نقاط  ال�سباحية  احل�سة  يف  امل�سجلة  االأوقــــات  �ستعادل   
 9 على  يح�سل  االأول  املركز  �ساحب  اأن  مبعنى  الت�سنيف 
نقاط،   7 والثالث على  الثاين على 8،  املركز  نقاط و�ساحب 
منح  مع  الظهر  بعد  فرتة  يف  ُيعتمد  الــذي  نف�سه  االمــر  وهو 

نقاط الت�سنيف بح�سب املقيا�س عينه.
ويحّدد املجموع االإجمايل لنقاط الت�سنيف ترتيب اجلوالت 

التاأهيلية.
املراكز  احتلت  التي  الفرق  �ستتاأهل  التجارب  جــوالت  ومن 
االأول واخلام�س وال�ساد�س اإىل ن�سف النهائي االأول، بينما 

اإىل  الثاين والثالث والرابع  املراكز  اأ�سحاب  الفرق  �ستتاأهل 
ن�سف النهائي الرقم 2. اأما الفرق التي حتتل املراكز من 7 اىل 

9 مثاًل فتنتقل اإىل ال�سباق احلما�سي.
احلما�سي،  ال�سباق  �سباقات:   4 ف�سي�سهد  االأحـــد  يــوم  اأمــا 

ون�سف النهائي االأول، ون�سف النهائي الثاين، والنهائي.
املركزين  و�ساحبا  �سباق،  كل  يف  �سيارات  ثالث  وتتناف�س 
ال�سباق  يف  الفائز  اإىل  اإ�سافًة  نهائي،  ن�سف  كل  من  االأّولــني 

احلما�سي �سيتاأهلون اإىل النهائي.
و�سيتم حتديد اأّول املنطلقني يف النهائي من قبل امل�سجعني من 
اخلام�س  الفريق  لكن   ،GridPlay الت�سويت  نظام  خالل 
احلما�سي،  ال�سباق  من  تاأهله  بعد  النهائي  اىل  ي�سل  الــذي 

فيكون خارج اخليارات يف نظام الت�سويت املذكور.

لتحمل عنوانًا كبريًا يف  اأقوى واأكرث جاذبية،  التوايل، ب�سورٍة  الثاين على  " نيوم" للمو�سم  اإي" اإىل  "اإك�سرتمي   تعود بطولة 
"نيوم"  �ستنطلق يف  اأك�س بري" التي  "ديزرت  ال�سعودية من خالل جائزة  العربية  اململكة  التي حتت�سنها  االفتتاحية  مرحلتها 

ال�سبت واالأحد املقبلني.
 "�سباق من اأجل االأر�س" هو العنوان الذي �سيزّين �سل�سلة ال�سباقات اجلديدة يف ن�سختها الثانية التي ت�ستمر يف تقدمي ر�سالتها 
ال�سامية، وحمورها يف معاجلة تغرّي املناخ من خالل الريا�سة، التي تلتقي مع "روؤية 2030" وم�سروع "نيوم" الرائد من اأجل 

بناء نظاٍم بيئي عايل االأداء، واأي�سًا مع التزام اململكة بتطوير وت�سجيع تقنيات واأنظمة اال�ستدامة.

متابعة- هاين الب�ضر

 البرازيلي كماتشو لـ"         ": 

على  مــروا  الذين  الربازيليني  الالعبني  اأبــرز  من  واحــد  هو 
من  العديد  بني  تنقل  حيث  للمحرتفني؛  ال�سعودي  الــدوري 
وال�سباب...  واالأهلي  الهالل  اأندية  بقم�سان  ولعب  االأندية، 

الربازيلي كمات�سو.. كان لـ" البالد" معه هذا اللقاء..
* لعبت الأندية" الهالل واالأهلي وال�سباب".. ماهي التجربة 

االأف�سل بالن�سبة لك؟
بـ  فزنا  الهالل  يف  للغاية؛  مميزة  كانت  الثالث  التجارب   -
يف  للغاية.  مذهلة  فرتة  وكانت  مو�سمني،  خالل  بطوالت   6
ال�سباب مثلت الفريق 5 موا�سم، توجت ببطولة. لدي الكثري 
من االأ�سدقاء يف هذا النادي الكبري، وعندما كنت يف االأهلي، 
يــوؤدي  كــان  فالفريق  يل،  بالن�سبة  خا�سة  فــرتة  هــذه  كانت 
جيدة  فرتة  هناك  كانت  بالتغيري  قمنا  وعندما  �سيئ،  ب�سكل 
اأ�سكر اجلميع  اأن  اأود  امللك.  كاأ�س  لنا، وحققنا  جدًا بالن�سبة 

هناك.
*  ما اللحظة االأف�سل لك يف املالعب ال�سعودية؟ 

الهالل،  يف  العبًا  كنت  عندما   ،2005 النهائي  يف  هــديف   -
وكان عن طريق ركلة حرة. 

* تركت اإرًثا كبرًيا يف الُكرات الثابتة.. ملاذا مل نر يف الدوري 
ال�سعودي متخ�س�سًا لها من وجهه نظرك؟ 

- اأعتقد اأن هذه النوعية من الالعبني حتتاج للمزيد من العمل 
والتدريب. 

* بحكم اأنهم مواطنوك وواثق باأنك تتابعهم.. رتب االأف�سليه 
بني هذه االأ�سماء.. برييرا- تالي�سكا- كورنادو؟ 

- جميعهم مميزون، ولكنني اأرى تالي�سكا االأف�سل بينهم. 

جناح  تتوقع  هــل  الــربازيــلــي..  لــلــدوري  متابعتك  بحكم   *
الالعب مي�سيل مع الهالل؟ 

املراوغة ب�سكل جيد، واأتوقع  - مي�سيل العب �سريع ويتقن 
جناح جتربته مع الزعيم.

* ما تقييمك الأداء الهالل يف مونديال االأندية؟ 
اجلــزيــرة  اأمـــام  مميزتني  مــبــاراتــني  قــدم  الــهــاليل  الفريق   -
يف  للغاية  �سيئ  ب�سكل  ظهر  ولكنه  وت�سيل�سي،  االإمــاراتــي، 

لقاء االأهلي امل�سري. 
اأم�سيت  قرابة 8 موا�سم يف الدوري ال�سعودي.. ما هي   *

املباراة التي ال تزال عالقة يف ذهنك؟
- اأثناء لعبي للهالل، وكانت اأمام فريق االحتاد، وح�سمناها 

يف االأ�سواط االإ�سافية. 

* اأحد الالعبنب �سّرح باأن م�سكلة الدوري ال�سعودي، اللعب 
عب على الالعبني الظهور ب�سكل  على االأطراف كثريًا، ما ي�سُ

مميز.. هل تتفق معه؟ 
يل  بالن�سبة  ولكن  مـــدرب،  كــل  تكتيك  على  يعتمد  االأمـــر   -
ي�ستطيع اأي العب موهوب اأن يفر�س وجوده مع اأي طريقة 

اأو تكتيك.  
* من هو اأف�سل رئي�س ناد تعاملت معه؟

-  خالد البلطان كان مهًما جًدا بالن�سبة يل، وهو اأف�سل من 
تعاملت معهم. 

* كلمة اأخرية ملتابعي الدوري ال�سعودي؟
- �سكًرا لكل ال�سعوديني. اأنا دائًما �سعيد بتواجدي يف بلدي 

الثاين، وزياراتي ال تنقطع لهذا البلد امل�سياف.

أعتز بمسيرتي في المالعب السعودية.. والبلطان األفضل
حاوره- في�ضل الرقيبة

تاليسكا أفضل المحترفين البرازيليينالمملكة بلدي الثاني وزياراتي لم تنقطع



جدة - البالد
ت�ضارك الفنانة دنيا عبد العزيز، يف مو�ضم رم�ضان لعام 
2022 مب�ضل�ضلني هما "ملف �ضرى" مع الفنان هانى 
�ضالمة و"املداح 2" مع الفنان حمادة هالل.وقالت 
امل�ضل�ضلني يف وقت واحد،  بداأت ت�ضوير  اإنها 
�ضربامنت  يف  امل��داح  بت�ضوير  تقوم  حيث 
تنال  اأن  متمنية  ال��ه��رم،  يف  �ضرى  وملف 

الأعمال ر�ضا اجلمهور.
تاأليف  م��ن  �ضرى"  "ملف  م�ضل�ضل 

حم��م��ود ح��ج��اج، واإخ�����راج ح�ضن ال��ب��ال���ض��ي واإن���ت���اج رمي��ون 
اإىل  بطولته  يف  وي�ضارك  العزيز،  عبد  حممود  وحممد  مقار 
العزيز، ن�ضال  اأحمد، دنيا عبد  جانب هانى �ضالمة، عائ�ضة بن 
ال�ضافعى، حم�ضن حميى الدين، اأحمد �ضعيد عبد الغنى، اإيهاب 
الرافعى،  �ضبا  مر�ضى،  عالء  عزمى،  كارولني  �ضريين،  فهمى، 
م�ضل�ضل  اأم��ا  ال�ضباب.  الفنانني  من  اآخ��ر  وع��دد  يو�ضف،  اإمي��ان 
"املداح 2" فهو من بطولة، حمادة هالل، دنيا عبد العزيز، هبة 
جمدى، ولء ال�ضريف، كمال اأبو رية، اأحمد فوؤاد �ضليم، وتتعاقد 

ال�ضركة مع جمموعة من الفنانني الآخرين.

دنيا عبد العزيز تصور "ملف سرى"

األلعاب اإللكترونية 
تؤذي مرضى السكر

جدة - يا�سر بن يو�سف
ح����ذر ا���ض��ت�����ض��اري ال��غ��دد 
لالأطفال  وال�����ض��ك��ري  ال�ضماء 
بجدة،  عبدالعزيز  امللك  بجامعة 
عيد  ع��ب��دامل��ع��ني  ال���ربوف���ي�������ض���ور 
بال�ضكري،  امل�ضابني  الأط��ف��ال  الأغ��ا، 
بالبالي  اللعب  عند  والقلق  التوتر  من 
اأخ��رى؛  اإلكرتونية  األ��ع��اب  اأي  اأو  �ضتي�ضن 
وح��دوث  التوتر  بني  عالقة  هناك  اأن  مو�ضًحا 

اختالل ن�ضبة �ضكر الدم عند امل�ضابني بداء ال�ضكري.
للعنف  تدعو  الآن  الإلكرتونية  الأل��ع��اب  اأك��ر  اإن  وق��ال 

والقتل، وكلها األعاب توؤدي اإىل التوتر والإ�ضرار على الروح 
اإذ  اجل�ضم؛  داخ��ل  اآثارها  تنعك�س  عوامل  وهي  العدوانية، 
ذلك  ي��وؤدي  وقد  املوقف،  حيثيات  مع  واجل�ضم  املخ  يتفاعل 
م�ضاب  تعر�س  اأن  مبينا  ال���دم،  �ضكر  اخ��ت��الل  ح��دوث  اإىل 
ال�ضكري للتوتر، يت�ضبب يف حدوث رد فعل من خالل اإطالق 
هرمونات التوتر من الأدرينالني والكورتيزول، وحتفز هذه 
اجللوكوز،  ت�ضمى  اإ�ضافية  طاقة  لإنتاج  الكبد  الهرمونات 
وهذه الزيادات املفاجئة يف م�ضتويات اجللوكوز قد ت�ضبب 
على  يجب  ل��ذا  ال�����ض��ك��ري؛  ملر�ضى  خ��ط��رية  �ضيناريوهات 
ا  نهائيًّ اإيقافه  بتوتر؛  يلعب  ابنهما  م�ضاهدة  عند  الوالدين 

ومنعه من اللعب.

األسبـوعية
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الريا�ض - البالد
للموهبة  ورجاله  عبدالعزيز  امللك  موؤ�ض�ضة  موؤ�ض�ضة  تنظم 
بالريا�س،  م�ضكاة  معر�س  يف  ال��ي��وم  "موهبة"  والإب����داع 
يوم  تنتهي  والهند�ضة  للعلوم  اململكة  منتخب  اختيار  ور�ضة 
ريجينرين  معر�س  يف  و�ضي�ضارك  فرباير،   19 من  ال�ضبت 
يف  يقام  ال��ذي   )2022 )اآي�ضف  والهند�ضة  للعلوم  ال���دويل 

الوليات املتحدة يف مايو املقبل.
و�ضيتم خالل الور�ضة اختيار 35 مبدعًا من بني 40 فائزًا 
العلمي  ل��الإب��داع  الوطني  الأومل��ب��ي��اد  يف  الكربى  باجلوائز 
"اإبداع 2022" لالن�ضمام ملنتخب اململكة للعلوم والهند�ضة، 
وخالل الور�ضة �ضيقوم مر�ضدون مبراجعة م�ضاريع الطالب 
لتحديد خطة عمل لكل م�ضروع لتقويته والعمل عليه من الآن 

وحتى اآخر موعد لرفع امل�ضاريع يف اآي�ضف.
وعر�س  الإل��ق��اء  يف  عمل  ور����س  امل�����ض��ارك��ون  و�ضيح�ضر 
اآي�ضف،  معر�س  يف  التحكيم  اآلية  على  والتعرف  امل�ضاريع 
مناذج  مبراجعة  العلمية  الأخالقيات  جلنة  قيام  اإىل  اإ�ضافة 
اآي�ضف اخلا�ضة ب�ضاأن الأخالقيات العلمية املتبعة اأثناء اإجراء 
العمل مراجعة  لكل م�ضروع، كما �ضتت�ضمن ور�ضة  التجارب 
والتاأكد  امل�ضاريع،  لبع�س  الإح�ضائي  للتحليل  متخ�ض�ضني 

من دقتها، ومن ثم متابعة خطة تطويرها مع كل طالب.

جدة - البالد
املخف�ضة  للعقاقري  اجلانبية  الآث���ار  اأن  طبية،  درا���ض��ة  ك�ضفت 
الع��ت��ق��ادات  م��ن  بكثري  �ضيوًعا  اأق��ل  »ال�ضتاتني«  للكولي�ضرتول 
املخف�ضة  العقاقري  اأن  ال��درا���ض��ة،  يف  الباحثون  واأك��د  ال�ضائدة. 
للكولي�ضرتول ميكن ا�ضتخدامها باأمان لدى معظم املر�ضى، وذلك 
بناًء على مراجعة 170 درا�ضة �ضابقة �ضمت نحو 4 ماليني �ضخ�س، 
م�ضددين على �ضرورة معرفة الأطباء املجموعات املعر�ضة خلطر 
واأظهرت  اأخ��رى.  عالجات  يف  التفكري  ميكن  حتى  العقاقري  هذه 
الدرا�ضة، التي ن�ضرت يف جملة القلب الأوروبية، اأن الن�ضاء فوق 
65 عاًما، والبدناء وال�ضمر والآ�ضيويني هم اأكر عر�ضة للمعاناة 
من الآثار اجلانبية، كما وجد اأن تناول جرعة اأعلى من الدواء يزيد 
من املخاطر، بينما اأكدت نتائج الدرا�ضة، اأن املر�ضى ميكنهم حتمل 
العالج ب�»ال�ضتاتني« بن�ضبة ت�ضل اإىل 93%، مو�ضحة اأنه اأف�ضل من 

اأدوية القلب الأخرى.

الريا�ض - البالد
تقدمي  ال�ضحة  وزارة  يف  احلياة"  اإن��ق��اذ  "خط  ي��وا���ض��ل 
جميع  يف  ال�ضحية  للمن�ضاآت  الوطني  امل�ضتوى  على  خدماته 
القطاعات احلكومية واخلا�ضة وذلك على مدار ال�ضاعة. وت�ضمل 
ال�ضحيني،  للممار�ضني  الطبي  التوجيه  يقدمها،  التي  اخلدمات 
والقبول والتن�ضيق حلالت اإنقاذ احلياة، وا�ضت�ضارات ال�ضموم 

للممار�ضيني ال�ضحيني و للمجتمع.
حيث  امل��ك��امل��ات  احلياة"  اإن��ق��اذ  "خط  اأخ�����ض��ائ��ي��و  ويتلقى 
بح�ضب  امل��ن��اوب  ال�ضت�ضاري  للطبيب  وتوجيهها  ف��رزه��ا  يتم 
طبي  ق��رار  اأف�ضل  اإىل  الو�ضول  ل�ضمان  املطلوب  التخ�ض�س 
املر�ضى  نقل  عملية  �ضري  متابعة  اإىل  اإ�ضافة  قيا�ضي،  زمن  يف 
املقبولني حتى الو�ضول اإىل املن�ضاأة املنقول اإليها. وي�ضم فريق 
ت�ضمل  التي  الطبية  التخ�ض�ضات  كبريًا من  عددًا  العمل احلايل 
جمموع  وبلغ  خا�ضة.  وم�ضارات  ودقيقًا  فرعيًا  تخ�ض�ضًا   12
اإنقاذ احلياة" 66322 خدمة خالل  "خط  من  املقدمة  اخلدمات 
املر�ضى  متابعة حلالة  ت�ضجيل 8192  فيما جرى  عام 2021م، 
ال�ضت�ضارات  اإجمايل  تلقي اخلدمة، وو�ضل  �ضاعة من  بعد 24 
احلرجة اإىل 32246 جرى نقل 23590 منها كحالة اإنقاذ حياة، 

و8656 حالة جرى متابعة عالجها يف نف�س امل�ضت�ضفى.

مبدعون يتنافسون لالنضمام 
لمنتخب "العلوم والهندسة"

األدوية الخافضة 
للكوليسترول آمنة

12 تخصصاً بـ"خط 
إنقاذ الحياة"
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مشروبات  الرمان والجزر عشبة القمح الجريب والبنجر
3مفيدة 2 1

جدة - البالد
ن�ضح خرباء تغذية، بتناول خم�ضة م�ضروبات ميكنها 
اأن تبطئ عملية ال�ضيخوخة وت�ضاعد اجل�ضم على مواجهة 

التغريات املرتبطة بالعمر.
 Eat This، Not ملوقع  وفقا  اخل���رباء،  واأو���ض��ح 
الأك�ضدة،  مب�ضادات  يعج  ال��رم��ان  ع�ضري  اأن   ،That
تقليل  يف  ت�ضاعد  اأن  ميكن  التي  البوليفينول،  مادة  مثل 
�ضغط  م�ضتويات  وخف�س  ال�ضرطان  وحماربة  اللتهاب 
الدم، كما اأن الرمان له تاأثري فريد على خاليا اجل�ضم التي 

تعاين من ال�ضيخوخة، مبينني اأن ع�ضري اجلزر يحتوي 
تفيد  اأن  ميكن  التي  الأك�ضدة  م�ضادات  من  العديد  على 
ال�ضحة مع تقدم العمر، كما اأن ع�ضري البنجر )ال�ضمندر(، 
يعد م�ضروبا قويا للم�ضاعدة يف اإبطاء عملية ال�ضيخوخة.
على  يحتوي  ف��روت،  اجلريب  ع�ضري  اأن  اإىل  ولفتوا 
العديدة  ال�ضحية  الفوائد  ذو  الليكوبني  ي�ضمى  مركب 
وقد وجد اأنه يح�ضن مظهر الب�ضرة، وي�ضاعد على اإبطاء 
ال�ضيخوخة، مثله وع�ضري ع�ضبة القمح الذي يحتوي على 

خ�ضائ�س مكافحة لل�ضيخوخة.

 عصائر تبطئ الشيخوخة

مهرجان الحنيني
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عنيزة - البالد
ال�ضاد�ضة،  ن�ضخته  يف  احلنيني"  "مهرجان  فعاليات  انطلقت 
ال�ضعبي  امل�ضوكف  �ضوق  يف  وذل��ك  اأي���ام،   10 مل��دة  ي�ضتمر  وال��ذي 
بعنيزة. ويهدف املهرجان اإىل دعم الأ�ضر املنتجة ورواد ورائدات الأعمال 
والت�ضويق ملنتج احلنيني، كاإحدى الأكالت ال�ضعبية ال�ضهرية يف ف�ضل ال�ضتاء 
مذاقه  نظري  بالق�ضيم  املعروفة  املنتجات  من  احلنيني  يع�د  اإذ  التمر،  من  املبتكرة 

ال�ضهي وفوائده الكبرية كمنتج اقت�ضادي لالأ�ضر املنتجة.
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