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مها  الصهيل .. أنامل تبدع 
الحرف اليدوية 

ريم أسعد .. نجاح وتميز في مجال 
االقتصاد واالستثمار 

الريا�ض ــ البالد 
ومتازجها  اخلــيــوط  ت�سكيل  يف  اأبــدعــت 
لتخرج من حتت اأناملها قطًعا فنية جميلة، 
30 عاًما جنحت مها ال�سهيل يف  وطوال 
حتى  ــذاتــي،  ال بالتعلم  موهبتها  تطوير 
على  واهــتــمــاًمــا  اإعــجــاًبــا  منتجاتها  القــت 

مواقع التوا�سل.
مها  تطلق  هــكــذا  الــكــرو�ــســيــه«..  »عا�سقة 
على نف�سها، فرغم اأنها حاولت جتريب كل 
�سالتها  وجــدت  اأنها  اإال  اليدوية،  احلــرف 
جدتها  بف�سل  وذلــك  الكرو�سيه«،  »فن  يف 
االأول  واملحفز  الداعم  كانت  التي  الراحلة 
تزويد  يف  لتبداأ  موهبتها،  ومكت�سفة  لها 
حفيدتها مب�ستلزمات احلياكة و�سخرت لها 

كافة ال�سبل لتنطلق يف هذا املجال.
ـــوع اخلــيــط  ــقــول »مـــهـــا«، اإن اخــتــيــار ن ت
وا�ستخدامات  ـــواع  اأن واإتــقــان  املنا�سب، 
الغرز، هي اأهم احتياجات احلرفة لن�ساعة 
خامات  اأن  اإىل  م�سرية  جميلة،  فنية  قطع 
واحلرير  القطن  بني  ما  تتنوع  الكرو�سيه 

وال�سوف.

التي  مها  منتجات  اأبرز  النجدية   الطاقية 
بح�سب  وا�سعة،  اإيجابية  فعل  ردود  القت 
البدء  »يف  فتقول:  لـ»العربية«،  حديثها 
قمت بت�سميمها واإهدائها لزوجي واأبنائي 
با�ستح�سان  تــلــقــوهــا  اإذ  يل،  واملــقــربــني 
ـــًزا يل  ـــا وحـــاف وبــهــجــة، ممـــا �ــســكــل دافـــًع

ل�سناعة املزيد من الت�ساميم والنق�سات«.
زاخــرة  الكرو�سيه  فــن  مــع  »مــهــا«  م�سرية 
بــاالإنــتــاجــات املــتــنــوعــة مــا بــني الــ�ــســاالت 
واملــفــار�ــش واأطــقــم الــ�ــســاي والــدمــى، لذا 
الــدورات  للنا�ش عرب  نقل جتربتها  قــررت 
فيديوهات  يف  تبثها  والــتــي  التدريبية 
مــبــا�ــســرة عـــرب حــ�ــســابــاتــهــا عــلــى مــواقــع 
كيفية  لتعلمهم  االجــتــمــاعــي،  الــتــوا�ــســل 

�سناعة الكرو�سيه.
االإبـــداع  مــن  ين�سب  ال  بحر  »الكرو�سيه 
والتنوع، وعلى حمبيه الغو�ش به النتقاء 
حديثها  مها  اختتمت  هكذا  ينا�سبهم«..  ما 
فن  تعلم  يــريــد  مــن  لكل  وجهتها  بر�سالة 
واالأمــل  لل�سعادة  م�سدًرا  ليكون  احلياكة 

والطاقة االإيجابية.

الريا�ض ــ البالد 
االأخرية  االآونة  ال�سعودية يف  املراأة  متكنت 
ــات  ــب ــدعــم مـــن الــقــيــادة احلــكــيــمــة مـــن اإث ب
مواطنة  ب�سفتها  دورهــا  وتفعيل  جدارتها 
لت�سبح  بناء وطنها  امل�سوؤولية يف  تتحمل 
حمـــط اأنــــظــــار الــــعــــامل. ومــــن املـــجـــاالت 
ال�سعودية  املـــراأة  خاللها  من  اأثبتت  التي 
واال�ستثمار،  االقــتــ�ــســاد  جمــال  جنــاحــهــا، 
االقت�سادية  املحللة  حتدثت  ذلــك  وحــول 
اإن  قائلة:  اأ�ــســعــد   رمي  واال�ستثمارية 
التمكني املايل هو اخلطوة االأوىل 
�سواء  �سحيح  جمتمع  نحو 
اأو للرجل، وامل�سهد  للمراأة 
�سهد  حديثًا  اال�ستثماري 
املجتمع  يف  كبريًا  تغريًا 
اأهــمــيــة  ــعــودي يف  ــس ــ� ال
ب�سكل  الـــروات  تنمية 
االعــتــمــاد  دون  ذاتــــي 
ــروات  ال اإيـــداع  على 
يف  ـــــدخـــــرات  امل اأو 

عام،  ب�سكل  للمدخرات  حركة  هناك  فاأ�سبح  فقط  البنوك 
وبات هناك وعي من �سن مبكر من فئة ال�سباب واملراهقني 
اململكة  روؤية  اأن  واأو�سحت  اال�ستثمارية.  العملية  باأهمية 
2030 و�سعت اأحد اأهدافها هو متكني املراأة يف االأعمال، 
املهم  من  فكان  موؤخًرا  وا�سع  نطاق  على  يتحقق  ذلك  وبداأ 
ال�سري نحو  التي ت�ساعدها يف  تكثيف املحتوى واملفاهيم 

اال�ستقاللية املالية واالقت�سادية.
ر�سمية  كمتحدثة  البالد  خــارج  اململكة  اأ�سعد  رمي  ومثلت 
تطور  عــن  فيها  حتــدثــت   ،UNESCO، PARIS
الو�سع االقت�سادي للمراأة يف اململكة والو�سع االقت�سادي 
يف  اأ�سهمت  وكيف  التقنية  وتطور  العامل،  يف  عام  ب�سكل 
املراأة يف  اإ�سهام  الفرد، واأهمية  لدى  املايل  الوعي  تطوير 

االقت�ساد ب�سكل عام.
اأ�سبحت  حتى  املـــراأة،  متكني  يف  اململكة  بــدور  واأ�ــســادت 
باطمئنان،  مل�ستقبلها  وتــخــطــط  خــيــاراتــهــا  تـــرى  ــــراأة  امل
نطاق  على  واالقت�سادية  املجتمعية  النه�سة  يف  وت�سارك 
م�سوارها  بداية  ومنذ  اأنها  اإىل  م�سرية  واأ�سمل،  اأو�ــســع 
يف  املالية  للتوعية  والوقت  اجلهد  ت�سخري  حاولت  املهني 
�سريحة  اأكــرب  اإىل  الفائدة  واإي�سال  ال�سعودي،  املجتمع 
االزدهار  من  املزيد  ال�سعودية  للمراأة  متمنية  النا�ش،  من 

ومب�ستقبل م�سرق يف ظل قيادتنا الر�سيدة.

حصلت على املاجستير من اسكتلندا يف مجال الوراثة الطبية املعقدة

مريم العيسى .. تشارك في دراسة عالمية عن مرض الفصام 
الريا�ض ـ البالد 

�ساركت الباحثة ال�سعودية الدكتورة مرمي العي�سى يف اأ�سخم بحث على م�ستوى العامل يف جمال الوراثة النف�سية، وبالتحديد مر�ش الف�سام.
واأكدت مرمي العي�سى اأهمية درا�سة املجاميع الب�سرية للتعرف على القابلية لالإ�سابة باالأمرا�ش وتاأثريها على االأمرا�ش عموما وعلى االأمرا�ش النف�سية ب�سكل 

خا�ش. واأ�سافت العي�سى اأنها ح�سلت على املاج�ستري من ا�سكتلندا يف جمال الوراثة الطبية املعقدة، ومن هناك بداأت البحث يف الوراثة النف�سية؛ حيث اختارت 
بحث املاج�ستري عن متالزمة "ديجورج " وارتباطها بالذهان، واأكملت الدكتوراه يف جمال الوراثة املعقدة من »جامعة كلية لندن« يف بريطانيا وح�سلت على الزمالة 

يف الهند�سة الوراثية واملعلوماتية الوراثية من »معهد ما�سا�سو�ست�ش للعلوم والتقنيه« )اإم اإي تي( يف الواليات املتحدة. لتعود اإىل اململكة وتعمل كرئي�ش ق�سم 
الوراثة بهيئة ال�سحة العامة واأ�ستاذ م�ساعد بـجامعة الفي�سل بكلية الطب والذكاء اال�سطناعي وم�ست�ساره يف االبتكار.

الأمرا�ض  على  يرتكز  البحث  اأن  العي�سى  وتابعت 
ل  قدمية  امل��وج��ودة  العالجات  اأن  موؤكدة  النف�سية، 
الأعرا�ض  لختالف  الأحيان  اأغلب  يف  فعالة  تكون 
من مري�ض لآخر؛ وال�سبب اأن كل �سخ�ض له تركيبة 
جينية معينة ت�ساهم يف ت�سكيل املر�ض تختلف عن 
البيولوجية  امل�سارات  اكت�ساف كل  يتم  الخر، ومل 
تعالج كل  املوجودة ل  فالعالجات  باملر�ض  املرتبطه 

املر�سى النف�سيني.
واأو�سحت اأن هذا البحث كان عامليا وهو اكت�ساف 
جديد مت خالله عمل م�سح جيني ل�77 األف �سخ�ض 
م�سابني بالف�سام ومت اإخراج جمموعة من املتغريات 
التي ترتبط باخلاليا الع�سبية، وهو يعترب اكت�سافا 
مهما جدا كوننا �سابقا ل ن�ستطيع اجلزم اأين اخللل 
يف الدماغ الذي ي�ساهم يف ت�سكيل املر�ض وبدرا�سة 
مناطق خمتلفة من الدماغ للمر�سى النف�سيني مل يتم 
خالل  وم��ن  امل��ر���ض،  تكوين  يف  ي�ساهم  م��ا  حتديد 
البحث مت اكت�ساف خلل يف اخللية الع�سبية، والتي 

يكون لديها م�ساكل معينة ت�سبب هذا العطب.
بالتعاون  متت  العامل  يف  الدرا�سة  هذه  اأن  وتابعت 
يوجد  ول  العامل  املوؤ�س�سات حول  من  مع جمموعة 
ك��م��ا ل  امل��م��ل��ك��ة،  م��ن  ل��الآ���س��ف  م�����س��ارك��ة موؤ�س�سية 
بالبدء  الأبحاث، وتطالب  ملثل هذه  يوجد دعم كاف 
يحمل  ل  منا  اأحد  يوجد  »فال  النف�سية  الأبحاث  يف 

ولكن  النف�سية،  ب��الأم��را���ض  ارت��ب��اط  لها  متغريات 
اأن  كما  لآخ��ر،  �سخ�ض  من  تختلف  وع��دده��ا  ثقلها 

التعبري عنها يختلف من �سخ�ض لآخر، وهو ما 
يعطي �سماتنا ال�سخ�سية«.

ال�سحة  وزارة  وك��ي��ل  ت��وج��ه  جهته  م��ن 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ل��ه م���ف���رح ع�����س��ريي 

مرمي  ال��دك��ت��ورة  ال�سعودية  للباحثة 
العي�سى بالتهنئة مل�ساركتها باأ�سخم 
بحث على م�ستوى العامل يف جمال 
الوراثة النف�سية، وبالتحديد مر�ض 

الف�سام.
اإنها  العي�سى،  قالت  اخل��ت��ام  ويف 
ب��اح��ث��ة م�����س��ارك��ة م���ع ف��ري��ق بحث 

م��ت��ك��ام��ل وم���ت���ع���اون ق����ام ب��ال��ب��ح��ث 
م��ن خ���الل ع��م��ل ج��م��اع��ي، ول ميكن 

امل�ستوى  لهذا  اأن ي�سل  الفردي  للعمل 
وحتقيق جناح باهر وكبري على م�ستوى 

ال��ع��امل، وه��ذه ال��درا���س��ة تعترب ه��ي الأك��رب 
يكن  ومل  الف�سام.  يف  العامل  م�ستوى  على 

ب��اأب��ح��اث  ق��ام��ت  ف��ق��د  الأول  ال��ب��ح��ث  ه���ذا 
اأخ���رى ومت اكت�ساف  وت��ع��اون��ات دول��ي��ة 
ثنائي  مثل  باأمرا�ض  جينية  ارتباطات 

القطب والزهامير والباركن�سون.
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كلمة
خدمات متميزة 

يف هذه الأيام املباركة ت�سهد كل من  
مكة املكرمة واملدينة املنورة توافد 
اأعداد كبرية من املعتمرين  والزوار 
وذلـــك و�ــســط مــنــظــومــة مــن الأمـــن 
اجلهات  كافة  قبل  من  وال�ستقرار 
يف  الرحمن  وفــود  بخدمة  املنوطة 
برنامج  يعد  حيث  الطاهرة  البقاع 
خدمة �سيوف الرحمن "اأحد برامج 
ت�سرف  والـــــذي   ،2030 الـــروؤيـــة 
عــلــى تــنــفــيــذه وتــكــامــلــه عـــدد كبري 
والقطاع  احلكومية  القطاعات  من 

اخلا�ص وغري الربحي.
خدمة  منظومة  عمل  اأن  �ــســك   ول 
تكاملي  برنامج  الرحمن   �سيوف 
والتقنية  اجلــهــات،  بــن  ت�ساركي 
ــب ولــيــ�ــســت خــــيــــارًا،  ــا مــطــل ــه ــي ف
والــرقــمــنــة و�ــســيــلــة ولــيــ�ــســت غاية 
الــرحــمــن،  �سيف  جتــربــة  لت�سهيل 
ــقــيــادة الــر�ــســيــدة  حــيــث  وجــهــت ال
بت�سهيل تنقل �سيوف الرحمن بن 
اململكة،  يف  يرغبها  التي  الوجهات 
وح�سارتها،  تراثها  على  للتعرف 
واإثراء جتربتهم الدينية والثقافية.
لقد اأعز الله اململكة باإعمار احلرمن 
تهاوي  ب�سرف  وخ�سها  ال�سريفن، 
قبلة  حيث  اإليها،  امل�سلمن  اأفــئــدة 
اململكة  الــرحــمــن  وكـــرم  امل�سلمن، 
قا�سدي  بخدمة  و�سعبها  وقادتها 
الأيام  هذه  يف  ال�سريفن  احلرمن 

املباركة. 
والبتهال  بالدعاء  تلهج  وباأل�سنة 
ويف  وجــل،  عز  للموىل  والت�سرع 
اإميانية مفعمة بالروحانية،  اأجواء 
ـــوع  حتـــفـــهـــا الــ�ــســكــيــنــة واخلـــ�ـــس
والـــطـــمـــاأنـــيـــنـــة، و�ـــســـط مــنــظــومــة 
حكومة  هياأتها  متكاملة  خــدمــات 
وتكثف  ال�سريفن،  احلرمن  خادم 
امل�سجد  لــ�ــســوؤون  العامة  الرئا�سة 
منظومة  النبوي  وامل�سجد  احلــرام 
احلرمن  لــزوار  املتكاملة  خدماتها 
لــيــوؤدوا  وامل�سلن  املعتمرين  مــن 
لنفحات  ويــتــعــر�ــســوا  منا�سكهم، 
القيام  �سالتي  يف  مباركة  ربانية 
والتهجد مع دخول الع�سر الأواخر 
�سنة  ويــحــيــوا  الــفــ�ــســيــل،  لل�سهر 
و�سلم  عليه  الــلــه  �سلى  امل�سطفى 
بالعتكاف خالل اأيام وليايل الع�سر 

الأواخر من رم�سان.

 خادم الحرمين الشريفين: حريصون على ما يحقق األمن واالستقرار للشعب اليمني الشقيق 

جدة ـ وا�س  
�سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خادم  ا�ستقبل 
بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه الله - يف ق�سر 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  بح�سور  بجدة،  ال�سالم 
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد 
نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الدفاع، اأم�ص  
رئي�ص  العليمي  ر�ساد  الدكتور  الرئي�ص  فخامة 
اليمنية،  باجلمهورية  الرئا�سي  القيادة  جمل�ص 

ونواب رئي�ص املجل�ص.
جمل�ص  واأع�ساء  رئي�ص  هناأ  اللقاء،  بداية  ويف 
ــادة الــرئــا�ــســي الــيــمــنــي، خــــادم احلــرمــن  ــي ــق ال
ال�سريفن ب�سهر رم�سان املبارك، منوهن بدعم 
لتحقيق  الــرامــيــة  اجلــهــود  لكل  الــدائــم  اململكة 
ال�سالم لليمن واملنطقة، ومبا يعود على ال�سعب 

اليمني ال�سقيق باخلري والأمان.
خــالل  ال�سريفن  احلــرمــن  خـــادم  بــادلــهــم  وقـــد 
اللقاء، التهنئة بال�سهر الف�سيل، موؤكًدا - حفظه 
القيادة  ملجل�ص  ودعمها  اململكة  حر�ص   - الله 
مبا  التوفيق؛  لهم  متمنًيا  اليمني،  الرئا�سي 
الأمــن  ال�سقيق  اليمني  ولل�سعب  لليمن  يحقق 

وال�ستقرار.
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال�ستقبال،  ح�سر 
خــادم  م�ست�سار  عبدالعزيز  بــن  الفي�سل  خالد 
املكرمة،  مكة  منطقة  اأمــري  ال�سريفن  احلرمن 
حممد  بن  تركي  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 
ــن عــبــدالــعــزيــز وزيــــر الـــدولـــة ع�سو  ــن فــهــد ب ب
جمل�ص الوزراء، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
عبدالعزيز  بن  نايف  بن  �سعود  بن  عبدالعزيز 

الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الداخلية،  وزير 
نــائــب وزيــر  خــالــد بــن �سلمان بــن عــبــدالــعــزيــز 
بن  في�سل  الأمــــري  ال�سمو  و�ــســاحــب  الـــدفـــاع، 
فــرحــان بــن عبدالله وزيـــر اخلــارجــيــة، ووزيــر 
الأمــن  م�ست�سار  الـــوزراء  جمل�ص  ع�سو  الدولة 
 ( العيبان  حممد  بن  م�ساعد  الدكتور  الوطني 
العامة  ال�ستخبارات  ورئي�ص  املرافق(،  الوزير 
اخلا�ص  ال�سكرتري  وم�ساعد  احلميدان،   خالد 
عبدالعزيز  بن  ال�سريفن  متيم  خلادم احلرمن 
لدى  ال�سريفن  احلرمن  خادم  و�سفري  ال�سامل، 

اليمن حممد اآل جابر.
كما ح�سره من اجلانب اليمني،  وزير اخلارجية 
بن  اأحمد  الدكتور  اليمني  املغرتبن  و�ــســوؤون 

مبارك.

 جامعة نايف ترِصد 23 
أسلوبا لالحتيال المالي 

الريا�س ـ البالد 
حذرت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من تنامي اأ�ساليب عمليات الحتيال املايل 
عرب الإنرتنت وتزايد اأخطارها على م�ستوى الأفراد واملوؤ�س�سات احلكومية والأهلية.
الرقمية(  والأدلــة  ال�سيربانية  اجلرائم  )مركز  مركزها  عرب  نايف  جامعة  ور�سدت 
وبرامج  ومن�سات  مواقع  ا  واأي�سً وال�سركات،  لالأفراد  ًها  موَجّ اإجرامًيا  اأ�سلوًبا   23
ي�ستخدمها املحتالون ل�ستدراج وا�سطياد �سحاياهم، كما حذرت ال�سركات والأفراد 
ا�ستثمارية يف  ا  فر�سً تعر�ص  التي  والإعالنات  الإلكرتونية  للر�سائل  ال�ستجابة  من 

موؤ�س�سات معروفة.
واأدرجت بع�ص مواقع الحتيال التي مت ر�سدها، ومنها ا�ستغالل املواقع الإلكرتونية 
املوثوقة لتكون بيئة ن�سطة للت�سّيد الإلكرتوين من خالل ن�سر اإعالنات ال�ستثمارات 
زّوار  املحتملن من  ال�سحايا  ا�ستدراج  بهدف  الأ�سهم والعمالت واملعادن، وذلك  يف 
ل املبا�سر معهم عرب الهاتف  هذه املواقع، ومن َثَمّ جمع معلوماتهم ال�سخ�سَيّة والتوا�سُ

اجلوال اأو الربيد الإلكرتوين.

استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية ونوابه

بمبادرة إنسانية من المملكة سيتم إطالق سراح )163( أسيراً من الحوثيين                               

 ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الجمهورية الجزائرية

الريا�س ـ  وا�س  
حتالف   " التحالف  قــوات  با�سم  الر�سمي  املتحدث  �سرح 
باأن  املالكي،  الركن تركي  " العميد  اليمن  ال�سرعية يف  دعم 
 )163( �ــســراح  �ستطلق  للتحالف  امل�سرتكة  الــقــوات  قــيــادة 
احلوثين  اأ�سرى  من  اأ�سريًا  و�ستن  وثالثة  مائة 
ــاركــوا بــالــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة �سد  ــذيــن �ــس ال
امتدادًا  اإن�سانية  كمبادرة  اململكة،  اأرا�سي 
ودعمًا  ال�سابقة،  الإن�سانية  للمبادرات 

ال�سالم  واإحالل  اليمنية  الأزمة  لإنهاء  وامل�ساعي  اجلهود  لكافة 
اأجــواء  وتهيئة  احلالية  الهدنة  لتثبيت  املتحدة  الأمم  جهود  و 
ملف  اإنــهــاء  لت�سهيل  وكــذلــك  اليمنية،  الأطــــراف  بــن  احلـــوار 
الإ�سالمية  القيم  مع  ان�سجامًا  وال�سهداء  واملحتجزين  الأ�سرى 
واملبادىء الإن�سانية والتقاليد العربية الأ�سيلة وما ن�ص عليه 
القانون الدويل الإن�ساين املتمثل يف ن�سو�ص واأحكام اتفاقية 
باتفاقية  2018م  العام  منذ  تنفيذه  واملتوقف  الثالثة  جنيف 

)�ستوكهومل (.

واأ�ساف العميد املالكي، باأن قيادة القوات امل�سرتكة للتحالف بداأت 
مع  بالتن�سيق   )163( الـــ  الأ�ــســرى  �سراح  اإطــالق  اإجـــراءات  اإنــهــاء 
اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر ليتم نقلهم اإىل عا�سمة اجلمهورية 

اليمنية )�سنعاء( .
واختتم العميد املالكي ت�سريحه بالتاأكيد على اأن ملف اإنهاء تبادل 
الأ�سرى وال�سهداء حمل اهتمام القيادة ال�سيا�سية والع�سكرية التي 
ُتوؤكد على الدوام التعامل بهذا امللف من منطلقات اإن�سانية �سرفة، 

بعيًدا عن احل�سابات اأو املكا�سب ال�سيا�سية والع�سكرية.

الريا�س ـ البالد 
دعا �سماحة مفتي عام اململكة رئي�ص هيئة كبار العلماء الرئي�ص العام 
ال�سيخ،  اآل  عبدالله  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  والإفتاء  العلمية  للبحوث 
العامة  الهيئة  مــع  للتعاون  ومقيمن،  مــواطــنــن  مــن  اململكة  �سكان 
موؤكدا   ، 2022م  للعام  اخلام�ص  ال�سكاين  التعداد  ب�ساأن  لالإح�ساء 

وتطور  وطني  انتماء  هو  بالتعداد  اخلا�سة  املعلومات  تقدمي  اأن 
ح�ساري لتحقيق التنمية القت�سادية والجتماعية ال�ساملة 

وامل�ستدامة للمواطنن واملقيمن باإذن الله .
نه�سة  اليوم  ن�سهد  احلمد  ولله  نحن  �سماحته:  وقــال 

�ــســامــلــة وتــنــمــيــة حــا�ــســرة يف عــهــد خــــادم احلــرمــن 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفن 

يف  الــلــه-  -حفظهما  الأمـــن  عــهــده  ويل  و�سمو 
وتعليمية  �سحية  من  املجالت  خمتلف 

و�سناعية  واقت�سادية  واجتماعية 
ــك  وغـــريهـــا مـــن املـــجـــالت وكــذل

تاأهيل الكوادر الب�سرية حلمل امل�سوؤولية ب�سكل اأف�سل واأكمل والأخذ 
اقليميا  البالد  لهذه  والتطور  والزدهـــار  والتقدم  التنمية  باأ�سباب 
اآمنوا  الذين  اأيها  يا   ( تعاىل  الله  قول  انطالقا من  واأ�ساف:  وعامليا". 
فقد   ، ــة  الآي منكم…(  الأمــر  واأويل  الر�سول  واأطيعوا  الله  اأطيعوا 
الهيئة  يف  ممثلة  الر�سيدة  احلكومة  من  الكرمية  التوجيهات  �سدرت 
، لبذل املزيد  للعام 2022م  العامة لالإح�ساء بالبدء بالتعداد ال�سكاين 
والجتماعية  القت�سادية  التنمية  لتحقيق  وال�سعي  اجلهود  من 
هــذه  -وتــوظــيــف  كــافــة  املــجــالت  يف  واملــ�ــســتــدامــة  ال�ساملة 
واملخططن  للم�سوؤولن  الدقيقة  الإح�سائية  البيانات 
ورا�سمي ال�سيا�سات من و�سع ا�سرتاتيجية �ساملة ت�ساير 
النه�سة العمرانية وتفي بالحتياجات امل�ستقبلية للزيادة 
التنمية  خطط  و�سع  يف  ت�سهم  كما  املتوقعة  ال�سكانية 
كاخلدمات  لل�سكان  العامة  اخلدمات  من  املزيد  وتوفري 
من  وغــريهــا  والجتماعية  والتعليمية  ال�سحية 

اخلدمات.

المفتي العام: تقديم المعلومات للتعداد .. انتماء وطني 

جدة ـ وا�س 
تلّقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل 
ر�سالًة  الله-،  -حفظه  الدفاع  وزير  الــوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  العهد 
خطية من فخامة الرئي�ص عبداملجيد تبون رئي�ص اجلمهورية اجلزائرية 
املتينة  الأخــويــة  الثنائية  بالعالقات  تتعلق  ال�سعبية،  الدميقراطية 

دعمها  و�سبل  ال�سقيقن  وال�سعبن  البلدين  بن  تربط  التي  والوطيدة 
وتعزيزها يف خمتلف املجالت.

وت�سّلم الر�سالة �ساحب ال�سمو الأمري في�سل بن فرحان بن عبدالله وزير 
اخلارجية، خالل ا�ستقباله مبقر وزارة اخلارجية يف جدة، اأم�ص ، وزير 

العدل حافظ الأختام اجلزائري عبدالر�سيد طبي.

ال�سقيقن،  البلدين  الثنائية بن  وجرى خالل ال�ستقبال بحث العالقات 
و�سبل تعزيزها يف �ستى املجالت، اإ�سافة اإىل تبادل وجهات النظر حيال 

الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.
ال�سفري  الإفريقية  الدول  ل�سوؤون  الدولة  وزير  م�ساعد  ال�ستقبال  ح�سر 

الدكتور �سامي ال�سالح.

 رئيس جمهورية تركيا يصل إلى جدة
جدة ـ وا�س 

و�سل فخامة الرئي�ص رجب طيب اأردوغان رئي�ص جمهورية 
مبطار  فخامته  ا�ستقبال  يف  وكان  اأم�ص،  جدة   اإىل  تركيا 
امللك عبدالعزيز الدويل، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد 
منطقة  اأمــري  ال�سريفن  احلرمن  خــادم  م�ست�سار  الفي�سل 
مكة املكرمة، ووزير الدولة ع�سو جمل�ص الوزراء م�ست�سار 

الأمن الوطني الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان )الوزير 
املرافق(، والقائم بالأعمال يف �سفارة اململكة باأنقرة حممد 
�سالح  اللواء  املكرمة  مكة  منطقة  �سرطة  ومدير  احلربي، 
ع�سام  ــدويل  ال عبدالعزيز  امللك  مطار  ومدير  اجلــابــري، 
املكرمة  مكة  مبنطقة  امللكية  املرا�سم  مكتب  ومدير  نــور، 

اأحمد عبدالله بن ظافر.
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اجلمعة 28 رم�سان 1443هـ املوافق 29 اإبريل 2022م ال�سنة 91 العدد 23636 األسبـوعية6 اقتصاد

 الشرقية أكثر طلبا ودهن العود يف املقدمة

فجر الصحافة السعودية

مبنى �ضعد حلمي �أبو خ�ضرة
�لرقم �ملوحد: 920001222�ضارع �مللك فهد )�ل�ضتني(

�لتجارية:�لرقم �ملوحد: 920001222
جو�ل: 0503612115
جو�ل: 0557696678

العيد بعبق العطور والبخور
6 مليارات حجم السوق وفرص متزايدة لريادة األعمال

 اللقاء الأول مع عبداحلميد راجخان عميد العود 
جدة  و�سط  "البلد"  مبنطقة  عليه  ُيطلق  كما   ،
مو�سم  مع  العطور  �سوق  حال  كيف   : له  وقلت 
من  حيث   ، واإقــبــال  حركة  مو�سم  فقال:  العيد، 
 ، خا�سة  ب�سفة  ال�سعودي  جمتمعنا  يف  املعتاد 
واخلليجي عامة ، احلر�ص يف املنا�سبات املهمة 
ومنها الأعياد على �سراء العطور ال�سرقية ويف 
مقدمتها العود ، وهناك انواع عدة له الكمبودي 
نظرا  النا�ص  وي�ستخدمها  واملاليزي  والهندي 

لثباتها وقوة رائحتها.
 من جهته قال عادل الهندي �ساحب احد معار�ص 
العطور: العطور تختلف ح�سب التوقيت ، فمنها 
ال�سيفي ومنها ال�ستوي ودائما العطور الثقيلة 
ال�سيف  يف  واخلــفــيــفــة  الــ�ــســتــاء  يف  ت�ستخدم 
العيد  يف  يف�سلون  فــالــنــا�ــص  عـــام  وبــ�ــســكــل   ،
لفخامة  نظرا  والورد،  والعنرب  العود  ا�ستخدام 
عطرها ، والعود معروف على م�ستوى العامل انه 

يعطي الفخامة لل�سخ�ص.

موروث اجتماعي
 يف ال�سياق يقول �سطام الزميع �ساحب معر�ص 
العود  بخور  عن  ويحدثنا   ، ال�سرقية  للعطور 
بــقــولــه : بــخــور الــعــود مــن الــعــطــور املــوروثــة 
فيها ال�سالة والفخامة والعراقة، ويعترب  التي 
نوعية  خالل  من  واملكانة،  احلفاوة  رمــوز  اأحــد 
الكثريون  يف�سل  العيد  ويف  و�سعره.  وجودته 
اأما اجلديد يف �سوق البخور  العواد ال�سغرية 

فهو الفلبيني والذي ياأتي على عده نكهات.
اأحد  يف  مبيعات  مدير  الكندي  يو�سف  ويتفق   
اجتاه  قائال:  ما�سبق  مع  بجدة  العطور  حمالت 
للعيد هو  ا�ــســتــعــدادا  الأيــــام  الــزبــائــن يف هــذه 
للعطور ال�سرقية ، لذلك كانت عرو�سنا يف هذه 
لكال اجلن�سني، وكذلك  �سرقية  الأيــام عن عطور 
 ، الزبائن  بع�ص  رغبة  لتلبية  الفرن�سية  العطور 
الن�ساء  اجتاه  للنظر  ملفت  وب�سكل  لحظنا  كما 
الأيام  هذه  ويف  عامة  ب�سفة  ال�سعر  عطور  اىل 
متنحه  لأنها  ال�سعر  عطور  اإىل   ، خا�سة  ب�سفة 

ملعانا وتقوية وترطبه وحتميه من ال�سم�ص.
الأمري  ليلى  العطور:  بائعات  من  كل  وجتمع    
وكرمية ال�سقاف ورندا وبدور القر�سي ورحمة 
اىل  ميلن  بطبيعتهن  الن�ساء  اأن  على  العبديل، 
والبع�ص  والقوية  الفواحة  الن�سائية  العطور 
العيد  يف  لــكــن   ، ــة  ــهــادئ ال الــعــطــور  اىل  مــنــهــم 
العطور  الو�سع متاما حيث يقبلن على  يختلف 
الثقيلة وال�سرقية لأنهم يرين فيها الفخامة ، كما 
انت�سرت يف الآونة الأخرية الأقبال على رائحة 
الغريبة  العطور  بع�ص  وهــنــاك  )البات�سلي(. 
رائحة  مثل  عنها  يبحث  والبع�ص  مكوناتها  يف 
من  وغريها  والزجنبيل  والربتقال  الزعفران 
والقبال   ، احلايل  الوقت  يف  الغريبة  الروائح 

عليها قليل لكن مع الوقت �سيقبلون عليها.
املت�سوقات:  اإحـــدى  اجلــابــري  هتان  اأم  وقــالــت 
دهن العود والعنرب وامل�سك من العطور املف�سلة 
لــطــابــعــه اخلــا�ــص عــن بقية  يف الــعــيــد ، نــظــرا 
املنا�سبات ، وبع�ص  الن�ساء مييلن اىل العطور 
العطور  وبع�ص  هــادئــة  تكون  لأنــهــا  الرجالية 
الرجالية اأف�سل من العطور الن�سائية.وبالن�سبة 
لذلك  الباردة  العطور  فيع�سقن  ال�سغار  للفتيات 
دهن  مثل  الثقيلة  العطور  ي�ستخدمن  ل جتدهن 

العود والعنرب وامل�سك.

 اأ�شواق ن�شطة
  يبلغ حجم �سوق العطور يف اخلليج بح�سب 
اأن  املتوقع  ومن  ريــال،  مليارات   10.12 نحو 
ينمو بن�سبة 3 %، �سنويًا، وتت�سدر ال�سعودية 
والإمارات الطلب يف املنطقة. وحتظى اململكة 
اخلليج  يف  العطور  �سوق  مــن  ح�سة  باأعلى 
الكويت  بـــ22 %،  الإمــارات  تليها  بنحو 60 % 
يف  العطور  على  الفرد  اإنفاق  ويعد  عمان،  ثم 
ويقدر   ، عامليا  املــعــدلت  اأعــلــى  مــن  اخلــلــيــج، 
تقدر  اململكة  يف  جتارتها  اأن  العطور  خــرباء 

باأكرث من 6 مليارات ريال.
 وتــقــوم �ــســنــاعــات الــعــطــور الــ�ــســرقــيــة على 
حــزمــة عــطــور زيــتــيــة، اإ�ــســافــة اإىل اأخــ�ــســاب 
بع�سها  مــع  ويخلط  ــعــود،  ال ودقـــة  ال�سندل 
البع�ص وي�ساف لها العطور الزيتية ال�سرقية 
�سناعة  يف  ا�ستهالكًا  الأكــرث  وهو  والغربية، 
يف  جــدًا  كبري  عليه  الطلبات  وحجم  العطور، 

ال�سوق املحلي.
 وهناك اأ�سماء �سعودية، باتوا روادًا يف هذه 
�سهرة وا�سعة على م�ستوى  احلرفة، واأخــذوا 
ــعــربــي، وبــالأخــ�ــص يف الــعــطــور  اخلــلــيــج ال
والعنرب،  وال�سندل  العود،  ودهــن  ال�سرقية، 
مكة  مناطق  يف  وتــركــز  والــــورد،  واملــ�ــســك، 
وبح�سب  والريا�ص.  املنورة  واملدينة  املكرمة 
ال�سعوديني  من  كثري  يف�سل   ، ال�سوق  خــرباء 
الــعــطــور الــ�ــســرقــيــة عــلــى الــعــطــور الــغــربــيــة، 
وحتديدًا دهن العود عند الذكور، وامل�سك عند 
الإناث، والفارق ل�سالح العطور ال�سرقية التي 

تزداد جودتها و�سعرها عند تقادمها بعك�ص 
العطور الغربية.

  ريادة اأعمال
العطور  �سناعة  ثقافة  باتت  الأخــري  الفرة  يف 
اأعمال ، وكثري من  حمل اهتمام رواد ورائــدات 
العطور  ت�سنيع  عامل  دخلوا  ال�سعودي  ال�سباب 
هناك  يكون  ان  يجب  ولكن  اأبــوابــه  اأو�ــســع  من 
العطور  العطور وتركيب  ت�سنيع  ما بني  تفرقة 

ح�سب املعايري العاملية.
لريادة  رئي�سية  خطوات  عدة  خمت�سون  وحدد   
ت�سمل:  العطور،  وجتــارة  �سناعة  يف  الأعــمــال 
عطور  لإنــتــاج  وتنوعها،  اخلـــام،  املـــواد  تــوفــر 
متعددة، ملراعاة اختالف الأذواق. تاأمني الأجهزة 
والت�سنيع  الــركــيــب  يف  املــ�ــســاعــدة  واملــعــدات 
وحتديد ن�سبة الركيز يف كل نوع، ب�سكل دقيق، 
للخروج  والعاملني  املوقع  نظافة  على  والتاأكيد 
لل�سرر،  املنتج  تعر�ص  وتفادي  نظيف،  مبنتج 
اأ�سكال  ذات  وعــبــوات  زجــاجــات  اختيار  كذلك 
جاذبة،  باأ�سكال  وكتابات  ومل�سقات  جمالية، 
وحتديد مواقع منا�سبة ومهياأة لتخزين املنتج، 
وفق درجات حرارة حمددة للحفاظ على جودته، 

وكذلك باإ�ساءة منا�سبة.
واأدوات  وم�ستح�سرات  العطور  قطاع  ويويل   
باملعار�ص  بالغا  اهتماما   ، اململكة  يف  التجميل 
املــتــخــ�ــســ�ــســة الـــتـــي تــ�ــســهــد عـــرو�ـــســـا لأ�ــســهــر 
ــعــامل  مــن خــالل  ــد يف هـــذا ال املـــاركـــات واجلــدي
فيها عــالمــات جتميل  الــعــار�ــســة، مبــا  اجلــهــات 

منتجاتها  ل�ستعرا�ص  واأمــريــكــيــة  فرن�سية 
ال�سعودية  الــعــالمــات  عــ�ــســرات  جــانــب  اإىل 

اإىل  بالإ�سافة  التجميل،  قطاع  الرائدة يف 
م�ستح�سرات العناية ال�سخ�سية ، بهدف 

ال�سوق  يف  حــ�ــســورهــا  تــعــزيــز 
املزدهر  ال�سعودية 

للمنتجات.

  

�شالمة م�شتح�شرات التجميل
من  التجميل  مل�ستح�سرات  العاملية  ال�سوق  تعد   
الأ�سواق الأن�سط عامليا فقد بلغت قيمتها عام 2017 
ت�سل  اأن  املتوقع  ومــن   ، دولر  مليار   500 نحو 

قيمتها اإىل نحو 800 مليار دولر يف عام 2023.
م�ستح�سرات  لـــواردات  املالية  القيمة  وارتفعت   
مليارات   7 نحو  اإىل  لت�سل  اململكة  اإىل  التجميل 
ريال ، وهذا الرقم يعك�ص حجم ال�ستثمار، وارتفاع 
م�ستح�سرات  على  املجتمع  يف  املــراأة  اإنفاق  معدل 

التجميل �سنويا وب�سكل متزايد.
ــتــطــرح الــتــ�ــســاوؤلت   لــكــن يف املــقــابــل كــثــريا مــاُت
عـــن مـــدى تـــاأثـــري مــ�ــســتــحــ�ــســرات الــتــجــمــيــل على 
هذه  لحتواء  نظرا   ، الب�سرة  وخ�سو�سا  ال�سحة 
ت�سبب  قــد  كيميائية  ـــواد  م عــلــى  امل�ستح�سرات 
ن�سبتها  اختالل  حال  يف  خطرية  �سحية  م�سكالت 
الطويل  املــدى  على  ال�ستخدام  اأو   ، املكونات  يف 

دون مراعاة �سوابط ذلك.
 يف هذا اجلانب توؤكد الهيئة العامة للغذاء والدواء 
التجميل  باأن منتجات   ، ، عرب موقعها اللكروين 
م�ستخدميها  على  تــاأثــريهــا  ب�سالمة  تت�سم  عامليا 
والعاملية  املحلية  بال�سراطات  تقيدت  حــال  يف 
تنظيم  عاتقها  على  الهيئة  اأخــذت  وقــد   ، اخلا�سة 
املنتجات   هـــذه  وا�ــســتــخــدام  ــتــرياد  وا�ــس ت�سنيع 
يف املــمــلــكــة، وحتـــديـــث الــتــ�ــســريــعــات الــنــظــامــيــة 

التي  الفنية  واملوا�سفات 
�ــســمــان  تــ�ــســاعــد يف 

�سالمتها وماأمونية 
ا�ـــســـتـــخـــدامـــهـــا ، 
امل�ستهلك  وحتذر 
مــنــتــج  اأي  ــــن  م
خمـــــــــــــالـــــــــــــف 

ـــــــــرار  واأ�ـــــــــس
ا�ستخدامه.

جدة - عبدالهادي املالكي
مل يعد للعطور منا�سبات ، بل اأ�سبح ا�ستخدامها حالة يومية ، ولها ح�سور دائم يف غرفنا ويف حقائب الن�ساء والفتيات ، لكن يظل العيد منا�سبة اأكرث خ�سو�سية يف الهتمام بالعطور ال�سخ�سية 
مباركاتها الأ�سلية والتجارية ، ال�سرقية منها والغربية ، وكذا م�ستح�سرات التجميل.. واأي�سا عبق البخور لبيوتنا على اختالف اأنواعه واأ�سعاره يف اأ�سواق اململكة الأكرب والأن�سط باملنطقة.

يف اجلولة التالية ن�سجل تفا�سيل كثرية يف عامل العطور والتجميل، وحماولة ر�سد توجهات �سرائح امل�ستهلكني.

للنساء فقط:

الجودة قبل السعر في 
مستحضرات التجميل 

�شطام الزميع ي�شرح للبالد انواع العود

ليلى االمري

�شمر

ام هتان اجلابري بدور القر�شي

عبداحلميد راجخان

يو�شف الكندري

رندا

عادل الهندي
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اأو�سح حممد ال�سعيد  اإخ�سائي اجتماعي،  من جهته 
متاما  يــدرك  العيد  ليلة  الأ�ــســواق  اإىل  يخرج  من  اإن 
اأننا نعاين �سوء التخطيط، وندفع �سريبة الت�سويف 
اأن  والتاأخري، فيوم العيد معلوم للجميع، م�سريا اإىل 
اخلروج يف اآخر وقت للت�سوق يخلف اآثارا نف�سية يف 

امل�سرتي والأ�سرة.

أسعار مرتفعة 
م�ستلزماته  �ــســراء  يــوؤخــر  ــذي  ال  « ال�سعيد  واأ�ــســاف   
عنه  ينتج  ما  مرتبكا،  دائما  جتده  الأخــرية،  للحظات 
لهم  يت�سنى  حتى  مرتفعة،  باأ�سعار  منتجات  �ــســراء 
اخلروج من زحام ال�سوق والو�سول اإىل منازلهم يف 
�سلع هم  �سراء  اإىل  بهم  يــوؤدي  بل  اأقــرب وقت ممكن، 
يف غنى عنها، وتكون باأ�سعار باهظة، ب�سبب احلاجة 
تــواريــخ  اأن  رغــم  اأنـــه  اإىل  ــار  واأ�ــس ــوقــت«.  ال و�سيق 
تفاجئ  األ  ويفرت�ض  تتغري،  ل  والأعــيــاد  املنا�سبات 
اأنها  يعني  ما  طويل،  اأمــد  منذ  معروفة  لكونها  اأحــدا 
ثم  احلوائج  اختياره  يف  للتفكري  كافية  فر�سا  متنح 
النا�ض ل  الغالبية من  اأن  اإل  �سرائها يف هدوء ودقة، 
تقدم على الت�سوق اإل يف اآخر حلظة، موؤكدا اأن التجار 
يدركون ذلك جيدا، ويح�سنون التعامل معه اقت�ساديا. 

تفكير إيجابي 
اإىل  املجتمع   اأفـــراد  ال�سهري   اأحــمــد  دعــا  جهته  مــن 
كاف،  وقــت  قبل  اإليه  يحتاجون  ما  و�سراء  الت�سوق 
لكيال يكونوا عر�سة لال�ستغالل من قبل التجار، مطالبا 
باأهمية منح دورات تثقيفية ترفع م�ستوى الوعي لدى 
والتفكري  امل�سبق  التخطيط  جوانب  وتعزز  املجتمع، 
وم�سوؤولياته  اأعماله  اإجنــاز  يف  الفرد  لدى  الإيجابي 
ت�ستغل  التجارية  املراكز  باأن  منوها  مبكر،  وقت  يف 
هذه الفر�ض بالرتويج عن ب�سائعها، بل تعمل ب�سكل 

مكثف على ن�سر الإعالنات يف كل مكان.

أعباء جديدة 
 من جانبها  اأو�سحت اأم �سحى  اأن تاأجيل العديد من 
الأخرية  الأيــام  اإىل  العيد  مل�ستلزمات  �سراءها  الأ�سر 
ال�سوارع  يف  ارتــبــاك  اإىل  يـــوؤدي  رم�سان  �سهر  مــن 
ال�ستثنائي  الظرف  هــذا  يف  خ�سو�سا   ، وال�ــســواق 
اللحظات  �سباق  اأن  اإىل  اإ�سافة  العاملية،  للجائحة 
الأ�سرة   على  جديدة  اأعــبــاًء  ي�سيف  لل�سراء  الأخــرية 
ل  �سلع  �ــســراء  اإىل  الأحــيــان  بع�ض  يف  ت�سطر  التي 
باأ�سعار  م�ستلزمات  اأخــذ  اأو  منها،  ال�ستفادة  ميكن 
غالية، خ�سو�سا اأن مثل هذه املنا�سبات تتطلب درا�سة 
اجليد  التخطيط  معادلة  وحتقيق  الأ�ــســرة  ميزانية 

للم�سروفات.

التسوق بذكاء 
الت�سوق يف  اأن  اأو�سح �سامل ح�سن:  اأخرى،  من جهة 
تدافع  ظــل  يف  خا�سة،  بهجة  لــه  الأخـــرية  اللحظات 
امل�ستهلكني للح�سول على جميع متطلباتهم، فاإن الفرد 
ا�ستعدادًا  الفرحة،  ذات  ي�ساطره  اجلميع  بــاأن  ي�سعر 
اجلميع،  على  يرتتب  اأنه  اإل  املعينة،  املنا�سبة  لقدوم 
البيع  منافذ  تاأكيد  ظل  يف  الت�سوق،  يف  املبالغة  عدم 
على توافر خمزون من ال�سلع وعدم ارتفاع الأ�سعار، 
بذكاء،  الت�سوق  العائالت  اأنه يرتتب على  اإىل  م�سريًا 
وعدم الإفراط يف �سراء العرو�ض الرتويجية، كونها 

متوفرة.
بدوره، يرى حممد العلي  م�سوؤول ت�سويق يف �سركة 
بكثافة  الب�سائع  للمحالت  توفر  �سركته  اأن  جتارية 
خا�سة يف املنتجات املو�سمية ب�سبب زيادة م�ستويات 
الطلب لطبيعة ثقافة امل�ستهلك حيث ين�سط يف الأيام 
اأن امل�ستهلك املحلي ل يجيد ال�سراء  الأخرية، م�سيفًا 
ول  املنا�سبة  ــــات  الأوق يف  ول  ال�سحيحة  بــالــطــرق 

ي�ستفيد من العرو�ض الرتويجية.

 زحام كبير 
�سامي ال�سعيد اأو�سح اأن �سيناريو الت�سوق قبل حلول 
العيد بيوم اأو يومني  �سبب رئي�ض للتدافع والزدحام 
من  املــئــات  وتكد�ض  التجارية   املــراكــز  اأمـــام   الكبري 
يربك  ممــا  الت�سوق  مــواقــع  مــن  بــالــقــرب  الــ�ــســيــارات 
احلركة املرورية. مو�سحا اأنه قام بال�سراء مبكرا قبل 

زحمة اليام الأخرية من رم�سان. 
اأن تــواجــدهــا  يف  نـــورة،  اأو�ــســحــت املــواطــنــة  فيما 
متطلبات  بع�ض  لتوفري  حماولة  هو  مبكرا  ال�سواق 
ن�سائية  مالب�ض  �سراء  واأي�سا  املالب�ض  من  الأطــفــال 
على  حتر�ض  واأنــهــا  ولأخــواتــهــا  لها  واإك�س�سوارات 
لالزدحام  تفاديا  ال�سرورية  الأ�سياء  هذه  كل  ق�ساء 
التجارب  خالل  ومن  اأنه  اأي�سا  مبينة  الأ�سعار  وغالء 
فيه  ومبالغا  مفاجئا  ارتــفــاعــا  لحظت  فقد  ال�سابقة 
وخا�سة يف جمال مالب�ض الن�ساء والأطفال يف اليام 
الخـــرية مــن رم�سان يف كــل عــام  واأ�ــســافــت تقول: 
بع�ض  ق�ساء  يف  متعة  جند  اأي�سا  زلنا  فال  ذلــك  ومــع 
الذروة رغم  الأغرا�ض من حلويات وغريها يف وقت 
ب�سبب  للت�سوق  منا�سبة  غري  الفرتة  هــذه  اأن  علمنا 
الزحمة وارتفاع الأ�سعار وعدم التمكن من الرتكيز يف 

ق�ساء كل ما حتتاجه الأ�سرة.

 التسوق ليلة العيد يربك الميزانيات ويزحم الشوارع 
 سيناريو سنوي وثقافة شائعة لدى بعض أفراد المجتمع 

 جند اإن الت�سوق يف اللحظات الأخرية  مع العد التنازيل لطاللة عيد الفطر املبارك اأو حتى ليلة العيد  ثقافة �سائعة لدى الكثري من الأ�سر ، حيث جتدهم يتكالبون  لل�سراء يف املولت وال�سواق  
ويتنقلون من مكان لآخر ل�سراء املالب�ض  واحللوي ومقا�سي العيد ، لدرجة اأن  هذا النوع من الت�سوق اأ�سبح مبثابة �سيناريو �سنوي ل يحيدون عنه اأطالقا ، ما يت�سبب يف �سياع حتوي�سة 

ال�سهر نظرا لعدم  عمل ميزانية خا�سة بال�سراء كما اأن هذا النوع من التكالب على ال�سراء يت�سبب يف زحام ال�سوارع وربك حركة ال�سري ورمبا وقع احلوادث املرورية.  عدد من املخت�سون اأكدوا 
ر كل عام، دليل وا�سح على �سوء التخطيط  اأن تاأجيل م�سرتيات مالب�ض العيد للحظات الأخرية  اأ�سبحت عادة �سنوية لفئة من النا�ض، ولعل م�سهد حمى ال�سراء قبل عيد الفطر املبارك الذي يتكرَّ

والتنظيم. الأ�سواق واملراكز التجارية يف الليايل الأخرية ل�سهر رم�سان مكتظة، وكذلك احلركة املروية مزدحمة، فالكل يف �سباق مع الزمن، وال�سبب الت�سويف. 

جدة ـ البالد - تصوير ــ  خالد بن مرضاح 

اإنــهــا اعــتــادت عــلــى �ــســراء  اأم �ــســعــد   تــقــول   مــن جهتها 
يف  والكعك  واملالب�ض   احللوى  مثل  العيد   م�ستلزمات 
اآخر ايام رم�سان نظرا لأن زوجها ل ياأخذ اجازته ال يف 
اليام الخرية  من رم�سان ، مما يجعلنا يف حالة ارتباك، 
والختيار،  والت�سوق  للبحث  الكايف  الوقت  ناأخذ  فال 

العديد من اخليارات، واإمنا نحاول قدر  لدينا  ول تكون 
الك�سوة،  من  والبنات  الأبــنــاء  طلبات  نلبي  اأن  الإمــكــان 
ونكون يف عجلة، لدرجة اأننا جنرب ال�سغار على القبول 
النا�ض  وتهافت  الأ�سواق  لزدحام  نظرا  قليلة،  بخيارات 

على الب�سائع وازدحام ال�سوارع.

حالة ارتباك 

دورات لتعزيز جوانب التخطيط المسبق قبل الشراء 

الربكة في الشراء
تقضي على ميزانية األسرة 

عادة سنوية  لعدد كبير
من أفراد المجتمع 

شراء سلع  غالية الثمن
أو غير مناسبة لسد االحتياج
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على شرف فنان العرب..

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

جدة - البالد
بعث �سمو وزير الداخلية، واأمري منطقة احلدود ال�سمالية برقية عزاء وموا�ساة 
ملدير الدفاع املدين مبنطقة احلدود ال�سمالية اللواء طالل بن اإبراهيم بديوي يف 
عقب  البقيع  مقابر  ودفنت يف  تعاىل،  الله  رحمة  اإىل  انتقلت  التي  والدته،  وف��اة 
بن  حممد  تعازي  البديوي  اللواء  تلقى  كما  النبوي.  امل�سجد  يف  عليها  ال�سالة 
تركي ال�سديري  اأمري منطقة جازان الأ�سبق، ومدير عام الدفاع املدين وعدد من 
امل�سوؤولني والأعيان الذين اأعربوا عن تعازيهم وموا�ساتهم داعني الله، عز وجل، 
اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته وغفرانه، واأن ُي�سكنها ف�سيح جناته، واأن ُيلهم 

اأهلها واأبناءها وذويها ال�سرب وال�سلوان.

جدة - البالد
اأقام الدكتور حممد احلميدي اأم�سية ال�سحور 
عاما،   26 مـــدار  على  امــتــدت  الــتــي  ال�سنوية 
وذلــك  عــبــده،  حممد  الــعــرب  فنان  �سرف  على 
من  عــدد  على  احل�سور  واقت�سر  منزله،  يف 
والأقـــارب،  وال�سعراء  والإعــامــيــن  املثقفن 
وفور و�سول الفنان حممد عبده، التف حوله 

احل�سور للرتحيب به والتقاط ال�سور معه.

واأثناء اأم�سية ال�سحور، قدم عبادي م�سرف قروب )عبدو 
تعبريا  العرب  لفنان  جم�سما  عبدالعزيز،  وحممد  فانز( 
عن حبهم له.وقال فنان العرب: قروب )عبده فانز( الذين 
الأغــاين  من  لديهم  القروب،  تاأ�سي�س  بداية  بهم  التقيت 
تكن  ومل  النا�س،  وجـــدان  يف  انغر�ست  التي  ال�سعبية 
موجودة يف مكتبي فا�ستعرتها منهم، فاأ�سكرهم على هذه 

الهدية.
الأم�سية  يف  العربي  بفنان  احلميدي  الدكتور  ورحــب 
بداية  وقــال:  ال�سنوية، 
قبل  كانت  الأم�سية  هذه 
26 عاما، وكانت تقت�سر 
ـــك  اأفــــــــراد، وذل ــى 4  عــل
�ساة  ن�سلي  كنا  عندما 
ــان  رمــ�ــس يف  الــعــ�ــســر 
عــبــده،  حمــمــد  مب�سجد 
ال�سحور،  على  عزمتهم 
ــــوم  ــــي ــــــــك ال ـــــذ ذل ـــــن وم

اأ�سبحت عادة �سنوية.

الحميدي يقيم أمسية السحور السنوية الـ 26

جدة - البالد
بـــحـــ�ـــســـور �ــســاحــب 
الأمــري  امللكي  ال�سمو 
ـــه بــــن �ــســعــد  ـــل عـــبـــدال
بــن عــبــدالــعــزيــز، كــرم 
نــــــــادي الإعــــامــــيــــن 
بالتعاون  ال�سعودين، 
ال�سركات،  اإحـــدى  مــع 
الإعـــــــامـــــــي �ـــســـاح 
يــرحــمــه   - خمــــار�ــــس 
علي  وال�سحفي  الله، 
وال�سحفي  فــقــنــد�ــس، 
نظري  ال�سقاف؛  اأنــور 
مــا قــدمــوه مــن جهود 
كبرية خال م�سريتهم 
ـــاإعـــام  الإعــــامــــيــــة ل

ال�سعودي.جاء ذلك خال حفل اإفطار اأقيم يف اأحد املطاعم بجدة و�سط ح�سور اإعامي 
وفني كبري. وقدم الأمري عبدالله بن �سعد بن عبدالعزيز �سكره للقائمن على احلفل خال 
كلمة له على هذه املبادرة وال�سراكة املجتمعية منوهًا بدور واأهمية ال�سركة، متمنيا لهم 

النجاح.
من جانبهم، عرب الإعاميون على ل�سان اأمن عام نادي الإعامين اأحمد اآل عثمان عن 
�سعادتهم بهذا اللقاء مثمنن هذه املبادرة يف تكرمي بع�س زماء املهنة كتعبري وتقدير 

جلهودهم خال �سنوات عملهم يف خدمة الإعام ال�سعودي.

اأملج- �سعود اجلهني
الذي  لل�سائمن،  اإفطارا  باأملج  البطحاء  خميم  اأقــام 
ا�ستمر ل�سنوات قبل اأن يتوقف اأثناء جائحة كورونا، 
ثم عاد هذا العام وت�سرف عليه جمعية الرب واخلدمات 
حمافظة  املخيم  هذا  ويتو�سط  اأملج،  يف  الجتماعية 
جتمع  من  مقربة  وعلى  الدويل  الطريق  وعلى  اأملج، 
تنفيذه  على  يقوم  حيث  ال�سوق؛  و�سط  يف  العمالة 
�ــســبــاب حــي الــبــطــحــاء مــنــذ �ــســنــوات، وحــالــًيــا حتت 
الذين  اأملج  اأهايل  بالتعاون مع  اأملج  اإ�سراف جمعية 
العمالة  يخدم  الذي  التكافلي  امل�سروع  هذا  يدعمون 

وامل�سافرين. 

قنصل الجابون يقيم إفطاراً للقناصلة بجدة

حفل وداع وتكريم لـ "الزهراني" 

جمعية التعاونية تقيم "فطورنا بركة"

حفل إفطار رمضاني لنادي اإلعالميين 

مخيم البطحاء بأملج إلفطار الصائمين

جدة - البالد
ــك  ــل ــس ــ� اأقـــــــــام عـــمـــيـــد ال
القن�سلي بجدة القن�سل 
الــــــعــــــام جلـــمـــهـــوريـــة 
برانلي  ال�سيد  اجلابون 

ـــــو  ـــــول مــــار�ــــســــيــــال اأوب
مــاأدبــة اإفــطــار بــاأحــد الــفــنــادق، وذلـــك على 
العامن  الــقــنــا�ــســل  مــن  �ــســرف جمــمــوعــة 
الأعمال  املعتمدين بجدة، وعدد من رجال 

وامل�سوؤولن.
ال�سيد  لــلــجــابــون  ــعــام  ال القن�سل  ــاأ  وهــن

�سهر  بحلول  ــو  اأوبــول مار�سيال  بــرانــلــي 
من  باحل�سور  ورحـــب  املــبــارك،  رم�سان 
ماأدبة  اإن  وقــال:  وامل�سوؤولن،  القنا�سلة 
التهاين  لتبادل  فر�سة  اجلماعي  الإفــطــار 
اأن  للجميع  متمنيا  الف�سيل،  ال�سهر  بهذا 

يعود عليهم باخلري والربكات.

الدمام-حمودالزهراين 
الـــزمـــاء حــفــل وداع وتــكــرمي  بــعــ�ــس  اأقــــام 
لزميلهم رامي بن رجب الب�سريي الزهراين، 
مدينتي  يف  �سنوات  �سبع  خدمة  بعد  وذلــك 
اخلــــرب وجــــــدة، وذلـــــك بــعــد النـــتـــقـــال اإىل 
عــمــل جــديــد يف �ــســركــة اأخــــــرى، وخــو�ــس 
والتحول  الب�سرية  املـــوارد  يف  جــديــد  حتــد 

الأعمال  م�ساركاته يف  اإىل  بالإ�سافة  الرقمي 
يف  الب�سرية  املوارد  تطوير  يف  ال�ست�سارية 

ال�سركات وبيئة العمل.
مـــن جــهــتــه، قــــدم رامــــي الــــزهــــراين �ــســكــره 
وتقديره لزمائه ولكل من �ساهم يف تكرميه 
واملــودة  باملحبة  يحتفظ  �سيظل  اأنــه  مــوؤكــدًا 

للجميع، متمنيًا التوفيق لهم.

املدينة املنورة - حممد قا�سم
اأقامت جمعية) التعاونية للتدريب والدرا�سات 
م�سجد  اأمــام  بركة"  فطورنا  ال�ست�سارية(" 
قباء. وتعترب اجلمعية ال�ست�سارية الأوىل من 
نوعها يف اململكة كجمعية تعاونية متخ�س�سة 
حتت  ال�ست�سارية،  والدرا�سات  التدريب  يف 

الجتماعية.  والتنمية  العمل  وزارة  مظلة 
ــ�ــســوق املــحــلــي املــتــزايــدة  ونـــظـــرا حلــاجــة ال
مت  فقد  والتطوير،  وال�ست�سارات  للتدريب 
من  جمموعة  يد  على  اجلمعية  هــذه  تاأ�سي�س 
ذوي اخلربات واملهارات املتنوعة مما يحقق 

قيادة جيدة واإ�سرافا متقنا على املخرجات.

�أخبارهم

الــ�ــســرباوي  عــدنــان  م�سعل  الــدكــتــور  تلقى 
مبنا�سبة  والأ�ــســدقــاء؛  الأهـــل  مــن  التهاين 

ــــــــــخــــــــــرجــــــــــه  ت
على  وحــ�ــســولــه 

البكالوريو�س  درجــة 
طــب  تــخــ�ــســ�ــس  يف 
كلية  مـــن  ـــان  ـــن الأ�ـــس

الطب بجدة.

بكالوريوس طب للشبراوي

تلقى العقيد متقاعد عبدالعزيز �سعيد احلربي 
التهاين؛ مبنا�سبة تخرج ابنته رهف من كلية 
بكالوريو�س  درجـــة  على  وح�سولها  عــفــت، 
الــلــغــة  يف  الــــعــــلــــوم 
ــــــة  ــــــزي ــــــي الجنــــــل
والــــــــرتجــــــــمــــــــة 
تــــخــــ�ــــســــ�ــــس 
ب  ا د لآ ا
مرتبة  مـــع 
الــــ�ــــســــرف 

الثالثة.

الب�سريي  �سالح  بن  حممد  بن  ع�سام  يتلقى 
الـــزهـــراين الــتــهــاين والــتــربيــكــات مــن الأهـــل 

والزماء  والأ�ــســدقــاء  والأقـــارب 
مبنا�سبة  القبيلة؛  واأبــنــاء 

اتفق  الــذي  املولود  قــدوم 
ت�سميته  عــلــى  وحــرمــه 
اىل  لين�سم   ” بتال   ”
 ..” حـــور   ” �سقيقته 
مواليد  مــن  الله  جعله 
اخلري وال�سعادة، واأقر 

به اأعن والديه.

الإ�سامي  العامل  رابطة  اأمن  معايل  قرار  �سدر 
�سرحان  اأحــمــد  عبدالعزيز  امل�ست�سار  بتكليف 
م�سرفا على مكاتب الرابطة يف اأوروبا واأمريكا 

ال�سمالية واجلنوبية.
ال�سرحان  الــدكــتــور  وعــرب 

وتقديره  �سكره  عــن 
ملــعــايل الأمــــن على 
�سائا  ــثــقــة،  ال هـــذه 

ـــــعـــــون  ــــــه ال ــــــل ال
والتوفيق.

البكالوريوس لرهف

بتال يضيء منزل عصام 

السرحان مشرفا على مكاتب الرابطة

 بيت الشباب يقيم اإلفطار السنوي الثالثين
مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي 
اأقام بيت ال�سباب مبحافظة جدة حفل 
من  اأكــر  بح�سور  ال�سنوي  الإفــطــار 
200 �ساب، ميثلون النا�سئن وال�سباب 
والرواد وقدامى الأع�ساء، وقد رحب 
اأحمد �سعيد ال�سمراين  قائد املجموعة 
�ساحب الفكرة، منذ اأكر من 30 عاما 
باحل�سرين يف هذا الإفطار اجلماعي، 
على  الأعــ�ــســاء  لــكــافــة  ال�سكر  ووجـــه 

ــمــة حلــفــل الــرعــيــل  ــدائ مــ�ــســاركــتــهــم ال
اأوا�سر  ربط  اإىل  يهدف  الــذي  الأوىل 
والحتــاد  والتعاون  والأخـــوة  املحبة 
والوحدة والألفة بن اجلميع، وتبادل 
احل�سور الذكريات وجتاذبوا اأطراف 
الأن�سطة  مــن  الــعــديــد  حــول  احلــديــث 
واملع�سكرات  والـــرحـــات  والـــربامـــج 
وي�ساركون  ميار�سونها  كــانــوا  التي 

فيها يف البيت.

جدة - البالد
باأحد  ال�سنوي  الرم�ساين  الإفطار  حفل  التجاري  المتياز  جمعية  اأقامت 

مطاعم جدة الكربى.
وقال رئي�س اجلمعية املحامي خالد اأمن يو�سف: اإن هذا الإفطار هو الأول 
بعد انتهاء جائحة كورونا؛ حيث مت دعوة عدد كبري من رجال املال والأعمال 
التجاري، وذلك  المتياز  الأعمال يف جمال  ملناق�سة م�ستجدات  والتجارة؛ 

على مائدة رم�سان.
وكان من احلا�سرين، امللحق التجاري الأمريكي.

جمعية االمتياز تقيم حفل إفطارها السنوي

اللواء البديوي يتلقى التعازي في والدته
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جدة – البالد
ـــوي العــب  ـــي ـــس ـــار االحتــــــاد االآ� اخـــت
ـــي اأفــ�ــســل  الــ�ــســبــاب مــتــعــب احلـــرب
واعـــد يف اجلــولــة االأخـــرة مــن دور 
ــــدوري اأبـــطـــال اآ�ــســيــا  املــجــمــوعــات ب

.2022
ــتــوى الفـــتـــا مع  ــــدم مــ�ــس احلـــربـــي ق
للمجموعة  مت�سدرا  املتاأهل  )الليث( 

اأبــطــال  مــن   16 الـــ  دور  اإىل  الثانية 
اأن  اإىل  القاري  االحتاد  واأ�سار  اآ�سيا، 
متعب البالغ من العمر 22 عاما، قدم 
ماري،  جون  لزميله  حا�سمة  متريرة 
و�سنع 4 فر�ص للت�سجيل، كما بلغت 

دقة متريراته %88.9.
وتناف�ص احلربي على اللقب مع العب 

اآهال الرتكماين نازارف.

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

  أكثر من سجلوا في دوري أبطال أوروبا..

ريما الجفالي تخوض أول موسم كامل من سباقات جي تي 3

الحربي أفضل واعد في آسيا

زاوية دام

 فيرغسون.. والقيم األربعة!
ها�سم خالد داغ�ستاين

ــيــم حمــــوريــــة، يف ظــنــي اأنـــهـــا يــ�ــســكــلــون  هـــنـــاك 4 ق
التاأ�سي�سية  املرحلة  وروح  الرئي�سة  االرتــكــاز  نقاط 
للمنظومات وهم: "املبادرة" + "املرونة" + "ال�سلوك" 
املنهج  هــي  اعتقادي  يف  القيم  هــذه  "امل�سوؤولية".   +
باملنظومة  العا�سفة  املــخــا�ــص  حــالــة  لــتــجــاوز  ـــازم  ال
بدايتها  يف  املنظومات  التاأ�سي�ص.  رحــلــة  بــدايــة  يف 
تر�سم  بقيم  وناب�سة  رجالها  بهوية  مت�سكلة  �سل�سالية 
مامح حركتها وتطلعاتها وم�ستوعبة حتى للمتغرات 
يف  البدايات  والأن  لذلك  تباغتها؛  قد  التي  اخلارجية 
لزم  مبهمة.  عديدة  اأ�سئلة  حتمل  قامتة  �سبابية  غالبها 
مع  يتنا�سب  مبا  خالها"  ومن  "منها  االأجوبة  ت�سكيل 

ن�سج املرحلة.
التنفيذ،  غــيــاهــب  يف  املــبــا�ــســر  الــقــفــز  الــبــدايــات،  يف 
ــل طــريــقــة لــلــتــعــلــم وحتــ�ــســ�ــص زوايـــا  اأحـــيـــانـــًا، اأفــ�ــس
فيه.  واملبالغ  املكلف  التخطيط  عن  ا  عو�سً االحتياج، 
وب�سبب  املثال،  �سبيل  على  الريا�سية  املنظومات  يف 
ت�سكيلة  من  كجزء  النتيجة  على  تخيم  التي  املجهولية 
الفنية  باملنهجيات  ترتبط  التي  واخل�سو�سية  اللعبة 
الطبيعة  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  والــتــطــويــر  االكــتــ�ــســاف  يف 
الغفرة،  الريا�سية  للجماهر  املتطلبة  ال�سيكولوجية 
ــمــوذج االأمــثــل  ــن ــد ال تـــــزداد نــ�ــســبــة الــعــتــمــة يف حتــدي
لذلك  واالإجنـــاز؛  للعمل  االأف�سل  التطبيقية  والتجربة 
اأر�ص  من  املبا�سر  والتعلم  التجربة  يف  املرونة  كانت 
األيك�ص  ال�سر  يقول  للبداية.  االأمــثــل  املنهج  امللعب 
جملة  �سفحات  على  له  من�سورة  مقابلة  يف  فرغ�سون 
فرغ�سون":  "معادلة  عنوان  حتت  لاأعمال  هــارفــارد 
اإن اأحد اأ�سرار جناحه كمدرب طيلة 2٧ عاما يف قيادة 
هي  يونايتد  مان�س�سرت  نــادي  واإجنـــازات  انت�سارات 
به  والقبول  التغير  واإدارة  التكيف  على  املرنة  القدرة 

كحقيقة مطلقة للنجاح.
�سحب  وتكتل  املــتــغــرات  الأمــــواج  امل�ستمر  الــتــاطــم  اإن 
االأكــيــدة والــركــ�ــص بع�سوائية  االأجــوبــة  فــوق  املــجــهــول 
مــرنــة،  مـــبـــادرة،  �سخ�سية  يتطلب  االجتـــاهـــات،  كــل  يف 
م�سوؤولة تتحلى بال�سرب وح�سن االندماج للتجديف نحو 
"املوظف"  مفهوم  حتتمل  ال  ال�سخ�سية  هــذه  الياب�سة. 
"ال�سريك"  لهوية  ومت�سربة  العادية  من  من�سلخة  هي  بل 
تيارات  بالتاأكيد  هناك  القرار.  �سناعة  على  القادر  القائد 
�سديدة ممانعة، حتاول االإيواء اإىل زاوية عدم اجلاهزية 
يف  بانهزامية  والــوقــوف  ال�سللية  باملعوقات  والت�سبث 
مرحلة  فلكل  بعناية"  فريقك  "اخرت  لذلك  االنتقاد.  مــدرج 
التي  تلك  الناجحة  واملنظومة  واحتياجاتها.  قــاداتــهــا 
الوقت  يف  املنا�سب  املكان  يف  املنا�سب  االإن�سان  ت�ستاأمن 

املنا�سب ليكون �سريك املرحلة.
Hashemdagh

جدة – البالد
تتطلع جنمة ال�سباقات ال�سعودية رميا اجلفايل 
اإىل خو�ص اأول مو�سم كامل لها يف �سل�سلة جي 
امل�ساركني  املت�سابقني  من  نخبة  لتواجه   ،3 تي 
يف بــطــولــة جــي تــي الــدولــيــة املــفــتــوحــة، التي 

تنطلق نهاية االأ�سبوع يف الربتغال.
 SPS( ومتثل �سائقة الراليات ال�سعودية فريق
يف   )Automotive Performance
حلبة  يف  يقام  الذي  املرتقب  االفتتاحي  احلدث 
مناف�سة  اأول  لتكون  الــربتــغــال،  يف  اإ�ستوريل 
فئة  يف  الثاين  املركز  ح�سدها  منذ  لها  ر�سمية 
�ساعة(  )دبي 24  �سباق  تي 3( يف  )AM جي 
يناير  �سهر  دبـــي خـــال  اإمــــارة  اأقــيــم يف  الـــذي 

املا�سي.
تتناوب اجلفايل على قيادة ال�سيارة رقم 18 من 
زميلها  مع   AMG GT3( )مر�سيد�ص  طراز 
يف الفريق، الربيطاين اآدم كري�ستودولو، الذي 
 ،3 تــي  جــي  بطولة  يف  طويلة  بــخــربة  يتمتع 
والفائز ب�سباق )نوربورغرينغ 24 �ساعة( لعام 

.2016
تــخــو�ــص اجلـــفـــايل غــمــار املــنــافــ�ــســة بــعــزميــة 
اأمـــام جمموعة من  قــويــًا  ــدًا  ن ــرار، وتقف  واإ�ــس
وت�سع  ال�سباق،  يف  امل�ساركني  ال�سائقني  اأمهر 
اأف�سل  لتقدمي  وقدراتها  مهاراتها  كافة  اجلفايل 

اأداء يف �سباقات جي تي.
وبهذه املنا�سبة قالت رميا اجلفايل، اأول �سائقة 
الر�سمي  ال�سباق  و�سفرة  �سعودية  �سباقات 
االفتتاحي جلائزة ال�سعودية الكربى للفورموال 
بطولة  من  االفتتاحية  "اجلولة   :2021 يف   1
اإ�ص  فريق  مع  �ساأ�سارك  اأمامنا.  اأوبــن  تي  جي 
اأول  يف  برفورمان�ص  اأوتــومــوتــيــف  اإ�ــص  بــي 
جولة يف حلبة اإ�ستوريل. اآخر م�ساركة يل كانت 
وح�سلنا  �ساعة،   24 دبي  �سباق  يف  الفريق  مع 
على املركز الثاين، وهو ال يزال واحدًا من اأبرز 

اإجنازاتي التي اأفخر بها حتى االآن".
ل�سباق جي تي، متثل  "اأنا متحم�سة  واأ�سافت: 
الفر�سة  يل  وتتيح  جديدًا  حتديًا  املناف�سة  هذه 
�ستكون  املناف�سة  اأن  اأعــرف  اخلــربة.  الكت�ساب 
اأداء ممكن،  اأف�سل  لتقدمي  اأطمح  لكنني  �سعبة، 

اأنا جاهزة ومتحم�سة".
لهذا  الدولية  املفتوحة  تــي  جــي  بطولة  وت�سم 
يف  االأخــرة  جولتها  وتختتم  جــوالت،   ٧ العام، 
حلبة بر�سلونة االإ�سبانية يف �سهر اأكتوبر املقبل.

15 هدفا تفصل بين رونالدو وميسي
جدة – هالل �سلمان

ال �سك اأن الت�سجيل يف بطولة بحجم دوري اأبطال 
م�سابقة  اأي  يف  ال�سباك  هز  ي�ساهيه  ال  اأوروبـــا 
التي  البطولة  يف  املناف�سة  لقوة  نظرا  اأخـــرى، 

ت�سم �سفوة الفرق يف القارة العجوز.
الاعبني  اأكــر  قائمة  على  التناف�ص  اأن  والافت 
بني  ينح�سر  الــبــطــولــة  يف  لـــاأهـــداف  ت�سجيا 
الــاعــبــني االأفــ�ــســل يف الــعــامل، وهــمــا )الــــدون( 
و)الــربغــوث(  رونــالــدو،  كري�ستيانو  الربتغايل 
اللذان  الوحيدان  فهما  مي�سي،  ليو  االأرجنتيني 

جتـــــاوزا حــاجــز املــئــويــة مـــن االأهــــــداف يف الـــ 
"ت�سامبينونز ليغ". ميلك رونالدو 140 هدفا يف 
مي�سي  على  هدفا   15 بـ  متفوقا  االأبــطــال،  دوري 
كبر،  بفارق  خلفهما  ويــاأتــي   ،125 �سجل  الــذي 
 86 اأحرز  الذي  ليفاندوف�سكي  روبرت  البولندي 
كرمي  الفرن�سي  على  فقط  بهدف  متفوقا  هــدفــا، 
فــان  ورود  ــيــز٧1،  غــونــزال راوؤول  ثــم  بــنــزميــةـ 
نــيــ�ــســتــلــروي56، وتــومــا�ــص مــولــر52، وتيري 
هرني 50، وزالتان اإبراهيموفيت�ص48، واأندري 

�سيفت�سنكوبـ 48 هدفا.

الجوهرة تستضيف مباراتي 
األهلي أمام أبها والرائد

جدة – البالد
للمحرتفني  ال�سعودي  ــدوري  ال رابطة  يف  امل�سابقات  جلنة  قــررت 
نقل مباراتي فريق االأهلي مع كل من اأبها والرائد، �سمن مناف�سات 
�سلمان  بــن  حمــمــد  االأمــــر  كــاأ�ــص  دوري  مــن  و29   2٧ اجلــولــتــني 
للمحرتفني، اإىل مدينة امللك عبدالله الريا�سية يف جدة )اجلوهرة( 
املباراتان يف  تقام  اأن  الفي�سل، على  االأمر عبدالله  ا�ستاد  بداًل من 
ا�ستاد  الن�سغال  نظًرا  اللقاءين  نقل  قرار  وياأتي  املحدد.  توقيتهما 
حتى  جدة  مو�سم  يف  الفعاليات  من  بعدد  الفي�سل  عبدالله  االأمــر 

نهاية املو�سم الريا�سي.



  

حاوره- حممد اجلليحي
ا راأيه ووجهة نظره اخلا�سة فيما يقابله يومًيا يف معرتك احلياة؛ �سواء  لكل منَّ

على امل�ستوى ال�سخ�سي اأو العام. يف �سفحة " وجهة نظر" الرم�سانية، اأعددنا 
عدة اأ�سئلة نعتقد اأنها ت�سغل بال ال�سارع الريا�سي ال�سعودي. نطرحها على 

�سيوفنا، وبالتاأكيد لكل منهم يف ردوده وجهة نظره اخلا�سة.
�سيفنا اليوم يف �سفحة" وجهة نظر" الالعب الدويل 

ال�سابق عبدالله �سليمان. 

ظر
ة ن

جه
الدولي السابق عبداهلل سليمان لـ" البالد": و

* النفيعي يف اإدارة الأهلي
يف  ينجح  مل  الأه��ل��ي  ال��ن��ادي  رئي�س   -
اإدارة النادي �سوى بن�سبة 50%، ويحتاج 
الأه��الوي  اجلمهور  لإر���س��اء  اأك��ر  لعمل 
ليعود الأهلي مناف�ًسا قوًيا على البطولت.

* احلميداين يف جلنة الن�سباط 
-  هناك اآراء كثرية حوله، ولكن الآراء 
ف�سل  اأنه  اأرى  لذلك  الغالبة؛  هي  ال�سلبية 

يف مهمته.
* امل�سحل يف رئا�سة احتاد القدم

ناجحة  تعترب  امل�سحل،  يا�سر  -اإدارة   
املنتخب  نتائج  على  عطًفا  كبرية؛  بدرجة 
من  للعديد  ال�سعودي  الحت���اد  وتنظيم 
الآ�سيوية والعاملية يوؤكد متيز  البطولت 

ما يقدمه.
جلنة  رئا�سة  يف  نافارو  ال�سوي�سري   *

التحكيم

- ن��اف��ارو وجل��ن��ت��ه- ل��الأ���س��ف- خ��ذل��وا 
ط��م��وح��ات  ي��ح��ق��ق��وا  امل�������س���وؤول���ن، ومل 

اجلماهري.
*تقنية الفار يف دورينا

لدينا  وتطبيقها  تقنية" الفار" رائعة   -
لكن  العاملي،  امل�ستوى  �سابقة مميزة على 
حتتاج للكثري من العمل والتدريب عليها. 

* للتتويج بكاأ�س خادم احلرمن ال�سريفن
- على الورق املر�سح هو الهالل، لكن كرة القدم 
حتتمل العديد من املفاجاآت؛ فمع وجود 7 اأجانب 
الن�سبة  واأ���س��ب��ح��ت  ال��ق��وى،  م��وازي��ن  اختلفت 

متقاربة بن الفرق. 
الأم��ري حممد بن  كاأ�س دوري  للفوز ببطولة   *

�سلمان 
الأمري  دوري  بكاأ�س  التتويج  على  املناف�سة   -
ال��ه��الل  ب��ن  ف��ق��ط  ���س��ل��م��ان منح�سرة  ب��ن  حم��م��د 
املواجهات  كبري  ب�سكل  و�ستحددها  والحت���اد، 
�سيكون  الو�سط  فرق  باقي  اأم��ا  لديهما،  املتبقية 

التغيري فقط 
ت���رت���ي���ب  يف 

املراكز.
هداف  لقب  *حل�سم 

الدوري 
الأق���رب؛  اإي��ج��ال��و  النيجريي  ال��ه��الل  -  لع��ب 
لتميزه وح�سه التهديفي الكبري مع وجوده �سمن 

كوكبة جنوم مميزين.
الدرجة  ل��دوري  �ستهبط  التي  الثالثة  *الفرق 

الأوىل 
املتبقية  ال��ف��رق  ل��ك��ن  ه��ب��وط احل����زم،  ت��اأك��د   -
نهاية  بعد  املو�سيقية  الكرا�سي  لعبة  حت��دده��ا 
اجلولت اخلم�س الأخرية، التي �ست�سهد �سراًعا 

�سر�ًسا للبقاء.
 16 ل���دور  �ستتاأهل  ال��ت��ي  ال�سعودية  *ال��ف��رق 

بدوري اأبطال اآ�سيا
 16 ل��دور  للتاأهل  ال�سعودية  الأن��دي��ة  فر�سة   -
بعد �سمان  كبرية  اآ�سيا  اأبطال  دوري  بطولة  يف 

الهالل وال�سباب واملتبقي الفي�سلي والتعاون.

* لعب �سعودي
- ماجد عبدالله.
* حكم �سعودي

- ل يوجد.
*اإجناز �سعودي

يوجد  ول  نفتخربها،  املنجزات  جميع   -
ونكرر  �سنحاول  ت��ك��راره.  ي�ستحيل  منجز 
جتاربنا حتى ننجح يف حتقيق اآمال 

الوطن.
*مدرب وطني

- خليل الزياين بالتاأكيد.
*معلق ريا�سي
- علي داوود.

ن�����اد  رئ�����ي�����������س   *
�سعودي

- هناك روؤ�ساء اأندية مميزون، وكل رئي�س 
اأن  الظلم  فمن  خمتلفة،  وم��زاي��ا  �سفات  ل��ه 

نحدد رئي�ًسا واحًدا.
* مباراة ملنتخبنا 

نظريه  مع  ال�سعودي  منتخبنا  م��ب��اراة   -
فيها  ا���س��ت��ط��اع  ال��ت��ي   1996 ع���ام  ال�سيني 
يو�سف  نزول  بعد  النتيجة  تعديل  منتخبنا 

الثنيان وانتهت بفوز املنتخب ال�سعودي.
* مباراة لفريقك املف�سل اأو لأندية اأخرى 

بن   2004 اآ�سيا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي   -
نادي الحتاد و�سونغنام الكوري اجلنوبي، 
بثالثة  ج��دة  يف  ك���وري  ب��ف��وز  انتهت  ال��ت��ي 
مقابل هدف، وعاد الحتاد وانت�سر  اأهداف 
�سول  ال��ك��وري��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  الإي�����اب يف  يف 

بخما�سية تاريخية.

* الن�سر اأم حمدالله ؟
- حمدالله هو اخلا�سر.

* التفاق اأم خالد العطوي؟
- العطوي خ�سر التفاق.
* ال�سباب اأم �سامو�سكا؟

- ال�سباب.
*الأهلي اأم العوي�س؟

- العوي�س خ�سر الأهلي.
*الحتاد اأم �سعود عبداحلميد؟

�������س������ع������ود   -
عبداحلميد هو من 

خ�سر.
اأم  *ال���������ه���������الل 

جوميز؟
- جوميز.

الأكرب؛  اخلا�سر  هو  الالعب  دائًما.. 
لأن النادي كيان كبري ل يتاأثر بانتقال 

اأي لعب.
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لماذا تأخر؟النصيحة بالش

كيف ترى؟

هل نجح؟

من ترشح؟

لن يتكرر

من خسر اآلخر؟

* اإلغاء عقد ها�سي مع الأهلي
- ال�سوؤال يوجه للرئي�س ماجد النفيعي، وللمدير التنفيذي فهما 

امل�سوؤولن.
* البت يف ق�سية" كنو"

داخل  يح�سل  م��اذا  نعلم  ول  بعيد،  من  نتابعها  كنو"  ق�سية"   -
كاملة، وهي  املعلومات  لديها  لأنها هي من  امل�سوؤولة عنها؛  اللجنة 
من تقرر، لكن بالتاأكيد �سيكون هناك قرار بعد ا�ستكمال م�سوغات 

اتخاذه، ومثل هذه الق�سايا حتتاج وقًتا طوياًل. 
* خ�سخ�سة الأندية

متثل  قد  معينة،  قليلة  اأندية  يف  منح�سرة  الأندية  خ�سخ�سة   -
البطولت.  اأ�سحاب  اجلماهريية  املحرتفة  الأندية  عدد  من  الثلث 
اأما الغالبية فال ميكن اأن تنجح؛ لأن اأ�سحاب ال�سركات ل يخاطرون 

بال�ستثمار يف اأندية ل متتلك مقومات النجاح. 
* احرتاف لعبينا خارجًيا

- اأرى اأن الوقت ل زال مبكًرا وهناك جمموعة ب�سيطة من لعبينا 
ينجحوا  لن  الغالب  اأما  النجاح،  على  ت�ساعدهم  اإمكانات  ميتلكون 

خارجًيا، لأنهم ينق�سهم الكثري من مقومات الحرتاف احلقيقي.

للمونديال  التاأهل  بعد  الأخ�سر  لالعبي   *
للمرة ال�ساد�سة

ملونديال  التاأهل  الالعبن  لزمالئي  اأب��ارك   -
جاء  التاأهل  هذا   .2022 العامل  كاأ�س  يف  قطر 
جهاز  ���س��واء  اجل��م��ي��ع؛  م��ن  كبري  جم��ه��ود  بعد 
الذين  الدولة  امل�سوؤولن يف  اأو  اأو لعبن  فني 
ما  ك��ل  ووف����روا  ال�سعاب،  جميع  لكم  �سهلوا 
اأهاًل لهذه الثقة.  يحتاجه املنتخب، واأنتم كنتم 
الآخر،  الن�سف  وباقي  املهمة  ن�سف  جت��اوزمت 

وما تقدمونه من نتائج يف كاأ�س العامل. 
*خالد البلطان

تاريخ  ولها  معروفة،  ريا�سية  �سخ�سية   -
م�ستويات  يقدم  وفريقه  جناحه،  واأثبت  كبري، 
فنية رائعة، ولكن يالحظ عليه كرة املناو�سات 
مع جماهري الأندية، وبع�س م�سوؤوليها، وهذه 
اأن��واع  من  نوًعا  كانت  لو  حتى  عليه،  حت�سب 

الإثارة.
*م�سلي اآل معمر

- رئي�س الن�سر، وراأ�س الهرم. يعترب يف وجه 
املدفع ومهما فعل �سيواجه انتقادات كثرية من 

الأندية،  عامل  اأمر طبيعي يف  اجلماهري، وهذا 
يف  ولكن  خا�سة،  وخطط  اأجندة  اإدارة  ولكل 
هي  اجلماهري  طموحات  حتقيق  يبقى  النهاية 

املطلب لكل اإدارة. 
*حامد البلوي

- من اأجنح الإدارين داخل الأندية ال�سعودية، 
واأثبت ذلك بعودة الحتاد للمناف�سة، مع وجود 
ال��ت��ج��ان�����س ب���ن ال���الع���ب���ن، وح����ل ال��ك��ث��ري من 

م�ساكلهم، التي كانت وا�سحة �سابًقا.
*مو�سى املحياين 

التي  ب��ق��رارات��ك  مقتنع  اأن���ت  ه��ل  اأ���س��األ��ه:   -
اتخذتها يف الفريق؟؟

لي�س  باخلطاأ  الع���رتاف  ن��ظ��ري،  وجهة  م��ن 
ع��ي��ًب��ا، اأم���ا امل��ك��اب��رة وال���س��ت��م��رار فيه ه��و كل 

العيب. 
* الناقل الر�سمي للمناف�سات ال�سعودية

نقل  يف  امل����اأم����ول  ل��ل��م�����س��ت��وى  ي���رت���ق  مل   -
م�سابقاتنا  لدينا.  القوية  الريا�سية  املناف�سات 
حت�سن  حال  يف  نعذرهم  وقد  الأف�سل  ت�ستحق 

جودة النقل يف امل�ستقبل.

ملواقف  تتعر�س  قد  �سك�سبري:"  وليم  *يقول 
موؤملة نتيجة ثقتك الزائدة بالآخرين"

بالنية  النا�س  يعامل  �سخ�س  لكل  اأوجهها   -
الطيبة والثقة الزائدة.

* يقول طه ح�سن:" كم اأمتنى اأن يقراأ الكاتب 
اأكر مما يكتب"

موا�سيع  يف  يكتبون  الذين  الكتاب  لبع�س   -
ب��ع��ي��دة ع���ن ت��خ�����س�����س��ه��م، ون����رى جم��م��وع��ة مل 
متار�س كرة القدم نهائًيا يوجهون وينتقدون يف 

موا�سيع ريا�سية. 

* يقول غازي الق�سيبي:" ل �سيء يقتل الكفاءة 
اأ�سدقاء  اإىل  ال�سلة  اأ�سحاب  الإدارية مثل حتول 

عمل" 
- لإدارة النادي الأهلي. 

*يقول اأبوالطيب املتنبي: 
ما كل ما يتمنى املرء يدركه 

                      جتري الرياح مبا ل ت�ستهي ال�سفن
- جلماهري الأهلي. 

* يقول ال�ساعر ال�سوداين اإدري�س جماع: 
اإن حظي كدقيق            فوق �سوك نروه

  ثم قالوا حلفاة             يوم ريح اجمعوه 
�سخ�س  وك��ل  الله،  من  احلياة  يف  التوفيق   -
�سبحانه  الله،  من  ومقدر  مكتوب  له  يح�سل  ما 

وتعاىل.

الناقل 
الرسمي لم يرتق 

للمأمول

النفيعي  يحتاج لعمل  كبير إلرضاء األهالوية
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انتقادك 
أمـــــر طبيعي

 يا مسلي

احلميداني 
فشـــــــــــــــــــــــــــل يف

 االنضباط

لمن تقولها؟ 6

العامل 2022، وحظوظنا  كاأ�س  ال�سعودي يف  املنتخب  جمموعة 
يف التاأهل لدور ال� 16.

اأعتقد اأن جمموعة منتخبنا ال�سعودي يف كاأ�س العامل �سعبة،   -
والتاأهل يحتاج لعمل جبار وكبري يف ظل جمموعة ت�سم الأرجنتن 

واملك�سيك وبولندا.
* متديد عقد مدرب املنتخب رينارد

للفريق  واأ�سبح  رائًعا،  قدم عماًل  لأنه  املدرب  اأوؤي��د متديد عقد   -
ال��ق��وة  �سخ�سية خ��ا���س��ة، وي��ت��ع��ام��ل م��ع امل��ب��اري��ات وي��ق��راأ ن��ق��اط 

وال�سعف لدى املناف�سن بطريقة مميزة.
*عودة دياز لتدريب الهالل

بالفريق  ملعرفته  دي���از  م��ع  التعاقد  يف  ال��ه��الل  اإدارة  جن��اح   -
كانت  عودته  اأن  خا�سة  ال�سعودي،  ال��دوري  وم�ستوى  وباملنطقة 
يف منت�سف الدوري، مع وجود مناف�سة كبرية للبحث عن �سدارة 

الدوري.
*تفريط ال�سباب يف هدافه اإيجالو

الهالل  اإىل  ال�سباب  اإيجالو من  النيجريي  النجم  انتقال   -
�سفقة كبرية ومهمة، ك�سبها الهالل وخ�سرها ال�سباب بالطبع بدليل 

انخفا�س ن�سبة ت�سجيل الأهداف لل�سباب بعد 
انتقال الالعب.  ولكن الإدارة ال�سبابية 

و�سفقة  رب��ح��ي،  منظور  م��ن  راأت��ه��ا 
املالية  امل�ساكل  من  الكثري  اأغلقت 

لديهم.
*ب���ي���ان ن�����ادي الحت������اد �سد 
الن�سباط  وجلنة  القدم  احت��اد 

واعتذاره عنه
- بيان نادي الحتاد خاطئ، 
وكان من الأوىل عدم اإ�سداره 

يف هذا التوقيت.

ماجد والزياني وداود" من الصعب تكرارهم

ال تكابر.. االعتراف بالخطأ 
ليس عيًبا يا محياني!!



القاهرة - البالد
تقرر عر�ض فيلم "العنكبوت" من بطولة الفنان اأحمد ال�سقا ومنى 

زكي خالل مو�سم عيد الفطر.
اأحداث الفيلم يف قالب من الأك�سن والرومان�سية،  وتدور 
ويغلب عليه طابع الإثارة والت�سويق، اإذ يواجه ال�سقا 
�سراعات مع رجال املافيا ب�سبب اأفعال �سقيقه "ظافر 
العمل  �سناع  ويتمرد  امل�سروعة،  غري  العابدين" 
تقدمي �سورة  ال�سابقة ويحاولون  اأدوارهم  على 
عدد  يف  القناع  ي��رت��دى  ال�سقا  فتجد  خمتلفة، 

كبري من امل�ساهد، وير�سم تاتو على �سكل عنكبوت على رقبته، اأما ظافر 
العابدين فيظهر ب�سكل �سرير.

ولأول مرة تظهر الفنانة منى زكي وهى تتحدث باللغة الكورية يف خالل 
التي  اجلمل  وتعلمت  �سياحية،  مر�سدة  دور  تقدم  حيث  الفيلم،  اأح��داث 
اللغة  نطق  على  لتدريبها  مبرتجمة  ا�ستعانت  حيث  الفيلم،  يف  نطقتها 

الكورية، والعمل من تاأليف حممد ناير واإخراج اأحمد نادر جالل.
وي�سارك يف العمل كل من ي�سرا اللوزي، ظافر العابدين، رمي م�سطفى، 
حممد لطفي، اأحمد فوؤاد �سليم، زكي فطني عبد الوهاب، اأكرم ال�سرقاوي، 

حممود غريب، وعدد من النجوم.

عرض فيلم "العنكبوت" في العيد

"إنستغرام" تختبر تقنية  
تثبيت المنشورات

جدة - البالد
ب������داأت م��ن�����س��ة ال���رتا����س���ل امل�����س��ور 
جديدة،  تقنية  اختبار  "اإن�ستغرام" 
الأخ���رى  التوا�سل  م��واق��ع  يف  م��وج��ودة 
توك"  و"تيك  و"تويرت"  "في�سبوك"  مثل 
"ذا فريج"  م��ن��ذ ���س��ن��وات ���س��اب��ق��ة. وق���ال م��وق��ع 
حالًيا  تخترب  "اإن�ستجرام"  اإن  املتخ�س�ض  التقني 
ال�سخ�سية  ال�سفحة  على  بعينها  من�سورات  تثبيت  تقنية 
للم�ستخدم. وتتيح امليزة، التي ل تتوفر حالًيا اإل للبع�ض كجزء 

اجلزء  يف  حمددة  م�ساركات  اإب��راز  للم�ستخدمني  الختبار،  من 
العلوي من �سبكة ملفاتهم ال�سخ�سية.

"تويرت" اأو  على  املثبتة  التغريدات  غرار  على  اأنه  املوقع  وبني 
مقاطع الفيديو املثبتة على "تيك توك"، فاإن ت�سليط ال�سوء على 
امللف  من  العلوي  اجل��زء  يف  الفردية  "اإن�ستجرام"  من�سورات 
ال�سخ�سي �سي�سمح ملن�سئي املحتوى بلفت النتباه اإىل املحتوى 
دون مطالبة املتابعني بالتمرير لأ�سفل خالل امل�ساركات ال�سابقة 

للبحث عنها واإيجادها ب�سهولة.

األسبـوعية

اجلمعة 28 رم�سان 1443ه� املوافق 29 اإبريل 2022م ال�سنة 91 العدد 23636

الريا�ض ـ البالد 
الن�سمام  من  الإلكرتونية  ال�سعودية  اجلامعة  متّكنت 
موؤ�س�سة  ت�سنيف  �سمن  عاملًيا  امل�سنفة  اجلامعات  لقائمة 
اأداء  الذي يقي�ض  العاملية  تاأثري اجلامعات  اإطار  التاميز يف 

اجلامعات وفًقا لأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.
واأك�����دت رئ��ي�����س��ة اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ورة ليلك ب��ن��ت اأح��م��د 
ركيزتها  اأه���داف  اأح��د  بذلك  حققت  اجلامعة  اأن  ال�سفدي، 
اإقليمي  دور  »بناء  بعنوان  ا�سرتاتيجية  خطة  من  الثانية 
رائد يف التعليم الإلكرتوين«، كما اأجنزت الهدف التنفيذي 
ت�سنيف  موؤ�سرات  يف  اجلامعة  »اإدراج  خلطتها  اخلام�ض 

اجلامعات العاملية«.
وق���ال���ت: اإنَّ م��ا حت��ق��ق م��ن خ���الل دخ����ول اجل��ام��ع��ة يف 
نتيجًة  هو  متقدمة؛  ملراكز  وحتقيقها  الدولية  الت�سنيفات 
اأنه  كما  الر�سيدة،  القيادة  تقدمة  ال��ذي  املحدود  غري  للدعم 
حتقيق  �سبيل  يف  التعليم  وزارة  به  تقوم  كبري  عمل  نتاج 

م�ستهدفات روؤية اململكة 2030.

الريا�ض ـ البالد 
"نزاهة"،   ال��ف�����س��اد  وم��ك��اف��ح��ة  ال��رق��اب��ة  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
الق�سايا اجلنائية  اأم�ض  اخلمي�ض، عن مبا�سرة عدد من 
والإدارية خالل �سهر رم�سان 1443 ه�. وقالت الهيئة يف 
بيان على ح�سابها مبوقع التوا�سل الجتماعي "تويرت"، 
اإنها اأجريت 3384 جولة رقابية و189 حتقيًقا، اأ�سفرت 
بالكفالة  �سراحه  اأطلق  من  منهم  ا  �سخ�سً  43 توقيف  عن 
ينتمون  امل��وق��وف��ني  اأن  الهيئة  واأو���س��ح��ت  ال�سامنة. 
الداخلية،  الدفاع،  منها  حكومية،  وجهات  وزارات  اإىل 
ال�سوؤون  التعليم،  ال��ع��دل  ال�سحة،  ال��وط��ن��ي،  احل��ر���ض 
البلدية والقروية والإ�سكان. واأ�سارت الهيئة اإىل اأن اأبرز 
الوظيفي،  النفوذ  ا�ستغالل  الر�سوة،  يف  تتمثل  اجلرائم 

غ�سل الأموال، والتزوير. 

الريا�ض ـ البالد 
الألعاب  من  للعيون،  التخ�س�سي  خالد  امللك  م�ست�سفى  حذر 
ملا  واملنا�سبات،  الأعياد  يف  الأطفال  ي�ستخدمها  التي  النارية 

ت�سببه من اإ�سابات ت�سل حلد فقدان العني.
الأل��ع��اب  ت�سببها  التي  الإ���س��اب��ات  اأن  امل�ست�سفى  واأو���س��ح 
ودخول  اجلفن،  يف  ومتزق  اجلفن،  حروق  يف  تتمثل  النارية 
يف  دم��وي  جتمع  ح��دوث  جانب  اإىل  العني،  يف  غريبة  اأج�سام 

الغرفة الأمامية )بني القرنية والقزحية(.
الألعاب  تلك  ا�ستخدام  نتيجة  قد حتدث م�ساعفات  اأنه  وبنّي 
العد�سة  وعتامة  القرنية،  وعتامة  العني،  لقاع  اإ�سابات  مثل 
)ال�ساد(، كما ت�سل حلد فقدان النظر وانف�سال ال�سبكية وفقدان 

العني كليًا، وكذلك اجللوكوما )ارتاع �سغط العني(.

الريا�ض ـ البالد 
َح املتحدث الر�سمي للمديرية العامة ملكافحة املخدرات  رَّ �سَ
تهريب  ل�سبكات  الأمنية  املتابعة  النجيدي،باأن  حممد  الرائد 
و�سبابها،  اململكة  اأم��ن  ت�ستهدف  التي  امل��خ��درات  وت��روي��ج 
قر�ض   )197،570( تهريب  حم��اول��ة  اإح��ب��اط  ع��ن  اأ���س��ف��رت 
ال�سورية  اجلن�سية  من  مقيَمنينْ  بحوزة  ر  خم��دِّ اإمفيتامني 
اجلهازين  مع  بالتعاون  وذل��ك  الريا�ض،  مبدينة  وم��واط��ن 
املتحدة،  العربية  والإم����ارات  عمان  �سلطنة  يف  النظريين 
يف  واجل��م��ارك  وال�سريبة  ال��زك��اة  هيئة  م��ع  وبالتن�سيق 
النظامية  الإج����راءات  وات��خ��اذ  اإيقافهم  ج��رى  وق��د  اململكة، 

الأولية بحقهم،واإحالتهم اإىل النيابة العامة.

الجامعة اإللكترونية 
ضمن القائمة العالمية 

نزاهة تباشر قضايا جنائية 
وإدارية خالل رمضان  

األلعاب النارية 
تسبب فقدان البصر 

            ألف قرص إمفيتامين في       
قبضة مكافحة المخدرات 
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تمارين رياضية تناول أوميغا 3 تناول فيتامين 
تدابير 

3عالجية 2 1

جدة - البالد
ك�سف باحثون عن تدابري ب�سيطة ميكن لالأ�سخا�ض يف 
ال�سبعينات من العمر اتخاذها يف حماولة لتقليل خطر 

الإ�سابة بال�سرطان بحوايل الثلثني.
جرعة  من  ب�سيط  مزيج  مع  اإن��ه  جديدة  درا�سة  وقالت 
متارين  وبرنامج   ،3 واأوميغا  )د(  فيتامني  من  عالية 
ال�سن  لكبار  )SHEP(، ميكن  الب�سيط  املنزلية  القوة 
 ،%  61 بن�سبة  بال�سرطان  الإ���س��اب��ة  خماطر  تقليل 
مبينة اأن هذا الختبار هو الأول من نوعه الذي يبحث 
الو�سول  ميكن  مقايي�ض،  لثالثة  املجمعة  الفوائد  يف 

اإليها جميًعا ب�سهولة وباأ�سعار معقولة.
اأن  ميكن  )د(  فيتامني  اأن  ال�سابقة  الدرا�سات  واأظهرت 
اأوميغا  متنع  بينما  ال�سرطانية،  اخل��الي��ا  من��و  مينع 
ا  اأي�سً الدرا�سات  واأظهرت  اجلديدة،  اخلاليا  منو   3
لدى  امل��ن��اع��ة  وظيفة  حت�سن  اأن  ميكن  ال��ت��م��اري��ن  اأن 
الوقاية  قد ي�ساعد يف  ال�سخ�ض وتقليل اللتهاب، مما 
من ال�سرطان، كما وجد الباحثون اأن اجلمع بني جميع 
وبرنامج   ،3 واأوميغا  د،  )فيتامني  الثالثة  العالجات 
الإ�سابة  خماطر  على  تراكمية  ف��وائ��د  ل��ه  التمارين( 

بال�سرطانات الغازية.

تدابير منزلية تقلل من اإلصابة بالسرطان

عناية بالمعتمرين

albiladdailyalbiladdailyalbiladdailynewsalbiladdaily

ومتطوعات  متطوعني  �سحيني  ممار�سني   403 يقدم 
الأولية  ال�سحية  والعناية  الرعاية  احل���رام،  امل�سجد  رح��اب  يف 
احلايل  للعام  املبارك  م�سان  �سهر  خالل  وال��زوار  واملعتمرين  للم�سلني 
امل�سوؤولية  تعظيم  بهدف  احل��رم��ني،  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  مع  بالتن�سيق 
الجتماعية، وتعزيزا لدور وتكاتف اأبناء الوطن املعطاء ومتكينًا للمراأة يف حتقيق 
اأحد مرتكزات الروؤية الطموحة للمملكة 2030 للو�سول اإىل اأكرث من مليون متطوع. 
وقالت الرئا�سة اإن م�ساركة املتطوعني من خالل عدد من املواقع املنت�سرة يف رحاب البيت 
نقاط  وخم�ض  امل�سعى،  يف  نقاط  واأرب��ع  املطاف،  �سحن  يف  نقاط  خم�ض  تت�سمن  العتيق 
ومواقع  املتنقلة  والعيادات  احلرام،  للم�سجد  اخلارجية  وال�ساحات  الن�سائية،  امل�سليات  يف 

املعتكفني يف تو�سعة بدروم امل�سجد احلرام.

جدة - البالد 
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