
| رياالن األسبـوعية12�صفحة 

�جلمعة 5 �صو�ل 1443هـ �ملو�فق 6 مايو 2022م �ل�صنة 91 �لعدد 23637�ل�صحيفة �لأوىل يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية  �صدرت يف 4/ �أبريل / 1932م

داخل 
العدد

مركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية
المملكة

يفتتح معرض عمارة 
المسجد النبوي

أمير المدينة

بنكهة وطنية
ميكانيكا 

روشتة عالج 
المستقبل

الجينات

انطالقة مبهرة
موسم جدة

إنشاء هيئتين لتطوير 
الطائف واألحساء

وتعيين ثالثة محافظين

الحربي

لسنا جاهزين لخصخصة األندية

ت�صوير: خالد بن مر�صاح



اجلمعة 5 �سوال 1443هـ املوافق 6 مايو 2022م ال�سنة 91 العدد 23637 األسبـوعية2 محليات

جدة - عبدالهادي املالكي
جدة  يف  وال�ساليهات  اال�سرتاحات  اأ�سعار  ارتفاع  اأرهــق 
اإذ ارتفعت االأ�سعار  االأ�سر خالل عطلة عيد الفطر املبارك، 
ما  تــرتاوح  فكانت   ،%  300 بن�سبة  م�سبوق  غري  ب�سكل 
اإىل  العادية  االأيــام  ريــال خالل  ريــال و1000   500 بني 
اإىل  العيد  اأيام  لتقفز  االأ�سبوع،  عطلة  خالل  ريال   1500
حتى  ع�سًرا   4 من  للفرتة  ريال  و3500  ريال   2500
الواحدة �سباًحا ومن الـ7 �سباحا حتى الـ2 ظهًرا، وبهذا 
ي�سل اإيجار اال�سرتاحة لليوم الواحد بني 5000 ريال و 
اأن بع�ض اال�سرتاحات الكبرية  6000 ريال للفرتتني بل 

و�سل �سعرها اإىل 8000 ريال.
االأ�سعار  ارتفاع  اإن  اال�سرتاحات،  اأ�سحاب  من  عدد  وقال 
اأ�سعار مو�سمية خالل االأعياد والعطالت  اأمر طبيعي فهي 
فلكل  واخلطوبة  الــزواج  منا�سبات  خالل  اأو  االأ�سبوعية 
ال  االإيــجــارات  �سعر  اأن  اإىل  م�سريين  خــا�ــض،  �سعر  منها 
يوازي �سيًئا مقابل ما يعانيه اأ�سحاب اال�سرتاحات خ�سائر 
بال  اال�سرتاحة  يرتكون  ممن  امل�ستاأجرين  بع�ض  ب�سبب 

واالأ�سجار، وكثري  املفرو�سات واملجال�ض  نظافة ويهملون 
من االأ�سياء التي تكلف الكثري.

واأكد نواف حممد �ساحب اإحدى اال�سرتاحات اأن االأ�سعار 
يحافظوا  ــاأن  ب اجلميع  مطالبا  الآخـــر،  موقع  مــن  تختلف 
نظيفة  يرتكونها  القلة  اإن  حيث  اخلا�سة،  املمتلكات  على 
واملراهقني  االأطفال  يرتكون  الكثري  اإن  اإذ  ا�ستلموها،  كما 
اأ�سعار  بتحديد  مطالًبا  اكــرتاث،  دون  باملمتلكات  يعبثون 
االإيجارات من قبل وزارة التجارة لتعم الفائدة على املالك 
وامل�ستاأجر. فيما اأعرب عدد من امل�ستاأجرين عن ا�ستيائهم 
من غالء االأ�سعار املبالغ فيه خالل اأيام العيد، والذي �سبق 
اأن و�سل اإىل مبالغ خرافية يف جدة، معتربين اأن ال�سبب 
الطلب  وكرثة  العر�ض  قلة  هوا  فيه  املبالغ  االرتفاع  وراء 
يف  العيد  ق�ساء  اإىل  ا�سطروا  االأ�ــســر  من  كثري  اأن  حيث 
العيد.  اأيام  ا�سرتاحة يف  اإيجاد  لعدم متكنهم من  منازلهم 
اأن هدم جميع اال�سرتاحات الربية التي كانت  ولفتوا اإىل 
موجودة على طريق هدى ال�سام واخلمرة وطريق ع�سفان 

ت�سبب يف زيادة االأ�سعار.

جدة - خالد بن مر�ضاح
البهجة  جدة  مو�سم  خالل  املقدمة  العرو�ض  ر�سمت 
على وجوه الزوار من االأطفال واالأ�سر على الواجهة 
الفطر املبارك، حيث  البحرية بجدة خالل عطلة عيد 
بالتقاط  لهم  بديعة  لــوحــات  املو�سم  مــرتــادو  �سنع 
اإطــالق  حلظة  والأطــفــالــهــم  لهم  ال�سخ�سية  الــ�ــســور 
االألعاب النارية، التي تزامنت مع منا�سبة عيد الفطر 
بينها  من  الفعاليات  خمتلف  تابعوا  بينما  املــبــارك، 
من  وغــريهــا  ال�سريك  وعــرو�ــض  الفنائية  احلــفــالت 

الفعاليات املتنوعة.
خمتلف  توثيق  على  جــدة  وزوار  اأهـــايل  وحــر�ــض 
العرو�ض احلية واالألعاب النارية التي �سكلت لوحة 
من لوحات اجلمال والفرح يف مو�سم جدة 2022، 
عن  تعبريًا  ال�سخ�سية،  واأجهزتهم  جواالتهم  عرب 
املو�سم  يج�سدها  الــتــي  ــفــرح  وال االبــتــهــاج  م�ساعر 

ويوفرها كل يوم لزواره.
وعلى مدى 60 يومًا �ستكون االألعاب النارية حا�سرة 
امل�سوقة  العرو�ض  من  باملزيد  الفعاليات  مناطق  يف 
بديعة من  لت�سكل لوحة  املمتزجة ببع�سها  واالألــوان 
ت�سهده  بديع  فني  عر�ض  يف  جدة  �سماء  يف  اجلمال 

املدينة يف مو�سمها الثاين.
وحظيت العرو�ض امل�سوقة ل�سريك دو �سوليه املقامة 
فعاليات  �سمن  الريا�سية  عبدالله  امللك  مدينة  يف 
مو�سم جدة 2022 بح�سور الفت من اأهايل وزوار 

املو�سم من خمتلف االأعمار واجلن�سيات.
بفعالية  املقدمة  العاملية  العرو�ض  طبيعة  واأ�سهمت 
الفعالية  التنظيم يف موقع  ال�سريك، وتنوعها، ودقة 
ب�سكل كبري يف زيادة االإقبال الكبري الذي حظيت به 
جانب  اإىل  النطالقتها،  االأوىل  االأيــام  يف  الفعاليات 
عيد  اإجــازة  مع   2022 جدة  مو�سم  انطالقة  تزامن 

الفطر املبارك.
وا�ستمتع االأ�سر واالأطفال وحمبو ال�سريك مب�ساهدة 

ــي قــدمــتــهــا فــرق  ــت الــعــرو�ــض املــ�ــســوقــة لــلــ�ــســريك ال
العديد  الــعــار�ــســون  ــدم  ق حيث  متخ�س�سة،  عاملية 
املـــوت،  الــعــاملــيــة كعجلة  الــبــهــلــوانــيــة  الــفــقــرات  مــن 
ــطــائــرة، واألـــعـــاب اخلــفــة، وعــر�ــض  واالأرجـــوحـــة ال
الورقية  والعا�سفة  الهوائية،  والدراجات  الهيليوم، 
قدمت  والــتــي  املمتعة  النارية  للعرو�ض  باالإ�سافة 
باحرتافية عالية وخلقت اأجواء رائعة اأثارت اإعجاب 
حتى  ال�سريك  فعاليات  ت�ستمر  حيث  احلا�سرين، 
واالثنني  ال�سبت  اأيــام  العرو�ض  وتقدم  مايو،   28

ال�ساعة  واجلمعة،  واخلمي�ض  واالأربــعــاء  والثالثاء 
9 م�ساء، كما تقدم عرو�ض اإ�سافية يف بع�ض االأيام 

ال�ساعة 4 م�ساء.
وو�سل عدد زوار مو�سم جدة 2022 يف اأول ثالثة 
اأيام من افتتاح املو�سم اإىل اأكرث من 200 األف زائر 
ا�ستمتع  حيث  واجلن�سيات،  االأعــمــار  خمتلف  مــن 
اجلميع بالفعاليات والعرو�ض امل�سوقة التي انطلقت 

يف منطقتي جدة اآرت بروميناد و�سريك دو �سوليه.
اآرت  جــدة  افتتاح  يف  املتنوعة  العرو�ض  و�سهدت 

بروميناد اإقبااًل كبريًا من الزوار، الذين حر�سوا على 
م�ساهدة عرو�ض االألعاب النارية التي تنطلق يوميًا 
االأ�سر واالأطفال  ا�ستمتعت  60 يومًا، كما  على مدى 
بالعرو�ض الفنية احلية التي تقدم فقراتها جمموعة 
من الفرق اال�ستعرا�سية، كما اأ�سهمت تكامل اخلدمات 
وتنوع العرو�ض يف زيادة االإقبال الذي �سهدته جدة 
ت�ستقطب  اأن  يتوقع  املا�سية،التي  االأيام  طوال  اآرت 

املزيد من الزوار طوال املو�سم.
ويف منطقة �سريك دو �سوليه كان احل�سور والتفاعل 
حجم  وعك�ض  الفــتــًا،  املقدمة  العاملية  العرو�ض  مع 
اإعجاب  مــدى  ال�سريك  عرو�ض  على  املبكر  االإقــبــال 
ت�سمنت  التي  املقدمة  بالعرو�ض  الــزوار  وا�ستمتاع 
عرو�سًا بهلوانية، واألعاب خفة، وبالونات الهيليوم، 
واالأرجوحة الطائرة، وغريها من عرو�ض ا�ستقطبت 

الكثري من ع�ساقها خالل االأيام االأوىل من املو�سم.
جــدة  مــو�ــســم  فــعــالــيــات  مــنــاطــق  ت�سهد  اأن  ويــتــوقــع 
الزوار  من  اأكرب  اإقبااًل  القادمة  االأيام  خالل   2022
باقي  انطالق  اكتمال  اململكة وخارجها مع  من داخل 
فعاليات املو�سم يف مناطق الفعاليات االأخرى، التي 

تلبي خمتلف الرغبات،وتتنا�سب مع جميع االأعمار.

عروض سيرك.. حفالت غنائية وألعاب متنوعة

»موسم جدة« يرسم البهجة

آالف ريال لليوم الواحد8ارتفاع إيجار االستراحات يرهق األسر
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كلمة
تطوير شامل

الــلــه-  -اأيـــدهـــا  اململكة  قــيــادة  ت�سخر 
املــدن،  جميع  لتطوير  اإمكاناتها  كافة 
خ�سو�سا ال�سياحية منها لتواكب ر�ؤية 
ال�سياحية،  باجلوانب  املهتمة   2030
الأخــرة  امللكية  الأ�امـــر  جــاءت  لذلك 
مــتــ�ــســمــنــة اإنـــ�ـــســـاء هــيــئــتــن لــتــطــويــر 
الـــطـــائـــف �الإحـــ�ـــســـاء ملـــا تــتــمــتــع به 
كبرة  �سياحية  اإمكانات  من  املدينتان 
النه�سة  يف  لت�سهم  تطويرها  ت�ستحق 

ال�سعودية.
�مل يكن اإن�ساء هيئتن لتطوير الطائف 
اإمنا  نوعه،  من  الأ�ل  هو  �الأحــ�ــســاء 
مــوا�ــســلــة لــلــجــهــود املــبــاركــة مــن قبل 
اأ��ساع  حت�سن  يف  احلكيمة  القيادة 
املدن الكربى لتكون نواة تنمية �ساملة، 
املدينة  مناطق  لتطوير  هيئات  فهناك 
ف�ساًل  �ال�سرقية،  �ع�سر،  املــنــورة، 
�الوجه  �اأملج  ينبع  تطوير  هيئة  عن 
لتطوير  امللكية  �الــهــيــئــات  ��ــســبــاء، 
ــا�ــض، �مــكــة املــكــرمــة �املــ�ــســاعــر  ــري ال
يف  ت�سب  فجميعها  �الــعــال،  املقد�سة، 
عام،  ب�سكل  اململكة  مدن  تطوير  �سالح 
�حتقيق الطفرة العمرانية �ال�سياحية 

املطلوبة �سمن ر�ؤية 2030.
املدن  لتطوير  هيئات  اإن�ساء  �يعك�ض 
بــالرتــقــاء مب�ستوى  الــقــيــادة  اهــتــمــام 
اإذ  �املقيم،  للمواطن  املقدمة  اخلدمات 
يتنا�سب  مبا  التطوير  الهيئات  تعمل 
الــعــريــق، خ�سو�سا  املـــدن  تــاريــخ  مــع 
جلذب  مهيئتان  �الأح�ساء  الطائف  ان 
ال�ستثمارات، فتاأ�سي�ض هيئتن يعك�ض 
من  به  تتميزان  �ما  املحافظتن  مكانة 
��سناعية  �ب�سرية  طبيعية  اإمكانات 
الوطن،  مل�سلحة  منها  ال�ستفادة  ميكن 
�تـــوظـــيـــف اإمــكــانــاتــهــمــا مبـــا يــخــدم 

القت�ساد �ال�سياحة.

جدة - البالد
ــــــر الـــنـــقـــل �اخلــــدمــــات  �جـــــه �زي
بن  �ــســالــح  املــهــنــد�ــض  اللوج�ستية 
جلنة  بت�سكيل  اجلــا�ــســر؛  نــا�ــســر 
حتقيق عاجلة، برئا�سة رئي�ض الهيئة 
�ع�سوية  املــدين؛  للطران  العامة 
ــلــوقــوف على  عـــدد مـــن اجلـــهـــات؛ ل
بع�ض  انتظام  �عــدم  تاأخر  اأ�سباب 
يف  �املعتمرين  امل�سافرين  رحــالت 
مطار امللك عبدالعزيز الد�يل بجدة 
�التحقيق  املــا�ــســيــة،  الأيــــام  خــالل 
املت�سببن  �حتـــديـــد  حــــدث،  فــيــمــا 

الإجــــــــــراءات  ــــــك، �اتــــخــــاذ  ذل يف 
الــنــظــامــيــة الـــالزمـــة، �املــعــاجلــات 
الــفــنــيــة الــكــفــيــلــة بــاملــحــافــظــة على 
للم�سافرين  املقدمة  اخلدمات  جودة 
��سيوف الرحمن، �الرفع بالنتائج 
ــيــات يف مــوعــد اأقــ�ــســاه  ــتــو�ــس �ال
بعد  ذلك  ياأتي  تاريخه.  من  اأ�سبوع 
عــبــدالــعــزيــز  ــك  ــل امل مــطــار  �ــســهــد  اأن 
الد�يل حالة من التكد�ض لعدد كبر 
من امل�سافرين عند ال�سالة ال�سمالية 
من  الــعــديــد  تــاأخــر  ب�سبب  للمطار، 

الرحالت عن الإقالع يف موعدها.

الريا�ض - البالد
ـــــر التـــ�ـــســـالت �تــقــنــيــة  ـــــداأ �زي ب
املعلومات املهند�ض عبدالله بن عامر 
املتحدة  للوليات  زيارته  ال�سواحه 
التعا�ن  تعزيز  بهدف  الأمريكية، 
يف  البلدين  بن  ال�ستثمار  �تعزيز 
قطاعات القت�ساد الرقمي �البتكار 

� الف�ساء.
ال�سواحه  التقى  اجتماعاته  �خالل 
بـــرئـــيـــ�ـــض جمـــمـــوعـــة اأ�مـــنـــيـــكـــوم 
�مـــديـــر   »OMG« الإعــــالمــــيــــة 
عملياتها داريل �سيم، بهدف ت�سريع 
منــو �ــســوق املــحــتــوى الــرقــمــي يف 
الإبداعية  القدرات  �تطوير  اململكة 

لأبــنــاء �بــنــات الــوطــن، كــمــا بحث 
الجــتــمــاع اأهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــا�ن 
»IGNITE«الذي  برنامج  �دعــم 
ــه املــمــلــكــة خــــالل الــنــ�ــســخــة  ــت ــق اأطــل
 »LEAP« مـــوؤمتـــر  مـــن  الأ�ىل 
الرقمي  املــحــتــوى  لإنــ�ــســاء  التقني 
اإن�ساء فعاليات  �اإنتاجه، اإىل جانب 
اإعالمية رقمية خالقة �مبتكرة تدعم 
البتكار  جمـــايليَ  يف  اململكة  جــهــود 

�القت�ساد الرقمي. 
عــدًدا  ــا  اأيــ�ــسً الجــتــمــاعــات  ��سملت 
يف  املتخ�س�سة  التقنية  �سركات  من 
التقنية املالية �الربجميات، �اإدارة 

ال�ستثمارات البديلة.

لجنة للتحقيق في عدم انتظام 
رحالت مطار جدة

تعاون سعودي - أمرييك لتسريع 
نمو سوق المحتوى الرقمي

أمير المدينة يفتتح معرض عمارة المسجد النبوي

مركز الملك سلمان يدعم تغذية األطفال واألمهات باليمن

1.2 مليون مستفيد من خدمة اإلرشاد المكاني بالحرم
مكة املكرمة - البالد

النبوي،  �امل�سجد  احلرام  امل�سجد  ل�سوؤ�ن  العامة  الرئا�سة  اأكدت 
بامل�سجد  �الرتجمة  اللغات  �كالة  خدمات  من  امل�ستفيدين  عدد  اأن 
احلرام خالل �سهر رم�سان املبارك بلغ اأكرث من مليون �مئتي األف، 
م�ستفيدا   )2094(� املكاين،  الإر�ساد  من  م�ستفيدا   )1226359(
من مبادرة الإر�ساد الإثرائي باللغات، �)125٨( م�ستفيدا من دعم 
الإدارات بالرتجمة امليدانية، �)1062( م�ستفيدا من مبادرة معامل 
امل�سجد احلرام، �)٨36( م�ستفيدا من امل�ساركة باملعار�ض، �)34( 
الإر�ــســاديــة،  اللوحات  �ت�سحيح  مراجعة  مــبــادرة  من  م�ستفيدا 

�)22960( من ترجمة خطبة �سالة العيد.
للبث  العامة  الإدارة  يف  ممثلة  �الرتجمة  اللغات  �كالة  �كانت 
الرقمي باللغات، �من خالل مبادرة منرب امل�سجد احلرام باللغات، 
من  �ساعة   24 مــدار  على  العاملية  باللغات  الرقمي  البث  �مبادرة 
قد  1443هـــــ،  لعام  املــبــارك  رم�سان  �سهر  خــالل  احلـــرام  امل�سجد 
�ستى  اإىل  ال�سامية  الدعوية  ال�سريفن  احلرمن  ر�سالة  اأ��سلت 
احلرمن  منارة  من�سة  عرب  �بثها  عاملية  لغات  بعدة  العامل،  بقاع 
م�ساركة  �سمن  �تاأتي   ،  ،FM الــراديــو  �موجات  الإلكرت�نية، 
قد�ة  نكون  "كيف  املكرمة  مكة  منطقة  اإمــارة  مبادرة  مع  الرئا�سة 

الرقمي  للبث  العامة  الإدارة  عام  مدير  �قال  الرقمي".  العامل  يف 
منرب  مبادرة  من  امل�ستفيدين  اأعــداد  اإن  املطريف،  م�ساري  باللغات 
�سهر  خــالل  اجلمعة  خطب  ترجمة  لبث  باللغات  احلــرام  امل�سجد 
من  اأكــرث  جتــا�زت   ، هـ   1443 لعام  الفطر  عيد  �خطبة  رم�سان، 
223.٨77 م�ستفيًدا، مبيًنا اأن الإدارة بثت برامج �در��ًسا علمية 
�خطب امل�سجد احلرام �م�سحف امل�سجد احلرام لعدد من اأئمته، 
�ساعة   720 ملدة  �الزكاة،  ال�سيام  ف�سل  عن  النبوية  �الأحــاديــث 
اللغات  جلميع  امل�ستفيدين  عدد  جتــا�ز  حيث  لغة،  لكل  متوا�سلة 

اأكرث من 557.515 م�ستفيًدا.

عدن - البالد
لالإغاثة �الأعمال  �سلمان  امللك  بدعم من مركز 
لالأطفال  التغذية  م�سر�ع  �ا�سل  الإن�سانية، 
�ــســن اخلــامــ�ــســة �الأمــــهــــات احلــوامــل  د�ن 
�املر�سعات تقدمي خدماته الطبية �التغذ�ية 
�حلــج،  عــــدن،  حمــافــظــات  يف  للم�ستفيدين 
ـــدة، �حــ�ــســرمــوت، �حــجــة،  ــعــز، �احلـــدي �ت
�ماأرب، اإذ ا�ستفاد من امل�سر�ع خالل املدة من 
13 حتى 19 اأبريل املا�سي 31.212 �سخ�سا، 
حيث جرى فرز 5.997 طفال، �تقدمي العالج 
لـ 304 اأفراد من امل�سابن ب�سوء التغذية احلاد 
الوخيم، �عالج 57٨ حالة من امل�سابن ب�سوء 
التغذية املتو�سط، اإ�سافة اإىل تقدمي اخلدمات 
الطبية لـ ٨02 طفل لوقايتهم من �سوء التغذية.
الأمــهــات  مــن  م�ستفيدة   3.495 فــرز  �جـــرى 
ــقــدمي اخلــدمــات  ــعــات، �ت احلـــوامـــل �املــر�ــس
 1.130 ح�سلت  فيما  حالة،   535 لـ  العالجية 
م�ستفيدة على خدمات التدبر املتكامل ل�سحة 
 16.343 ــتــفــادت  �ا�ــس  ،)IMCI( الــطــفــل 
 2.02٨� الــتــوعــيــة،  اأنــ�ــســطــة  مـــن  مــراجــعــة 

م�ستفيدة من ركن امل�سورة.
�ياأتي ذلك �سمن اجلهود الإغاثية �الإن�سانية 
التي تقدمها اململكة من خالل املركز للتخفيف 
الأزمــة  ظل  يف  اليمن  يف  الأ�سقاء  معاناة  من 

الإن�سانية التي متر بهم.

الأمرا�ض  ملكافحة  الطوارئ  مركز  قدم  بينما 
حجة  مبحافظة  حــران  مديرية  يف  الوبائية 
خالل  م�ستفيًدا   2.٨74 لـ  العالجية  خدماته 
املدة من 13 حتى 19 اأبريل 2022 م، بدعم من 
مركز امللك �سلمان لالإغاثة �الأعمال الإن�سانية. 

م�ستفيًدا،   295 الـــطـــوارئ  ــادة  عــي �راجــــع 
�عــيــادة  م�ستفيًدا،   111 الباطنية  �عــيــادة 
ق�سم  راجــع  فيما  م�ستفيًدا،   477 الوبائيات 
رفت الأد�ية لـ ٨٨3  ا، ��سُ املخترب 225 �سخ�سً
�التثقيف  التوعية  عــيــادة  �راجـــع  ا،  �سخ�سً
٨٨3 م�ستفيًدا. �يف اخلدمات امل�ساندة ا�ستفاد 
ا من ق�سم املالحظة، يف حن جرى  364 �سخ�سً

تنفيذ 4 اأن�سطة للتخل�ض من النفايات.

بأمر الملك.. إنشاء هيئتين لتطوير الطائف واألحساء

املدينة املنورة - البالد
اأمـــر منطقة املــديــنــة املــنــورة الأمــر  د�ــســن 
معر�ض  عبدالعزيز،  بــن  �سلمان  بــن  في�سل 
ي�ستعر�ض  ـــذي  ال الــنــبــوي  امل�سجد  عــمــارة 
منذ  امل�سجد  �سهدها  التي  التو�سعات  تاريخ 
��سلم  عليه  الله  �سلى  النبي  عهد  يف  بنائه 
�الع�سور  الرا�سدين  اخللفاء  بع�سر  مــر�رًا 
الــزاهــر،  الــ�ــســعــودي  الــعــهــد  حــتــى  املتعاقبة 
�القطع  املــقــتــنــيــات  بع�ض  اإىل  بــالإ�ــســافــة 

الأثرية النادرة املرتبطة به.
�خـــالل الفــتــتــاح الـــذي ح�سره نــائــب اأمــر 
املنطقة الأمر �سعود بن خالد الفي�سل؛ اأ�ساد 
الأمر في�سل بن �سلمان، باملعر�ض الذي ُيعّد 
املهتمة  �املــعــار�ــض  املتاحف  مــن  لعدد  نــواة 
بالإرث التاريخي �الإ�سالمي للمدينة املنورة 
�التي �ست�سهم مب�سيئة الله يف اإ�سباع ف�سول 
اإىل  رحلتهم  �تــرثي  النبوية  املدينة  ز�ار 
احلرمن  حا�سنة  ال�سعودية  العربية  اململكة 

ال�سريفن.
اأن عمارة امل�سجد النبوي  �اأ�سار �سموه اإىل 
بتفا�سيلها  غــنــيــة  الــعــ�ــســور  امـــتـــداد  عــلــى 
�التاريخية  �الثقافية  املعمارية  �مكوناتها 
املعر�ض  هذا  جوانبه  اإحدى  يرتجم  ما  �هو 
امل�سجد  مكونات �مقتنيات  من خالل عر�ض 
املعر��سة ليكون بداية ل�سل�سلة من املعار�ض 
ــالم الــــذي يــجــرى  ــس ــ� ـــدة كــمــتــحــف ال اجلـــدي

اإن�سا�ؤه غرب امل�سجد النبوي ال�سريف.
اأن  املــنــورة  املدينة  منطقة  اأمــر  �سمو  �اأكــد 
حفظ  على  مبا�سر  ب�سكل  �سيعمل  املعر�ض 
�تــوثــيــق تــاريــخ عــمــارة املــ�ــســجــد الــنــبــوي 
ال�سريف منذ عهد النبوة اإىل �قتنا احلا�سر، 

البالد  هذه  �رعاية  عناية  مالمح  على  ليوؤكد 
��سمو  ال�سريفن،  احلــرمــن  خـــادم  بــقــيــادة 
لــالإرث   - الله  حفظهما   - الأمـــن  عهده  �يل 
النبوي  للم�سجد  �الــتــاريــخــي  احلــ�ــســاري 
اأر�ساه  الــذي  املنهج  ميثل  ما  �هــو  ال�سريف 
عبدالرحمن  بــن  عبدالعزيز  املوؤ�س�ض  امللك 
املنورة  املدينة  يف   - الله  رحمه   - �سعود  اآل 
باأل يتم تغير اأ� اإزالة اأي مظاهر ثقافية اأ� 

امل�سجد  عمارة  تخ�ّض  تراثية  اأ�  ح�سارية 
رعايتها  �يتم  حالها  على  تبقى  بل  النبوي 
��سيانتها �البناء عليها، معربًا عن اعتزازه 
امل�سجد  عــمــارة  ملــعــر�ــض  الــثــقــايف  بـــالـــد�ر 
عر��ض  مــن  ـــربزه  ُي ــا  �م ال�سريف  الــنــبــوي 
�سيانتها  بــربامــج  مــنــوهــًا  ــة،  ــري ث متحفية 
ــة بــهــا حتـــت اإ�ـــســـراف  ــاي ــعــن �تــرمــيــمــهــا �ال
مــتــخــ�ــســ�ــســن مــتــمــكــنــن يف هــــذا اجلــانــب 

لإعادة عر�ض مكونات عمارة ثاين احلرمن 
ال�سريفن ب�سكل يتنا�سب مع مكانتها، ف�ساًل 
الوعي  م�ستوى  رفع  يف  الأمــر  ذلك  د�ر  عن 
الثقايف باحل�سارة الإ�سالمية لدى ز�ار هذه 

البالد املباركة.
�ي�ستهدف املعر�ض اإبراز اجلوانب املعمارية 
ال�سوء  �ي�سلط  ال�سريف،  النبوي  للم�سجد 
عمارته،  �ف�سل  �مكانته،  خ�سو�سيته  على 

�مـــا ميــتــاز بـــه مـــن خــ�ــســائــ�ــض عــمــرانــيــة، 
مــعــمــاريــة  عـــر�ـــض منـــــاذج  اإىل  بـــالإ�ـــســـافـــة 
قايتباي  منرب  اأهمها  من  فريدة  �تاريخية 
اأكــرث من 600 عام،  اإىل  تاريخه  الــذي يعود 
اإ�سافة اإىل عدد من املقتنيات الثمينة املودعة 
التقنيات  املعر�ض،  �ي�ستخدم  املعر�ض،  يف 
على  �يعتمد  املحتويات،  لعر�ض  احلديثة 
بلغات  النبوي  امل�سجد  عمارة  ت�سل�سل  بيان 

متعددة.
ُيذكر اأن املعر�ض ميثل من�سة متكاملة ُتهيئ 
�املعاينة  امل�ساهدة  مع  التاريخي  الت�سور 
الواقعية للم�سجد النبوي ال�سريف بالعتماد 
على التفا�سيل العلمية �املعرفية �بالتعا�ن 
مع عدد من اجلهات �منها على �سبيل املثال 
ـــات املــديــنــة املــنــورة  مــركــز بــحــوث �درا�ـــس
بالتعا�ن مع الرئا�سة العامة ل�سوؤ�ن امل�سجد 
تطوير  �هيئة  الــنــبــوي  �امل�سجد  احلـــرام 
منطقة املدينة املنورة �مركز امللك عبدالعزيز 

الثقايف العاملي "اإثراء".

تعيين ثالثة محافظين .. سعود بن جلوي محافظا لجدة

يستعرض تاريخ التوسعات والمقتنيات والقطع األثرية النادرة

خدمات عالجية لمكافحة األمراض الوبائية بحجة

جدة - وا�ض 
-حفظه  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خادم  اأ�سدر 
الطائف،  لتطوير  هيئة  باإن�ساء  منها  الأ�ل  ق�سى  ملكية  اأ�امر  الله- 
رئي�ض  من  باأمر  �اأع�سا�ؤه  رئي�سه  يعن  اإدارة  جمل�ض  لها  يكون 
 – الــوزراء  الــوزراء، بينما تقوم هيئة اخلــرباء مبجل�ض  جمل�ض 
مدة  – خالل  العالقة  ذ�ات  من اجلهات  تــراه  من  مع  بالتن�سيق 
يلزم  ما  باإعداد  امللكي  الأمــر  تاريخ  من  اأ�سهر  ثالثة  تتجا�ز  ل 
الإ�سرايف  النطاق  حتديد  ذلــك  يف  مبا  تنظيمية  ترتيبات  من 

لخت�سا�ض تلك الهيئة، �ا�ستكمال الإجراءات الالزمة لذلك.
�ق�سى الأمر امللكي الثاين باإن�ساء هيئة لتطوير الأح�ساء، 

رئي�ض  من  باأمر  �اأع�سا�ؤه  رئي�سه  يعن  اإدارة  جمل�ض  للهيئة  يكون  �اأن 
– بالتن�سيق  جمل�ض الوزراء، بينما تقوم هيئة اخلرباء مبجل�ض الوزراء 
مع من تراه من اجلهات ذ�ات العالقة – خالل مدة ل تتجا�ز ثالثة اأ�سهر من 
تاريخ الأمر امللكي باإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية مبا يف ذلك حتديد 
الالزمة  الإجــراءات  �ا�ستكمال  الهيئة،  تلك  لخت�سا�ض  الإ�سرايف  النطاق 
�الأ�امـــر  �التنظيمات  الأنظمة  على  الطــالع  بعد  الأمـــران  �جــاء  لذلك. 
عر�سه  ما  على  الطالع  �بعد  ال�سلة.  ذ�ات  �القرارات  امللكية  �املرا�سيم 
�رئي�ض  الـــوزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  العهد  �يل  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
امل�سلحة  تقت�سيه  ما  على  �بناًء  �التنمية.  القت�سادية  ال�سوؤ�ن  جمل�ض 
الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تعين  الثالث  امللكي  الأمــر  �ت�سمن  العامة. 

�سعود بن نهار بن �سعود اآل �سعود حمافظًا للطائف باملرتبة املمتازة، فيما 
بدر بن حممد بن  الأمر  ال�سمو  اإعفاء �ساحب  الرابع  امللكي  الأمر  ت�سمن 
عبدالله بن جلوي اآل �سعود حمافظ الأح�ساء من من�سبه، �تعين �ساحب 
اآل  عبدالعزيز  بن  �سعود  بن  بدر  بن  بن طالل  �سعود  الأمر  امللكي  ال�سمو 

�سعود حمافظًا لالأح�ساء باملرتبة املمتازة.
�ق�سى الأمر امللكي اخلام�ض تعين �ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سعود بن 
نائبًا لأمر منطقة احلد�د  اآل �سعود  عبدالرحمن بن نا�سر بن عبدالعزيز 
ال�سمالية باملرتبة املمتازة، كما ت�سمن الأمر امللكي ال�ساد�ض تعين �ساحب 
ال�سمو الأمر �سعود بن عبدالله بن من�سور بن عبدالله بن جلوي اآل �سعود 

حمافظًا جلدة باملرتبة املمتازة.
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املدينة املنورة ـ البالد 
اإثبات  من  احلكيمة  القيادة  بدعم  ال�سعودية  املــراأة  متكنت 
جدارتها وتفعيل دورها ب�سفتها مواطنة تتحمل امل�سوؤولية 

يف بناء وطنها لت�سبح حمط اأنظار العامل.
ومنذ انطالق روؤية اململكة 2030 متكنت املراأة ال�سعودية 
من تخطي م�سافات نحو خدمة وطنها وجمتمعها باملجاالت 
نوعية  نقلة  لت�سكل  التاريخية  الــقــرارات  من  بِحزم  كافة، 
املــيــاديــن،  خمتلف  يف  دورهــــا  مــن  ـــّزز  ع م�سبوقة  وغـــر 
وحققت  ومنائه،  الوطن  رفعة  يف  فاعاًل  �سريكًا  فاأ�سحت 

جناحات نوعية علميًا واقت�ساديًا و�سيا�سيًا واجتماعيًا.
املدينة  مبنطقة  ال�سعودية  للمراأة  امل�سرفة  النماذج  ومن 

املنورة ا�ست�سارية طب وجراحة ن�ساء وتوليد مب�ست�سفى 
الوالدة واالأطفال باملدينة املنورة م�ساعد مدير عام ال�سوؤون 
ال�سعودية  الزماله  العالجي �سابقا ،مدير برنامج  ال�سحية 
لطب الن�ساء و التوليد �سابقا ، قائد منوذج الرعايه بتجمع 
املدينه ال�سحي الدكتورة جيهان حممد عبد املعني احلازمي 
امراأة  تخ�س�سها،واأول  يف  الطبيبات  اأُولىَ  من  ُتعّد  التي 
ملدير  ا  عالجيًّ م�ساعًدا  عملت  املــنــورة  املدينة  منطقة  يف 
نعومة  منذ  يــراودهــا  حلمها  بــداأ  ال�سحية.  ال�سوؤون  عــام 
اأظافرها وبداأ يكرب لي�سبح دافعها اإيل �سق طريقها، حتقيقا 
حلمها  نحو  يدفعها  كان  الذي  الله-  -رحمه  والدها  لرغبة 
بكلية  التحقت  حيث  �سغرها،  منذ  بالدكتورة  يلقبها  فكان 

ح�سلت  بعدها  جــدة؛  يف  عبدالعزيز  امللك  بجامعة  الطب 
الربيطانية  امللكية  الكلية  من  والتوليد  الن�ساء  دبلوم  على 
بالتعاون مع وزارة ال�سحة والبورد ال�سعودي يف الن�ساء 
والتوليد وعدد من ال�سهادات يف اإدارة البحوث ويف اإدارة 

اجلودة ويف القيادة واإدارة املخاطر.
تقول  الدكتورة احلازمي " باأن خرباتها اأ�سهمت يف تقلدها 
ون�سر  التعليم،  جمال  يف  وا�ستمرارها  املنا�سب  من  عدًدا 
الكثر من البحوث يف جمال الن�ساء والتوليد، التي اأ�سهمت 
ب�سكل كبر يف تخريج اأجيال من برنامج الزمالة ال�سعودية 
العمليات  اإجــراء  على  تدريبهم  خالل  من  والتوليد  للن�ساء 
تخّرج  اخلطورة،وقد  وعالية  الكربى  الن�سائية  اجلراحية 

يدينون  الذين  رة  املىَهىَ اال�ست�ساريني  من  اأجيال  يديها  على 
يف  وتفانيها  البي�ساء  اأيــاديــهــا  اإل  الــلــه-  بعد  بالف�سل- 
اإعطائهم الفر�ص للعمل اجلراحي، الفتة النظر اإل اأن مهنة 
واأكرثها  التخ�س�سات  اأ�سعب  من  والتوليد  الن�ساء  طبيب 
كونها  الكبرة؛  امل�سوؤولية  اأ�سحاب  اإل  وحتتاج  تعقيًدا، 
الوالدة،  املــراأة، واملــراأة احلامل، وما بعد  مرتبطة ب�سحة 

ورعاية االأطفال حديثي الوالدة.
وتفوًقا  ا  مهنيًّ متيًزا  اأثبتت  ال�سعودية  الطبيبة  اأن  واأكدت 
من  كبر  قدر  والعاملي،وعلى  املحلي  امل�ستوى  على  علميًّا 
اخلربة واملهنية العالية التي اأ�سهمت يف ك�سب ثقة املجتمع 
املراأة  اأ�سبحت   2030 التنموية  الروؤية  انطالق  بها،ومع 

من الركائز االأ�سا�سية يف اأي تنمية،ومن هذا املنطلق فنحن 
االآن كطبيبات نعمل جنبًا اإل جنب مع االأطباء خلدمة هذا 
على  املقبلني  تدريب  يف  وخربتنا  بعلمنا  ون�سهم  الوطن 
هذه املهنة االإن�سانية. ويف نهاية حديثها وجهت الدكتورة 
اختيار  على  املقبلني  وال�سابات  لل�سباب  ن�سيحة  جيهان 
تخ�س�ص الن�ساء والوالدة بقولها اإنه جمال رائع وفيه اأجر 
كبر ولكن ال بدا اأن يكون على من يريد االلتحاق به ال�سرب 
اأن  اإل  واملثابرة والرغبة بالعلم واال�ستزادة منه، م�سرة 
الطب لي�ص جمرد ك�سف وو�سفة دواء، واإمنا هو الو�سول 
اإل قلب املري�ص،ونيل ثقته من خالل اجللو�ص معه وبث 

الوعي والتثقيف ال�سحي له.

تبوك ـ البالد 
تــتــعــدد جمــــاالت الــعــمــل الــتــطــوعــي يف 
تلك  ومن  خمتلفة،  اأ�سكااًل  وياأخذ  اململكة 
املجاالت نقل املعرفة واخلربات لالآخرين 

حتى يت�سّلحوا بالعلم واملهارة.
املهند�ص  ق�سة  ــداأ  ــب ت املنطلق  هـــذا  مــن 
ــبــاب  ــ�ــس عـــبـــدالـــلـــه احلـــويـــطـــي اأحــــــد ال
�سّخر  الــذي  تبوك،  مبنطقة  ال�سعوديني 
ال�سيارات"  "ميكانيكا  جمال  يف  خربته 
االأ�ــســر  اأبــنــاء  خا�سة  ال�سباب،  لتدريب 

املحتاجة واالأيتام.
يف  خربته  اإن  احلويطي  املهند�ص  وقــال 
من  الأكــرث  متتد  ال�سيارات  �سيانة  جمال 
25 �سنة، بداأها كعامل ب�سيط يف اإحدى 
يتجاوز  ال  يومي  باأجر  اخلا�سة  الور�ص 
ثم  اأ�سهر، ومــن  اأربعة  ملــدة  ريــااًل   40 الـــ 
بداياته  اأخرى، وا�سفًا  اإل ور�سة  انتقل 
بال�سعبة،  ال�سيارات  ميكانيكا  جمال  يف 
م�سرًا اإل اأنه تغلب عليها ب�سغفه وحبه 
وال  كلل  دون  يعمل  كــان  اإذ  املجال،  لهذا 
ملل، حتى قام با�ستئجار ور�سة ومن ثم 
اليوم ميتلك  اأ�سبح  اأن  اإل  اأخرى  �سراء 

والور�ص  التجارية  الت�ساليح  من  عــددًا 
واإ�سالح  ال�سيارات  قطع  ببيع  اخلا�سة 

املركبات.
اأن  واجبًا  اليوم  علي  بات  لقد  واأ�ساف: 
اأن  يطمح  الـــذي  لل�سباب  خــربتــي  اأنــقــل 
اأبــنــاء  �سيما  وال  املــجــال،  هــذا  يف  يعمل 
 - الــدولــة  ت�سعى  التي  املحتاجة  االأ�ــســر 

من  لتمكينهم، ونحن جزء   - الله  حفظها 
لديه  ال�سعودي  وال�سباب  الــوطــن،  هــذا 

الهمة والعزمية.
يعقدها  -التي  احلالية  الــدورة  اأن  وبــنّي 
مــتــدربــني من  ثــالثــة  يف ور�ــســتــه- ت�سم 
من  اثنني  اخلــا�ــســة،  االحتياجات  ذوي 

كفيفي الب�سر، واآخر من ال�سم والبكم.

الريا�ض ـ البالد 
لها  �سخرته  ملا  املجتمع  يف  فعالة  اأدوار  بعدة  املــراأة  ظهرت 
من  حققت  ت�سهيالت  من   - الله  حفظها   - الر�سيدة  القيادة 
جمال  يف  وبـــرزت  خمتلفة،  مبــجــاالت  الــنــجــاحــات  خاللها 
هذا  يف  الــبــارزة  االأ�سماء  ومــن  الـــدواء،  و�سناعة  االبتكار 
ب�سكل  ي�ساعد  ابتكارا  قدمت  التي  العي�سى  �سلطانة  املجال 

كبر على ال�سفاء من مر�ص �سرطان الثدي.
اإنها مهتمة بالعلوم واالبتكار،وبطب النانو   العي�سى  قالت 
اليومي  االطــالع  على  ال�سناعي،وحتر�ص  والذكاء  حتديًدا 
اأن العلم بحر وا�سع مهما  وقراءة البحوث العلمية الإميانها 

3جوائز،  على  العي�سى  وح�سلت  اأدركــنــاه.  اأننا  ظنّنا 
ييل  جمعية  مــن  ــيــة  دول خــا�ــســة  وجــائــزة 

للعلوم والهند�سة، وجائزة كربى من 
2021م،  عام  موهبة  موؤ�س�سة 

كونكت  من  خا�سة  وجائزة 
عام 2022م، على اأحدث 

)طالء  وهــو  ابتكاراتها 
االأ�سطح  حلماية  عازل 
مــن درجـــات احلــرارة 

املرتفعة جًدا(.
واأ�سافت اأن ابتكارها 
عـــــبـــــارة عـــــن نـــظـــام 

اإحدى  لتو�سيل  ال  فعَّ
عالجات �سرطان الثدي 

وهـــو الــتــامــوكــ�ــســيــفــني، 
ــعــدد  ــت وهـــــــذا الــــنــــظــــام م

اإي�سال  على  وقــادر  الوظائف 
الــــعــــالج لــلــمــنــطــقــة املــ�ــســرطــنــة 

اأ�سرار  اإحــداث  اجل�سم،ودون  خاليا  بباقي  االإ�ــســرار  دون 
منخف�ص  وهو  املغناطي�سي،  الت�سوير  على  ا  جانبية،واأي�سً
التكلفة و�سهل الت�سنيع" وجرى االنتهاء من مرحلة ت�سميم 
وتو�سيف هذا النظام، وخرجت بنتائج حمفزة جًدا وواعدة 
انبعاثه  وقوة   ،٪99-95 الــدواء  امت�سا�ص  لن�سبة  اإ�ستناًدا 
النظام بحيث  لهذا  بان  ُمركَّ ُعِملىَ  الو�سط احلم�سي، وقد  يف 
القريب  للمدى  تو�سيل  اإل  يحتاج  ملري�ص  اأحدهما  يكون 
لتو�سيلة على املدى  وب�سكل �سريع، واالآخر ملري�ص يحتاج 
اإجــراء  بعد  املــريــ�ــص،لــذا  حالة  ح�سب  يحدد  البعيد،وهذا 
تطبيقه  من  ن  ُيتمكَّ �سوف  ال�سريرية،  والتطبيقات  التجارب 
ملري�سات  الهرموين  الــعــالج  م�ستقبالت  على  وا�ستعماله 

�سرطان الثدي.
اأثناء وجودها يف  الفكرة ن�ساأت يف  اأن  العي�سى  واأو�سحت 
"عندما  وقالت  "موهبة"،  لـ  التابعة  البحثية  املــراكــز  اأحــد 
مفادها  كــان  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأطلقتها  درا�سة  قــراأت 
الثدي  ب�سرطان  �ُسِخ�سن  العامل  يف  امــراأة  ماليني   7.8 اأن 
االأدويـــة  عــن  اأقـــراأ  بـــداأت  االأخــــرة،  ال�سنوات  اخلم�ص  يف 
معروف  هرموين  لعالج  وتو�سلت  واأعرا�سه  به  اخلا�سة 
امل�سابة،ولكن  للخاليا  فّعال  وهو   ،" " تاموك�سيفني  ي�سمى 
ال�سليمة، بداأت بعدها  ال�سرر باخلاليا  اإحلاق  اأعرا�سه  اأحد 
التو�سيل،  اأنظمة  النانو ويف  اأوراق علمية يف طب  بقراءة 
وقراأت اأحدث الدرا�سات وبعد ذلك بداأت بت�سميم وتو�سيف 
اأحـــد خمــتــربات املــراكــز  اأثــنــاء عملي يف  الــنــظــام يف  هـــذا 

البحثية".
وقالت العي�سى: "لقد �سخر الله يل دعًما وحتفيًزا من جميع 
مل  بي  ا،فاهتمامهم  اأي�سً العائلة  ومن  واالأ�سخا�ص،  اجلهات 
ين�ساأ حديًثا اأي بعد ماجتّلت موهبتي،بل اأ�سهموا بتكوينها 
من االأ�سا�ص يف اإ�سباع ف�سويل ومنحي اإمكانية جتربة عدد 
موؤ�س�سة  تبنت  ثم  ميويل،  اكت�سفت  حتى  املجاالت  من  كبر 
"موهبة" موهبتي من عمٍر مبّكر و�سنعت يل اأ�سا�سًا اأهلني 

- بتي�سر من الله- اإل و�سويل اإل هنا" .
فــيــمــا يخ�ص  �ــســلــطــانــة:  واأ�ـــســـافـــت 
طــمــوحــاتــي املــ�ــســتــقــبــلــيــة اآمـــل 
من  اأنــتــهــي  اأن  الــلــه  بتوفيق 
هـــــذه الـــــورقـــــة الــعــلــمــيــة 
�سرطان  مر�سى  واإفــادة 
الله-هذا  -باإذن  الثدي 
ال�سعيد  اأواًل،وعـــلـــى 
الـــ�ـــســـخـــ�ـــســـي اآمـــــل 
التخ�س�ص  دخـــــول 
الذي اأحلم به واإكمال 
واأمتّكن  فيه  درا�ستي 
من خدمة وطني ودعم 
ــــل املـــوهـــبـــني كــجــزء  ك
والنه�سة  اجلميل  رد  من 

بالعلم.

أسهمت يف تخريج أجيال من برنامج الزمالة السعودية للنساء والتوليد 

 جيهان الحازمي: المرأة السعودية 
أثبتت جدارتها على جميع األصعدة 

سلطانة العيسى .. مبتكرة سعودية 
في طب النانو 

الحويطي يدرب الشباب في مجال 
مكانيكا السيارات 



 واأكد خمت�صون اأن  العالج اجليني ينطوي  على تعديل اجلينات 
داخل خاليا اجل�صم يف جهود تهدف اإىل عالج املر�ض اأو اإيقافه.

وحتتوي اجلينات على احلم�ض النووي، وهو ال�صفرة التي تتحكم 
تنظيم  اإىل  الطويل  النمو  من  بداية  ووظيفته،  اجل�صم  �صكل  يف 
اأجهزة اجل�صم. وميكن اأن تت�صبب اجلينات التي ال تقوم بوظيفتها 

ب�صكل �صحيح يف حدوث املر�ض.
جديًدا  جيًنا  ي�صيف  اأو  معيًبا  جيًنا  اجليني  الللعللالج  وي�صتبدل 
حماربة  على  اجل�صم  قللدرة  حت�صني  اأو  املر�ض  لعالج  حماولة  يف 
االأمرا�ض  من  وا�صع  نطاق  بعالج  اجليني  العالج  يب�صر  املر�ض. 
مثل ال�صرطان والتليفات الكي�صية واأمرا�ض القلب والداء ال�صكري 
ت�صحيح  يف  اجليني  الللعللالج  ي�صتخدم  كما  واالإيللللدز.  والللنللاعللور 
اجلينات املعيبة لعالج مر�ض اأو م�صاعدة ج�صمك يف مكافحة مر�ض 

ب�صكل اأف�صل.
ال  املحتملة.  املخاطر  بع�ض  لديه  اجليني  العالج  اإن  واإ�صتطردوا 

ميكن اإدراج اجلني ب�صهولة يف اخلاليا اخلا�صة باالن�صان 
واأكرث ناقالت العالج اجليني �صيوًعا هي الفريو�صات الأنها ت�صتطيع 
جينات  اإىل  اجلينية  امللللادة  وحتللمللل  معينة  خللاليللا  على  الللتللعللرف 
اخلاليا. يقوم الباحثون باإزالة اجلينات االأ�صلية امل�صببة للمر�ض 

من الفريو�صات، وا�صتبدالها باجلينات الالزمة لوقف املر�ض.

تصحيح اإلبصار 
حمدي  بن  ا�صالم  الدكتور  الربفي�صور  اأو�صح  ال�صياق  هذا  ويف   
ا�صت�صاري قرنية العيون وت�صحيح االب�صار اإن  قمة ما و�صل اليه 

اجتهاد الب�صر يف الوقت احلايل يف جمال الطب.
الكامنة يف كل خاليانا  الوراثية  ال�صفات  اأن   اأن عرف  بداية البد 
هي تعريف �صامل لكل �صفات االن�صان. فهي مثل الكتيب الذي ياأتي 
مع االأجهزة. كانت تفا�صيل هذا الكتيب  »كيفية قراءته و ت�صل�صل 
جزيئاته » غام�صة حتى وقت قريب، حتى توفرت تقنيات تعمل على 
تعديل  اأو  الت�صخي�ض   قراءة  �صواء  الكيميائي،  اجلزيء  م�صتوى 

يعود  معينة،  الأمرا�ض  الب�صر  بع�ض  ا�صتعداد  اأن   وجد  العالج.  
اىل تكوين �صفاتهم الوراثية. وبالتايل  انتظار حدوث وا�صتفحال 

املر�ض، فمن املمكن الوقاية منه، بتعديل ال�صفة من اال�صل.
لها  الفطري  فاال�صتعداد  العيون،  اورام  جمال  على  لذلك  وتطبيقا 
هذا  ومعرفة  ال�صفات  هذه  وبقراءة  الوراثية.  ال�صفات  يف  كامن 
اال�صتعداد، ميكن تعديل ال�صفة باالإ�صافة او احلذف، لكي ال تكون 

تلك اخلاليا يف امل�صتقبل  اأي اأورام.
نحن هنا ال نتحدث عن مر�ض بعينه ولكن عن تقنية �صاملة متكاملة. 
بثقة  فيه  يخطوا  ان  عليهم  جديد.  عامل  للب�صر  الله-  -بللاإذن  فتحت 

وبتاأٍن، لكن يكتب لنا املوىل عز وجل مكا�صبه ويقينا متاعبه.

ثورة طبية
العالج  تقنية  االبي�ض   واملللاء  الليزك  جراحة  ا�صت�صاري  وي�صتطرد 
يف  الطبية  الثورات  احد  الوراثية  والهند�صة   الوراثية  باجلينات 
الع�صر احلديث و�صيكون لها م�صتقبل مبهر باذن الله يف عالج الكثري 
من االمرا�ض امل�صتع�صية والتي  مل يتو�صل لعالجها الطب احلديث 
وهذا م�صداق حلديث النبي �صل الله عليه و�صلم  » كل داء له دواء 
عرفه من عرفه وجهله من جهله«. وتعقيبا على �صرطان العني هناك 
انواع من �صرطانات العني مثل الريتنوبال�صتوما او ما ي�صمى بالورم 
االرومي ال�صبكي والذي ي�صيب االطفال مت اكت�صاف بع�ض انواعه و 
خ�صو�صا ما مييل للطفرة اجلينيه ومعرفة  الت�صل�صل اجليني لهذا 
املر�ض وبينت  الهند�صة الوراثية والتعديل ح�صن ملحوظ يف تراجع 

هذا النوع من االورام القزحية الدكتور مو�صى احلربي.

عالج فعال 
وقال الدكتور اال�صت�صاري حممد قوفندي تعترب الهند�صة الوراثية 
تختلف  االأمللرا�للض  لعالج  احلديثة  التقنيات  من  اجليني  والعالج 
اختالفا كبريا عن العالجات التقليدية حيث يتم عالج املر�ض على 
م�صتوى اجلينات ولي�ض على م�صتوى تاأثريه على االأع�صاء.  وقد 
التهاب  مر�ض  طفرات  اأحد  عالج  يف  اجليني  العالج  ا�صتخدام  مت 
ال�صبكية ال�صبغي بالعني بنجاح، ونتطلع يف امل�صتقبل القريب اىل 

الو�صول اىل عالج اأو منع حدوث االأورام ال�صرطانية باذن الله.

األبحاث قائمة
القحطاين مما ال�صك  بندر  الدكتور  اال�صت�صاري  اأو�صح   من جهته 
انحاء  جميع  يف  العلماء  بها  يقوم  التي  الكبرية  اجلهود  ان  فيه 
الفتاك  الع�صر  مر�ض  �صفرة  لفك  عقود  منذ  و�صاق  قدم  على  العامل 
ال�صرطان بجميع انواعه ومنها �صرطانات العيون علما ان االبحاث 
من  اال�صتفادة  يف  خ�صو�صا  وم�صتمره  قائمه  التللزال  والتجارب 
الهند�صة الوراثية والتي تهدف اىل تكوين خاليا مناعية ت�صتهدف 
وتق�صي على اخلاليا ال�صرطانيه وهي ماتعكف عليه املعاهد العامليه 
املتخ�ص�صه للو�صول لعالج نهائي وجذري لهذا املر�ض الفتاك وال 
التجارب احلاليه تطبق على احليوانات اىل ان ي�صل  تزال معظم 
العلم اىل �صيغه نهائيه وامنه من املمكن اال�صتفاده منها يف عالج 
امرا�ض ال�صرطان التي ت�صيب الب�صر ومن املتوقع ان يكون العالج 

جاهزا وفاعال يف وقت اقرب مما نتوقع باذن الله تعاىل.

ثورة عالمية
ويقول الدكتور اال�صت�صاري �صعود عبد العزيز اجلهني هنالك ثورة 
اكت�صافه  ما مت  العالج باجلينات ومنها  العيون يف  عاملية يف طب 
 )Luxturna( موؤخرا من ا�صتخدام الدواء اجليني لوك�صتورنا
 )FDA( االأمريكية  والللدواء  الغذاء  هيئة  من  اعتماده  والللذي مت 
والهيئة العامة للغذاء والدواء ال�صعودية وي�صتخدم للمر�صى الذين 
واملرتبط   )RPE65( جني  يف  وطفرة  وراثللي  خلل  من  يعانون 
ب�صمور ال�صبكية ويوؤدي اإىل �صعف االإب�صار تدريجيا ، ويتم حقن 
)بالفح�ض اجليني(  الدواء حلالته  التاأكد من مالءمة  بعد  املري�ض 
مبا�صرة حتت ال�صبكية، ويعمل على تقدمي ن�صخة طبيعية من اجلني 
RPE65 مبا�صرة اإىل خاليا ال�صبكية التي تتمكن عندها من اإنتاج 
يف  كهربائية  اإ�صارات  اإىل  ال�صوء  يحول  الذي  الطبيعي  الربوتني 

العني والتى متكن املري�ض من الروؤية ب�صكل اأف�صل.
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الجينات الوراثية روشتة العالج المستقبلي
وسيلة فعالة لعالج الثالسيميا والناعور وفقر الدم المنجلي والتليف الكيسي

 يعترب العالج اجليني مبثابة  عملية ادخال مورثات �صليمة اإىل اخلاليا لت�صحيح عمل املورثات غري الفعالة بغية عالج املر�ض حيث يرى العلماء اأن العالج اجليني قد يكون و�صيلة فعالة 
لعالج العديد من االأمرا�ض الوراثية الناجتة من عطب مورثة واحدة مثل الثال�صيميا والناعور وفقر الدم املنجلي والتليف الكي�صي وغريها من االأمرا�ض، كما اأن هناك طريقة خمتلفة للعالج 

ة.  ة اأو املعاك�صة لل�صفرة.ويف هذه التكنولوجيا، ال َيجِري اإدراج اأو اإقحام اجلينات الطبيعيَّة؛بل َيجِري بب�صاطة تعطيُل اجلينات ال�صاذَّ اجليني، ت�صتخدم ما ُيدعى التكنولوجيا امل�صادَّ
رة من العمل. دة من احلم�ض النووي الوراثي، فتمَنع اجلينات املت�صرِّ فرة، ميكن اأن َترتبط االأدوية مع اأجزاء حمدَّ ة لل�صِّ وبا�صتخدام التكنولوجيا امل�صادَّ

مكة المكرمة - احمد اال حمدي

الوراثية  تقنية اجلينات  تعاجلها  التي   االمرا�ض  من 
االأمللرا�للض  مللن  املللر�للض  وهللذا  الكي�صي  التليف  مر�ض 
الوراثية اخلطرية جدًا، وهو ينجم عن خلل فى اإحدى 
تكون طبقة  اإىل  يللوؤدي  بللدوره  اجلينات وهللذا اخللل 
اله�صمي  اجلهاز  اأع�صاء  جدار  على  املخاط  من  كثيفة 
اجل�صم  اإفلللراز  يف  خلل  للم  ثَّ ومللن  الهوائية.  واملللمللرات 
الغذائية  املواد  امت�صا�ض  وعدم  الها�صمة  لالإنزميات 
التي  بالعدوى  في�صاب  التنف�صي  اجلهاز  اأما  بكفاءة، 
املر�ض.ويقدم  هللذا  جللراء  من  االإن�صان  بحياة  تللودي 
�صليمة  ن�صخة  تو�صيل  طريق  عن  املر�ض  لهذا  العالج 

من اجلني وذلك عن طريق اال�صتن�صاق.
 كما اأن العالج باجلينات الوراثية يعالج مر�ض �صمور 
اإجراوؤها  مت  حديثة  درا�صة  هناك  اأن  حيث  الع�صالت، 
موؤخرًا بجامعة »�صتانفورد« بكلية  الطب حول اإمكانية 
بالع�صالت  يلحق  الللذي  لل�صمور  عللالج  اإىل  التو�صل 
العالج  با�صتخدام  اأخللرى  مرة  كتلتها  زيللادة  من خالل 

اجليني.
فقد قام الباحثون بزرع جني �صليم ليحل حمل اجلني 
توما�ض  الدكتور  وقللال   الع�صالت،  ل�صمور  امل�صبب 
رانلللللدو« االأ�للصللتللاذ امللل�للصللاعللد – بللطللب االأعلل�للصللاب اإن 
االكت�صاف لي�ض باجلديد، فالعلماء قد تو�صلوا اإليه من 
قبل من خالل التجارب املعملية العديدة .. وكانت اأوىل 
العوائق التي قابلتهم لتطبيق هذا العالج اجليني على 
الع�صالت  خلاليا  اجلني  تو�صيل  كيفية  هو  الع�صالت 
اإقناع  كيفية  هو  الثاين  والعائق  باأكمله،  اجل�صم  يف 
الربوتني  باإنتاج  دائللم  ب�صكل  تقوم  اأن  اخلاليا  هللذه 

العالجي الذي تفرزه هذه اجلينات«.
اإال اأن ال�صيء املثري للتفاوؤل فئ هذا العالج اأن تاأثريه 
املرتبطة  اال�صطرابات  من  للعديد  طويل  الأمللد  يللدوم 

باجلينات مبا فيها �صمور الع�صالت.
ترتبط  الللتللي  احللللاالت  اأكلللرث  مللن  هللو  ال�صلع  اأن  كما 
بالعامل  ال�صعر  ت�صاقط  وربللط  اجلينات،  مبو�صوع 
ولكن  االإطللالق،  على  حديث  �صيء  فيه  لي�ض  الوراثي 
اإىل  التو�صل  هو  العلمية  االأبحاث  جمال  يف  اجلديد 
باحثون  ال�صعر، حيث تو�صل  لت�صاقط  امل�صبب  اجلني 
باأملانيا  ودو�للصلللللدروف«  »بللون  بجامعتي  اأوروبلللا  يف 
اإىل اجلني امل�صبب لل�صلع عند الرجال حيث مت اإجراء 
للجينوم  و�صعًا   500000 من  يقرب  ما  على  درا�صة 
الب�صرى ومت اكت�صاف املتغريات اجلينية التي تكررت 
وكانت  بال�صلع  اأ�صيبوا  الذين  الرجال  عند  حدوثها 

املت�صببة يف ت�صاقط ال�صعر لديهم.

أمراض تعالجها
تقنية الجينات الوراثية

تقارير

عالج المرض
على مستوى الجينات  

تحسين قدرة الجسم
على محاربة األمراض 

إمكانية إيقاف
الدواء وكبح استفحاله
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2.3 مليار قروض لدعم القطاع يف اململكة

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

للرثوة  ــوزارة  ال وكالة  اإح�سائيات  ح�سب   
ــى امـــتـــداد  ــد عــل ــاي ــ�ــس ــد امل الــ�ــســمــكــيــة متــت
ال�سواحل البحرية للمملكة بطول 2500 كم 
تقريبا على البحر الأحمر واخلليج العربي 
 ، الأ�ــســمــاك  مــن  طــن  األـــف  تنتج نحو 80   ،ً
ويبلغ اإنتاج اخلليج العربي 63 % من حجم 
الأحمر  البحر  اإنتاج  ي�سكل  فيما   ، الإنتاج 

36% يف العام.
 ومن خالل انت�سار 10 مراكز وفروع للرثوة 
ال�سمكية على امتداد �سواحل اململكة، تعمل 
تقدمي جميع اخلدمات  على  الــوزارة  وكالة 
التي  البحرية  امل�سايد  بقطاع  املرتبطة 
اأدوات  ت�سمل منح رخ�ص ال�سيد، ومراقبة 
املناطق  فــر�ــص  وكــذلــك  ال�سيد،  ومــعــدات 
البيئة  ــة  ــب ومــراق الــ�ــســيــد،  بــهــا  املــحــظــور 
البحرية، واإجراءات اأخرى كطلب القرو�ص 
، كما ت�سمل اأعمال امل�سايد البحرية متابعة 
الإح�ساء اليومي لعمليات الإنزال ال�سمكي 

ور�سد عدد رحالت ال�سيد.

االستزراع رافد طموح
العربية  اململكة  يف  املائي  ال�ستزراع  ن�ساأ 
ال�سعودية قبل 35 عاًما يف بداية الثمانينيات 
وزارة  اتــخــذت  عندما  املــا�ــســي،  الــقــرن  مــن 
هذا  اإدخــال  قــرار  حينها  يف  واملياه  الزراعة 
املجال اإىل اململكة ، وقد كانت اأوىل خطوات 
التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية 
"الفاو" لإن�ساء مركز املزارع ال�سمكية بجدة 
)مركز اأبحاث الرثوة ال�سمكية بجدة حالًيا( 
اإجـــراء درا�ــســات  كما ت�سهم اجلــامــعــات  يف 
امللك  جامعة  منها   ، املائي  ال�ستزراع  حول 
عبد العزيز بجدة، ممثلة بكلية علوم البحار 
، وكذلك كان ملدينة امللك عبد العزيز دور كبري 
قطاع  وتطوير  اإدخـــال  يف  الفرتة  نف�ص  يف 
ال�ستزراع املائي يف املياه العذبة يف مناطق 
مثل الريا�ص، واخلرج، والق�سيم، واملنطقة 
، خا�سة  املــكــرمــة  مــكــة  الــ�ــســرقــيــة ومــنــطــقــة 
اأخرى  اأنواع  واإنتاج  النيلي  البلطي  اأ�سماك 

من الأ�سماك مثل اأ�سماك الزينة والكافيار.
الــ�ــســعــوديــة  اأن  اإىل  املــــوؤثــــرات  وتــ�ــســري   
�ستكون الأوىل عامليًا يف "اأف�سل ممار�سات 
املائي"  واأ�سبحت  واحــدة من  ال�ستزراع 

الأبي�ص  للروبيان  الرئي�سيني  رين  امل�سدِّ
تزيد  اإنتاجية  بطاقة  العامل  م�ستوى  على 

على 21 األف طن.

  قروض وتقنيات
قرو�سا  الزراعية،  التنمية   ويقدم �سندوق 
وهي  املائي،  ال�ستزراع  مل�ساريع  متويلية 
من  مغلق  حيز  يف  الأ�سماك  تربية  م�ساريع 
البحر  مياه  بحركة  ي�سمح  اجلوانب  جميع 
مفرخات  م�ساريع  اأو  الأقفا�ص،  واإىل  من 
لقطاع  ال�سندوق  دعم  وجتــاوز   ، الأ�سماك 
الرثوة ال�سمكية ب�سكل عام اأكرث من 11 األف 
ريال،  مليار   2.4 نحو  بلغت  بقيمة  قر�ص، 
تنوعت بني م�ساريع اأ�سماك وبي�ص الكافيار 

الروبيان  وتربية  والــروبــيــان  والأ�ــســمــاك 
وقــــــوارب الــ�ــســيــد ومــلــحــقــاتــهــا، وتــربــيــة 

الأ�سماك بنظام امل�سيجات.
 %  70 اإىل  القر�ص  قيمة  ال�سندوق  ويرفع 
التقنيات احلديثة  ت�ستخدم  التي  للم�ساريع 
الأن�سطة،  من  عــددا  الإقــرا�ــص  ي�سمل  حيث 
وهي: الأقفا�ص العائمة، مفرخات الأ�سماك، 
الأكوابونيك،  نظام  الــروبــيــان،  ا�ــســتــزراع 
تربية الأ�سماك يف املياه الداخلية بالأنظمة 
ي�ستفيد  املياه(، حيث  تدوير  )اإعادة  املغلقة 
ـــزراع املـــائـــي كــــاًل من  ـــت ـــس مـــن متـــويـــل ال�
امل�ساريع املتخ�س�سة )ال�سركات(، امل�ساريع 
املتخ�س�سة )الأفراد(، امل�ساريع املتخ�س�سة 

)اجلمعيات التعاونية(.

  موسم ومهرجان جازان
  ت�سهد منطقة جازان موا�سم عدة لل�سيد 
يعد واحًدا  " الذي  " الكّنة  ومنها مو�سم 
ي�سهد  حيث   ، ال�سيد  موا�سم  اأ�سهر  مــن 
 ، نوعيته  يف  وجـــودة  ال�سمك  يف  وفـــرة 
املحرتفني  ال�سيادين  مــن  ــاًل  ــب اإق ويــجــد 
اأ�سماك  تعد  فيما   ، واملتنزهني  والــهــواة 
الأ�سماك  اأ�سهر  من   " الكنعد   " ال�سرياك 
الذي  الكنة  توافًرا خالل مو�سم  واأكرثها 

ي�ستمر حتى نهاية �سهر يونيو .
ــم �ــســيــد الأ�ـــســـمـــاك يف  ــس ــنــوع مــوا� ــت وت
نحو  باإنتاج  ت�ستهر  التي  جــازان  منطقة 
�سنوًيا  الأ�سماك  من  مرتًيا  طًنا  األــف   11
البحر  على  املمتدة  الإقليمية  مياهها  عرب 
الأحمر املقدرة باأكرث من 250 كيلو مرًتا 
مركز  وحــتــى  �ــســمــاًل  ال�سقيق  مــركــز  مــن 
فر�سان،  جزر  جانب  اإىل  جنوًبا،  املو�سم 
وت�سمل تلك املوا�سم، مو�سم �سيد اأ�سماك 
الناجل والطرادي ، ومو�سم �سيد اأ�سماك 
الباغة، ومو�سم �سيد الروبيان، فيما يتم 
�سيد اأ�سماك البيا�ص وال�سعور والهامور 

والعربي على مدار العام .
على  ال�سيد  مهنة  �سياد   3200 وميار�ص 
جــــازان وجــزر  �ــســواحــل منطقة  ــداد  ــت ام
�سيد  مــرفــاأ   17 مــن  م�ستفيدين  فر�سان، 
منطقة  �ــســواحــل  امــتــداد  عــلــى  منت�سرة 

جازان.
البيئة  وزاره  فـــرع  اأطــلــق  اأن  و�ــســبــق   
واملياه والزراعة مبنطقة جازان مبادرة 
�سمو  �سّلم  ال�سيد" حيث  مهنة  "لتوطني 
اأمــــري املــنــطــقــة قــــوارب �ــســيــد لــعــدد من 
�سيادي الأ�سماك باملنطقة دعًما لتحقيق 
اأهــــداف املـــبـــادرة. ويــقــوم كــذلــك مركز 
بالإ�سراف على  ال�سمكية  الرثوة  اأبحاث 
ال�سيد باملنطقة واإ�سدار وجتديد  قطاع 
و�سائل  ا�ــســتــخــدام  وتنظيم  الــرخــ�ــص  
مهرجان  جــــازان  ت�سهد  كــمــا   . الــ�ــســيــد 
يقام  �سياحي  مهرجان  وهــو   ، احلــريــد 
فر�سان،  جــزر  يف  �سنوية  احتفالية  يف 
احلريد  لأ�سماك  جتمع  عن  عبارة  وهــو 
فعالياته  ، وتتنوع  الببغائية(  )الأ�سماك 

الحتفالية.

أسماء وروبيان الشرقية
 تغذي املنطقة ال�سرقية اأ�سواق اململكة بـ 70 
�سنويًا،  والروبيان  الأ�سماك  من  طن  األــف 
 600 عــن  يــزيــد  بــطــول  �سواحلها  وتــ�ــســّم 
اأكــرث من   ، العربي  مــرتًا على اخلليج  كيلو 
130 �سنفًا من الأ�سماك والروبيان واإنتاج 
املزارع ال�سمكية التي تغذي اأ�سواق اململكة 
وخارجها باأكرث من 70 األف طن، حيث يعد 
البيئات  اأكــرث  مــن  العربي  اخلليج  �ساحل 
والروبيان،  لالأ�سماك  احلا�سنة  البحرية 
مياهه  ونقاوة  دفء  من  به  ميتاز  ملا  وذلــك 

وغناه بالتنوع الغذائي.
واملـــيـــاه  الــبــيــئــة  وزارة  فــــرع  وبــحــ�ــســب 
 50 نحو  حتــديــد  مت   ، باملنطقة  ــزراعــة  وال
امل�سموح  والــروبــيــان  الأ�ــســمــاك  مــن  �سنفًا 
تراعي  نظامية  اإجــــراءات  وفــق  ب�سيدها 
الــــوزن واحلــجــم ومــو�ــســم الــ�ــســيــد، وذلــك 
وا�ستدامة  القيمة  على  احلــفــاظ  اأجــل  مــن 
والروبيان  الأ�سماك  من  الغذائي  املخزون 

والق�سريات لالأجيال.
اأ�ــســواق  ثـــالث  ال�سرقية  املنطقة  وتــ�ــســم   
باجلملة  والروبيان  الأ�سماك  لبيع  رئي�سية 
يف كـــل مـــن �ــســوق الــ�ــســمــك الــرئــيــ�ــص يف 
حمــافــظــة الــقــطــيــف الـــتـــي تــعــد مـــن اأكـــرب 
الأو�ـــســـط،  الــ�ــســرق  منطقة  يف  ـــواق  الأ�ـــس

اجلبيل،  حمافظة  يف  الأ�سماك  و�سوق 
حا�سرة  يف  الأ�سماك  �سوق  تليه 

اأ�ــســواق  اإىل  اإ�سافة  الــدمــام، 
من  عــدد  يف  التجزئة  بيع 

مـــدن املــنــطــقــة، وتــقــدر 
الـــقـــيـــمـــة الــ�ــســوقــيــة 

والروبيان  لالأ�سماك 
بــقــرابــة 900  ــدر  ــق ت
مليون ريال �سنويًا ، 
بيع  اأ�سواق  تعد  كما 
والروبيان  الأ�سماك 

بــاملــنــطــقــة مـــن اأكـــرب 
املنتجة  اململكة  اأ�سواق 

واملــ�ــســتــوردة لــالأ�ــســمــاك 
والــروبــيــان واملــ�ــســدرة اإىل 

خمتلف مدن وحمافظات اململكة 
ودول اخلليج العربي.

استثمارات.. وأرزاق من خيرات البحر

قفزة كبيرة لالستزراع السميك وصادرات روبيان بجودة عالية

جدة - البالد   
الرثوة ال�سمكية مكون اأ�سا�سي يف منظومة 
املنتجات  ، وتعد  اململكة  الغذائي يف  الأمن 
الــبــحــريــة مــ�ــســدر غــــذاء �ــســحــي ومــتــنــوع 
ميثل  القت�سادي  اجلانب  وعلى   ، لل�سكان 
ن�ساط ال�سيد ا�ستثمارا اقت�ساديا ، واأرزاق 
املــواطــنــني  مـــن  الــ�ــســيــاديــن  لآلف  عــيــ�ــص 
وبيع  وجتــارتــه  ال�سيد  مبهنة  املرتبطني 
املتخ�س�سة  املطاعم  م�ساريع  وكــذا  اأدواتــه 
القطاع  يعد  ــذا  ل  ، البحرية  املــاأكــولت  يف 
جزء من خارطة ال�ستثمار والناجت املحلي 
وت�سرف  الــوطــنــي.   لالقت�ساد  الإجــمــايل 
وكالة الرثوة ال�سمكية بوزارة البيئة واملياه 
والزراعة،على جميع ما يتعلق بال�سيادين، 

وو�سائط ال�سيد ومرافئه.

خيرات
 البحر بجدة

الأحمر جدة منذ  البحر  ارتبطت عرو�ص 
اإحــدى  و�سميت   ، البحر  بثقافة  الــقــدم 
حاراتها القدمية بـ "حارة البحر" ، ويعّد 
نقطة  "البنقلة"  املــركــزي  ال�سمك  �سوق 
التقاء جتار الأ�سماك منذ الِقدم، واكت�سب 
التاريخية  �سهرة وا�سعة لدى زوار جدة 
يحملها  الــتــي  الـــبـــارزة  املــكــانــة  نتيجة 
الأ�ــســواق  من  ولقربه  التاريخ،  مر  على 
زال  ومــا   ، الــتــجــاري  واملــيــنــاء  ال�سعبية 
ل�سراءاملنتجات  مف�سال  خــيــاٍرا  ال�سوق 
�ساعات  اأوىل  مع  ت�سل  حيث   ، البحرية 
�ساطئ  اإىل  ال�سيادين  مراكب  ال�سباح 
املتعددة  الأ�سناف  حتمل  الأحمر  البحر 
ــان وغــريهــا من  ــي ــروب مــن الأ�ــســمــاك وال

املاأكولت البحرية.
ويعّد ال�سوق املركزي هو الأكرب من نوعه 
األف   30 عن  تزيد  مب�ساحة  املنطقة  يف 
 2600 يقارب  ما  فيه  وُي�سخ  مربع،  مرت 
والبحرية  ال�سمكية  املنتجات  مــن  طــن 

املحلية وامل�ستوردة �سهريًا.



 المملكة مركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية

التحرك الدولي يردع انتهاكات الحوثي

امل�سافرين  ع��دد  زي���ادة  اململكة  ت�ستهدف  ذل��ك  ���س��وء  على   
ع��ل��ى اخل���ط���وط اجل���وي���ة ال��دول��ي��ة مب���ق���دار 10 اأ���س��ع��اف 
العابر  ال��دويل  للمرور  اململكة  مطارات  ي�ستخدمون  الذين 
حركة  م�ساعفة  اإىل  تطلعها  مع  العقد،  بنهاية  )الرتانزيت( 

الركاب ال�سنوية 3 مرات.
الكربى  امل�����س��روع��ات  م��ن  ح��زم��ة  الإ�سرتاتيجية  وتت�سمن 
والجتماعية،  القت�سادية  امل�ستهدفات  لتحقيق  نة  املمِكّ
يف  املوؤ�س�سي  العمل  لتعزيز  فاعلة  حوكمة  من��اذج  واعتماد 
منظومة النقل، ومبا يتفق مع تغري م�سمى الوزارة من وزارة 

النقل اإىل وزارة النقل واخلدمات اللوج�ستية.
 لقد اأكد �سمو ويل العهد ، اأن هذه الإ�سرتاتيجية �ست�سهم يف 
النقل واخلدمات  الب�سرية والفنية يف قطاع  القدرات  تعزيز 
العاملي،  بالقت�ساد  الرتباط  و�ستعزز  باململكة،  اللوج�ستية 
ومتكن بالدنا من ا�ستثمار موقعها اجلغرايف الذي يتو�سط 
تاأ�سي�س  خ��الل  من  اقت�سادها؛  تنويع  يف  الثالث  ال��ق��ارات 
منظومات  وبناء  اللوج�ستية،  اخلدمات  من  متقدمة  �سناعة 
تناف�سية  عمل  مناذج  وتطبيق  اخلدمات،  من  اجل��ودة  عالية 
لتعزيز الإنتاجية وال�ستدامة يف قطاع اخلدمات اللوج�ستية؛ 
 ،2030 اململكة  روؤي��ة  برامج  يف  رئي�سيًا  حم��ورًا  بو�سفه 
نًا للقطاعات القت�سادية، و�سول لتحقيق  وقطاعًا حيويًا ممِكّ

التنمية امل�ستدامة.
البنى  تطوير  على  ت��رك��ز  الإ�سرتاتيجية  اأن  �سموه  وب��ن 
اللوج�ستية  العديد من املن�سات واملناطق  التحتية، واإطالق 
وتعزيز  م��ت��ط��ورة،  ت�سغيل  اأن��ظ��م��ة  وتطبيق  امل��م��ل��ك��ة،  يف 
ال�سراكات الفاعلة بن املنظومة احلكومية والقطاع اخلا�س 
لتحقيق اأربعة اأهداف رئي�سة هي: تعزيز مكانة اململكة كمركز 
لوج�ستي عاملي، والرتقاء بجودة احلياة يف املدن ال�سعودية، 

وحتقيق التوازن يف امليزانية العامة، وحت�سن اأداء اجلهاز 
لت�سبح  ال�سعودية  العربية  باململكة  والنهو�س   ، احلكومي 
يف املرتبة اخلام�سة عامليًا يف احلركة العابرة للنقل اجلوي، 
جانب  اإىل  دولية،  وجهة   250 من  لأك��ر  الوجهات  وزي��ادة 
مثل  الأخرى  القطاعات  ناقل وطني جديد، مبا ميكن  اإطالق 
الوطنية،  م�ستهدفاتها  حتقيق  من  وال�سياحة  والعمرة  احلج 
ق��درات  رف��ع  اإىل  الإ�سرتاتيجية  �ست�سعى  ذل��ك  اإىل  واإ�سافة 
قطاع ال�سحن اجلوي من خالل م�ساعفة طاقته ال�ستيعابية 

لت�سل اإىل اأكر من 4.5 مالين طن.

حزمة المبادرات
حزمة  امل���دين،  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأط��ل��ق��ت  اأن  �سبق    
يف  متنوعة  وقطاعات  �سرائح  ت�ستهدف  نوعية  م��ب��ادرات 
جمالت الطريان املدين واخلدمات اللوج�ستية، وذلك �سمن 
اللوج�ستية،  واخلدمات  الوطنية  ال�سناعات  تطوير  برنامج 

اأحد برامج روؤية اململكة 2030، الهادف لتحويل اململكة اإىل 
قوة �سناعية رائدة ومن�سة لوج�ستية عامليا.

لتعزيز  وا�سرتاتيجيتها  روؤيتها  خ��الل  من  الهيئة  وت�سعى 
وت��ط��وي��ر ال�����س��ن��اع��ات ال��وط��ن��ي��ة يف جم���ال ال��ن��ق��ل اجل���وي، 
العاملية  ال�سالمة  معايري  اأدق  وف��ق  اآم��ن��ة  اأج���واء  وحتقيق 
متقدمة  ع�سرية  بخدمات  عاملية  م��ط��ارات  منظومة  وبناء 
الرحمن  و�سيوف  امل�سافرين  من  امل�ستهدفة  الفئات  خلدمة 
والأر�سية  اجلوية  باخلدمات  املعنية  لل�سركات  بالإ�سافة 

املحلية والعاملية.
النحو  على  امل��ب��ادرات  ج��اءت  امل�ستهدفات  ه��ذه  ولتحقيق    
النمو يف  لتلبية توقعات  "اإن�ساء وتو�سعة املطارات  التايل: 
�سالمة  م�ستويات  اأعلى  "حتقيق  احلركة اجلوية"، ومبادرة 
ال�سحن اجلوي  قطاع خدمات  "حترير  الطريان" ، ومبادرة 
"تطوير  وم��ب��ادرة  ال�ستيعابية"،  طاقته  وزي���ادة  الأر�سية 
الأج��واء  ا�ستخدام  كفاءة  لرفع  املالحة  واإج����راءات  اأنظمة 

املمار�سات  اأف�سل  "تطبيق  ومبادرة  للطريان"،  ال�سعودية 
اجلوي  النقل  تذاكر  واأ�سعار  الرحالت  جدولة  يخ�س  فيما 

الداخلي ودعم امل�سارات الإلزامية املنخف�سة احلركة ".
"دعم  مبادرة  جاءت  القطاع  يف  الوظائف  لتوطن  وحتقيقًا 
منها،  اجل��دي��دة  ذل��ك  يف  مب��ا  ال�سعودية،  ال��ط��ريان  �سركات 
اخلدمات  توطن  لت�سريع  القطاع"،  يف  التوظيف  لتعزيز 
امل�ساندة يف �سناعة الطريان وتخريج طالب وطالبات على 
اأف�سل  "تطبيق  مبادرة  وكذلك   ، التاأهيل  من  م�ستوى  اأعلى 
املمار�سات العاملية يف التكنولوجيا والبتكار لتح�سن اأداء 
القطاع وجتربة العميل" و�سعيا لتحقيق ر�سا العمالء جاءت 
املطارات"،  يف  الإجمالية  العمالء  جتربة  "حت�سن  مبادرة: 
مطارات  يف  العمالء  جتربة  وحت�سن  تعزيز  اإىل  الهادفة 
م�ستوى  وحت�سن  ال��ع��م��الء  خ��دم��ات  تطوير  ع��رب  اململكة 
باملطارات  العاملة  احلكومية  اجلهات  واإج���راءات  خدمات 

كاجلوازات واجلمارك.

خطوات متقدمة لالستراتيجية الوطنية 

اعتداءات المليشيا مستمرة.. الحكومة اليمنية:

جدة - البالد
ا�سرتاتيجتها  تطبيق  اململكة  ت��وا���س��ل   
اللوج�ستية،  واخل��دم��ات  للنقل  الوطنية 
التي �سبق واأطلقها �سمو الأمري حممد بن 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ويل العهد، 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س 
رئي�س  والتنمية،  القت�سادية  ال�����س��وؤون 
اللجنة العليا للنقل واخلدمات اللوج�ستية 
اإىل  ال�سرتاتيجية  وتهدف  الله-،  -حفظه 
لوج�ستًيا  م��رك��ًزا  اململكة  مكانة  تر�سيخ 
والرت��ق��اء  ال��ث��الث،  ال��ق��ارات  يربط  عاملًيا 
وتعزيز  ك��اف��ة،  النقل  وو���س��ائ��ل  بخدمات 
التكامل يف منظومة اخلدمات اللوج�ستية 
ل��دع��م م�سرية  ال��ن��ق��ل احل��دي��ث��ة  واأمن�����اط 

التنمية ال�ساملة يف اململكة.

عدن - البالد
ت��ت��م��ادى م��ل��ي�����س��ي��ا احل���وث���ي الإره���اب���ي���ة يف 
احلكومة  دف��ع  ما  الأمم��ي��ة،  للهدنة  خروقاتها 
ومبعوثها  امل��ت��ح��دة  الأمم  مل��ط��ال��ب��ة  اليمنية 
اجلاد  بالتحرك  غ��رون��دب��رغ،  هان�س  اخلا�س 
واحل��ق��ي��ق��ي ل����ردع الن��ت��ه��اك��ات واخل���روق���ات 
منذ  للهدنة  واملت�ساعدة  امل�ستمرة  احلوثية 

اللحظات الأوىل لدخولها حيز التنفيذ.
لوكالة  وفقا  م�سوؤول  حكومي  م�سدر  وق��ال 
وترية  "ت�ساعد  اإن  الر�سمية:  اليمنية  الأنباء 
الع���ت���داءات احل��وث��ي��ة ال�����س��اف��رة ال��ت��ي بلغت 
ذروتها يف ا�ستهداف اإدارة اأمن  تعز بالطريان 
امل�سري، ما اأدى اإىل اإ�سابة 10 اأ�سخا�س بينهم 
الأط��ف��ال  ب��ن  وهلع  م��ادي��ة  واأ���س��رار  مدنيون 
احلديقة  يف  الفطر  بعيد  حتتفل  التي  والأ�سر 
احلوثية  اخل��روق��ات  اأن  م��وؤك��دا  املجاورة"، 
املتحدة  الأمم  ي�سع  الأممية  للهدنة  املتكررة 
واملجتمع الدويل اأمام اختبار حقيقي جلديتها 
لال�ستجابة  احلوثي  ملي�سيا  على  ال�سغط  يف 

جلهود ال�سالم.
الع��ت��داءات  ا�ستمرار  اأن  اإىل  امل�سدر  ولفت 
للهدنة  احرتامها  وع��دم  احلوثية  الإره��اب��ي��ة 
منذ  املتحدة  الأمم  ترعاها  ال��ت��ي  الإن�سانية 
التنفيذ،  ح��ي��ز  ل��دخ��ول��ه��ا  الأوىل  ال��ل��ح��ظ��ات 
وت��ن�����س��ل��ه��ا ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ الل���ت���زام���ات ال��ق��ائ��م��ة 

عن  احل�����س��ار  رف���ع  مقدمتها  ويف  مب��وج��ب��ه��ا 
تعز، متثل نهج و�سلوك امللي�سيا وداعميها يف 
ال�سيا�سي  واحل��ل  ال�سالم  فر�س  كل  تقوي�س 
رفع  ���س��رورة  على  م�����س��ددا  اليمنية،  ل��الأزم��ة 

احل�����س��ار ب�����س��ك��ل ف����وري ع���ن حم��اف��ظ��ة تعز 
مبوجب بنود الهدنة.

م��ن ج��ه��ت��ه، اع��ت��رب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة اليمني 
"خرقا  احل��وث��ي،  الهجوم  م��ب��ارك،  ب��ن  اأح��م��د 

والهدنة  الإن�����س��اين  ال���دويل  للقانون  �سافرا" 
وقال:  اليمن.  يف  املتحدة  الأمم  ترعاها  التي 
الإن�ساين  ال��دويل  للقانون  �سافر  خرق  "يف 
وللهدنة،  ميلي�سيا احلوثي ت�ستهدف اإدارة اأمن 

 10  تعز بالطريان امل�سري، ما اأدى اإىل اإ�سابة 
الأطفال  بن  وهلع  مادية  واأ���س��رار  اأ�سخا�س 
احلديقة  يف  الفطر  بعيد  حتتفل  التي  والأ�سر 
اليمني:  اخلارجية  وزي��ر  اأ�ساف  املجاورة". 
و�ستتحمل  ل��ل�����س��الم،  ن��اف��ذة  ال��ه��دن��ة  "متثل 

امليلي�سيات م�سوؤولية تقوي�س هذه الفر�سة.
مليلي�سيا  ت��اب��ع��ة  ة  م�����س��رَيّ ط���ائ���رة  وق�����س��ف��ت 
م��ن حميط  بالقرب  ال��ق��ي��ادة  ���س��ارع  احل��وث��ي، 
من  ال��رغ��م  على  ت��ع��ز،  حمافظة  �سرطة  اإدارة 
اأمني،  م�سدر  واأف��اد  الأممية.   الهدنة  �سريان 
ة احل��وث��ي��ة اأط��ل��ق��ت م��ا ي��ق��ارب 4  اأن امل�����س��رَيّ
ق��ن��اب��ل، ن��ت��ج ع��ن��ه��ا اح����رتاق ط��ق��م��ن تابعن 
مدنية،  مركبات   4 ت�سررت  كما  الأمن،  لإدارة 
اإحداها تعر�ست لتدمري �سبه كلي بعد ا�ستعال 
حمافظة  اأمن  اإدارة  طالبت  فيما  فيها،  النريان 
موقف  باتخاذ  الرئا�سي  القيادة  جمل�س  تعز، 
على  ردًا  احلوثي  ميلي�سيا  �سد  ورادع  ح��ازم 

ا�ستهدافها ملبنى الإدارة.
الأمن  لإدارة  التابع  الإعالمي  املركز  وق��ال 
اإن ميلي�سيا احلوثي ا�ستهدفت مركز القيادة 
واإدارة  �سيتي  ج���اردن  حديقة  ب��ن  ال��واق��ع 
ط��ريان  بوا�سطة  ق��ذائ��ف  ب��اأرب��ع  ال�سرطة 
وحميطها  احل��دي��ق��ة  ازدح����ام  اأث��ن��اء  م�سري 
للتنزه  قدموا  والأط��ف��ال  الأ���س��ر  من  مبئات 

وق�ساء اإجازة العيد.
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جدة - البالد
ــة مبــنــطــقــة مــكــة املــكــرمــة  ــي كــثــفــت جــمــعــيــة منـــاء الأهــل
ملن  "فطرتي  الفطر  زكــاة  م�سروع  لتنفيذ  جمهوداتها 
وذلــك  املو�سمية؛  م�ساريعها  اأكـــر  كــاأحــد  ي�ستحقها" 
خلدمة اأكرث من 75.000 م�ستفيد يف خمتلف حمافظات 
املنطقة واملراكز والقرى والهجر التابعة لها؛ بال�سراكة 
تنفيذ  على  اجلمعية  تعمل  حيث  اإح�سان؛  من�سة  مع 
الإتقان، ل�سمان تذليل كل  باأعلى درجات  هذا امل�سروع 

التحديات التي تواجه فرق العمل امليدانية.

الدمام- البالد
ت�سدرت اخلبزة اجلنوبية احتفال اأهايل قرية الأ�ستاء التابعة 
و�سط  وذلــك  املبارك،  الفطر  عيد  يف  بزهران،  القرى  ملحافظة 
رجال  من  وعــدد  واأبنائها  القرية  كبار  بح�سور  مميزة  اأواء 
حر�سوا  الذين  والجتماعية  القيادية  وال�سخ�سيات  الأعمال 
التهاين  تبودلت  وقــد  ال�سعيد،  العيد  يــوم  يف  امل�ساركة  على 

ال�سنوية  كعادتهم  وال�سغار  الكبار  الأهــايل  بني  والتريكات 
الأكــات  تقدمي  يف  وامل�ساركة  الزيارات  خال  من  الأعياد  يف 
معها  يكون  التي  والعريكة  اجلنوبية  اخلبزة  مثل  ال�سعبية؛ 
اأنـــواع  تــقــدمي  اإىل  بــالإ�ــســافــة  بــيــت،  كــل  يف  والع�سل  ال�سمن 
التهاين  الأهــايل  يتبادل  حيث  والكيك؛  واحللويات  الفواكه 

بالعيد ال�سعيد، بطريقتهم اخلا�سة.

جمعية" نماء" تنفذ مشروع "فطرتي لمن يستحقها"

الخبزة الجنوبية تتصدر عيد أهالي قرية األشتاء بزهران

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

جدة- عبدالهادي املالكي
على  العمري  غــرمــان  املــواطــن  حــر�ــص 
ب�سحبة  املبارك  الفطر  بعيد  الحتفال 
ونقل  جــدة،  مبحافظة  واأحفاده  اأبنائه 

بالعيد  تهنئتهم  واأبــــنــــاوؤه   الــعــمــري 
كافة،  ال�سعودي  ال�سعب  اإىل  ال�سعيد 
نعمة  وطننا  على  يــدمي  اأن  الله  و�ــســاأل 
الأمن والأمان، يف ظل قيادتنا الر�سيدة.

مكة املكرمة- اأحمد الأحمدي
التنفيذية  اللجنة  واأع�ساء  رئي�ص  ــام  اأق
حلـــي الــ�ــســبــيــكــة مبــكــة املــكــرمــة احلــفــل 
بالعيد  احلــي  لأهـــايل  الأول  الجتماعي 

من  كبري  عــدد  بح�سور   – املكرمة  مبكة 
من  وعــدد  املكرمة،  مكة  واأعــيــان  وجهاء 

عمد اأحياء مكة.
الذي  واملــوروث،  اإلرث  احلفل  وت�سمن 

كان يف حارة ال�سبيكة مبكة املكرمة، من 
�سوبيا عم �سعيد خ�سري، وحلويات العم 
اأحمد حلواين، وبليلة ال�سبيكة، بالإ�سافة 

اإىل �سور تراثية عن حارة ال�سبيكة.

العمري يحتفل مع أبنائه بعيد الفطر

 العقيلي يعقد قرانه 

مدير مدرسة النور يكرم المتفوقين

أهالي الشبيكة يقيمون االجتماع األول بالعيد 

جدة - البالد
بعقد  العقيلي  زيــلــعــي  فــرا�ــص  احــتــفــل 
قرانه، على ابنة فايز �سامل الوجيه، يف 
الأقــارب  من  عــدد  ح�سور  و�سط  جــدة، 
ـــدقـــاء، الــذيــن قــدمــوا الــتــهــاين  والأ�ـــس

والتريكات للعرو�سني.
�سعادته  عن  فرا�ص  العرب�ص  عر  وقــد 
كل  يتمناها  التي  ال�سعيدة  الليلة  بهذه 
اأن  القدير  العلي  الله  من  متمنني  �ساب، 

يدمي عليه ال�سعادة والتوفيق.

حممد قا�سم - املدينة املنورة
ماجد  اأ.  البتدائية  النور  مدر�سة  مدير  كــرم 
وهم  ابتدائي،  الأول  ال�سف  جنوم  الغامدي 
النخلي  وح�سن  الــدو�ــســري  اأنــ�ــص  ــطــاب:  ال

وعلي املحي�سن.

التهنئة للطاب املتفوقني  وقدم مدير املدر�سة 
املزيد  لهم  متمنيًا  الإجناز والتفوق،  على هذا 
قدراتهم،  لتنمية  املقبلة  الفرتة  يف  التميز  من 
طريق  اأول  على  وو�سعهم  مواهبهم،  و�سقل 

التفوق.

�أخبارهم

غربي،  ممدوح  بن  الراء  املحامي  يحتفل 
ــى ابـــنـــة غـــازي  بـــزفـــافـــه عــل

ال�سهر،  هــذا  يف  املقاطي 
ــاأحــد قــ�ــســور الأفــــراح  ب
مبكة املكرمة، وقد وزع 
الغربي رقاع الدعوات 

ـــــــاء  ـــــــدق ـــــــاأ�ـــــــس ل
واملــــــــعــــــــارف 

ملــ�ــســاركــتــه 
فرحته.

زفاف الغربي

ال�سوؤون  من�سوبي  من  وداع،  اأحمد  بكر  رزق 
وحــرمــه  الــوطــنــي  احلــر�ــص  بــــوزارة  ال�سحية 
اتــفــقــا على  ــــر  ـــود ذك مبـــول
)مــ�ــســطــفــى(  ت�سميته 
على ا�سم عمه املتوفى. 
ــه الـــــبـــــاري، عــز  ــل جــع
ــيــد  وجـــــل، مـــن مــوال
وقــرة  ال�سعادة 

عني لهما.

بوفاة  النمر  عبداللطيف  الأعــمــال  رجــل  فجع 
املـــنـــطـــقـــة  يف  ــــــه  ــــــدت وال

الـــ�ـــســـرقـــيـــة. تــغــمــدالــلــه 
بوا�سع رحمته،  الفقيدة 
واأ�سكنها ف�سيح جناته، 

واألـــــــهـــــــم اأهـــلـــهـــا 
وذويها ال�سر 

وال�سلوان.

نال الباحث حممد بن عبدالله الطريفي البقمي، 
»التعليم  اإدارة  �ص  تخ�سّ يف  الدكتوراه  درجة 
العايل« بتقدير »ممتاز«، مع التو�سية بطباعة 

وتداولها  الر�سالة 
بــــني اجلـــامـــعـــات 
البحث  ومـــراكـــز 

ـــــمـــــي، مـــن  ـــــعـــــل ال
الإدارة  قــ�ــســم 

لتخطيط  ا و
الـــــرتبـــــوي 
اأم  بجامعة 

القرى.

مصطفى يف بيت وداع

والدة النمر يف ذمة اهلل

الدكتوراه للبقمي

فريق كشافة مكة يزور المطوف التربوي كاتب
مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي

قام وفد من فريق ك�سافة �سباب مكة املكرمة بجمعية مراكز الأحياء 
كاتب،  اأمــني  فـــوؤاد حممد  الــرتبــوي  املــطــوف  بــزيــارة  املكرمة  مبكة 
والطمئنان  لل�سام  اآ�سيا  جنوب  دول  حجاج  �سركة  من�سوبي  من 
للمجتمع  قدمه  ملا  له؛  والعرفان  ال�سكر  وتقدمي  �سحته  وعلى  عليه 
احلرام  الله  بيت  حجاج  خدمة  جمال  يف  املجتمعية،  وامل�سوؤولية 
من  العديد  تنفيذ  يف  ودوره  مكة،  واأهـــايل  ـــزوار  وال واملعتمرين 
امل�ساريع الإن�سانية والتطوعية واملجتمعية واخلريية والجتماعية.

الريا�ض- البالد
جــدة  مــــرور  اإدارة  مــديــر  احــتــفــل 
ح�سن  حمــمــد  الــــلــــواء  الــ�ــســابــق 
املهند�ص  جنله  بتخرج  القحطاين، 
كلية  من  اأول  برتبة مازم  عبدالله 

امللك عبدالعزيز احلربية.
ــقــحــطــاين الــتــهــاين  وقــــد تــلــقــى ال
ــــــــــارب  والـــــتـــــريـــــكـــــات مـــــن الأق

والأ�سدقاء.

 القحطاني يحتفي بتخرج عبدهللا

الشرقاوية يستقبلون العيد بطريقتهم الخاصة 
الدمام- البالد

ال�سرقية  الأهايل يف  بالعيد بني  يختلف الحتفال 
التي  الــزيــارات  يف  والتقاليد  الــعــادات  حيث  من 
ال�ساعات  حتى  ومتتد  الباكر،  ال�سباح  من  تكون 

الأخرية.
عــددا من  الــزهــراين  ا�ستقبل رجــب بن هندي  فقد 
الأقارب والأ�سدقاء الذين قدموا له التهنئة بالعيد 
اآل  ال�سعيد، كما ا�ستقبل �سباب بن �سعدي واأ�سرة 
اأجــواء  و�سط  املبارك  الفطر  بعيد  املهنئني  مذكر 
�سرقاوية مميزة؛ حيث عر اجلميع عن �سعادتهم 

بالعيد ال�سعيد.
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الريا�ض- البالد 
يد�سن منتخبنا ال�سعودي للمبارزة )ل�سالح ال�سايرب( م�ساركته يف بطولة 
العا�سمة  يف  اجلمعة،  اليوم  �ستنطلق  التي  وفــرق(  )فــردي  العامل  كاأ�س 
ال�سعودي  الأخ�سر  ميثل  حيث  اأيــام.   3 ملدة  وت�ستمر  مدريد،  الأ�سبانية 
الالعبون" عادل املطريي و�سعد البقمي وعلي البحراين واأحمد القديحي" 

بقيادة املدرب ماجد املطريي.
املنتخب  و�سيخو�س  دولــة،   30 من  لعبًا   232 البطولة  يف  ويتناف�س   
ال�سعودي اأوىل مواجهاته اليوم اجلمعة بالت�سفيات الأولية )الفردي( فيما 

جترى مناف�سات )الفرق( الأحد املقبل.   

في الجولة الـ 26 من دوري المحترفين..

االتحاد في ضيافة الفتح..
وديربي»الثالث« يجمع النصر والشباب

أخضر المبارزة يشارك في كأس العالم بأسبانيا 

النصر VS الشباب
نقطة   48 بـ  الثالث  الن�سر  بني  واحــدة  نقطة  تف�سل 
الديربي  ي�سعل  مــا  وذلــك   ،47 بـــ  الــرابــع  وال�سباب 
ولو  الــثــاين  للمركز  ي�سعد  الــفــائــز  �سيجعل  الـــذي 
)الليث( م�سرية رائعة يف دور  ب�سكل موؤقت. خا�س 
مت�سدرا  وتــاأهــل  اآ�سيا  اأبــطــال  لـــدوري  املجموعات 
خارجي  مبع�سكر  )العاملي(  اكتفى  فيما  جمموعته، 
الفريقان  الــوديــة.  املــبــاريــات  بع�س  خــاللــه  خــا�ــس 
البطولة  يف  للعب  مــوؤهــل  مــركــز  ل�سمان  يطمحان 
�سبابيا  انتهى  الذهاب  لقاء  املقبل.  املو�سم  القارية 

بهدف وحيد.

الفتح VS االتحاد
يحل الحتاد املت�سدر بـ 61 نقطة، �سيفا على الفتح 
والنقاط  الفوز  حتقيق  يف  اآمال  نقطة،   31 بـ  الثامن 
الثالث التي �ستقربه اأكرث من �سمان الفوز بالدوري، 
املقبلة  اجلولة  يف  الهالل  على  الفوز  �سيكون  حيث 
)النموذجي(  من  احلــذر  عليه  لكن  لتتويجه،  كافيا 
قبل  الأخــرية  الفي�سلي يف اجلولة  اأمــام  الــذي تعرث 

التوقف، ويطمح للتعوي�س ورد اعتباره من خ�سارته 
ذهابا )0-3(.

ضمك VS الهالل
مطاردة  يف  ال�سعيف  باأمله  للتم�سك  الــهــالل  ي�سعى 
الحتاد، وتعوي�س خ�سارته املفاجئة يف اللقاء املوؤجل 
يف  نقطة   49 عند  ر�سيده  اأوقــف  الــذي  الفيحاء  اأمــام 
مع  الدوري  اأول خ�سارة يف  به  الثاين، واأحلق  املركز 
فياأمل  نقطة،   42 بـ  اخلام�س  �سمك  اأمــا  ديــاز،  املــدرب 
ثالث  فوز  لتحقيق  واجلمهور  الأر�ــس  على  بالعتماد 
انتهت  الــذهــاب  مواجهة  الكبار.  مربع  من  به  يقرتب 

للهالل )0-2(.

أبها VS الفيصلي
يف اأول اختبار للفي�سلي بعد جناحه يف التاأهل لدور 
الـ 16 من دوري اأبطال اآ�سيا، يحل )فخر �سدير( الـ 11 
يف الرتتيب بر�سيد 28 نقطة، �سيفا على اأبها ال�سابع 
به  يح�سن  فوز  لتحقيق  الفي�سلي  وياأمل  نقطة،   32 بـ 

نقطتني  فقد  اأن  بعد  للفوز  اأبــهــا  ي�سعى  فيما  مــركــزه، 
بها  فاز  ذهابا  مواجهتهما  التوقف.  قبل  لقاء  اآخــر  يف 

)العنابي( بهدف وحيد.

الطائي VS الرائد
ي�ستقبل الطائي �ساحب املركز الـ 12 بـ 27 نقطة، �سيفه 
الرائد التا�سع بـ 29 نقطة، ويبحث )�سائد الكبار( عن 
الرائد  يــاأمــل  فيما  اآخــر 4 جـــولت،  فــوز غــاب عنه يف 
خ�سارتني  بعد  الــفــوز  وحتقيق  جماهريه  مب�ساحلة 

متتاليتني. لقاوؤهما ذهابا فاز به الرائد )0-4(.

الحزم VS الفيحاء
ي�سعى احلزم متذيل الرتتيب بـ 14 نقطة لفوز معنوي 
يف  نظيف،  بهدف  ذهــابــا  خ�سارته  مــن  العــتــبــار  ورد 
حني ي�سعى الفيحاء الذي �سعد للمركز ال�ساد�س بـ 33 
الثالثاء  املوؤجل  اللقاء  الهالل يف  نقطة بعد فوزه على 
مركزه  به  يعزز  الــتــوايل،  على  ثــان  فــوز  اإىل  املا�سي، 

ويوؤكد متيزه هذا املو�سم باأقوى خط دفاع.

جدة - هالل �سلمان
ت�ستكمل اجلمعة وال�سبت اجلولة الـ 26 من دوري كاأ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني بـ 6 مباريات، حيث يحل الحتاد املت�سدر 
�سيفا على الفتح يف الـ 6:50 م�ساء اجلمعة، ويحل الفي�سلي �سيفا على اأبها يف الـ 7:10 م�ساء، قبل اأن تتجه الأنظار اإىل الديربي 
الذي يجمع الن�سر وال�سباب يف الـ 8:50 م�ساء، ويف لقاءات ال�سبت يحل الهالل �سيفا على �سمك يف الـ 7:10 م�ساء، وبعدها بـ 10 

دقائق تنطلق مباراة احلزم والفيحاء، ثم ي�ست�سيف الطائي نظريه الرائد يف الـ 8:50 م�ساء.

جدة - هالل �سلمان - ت�سوير - عبدالرحمن اخلزمي

عاد فريق الأهلي بتعادل �سعب من ميدان م�سيفه الباطن 
اأم�س)2-2( يف اجلولة الـ 26 من دوري املحرتفني.

�سجل الأنغويل فابيو اأبرو هدف التقدم للباطن يف الدقيقة 
29 من ركلة جزاء، واأهدر عبدالرحمن غريب اأخطر فر�س 
اأ�سحاب  بتقدم  ال�سوط  لينتهي   ،)39 )د  لالأهلي  التعادل 

الأر�س بهدف.
ومع مطلع ال�سوط الثاين، اأ�ساع غريب فر�سة اأخرى بعد 
انفراد باحلار�س )د 47(،  ثم �سجل اإدواردو هدف التعادل 
لالأهلي بكرة خلفية رائعة )د 65(، وكاد جمر�سي اأن ي�سجل 
كامبانيا  احلار�س  �سدها  كرته  لكن  الأهلي  اأهــداف  ثــاين 
طريق  عــن  الــثــاين  الــهــدف  �سجل  الباطن  لكن   ،  ،)72 )د 
يف  ع�سريي  هيثم  وجنــح   ،)77 )د  العرياين  عبدالعزيز 
اإدراك التعادل لالأهلي )د 85(، لينتهي اللقاء بالتعادل )2-

2(، لريفع الأهلي ر�سيده اإىل 29 نقطة والباطن اإىل 26.
ـــريا عـــلـــى مــ�ــســيــفــه  ـــب ــــــوزا ك ـــق التــــفــــاق ف ـــري ـــق ف وحـــق
هدفني  �سليتي  نعيم  التون�سي  له  �سجل  الــتــعــاون)0-4(. 
جــزاء(  ركلة  )مــن  الكويكبي  وحممد  نياكاتي  والفرن�سي 
لريفع ر�سيده اإىل 27 نقطة وي�سعد للمركز الـ 12 موؤقتا، 

فيما جتمد ر�سيد التعاون عند 26 نقطة.

الهالل في اختبار ضمك.. وأبها يستضيف الفيصلي

األهلي يتعادل مع الباطن واالتفاق يكتسح التعاون



  

حاوره- في�صل الرقيبة 
ا راأيه ووجهة نظره اخلا�سة فيما يقابله يومًيا يف معرتك احلياة؛ �سواء  لكل مَنّ

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 " البالد" عرب" وجهة نظر" املحلل 

الريا�سي والعب الهالل ال�سابق اأحمد 
احلربي.

ظر
ة ن

جه
المحلل الرياضي والالعب السابق أحمد الحربي لـ"            ":و

االأهلي اإدارة  يف  • النفيعي 
- ال.

جل��ن��ة  يف  احل����م����ي����داين   •
االن�سباط

- نوعا ما.
احتاد  رئا�سة  يف  امل�سحل   •

القدم
- وفق بن�سبة كبرية.

• ال�سوي�سري مانويل نافارو 
يف رئا�سة جلنة التحكيم

- ال.
دورينا يف  الفار  • تقنية 

- اأقل من املاأمول.

خادم  بكاأ�س  للتتويج   •
احلرمني ال�سريفني

- الهالل.
بن  حممد  االأمري  دوري  كاأ�س  ببطولة  • للفوز 

�سلمان
- الهالل.

الدوري هداف  لقب  • حل�سم 
- اإيغالو.

الدرجة  لدوري  �ستهبط  التي  الثالثة  الفرق   •
االأوىل

- احلزم والتعاون والباطن.

�سعودي • العب 
- نواف التمياط.

�سعودي • حكم 
- عبدالرحمن الزيد.

�سعودي • اإجناز 
- كاأ�س العامل للنا�سئني.

وطني • مدرب 
- الزياين.

ريا�سي • معلق 
- فهد العتيبي.

ن�����اد  رئ�����ي�����������س   •
�سعودي

عبدالله بن �سعد.
م���������ب���������اراة   •

ملنتخبنا
- لقاء االأخ�سر مع 
الكويت يف كاأ�س اأ�سيا 

يف لبنان.
مباراة   •

لفريقك املف�سل اأو الأندية اأخرى.
- الهالل مع وي�سرتن �سيدين. 

حمدالله اأم  • الن�سر 
- الن�سر. 

العطوي اأم  • االتفاق 
- كالهما.

�سامو�سكا اأم  • ال�سباب 
- مل تت�سح الروؤية بعد!!

العوي�س   حممد  اأم  • االأهلي 
- االأهلي

���س��ع��ود  اأم  االحت���������اد   •
عبداحلميد

- االحتاد.
جوميز اأم  • الهالل 

- مل يخ�سر اأحد.
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لماذا تأخر؟النصيحة بالش

كيف ترى؟

هل نجح؟

من ترشح؟

لن يتكرر

من خسر اآلخر؟

مع  ه��ا���س��ي  ع��ق��د  اإل���غ���اء   •
االأهلي

- الأنه مل يكن ال�سبب الوحيد، 
ومل يكن اأكرب االأ�سباب.

• البت يف ق�سية حممد كنو
- مل تت�اأخر.

االأندية • خ�سخ�سة 
- مل جنهز ول�سنا م�ستعدين 

لها. 
خارجًيا العبينا  •  احرتاف 

- املال. 

التاأهل  بعد  االأخ�سر  • لالعبي 
للمونديال للمرة ال�ساد�سة

- ث��ق��ت��ن��ا ف��ي��ك��م ك���ب���رية، واأن��ت��م 
ال��ط��م��وح،  ع��ل��ى حتقيق  ق����ادرون 
اأم���ام  ت�����س��ع��وا  اأن  ي��ج��ب  ول��ك��ن 
جتاوز  اأن  عقولكم  ويف  اأعينكم، 
امل��ج��م��وع��ة وال��ت��اأه��ل م��ن��ه��ا، هو 
اأق����ل ال��ط��م��وح��ات امل��ر���س��ي��ة لنا 

ك�سعوديني.
البلطان • خالد 

- ا���س��ت��ط��ع��ت اإع������ادة ال�����س��ب��اب 
ل��ل��م��ن��اف�����س��ة، وت�����س��ح��ي��ح امل�����س��ار 

املحبط يف ال�سنوات القليلة املا�سية، لكن 
الأنك البلطان والأنه ال�سباب فهذا اليكفي. 

معمر اآل  • م�سلي 
- الفكر هو من يجب اأن يدير املال ولي�س 

العك�س.
البلوي • حامد 

و�سع  يف  �سعبة  م�سوؤولية  حتملت   -

�سعب، واأعتقد اأنك جنحت بن�سبة كبرية. 
 • مو�سى املحياين

- ال تعليق.
ال�سعودية  للمناف�سات  الر�سمي  • الناقل 

احلايل
- جهود كبرية ونقل جيد، واإن كنا نطمح 

ون�ستحق اأف�سل بكثري مما حدث.

1� يقول وليم �سك�سبري:
نتيجة  موؤملة  ملواقف  تتعر�س  قد   "

ثقتك الزائدة باالآخرين".
- لنف�سي.

اأن  اأمتنى  " كم  ح�سني:  طه  يقول   �2
يقراأ الكاتب اأكرث مما يكتب".

- ال تعليق.
ال   " الق�سيبي:  غ���ازي  ي��ق��ول   �3
مثل  االإداري���ة  الكفاءة  يقتل  �سيء 
اأ�سدقاء  اإىل  ال�سلة  اأ�سحاب  حتول 

عمل".
- الإدارات االأندية. 

4� يقول اأبو الطيب املتنبي: 
ما كل ما يتمنى املرء يدركه 

      جتري الرياح مبا ال ت�ستهي ال�سفن
ا. - لنف�سي اأي�سً

اإدري�س  ال�سوداين  ال�ساعر  يقول   �5
جماع:

اإّن حّظي كدقيٍق      فوَق �سوٍك نرثوُه
ثّم قالوا حُلفاٍة         يوَم ريحٍ  اجمعوه

- عبدالله عطيف.

مجموعتنا يف املونديال قوية ولكنها ليست مستحيلة
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لســـــــنا 
جــاهـــــــزيــــن 
خلصخصة

 األندية

لقـــــــــاء 
الهالل  وسيدني

 ال ينسى

لمن تقولها؟ 6

 ،2022 ال��ع��امل  بكاأ�س  الوطني  منتخبنا  جمموعة   •
وحظوظنا يف التاأهل لدور ال�16.
- قوية ولكنها لي�ست م�ستحيلة.

للمنتخب مدرًبا  رينارد  الفرن�سي  عقد  • متديد 
- القرار املنا�سب يف الوقت املنا�سب للرجل املنا�سب.

الهالل لتدريب  دياز  • عودة 
- اأكرث قرارات بن نافل جناحا.

اإيجالو هدافه  يف  ال�سباب  • تفريط 
ت�سلم  اأن  ك��ارث��ة  ف��ن��ًي��ا..   -

اأ�سلحتك،  اأه��م  خ�سمك 
ول���ك���ن���ه���ا م���غ���ري���ة 

وناجحة مالًيا.
ن��ادي  • ب��ي��ان 
االحت����������اد ���س��د 

احت������اد ال���ق���دم 
وجل������������ن������������ة 
االن���������س����ب����اط 

واعتذاره عنه
يف  ت�������س���رع   -

ال���ب���ي���ان، واأ�����س����رع 
لت�سحيح هذا الت�سرع

الزياني والتمياط  لن يتكررا

تفريط الشباب 
في إيجالو كارثة!!

الفكر هو 
من يدير املال وليس 

العكس.. يا مسلي



جدة - خالد بن مر�ضاح
عا�س جمهور الفنان ماجد املهند�س حلظات طربية عالية 
"�سوبردوم  داخل اأكرب قبة يف العامل على خ�سبة م�سرح 
�سمن  روتانا،  وتنظيم  الرتفيه  هيئة  برعاية  جدة"، 

حفالت العيد مو�سم جدة 2022.
�ساعتني  م��ن  لأك��ر  جمهوره  املهند�س  واأم��ت��ع 
امل��ع��روف��ة،  ب��اأغ��ان��ي��ة  ال��ع��دد  مكتمل  حفل  خ��الل 

لهذه  ع�سقه  واق��ع  من  ب�سدة  اجلمهور  معها  تفاعل  التي 
الأغنيات، بينما رحب املهند�س يف مطلع احلفل بجمهور 
"وح�ستوين جدا"، كما وعدهم بحفل مميز  قائال:  جدة، 

يليق بهم، خمتتما احلفل باأغنية "اأنت ملك".
ويف نهاية احلفل وعد ماجد املهند�س جماهريه مبزيد 
من احلفالت، مبديا �سعادته الكبرية بالتفاعل الذي وجده 

خالل احلفل، وبالتنظيم الرائع للمنا�سبة.

المهندس يبدع في "قبة جدة"

المشي السريع يقلل العمر البيولوجي
جدة - البالد

تو�سل باحثون اإىل اأن هناك 
ب�سكل  امل�سي  بني  وا�سحة  �سلة 
البيولوجي  العمر  وتقليل  اأ�سرع 

لالإن�سان.
جلامعة  املنتمون  الباحثون  وقال 
درا���س��ة  مت  اإن���ه  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  لي�سرت 
اأن  وات�سح  بريطاين،  األف   400 جينات 
امل�سي ال�سريع ميكن اأن يجعل الإن�سان يبدو 
فيه  ي�سل  الذي  الوقت  عاما بحلول  ب�16  اأ�سغر 

اإىل منت�سف العمر.
مت  الذين  الأ�سرع،  امل�ساركني  اأن  الدرا�سة  نتائج  وبينت 

تعريفهم على اأنهم اأولئك الذين �ساروا اأ�سرع من 4 ميل يف 
ال�ساعة، لديهم تيلومريات اأطول، وهي "القبعات" يف نهاية 
احلم�س  من  متكررة  ت�سل�سالت  ولديهم  كرومو�سوم،  كل 
غرار  على  التلف،  من  الكرومو�سوم  حتمي  التي  النووي 
رب��اط  نهاية  يف  امل��وج��ود  ال��غ��ط��اء  مينعها  ال��ت��ي  الطريقة 
اأق�سر، يف  التيلومريات  النهيار. وت�سبح هذه  احلذاء من 
فيها  ت�سبح  التي  النقطة  فيها اخللية، حتى  تنق�سم  مرة  كل 

ق�سرية جدا بحيث ل ميكن للخلية النق�سام.
العمر  على  عالمة  هو  التيلومري  طول  اأن  العلماء  وي��رى 
البيولوجي، بغ�س النظر عن وقت ميالد ال�سخ�س، ومرتبط 
مثل  بال�سيخوخة  نربطها  التي  الأع��را���س  م��ن  مبجموعة 

ال�سعف.

األسبـوعية
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الريا�ض - البالد
ال�سعودية  والهيئة  وال��ط��اق��ة  ال��ت��ج��ارة  وزارت���ا  اأك���دت 
عدد  على  وقفت  اأنها  واجل��ودة،  واملقايي�س  للموا�سفات 
لوزارة  ال��واردة  البالغات  على  بناء  الوقود  حمطات  من 
و�سائل  تداولته  وم��ا  امل�ستهلكني،  من  ع��دد  من  التجارة 
وق��ود،  ملحطات  م�سورة  ملقاطع  الجتماعي  التوا�سل 
اخلا�سة  ال���ع���دادات  ق���راءة  يف  تتالعب  عمالة  ووج���ود 
��ق��ق م���ن �سالمة  مب�����س��خ��ات ت��ع��ب��ئ��ة ال���وق���ود، ح��ي��ث حتحُ
امل�سخات، وتبني قيام عدد من العمالة با�سرتجاع قراءات 
ال�سعر  اإىل  وتغيريها  الوقود  م�سخات  لعدادات  �سابقة 
الأعلى. وبينتا اأن خا�سية اإعادة قراءة عدادات م�سخات 
لأغرا�س  �سابقة  ق���راءات   10 اأخ��ر  حلفظ  تهدف  ال��وق��ود 
حما�سبية، حيث العودة اإليها يف حال وجود اأي �سكاوى 
اإمكانية تقنني هذه اخلا�سية  اأو بالغات، بينما �ستحُدر�س 
واملقايي�س  ل��ل��م��وا���س��ف��ات  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��ب��ل  م��ن 
مع  بالتن�سيق  "تقيي�س"  برنامج  يف  ممثلة  واجل���ودة 

ال�سركات امل�سنعة مبا يخدم م�سلحة امل�ستهلك.
وق��ال��ت ال����وزارت����ان وه��ي��ئ��ة امل��وا���س��ف��ات اإن����ه يجري 
املخالفات يف عدد من  الإج��راءات و�سبط هذه  ا�ستكمال 
ج��دة،  وحمافظة  ال�سرقية  املنطقة  يف  ال��وق��ود  حمطات 
عن  لإبعادهم  الأمنية  للجهات  املخالفة  العمالة  واإح��ال��ة 
اململكة وعدم ال�سماح لهم بالعودة اإليها مرة اأخرى للعمل.

جدة - البالد
بدائل  ا�ستخدام  اأن  الأح��ي��اء،  علم  يف  اخت�سا�سية  ك�سفت 
من  الثاين  بالنوع  الإ�سابة  اإىل  ي��وؤدي  قد  ال�سناعية  ال�سكر 
مالت�سيفا،  اإيرينا  الرو�سية  اخلبرية  وقالت  ال�سكري.  مر�س 
املحتوية  الأطعمة  مع  يتفاعل  اجل�سم  اإن  ل�"نوفو�ستي":  وفًقا 
توجد  اإذ  احلقيقي،  ال�سكر  مع  يتفاعل  كما  ال�سكر،  بدائل  على 
يف اجل�سم م�ستقبالت للحلوى تتفاعل معها كما مع الغلوكوز، 
م�سفية اأن البنكريا�س يبداأ يف اإنتاج الأن�سولني، حتى يف حالة 
الغلوكوز  بني  مييز  ل  الدماغ  اأن  كما  الغلوكوز،  وج��ود  ع��دم 
يوجه  لذلك  الدم،  اإىل  ت�سل  التي  البديلة  املادة  احلقيقي وبني 
الدماغ البنكريا�س لتقليل م�ستوى الغلوكوز بالأن�سولني، على 

الرغم من عدم وجوده يف الطعام.
ميكن  اجل�سم،  يف  الأن�سولني  كمية  زي��ادة  اأن  اإىل  واأ�سارت 
اأن توؤدي اإىل ا�سطراب عمليات التمثيل الغذائي، ما قد يوؤدي 
بالنوع  الإ�سابة  اإىل  وبالتايل  الأن�سولني،  مقاومة  تطور  اإىل 
الثاين من مر�س ال�سكري، نا�سحة حمبي احللويات، بتناول 
الفواكه والثمار بدل من بدائل ال�سكر ال�سناعية، حال رغبتهم 

يف تخفي�س كمية ال�سكر يف نظامهم الغذائي.

الريا�ض - البالد
تلقَّى مركز العمليات الأمنية املوحدة )911( مبنطقتي 
الريا�س ومكة املكرمة )1،634،055( ات�ساًل خالل �سهر 
يف  املركز  مهام  �سمن  وذل��ك  ه���،   1443 ع��ام  من  رم�سان 
واخلدمية  الأمنية  للجهات  وحتويلها  املكاملات  ا�ستقبال 
ح�سب الخت�سا�س والإجابة عن ال�ستف�سارات من خالل 
اأنظمة اآلية ومتطورة، حيث تنوعت املكاملات الواردة بني 
بالغات عن حوادث مرورية وحرائق وال�ستف�سار، اإ�سافًة 
واخلدمية  والإن�سانية  ال�سحية  احل���الت  م��ن  ع��دد  اإىل 
يف  امل�ستقبلة  ال��ب��الغ��ات  ع��دد  اأن  امل��رك��ز  الأخ���رى.وب���ني 
منطقة مكة املكرمة بلغ )771،935(، ويف منطقة الريا�س 
املنطقتني  يف  �ْسَتَقَبَلة  محُ مكاملات  باإجمايل   ،)862،120(
)1،634،055( مكاملًة، يعمل عليها كادر متخ�س�س بعدة 

لغات وبدقة واحرتافية عالية على مدار ال�ساعة.

ضبط عمالة محطات 
وقود متالعبة في األسعار

بدائل السكر الصناعية 
تؤدي لإلصابة بـالسكري

مليون مكالمة تلقاها 
مركز العمليات األمنية
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التدرج في التغذية تقليل شرب القهوة االعتدال في الحلويات      أشياء 
 همة

3 2 1

البالد – مها العواودة
من  اأمري  اأ�سرف  الدكتور  الأ�سرة  طب  ا�ست�ساري  حذر 
والقهوة  العيد  وحلويات  املك�سرات  تناول  من  الإك��ث��ار 

كونها تربك اجلهاز اله�سمي والبنكريا�س.
الغذائي  للنظام  ال�سريعة  العودة  اإن  ل�"البالد"  وق��ال 
املتبع قبل رم�سان تت�سبب بع�سر اله�سم واإرجاع املريء 
وا�سطرابات النوم، م�سريا اإىل اأن النظام الغذائي املتبع 
العادية  الأي���ام  يف  املتبع  عن  يختلف  رم�سان  �سهر  يف 
اأجهزة  اأك��ر  م��ن  اله�سمي  اجل��ه��از  يعترب  لذلك  ون��ظ��را 
اجل�سم التي تتاأثر بتغيري النمط الغذائي يف رم�سان و 
العتدال  اأهمية  اإىل  اأ�سرف  الدكتور  واأ�سار  العيد.  اأيام 

لرب��اك  جتنبا  العيد  وح��ل��وي��ات  امل��ك�����س��رات  ت��ن��اول  يف 
البنكريا�س يف اإفراز كميات كبرية من الأن�سولني، م�سددا 
على اأهمية جتنب الإكثار من القهوة كونها تربك اجلهاز 
الع�سبي الأمر الذي يوؤدي اإىل حدوث ا�سطرابات النوم 

وهي اإحدى الظواهر بعد رم�سان.
ولفت الدكتور اأ�سرف اإىل �سرورة التدرج يف التغذية 
مابعد �سهر رم�سان حتى الو�سول للنظام املثايل جتنبا 
تاأثر  عدم  و�سمان  اله�سمي  اجلهاز  يف  ارتباك  حل��دوث 
الدموي  ال���دوري  اجل��ه��از  مثل  احليوية  الأج��ه��زة  بقية 
والوعائي والقلب والكبد وغريها من الأجهزة التي تتاأثر 

با�سطراب اجلهاز اله�سمي.

الحلويات تربك الجهاز الهضمي بعد الصيام

احتفاالت العيد

albiladdailyalbiladdailyalbiladdailynewsalbiladdaily

احتفالت  املختلفة  اململكة  مناطق  �سهدت 
اأمانة املدينة املنورة  بعيد الفطر املبارك، بينما اأطلقت 
مبنا�سبة  املنورة  املدينة  منطقة  اأهايل  احتفالت  برنامج  اأم�س 

عيد الفطر املبارك حتت عنوان "فرحتكم اأمانة".
فهد  امللك  حديقة  يف  املفتوح  بامل�سرح  اأقيم  ال��ذي  الحتفال  برنامج  و�سمل 
"الينبعاوي واخلبيتي  اإن�سادي"، وفلكلورات �سعبية  املركزية عر�س" اأوبريت 
وعرو�س  اخلّفة،  واألعاب  وم�سابقات،  ال�سعودية"  والعر�س  وال�سامري،  واملزمار 
الحتفال  مبقر  هيئ  حيث  والأط��ف��ال،  العائالت  ا�ستهدفت  منوعة  وفعاليات  ال��ن��ار، 
�ست منطقة لال�ستمتاع باألعاب الواقع  منطقة للمطاعم ت�سمل خيارات منوعة ، كما خ�سّ
الأه��ايل  ا�ستقطاب  اإىل  تهدف  فعاليات  ع��دة  جانب  اإىل  وال�سغار،  للكبار  الف��رتا���س��ي 

وم�ساركتهم فرحة العيد.

املدينة املنورة - البالد
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