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جدة ـ وا�س 

بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

لفخامة  تهنئة،  برقية  �سعود،  اآل  العزيز  عبد 

الرئي�س بول بيا، رئي�س جمهورية الكامريون، 

مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

واأعرب امللك املفدى، عن اأ�سدق التهاين 

واأطيب التمنيات بال�سحة وال�سعادة 

ل��ف��خ��ام��ت��ه، وحل���ك���وم���ة و���س��ع��ب 

التقدم  اط��راد  ال�سقيق،  الكامريون  جمهورية 

واالزدهار.

االأم��ري حممد  امللكي  ال�سمو  بعث �ساحب  كما 

بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، ويل العهد 

تهنئة،  برقية  ال���وزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب 

جمهورية  رئي�س  بيا،  ب��ول  الرئي�س  لفخامة 

الوطني  اليوم  ذك��رى  مبنا�سبة  ال��ك��ام��ريون، 

ص 3لبالده.



جدة ـ البالد 

عماد  �سدين  الت�سكيلية  الفنانة  لوحات  متتزج 

حيث  وامل�ساهد؛  الفنية  امل��دار���س  خمتلف  ب��ن 

اأ�سبح لها اأ�سلوب خا�س يف الر�سم تعرفه الذائقة 

الفنية، ف�سال عن ذلك فهي تعمل يف برامج تنظيم 

املاكياج  ه��واي��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة  الفنية  امل��ع��ار���س 

الفنية  ال��ور���س  تنظيم  جانب  اإىل  ال�سينمائي، 

لل�سغار والكبار. 

والأل��وان،  الري�سة  مع  بداياتها  عن  �سوؤال  ويف   

قالت:

 ٢٠١٦  بداأت بالدخول لعامل املعار�س يف نهاية 

وبعدها  الفنية،  ال�سالت  اإح���دى  يف  مبعر�س 

وتنظيم  الفنية  املعار�س  من  العديد  يف  �ساركت 

الفعاليات، حتى نظمت نحو �ستة معار�س فنية، 

�سارك بها نحو  ٥٠ فنانا وفنانة يف كل معر�س، 

التطوعية  الفعاليات  العديد من  كما �ساركت  يف 

يتجاوز  للكبار والأطفال واملعار�س،  والتوعوية 

ا. اخلم�سة ع�سر معر�سً

وفيما اإذا كانت لديها هوايات اأخرى، غري الري�سة 

العمل  ور����س  اإق��ام��ة  بجانب  ق��ال��ت:  والأل�����وان، 

الر�سم  تنق�سم بن  اأوقاتي  فاإن  للكبار وال�سغار، 

والأعمال اليدوية، ف�سال عن هواية عمل املاكياج 

تنتمي  التي  الفنية  املدر�سة  وع��ن  ال�سينمائي. 

اإليها ر�سوماتها قالت:

كما  بينها،  واأم��زج  الفنية  املدار�س  جميع  اأح��ب   

اأن لوحاتي ت�سج بالألوان؛ حيث اأ�سبح متذوقو 

واأل����واين  ب�سماتي  ي��ع��رف��ون  الت�سكيلي  ال��ف��ن 

املدر�سة  اإىل  اأميل  فاإنني  ذلك  رغم  ولكن  الفنية، 

التعبريية والتجريدية وال�سريالية والتاأثريية.

وفيما اإذا كان هناك فرق بن تكنيك اللوحة لدى 

املراأة والرجل قالت:

ال��رج��ل  ل��وح��ات  ت��ك��ن��ي��ك   ب��ن  ل��ل��ف��رق  بالن�سبة   

واملراأة؛ حيث ل فرق بينهما، اإل بقدر الفرق بن 

واأثناء  العمل  جت��اه  واإح�سا�سهما  وفنانة  فنان 

العمل، ومن  بن اللوحات التي تثري اندها�سي؛ 

املمتنع   ال�سهل  باأ�سلوب  تت�سم  التي  ال��ل��وح��ات 

من  حالة  يف  الفنان  بها  يكون  ال��ذي  والعفوي، 

مثيل  ل  عمل  منه  وينتج  �سعور  اأو  طاقة  تفريغ 

اأو جتربة  اإح�سا�س  له، فال �سيء ي�ساهي و�سع 

يف لوحة.

اأو  به،  �ساركت  ما  ح�سر  اأ�ستطيع  ل  واأ�سافت: 

اأو  فيه  �ساركت  ما  فجميع  ج��زء،  دون  ج��زء  ذك��ر 

وا�ستمراري،  جناحي  من  كبري  ج��زء  له  نظمته 

٢٠٢١ هو  ع���ام  ب���ه يف  م��ا���س��ارك��ت  اآخ����ر  ل��ك��ن 

تنظيمي ملعر�س جماعي بجانب م�ساركتي اأي�سا 

قاف جالريي، ومعر�س"  اأقيم يف  الذي  )حبكة( 

ت�سامي،  ج��ال��ريي  يف  والعطاء"  امل��ج��د  وط���ن 

الفن،  تناغم  ج��ال��ريي  يف  وطننا"  ومعر�س" 

لالأطفال  الوجوه  بالر�سم على  بجانب م�ساركتي 

النجاح  الهمم جلمعية متالزمة  لذوي  فعالية  يف 

مبالهي تن تاون.

اأما بالن�سبة جلوائزي، فمن اأبرزها درع لتنظيمي 

ملعار�س وفعاليات عام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ من فريق 

�سماء بال حدود، و جائزة املركز الأول مب�سابقة 

اليوم الوطني ٢٠٢٠ من مركز اأدهم للفنون.
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متحديًا بعزمية صلبة التضاريس الوعرة.. 

األحمدي .. يجني العسل الطبيعي من الجبال 

املدينة املنورة ـ البالد 

�سلوكه  يراقب  للنحل؛  مالزمًا  طويلة  �سنوات  �سعودي  مواطن  اأم�سى 

جتاويف  من  الطبيعي  الع�سل  اأن��واع  اأج��ود  ويجمع  �سروحه  ومواعيد 

�سخرية، اأن�ساأها على مر ال�سنن يف قمم واأطراف جبال قرية "ال�سديرة" 

مبركز الفقرة 160 كيلومرتًا جنوب غرب املدينة املنورة.

ع�سق كبري للع�سل يكنه عليثه مطلق الأحمدي، الذي يروي ق�سة ارتباطه 

بهذه املهنة قائاًل: "بداأت ق�سة مزاولة هذه احلرفة يف ال�11 من عمري، 

النحل  تربية  جانب  اإىل  الزراعة  اأعمال  يف  والدي  اأ�ساعد  حينها  فكنت 

البلدي، و�سنع اأخ�ساب بيوت النحل، وجتهيز اخلاليا ملوا�سم الإزهار. 

ومنذ ذلك احلن تعاي�ست مع النحل، واأقت�سم معه ما ينتجه من الع�سل 

الطبيعي الفاخر".  مي�سي الأحمدي �ساعات للو�سول اإىل مواقع خاليا 

ت�ساري�س  �سلبة  بعزمية  متحديًا  "ال�سدّيرة"،  قريته  جبال  يف  النحل 

جتاويف  يف  ن�سبها  م��واق��ع  ع��دة  م��ن  الع�سل  ليجمع  وع���رة؛  جبلية 

و�سغفه  ع�سقه  مبديًا  اإليها،  الو�سول  املتمر�س  لغري  ي�سعب  �سخرية، 

لهذا العمل ال�ساق الذي بداأه هاويًا حتى باتت مهنته وجزءًا من حياته 

اليومية، وم�سدرًا لرزقه.

ال خربة يف  النحَّ يكت�سب  الأحمدي،  ذلك  اأو�سح  كما  ال�سنن-  ومبرور 

التعامل مع النحل، ومواعيد جني حم�سول الع�سل ون�سوجه، وطريقة 

اإنتاج  فيها  يكرث  التي  واملوا�سم  الع�سل  كميات  ولكن  وف��رزه،  تخزينه 

الع�سل ترتبط مبو�سم الأمطار؛ فاملوا�سم املاطرة التي يكون فيها الغطاء 

ي�ساعد  وال�سعاب  والأودي��ة  اجلبال  يف  النباتات  لإزه��ار  كافيًا  النباتي 

النحل على جمع غذائه من رحيق الأزهار، ومن هناك تكون كمية الع�سل 

وفرية، يف حن تقل الكمية يف املوا�سم التي تكون كمية الأمطار قليلة. 

لباقي  قويًا  ليظل  النحل  لتغذية  اخلاليا  يف  الع�سل  من  ج��زءًا  فيرتك 

املوا�سم. وتوؤثر طريقة جمع وتخزين الع�سل وحفظه ب�سكل مبا�سر على 

بيئة  ويتطلب  للتخزين،  منا�سبًا  مكانًا  يحتاج  فالع�سل  الع�سل؛  جودة 

مالئمة حلفظه؛ فاحلرارة ال�سديدة والربودة ال�سديدة، وكذلك الرطوبة 

حفظه  مدة  وطول  الع�سل،  جودة  على  جميعها  توؤثر  عوامل  والإ�ساءة 

بجودة عالية. كما اأن تربية النحل واإنتاج الع�سل مهنة حتتاج اإىل ال�سرب 

والتعلم وحتوي العديد من الأ�سرار يدركها من يتعاي�س مع هذا املخلوق 

وقدرته  ن�ساطه  يف  النحل  اأن��واع  اأف�سل  البلدي  النحل  ويعد  العجيب. 

بحثًا  يوميًا؛  كيلومرتًا   60 اإىل  ت�سل  بعيدة  مل�سافات  ال�سروح  على 

قبل  املنحل  اإىل  الإ�سراق حتى عودته  بداية  مع  النباتات والأزه��ار  عن 

الغروب. وتفاوت �سعر الع�سل من منطقة اإىل اأخرى يف اململكة راجع اإىل 

اختالف مواطن الإنتاج؛ فالع�سل اجلبلي يتميز بقيمة غذائية وعالجية 

التي  امل�سقة  الأزه��ار وتنوعها، ف�ساًل عن  لكمية  اأعلى من غريها؛ نظرًا 

املوا�سم؛  الع�سل من اخلاليا خالل  النحل وجمع  لتفقد  النحال  يتكبدها 

اإذ يرتاوح �سعر الكيلو بن 800 اإىل 1300 ريال للكيلو، فيما يقل يف 

فوائد  يحوي  جميعه  والع�سل  وجودته،  وفرته  بح�سب  اأخرى  مواطن 

عظيمة .

الريا�ض - البالد 

تكر�س روؤية اململكة 2030 اجلهود الالزمة 

والقت�سادية  املجتمعية  التنمية  يف  للمراأة 

الأ���س��ع��دة  على  م��وؤث��ر  كعن�سر  واإب���رازه���ا 

اإ�سرتاتيجي  كهدف  خ�س�س  حيث  ك��اف��ة؛ 

امل����راأة  ك��ف��اءة  ب��رف��ع  ال���روؤي���ة  يف  م�ستقل 

�سوق  يف  القت�سادية  م�ساركتها  وزي���ادة 

ت�سدر  ت��زال-  ول  كانت-  واململكة  العمل، 

للعامل العديد من الأ�سماء املهمة يف خمتلف 

علماء ومبدعن وفنانن، حفروا  املجالت، 

اأ���س��م��اءه��م واإب��داع��ات��ه��م ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 

اأ�سمائهم  ومع  اأجمع،  العامل  يف  الأ�سعدة 

رفعوا ا�سم اململكة عاليًا بن الدول املتقدمة 

والأوىل.

واملراأة ال�سعودية، كان لها اإ�سهاماتها املهمة 

عاملة  اأ�سبحت  التي  فهي  احلقول،  هذه  يف 

وخمرتعة واأديبة وخمرجة �سينمائية، ومل 

نف�سها حمليًا،  تثبت  باأن  تكتِف فقط 

ب���ل اأج�����ربت اأه����م امل��وؤ���س�����س��ات 

على  العامل  يف  وال�سخ�سيات 

وتفوقها.  باإبداعها  العرتاف 

وم���ن ال��ن�����س��اء ال�����س��ع��ودي��ات 

الالتي  حققن جناحات علمية 

ال�سعودية  الباحثة  متميزة 

العليان،  عبري  ال��دك��ت��ورة 

ال���ت���ي ت��ع��ت��رب واح����دة 

م��ن اأه����م واأ���س��ه��ر 

ال�����ب�����اح�����ث�����ات 

ت  يا د ل�سعو ا

جم�����ال  يف 

ال�����ن�����ف�����ط،  

ح��ي��ث مت��ت��ل��ك ب�����راءات اخ����رتاع يف جم��ال 

حتفر  اأن  وا�ستطاعت  ال��ب��رتول،  اآب��ار  حفر 

املجال  ه��ذا  يف  ذه��ب  م��ن  ب��ح��روف  ا�سمها 

الباحثة  متكنت  وق��د  عاملي.  م�ستوى  على 

حتقيق  من  العليان  الدكتورة   ال�سعودية 

اآب��ار  حفر  جم��ال  يف  اخ���رتاع  ب���راءات   7
البرتول، تتعلق بتطوير تقنيات تتغلب على 

بع�س التحديات التي تواجه عمليات احلفر 

اأن  العليان  الدكتورة  واأو�سحت  والإنتاج. 

ال���دولرات  مالين  توفر  الب��ت��ك��ارات  ه��ذه 

لآلت  ا�ستريادها  بحكم  اأرامكو  �سركة  على 

تقوم بنف�س املهام ولكن بتكلفة عالية جدًا.

باأنها  بالنفط  عالقتها  العليان  وو���س��ف��ت 

عن  ف�سال  الطفولة،  من  و�سغف  حب  عالقة 

كونه مليئا بالتحديات والألغاز، والبتكار.

جمال  يف  ابتكاراتها  اأفكار  م�سادر  وعن 

النفط، اأو�سحت اأنها جاءتها بعد التفكري 

يف  امل������وج������ودة  احل�����ل�����ول  يف 

ال�����س��ن��اع��ات الأخ�����رى، مثل 

فتقوم  الطبية،  ال�سناعات 

التغيريات  حينها ببع�س 

يف الرتكيبات واملكونات 

للبئر  م��الئ��م��ة  وجتعلها 

النفطي حتى جنحت يف 

العليان  ولفتت  حتقيقها. 

ال��ت��ح��دي��ات  اأك����رب  اأن  اإىل 

ال���ت���ي واج��ه��ت��ه��ا ه���و م��دى 

اقتناع الرجل بكفاءة 

امل�����������راأة ل��ل��ع��م��ل 

امل�����ج�����ال  يف 

النفطي.

سعودية تحقق براءات 
اختراع في حفر آبار البترول 

سدين عماد.. تشكيلية تمزج بين المدارس الفنية 
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القيادة تهنئ رئيس الكاميرون 
بذكرى اليوم الوطني

كلمة
مستقبل 
االستثمار

ـــتـــقـــدم الــتــقــنــي املــتــ�ــســارع  ال

ــــــه االقـــتـــ�ـــســـاديـــة  وحتــــــوالت

اال�ستثمار  من  جعل  النوعية، 

القاطرة االأهم يف هذا االجتاه، 

االأفكار  من  اأو�ــســع  دائــرة  ويف 

والــتــقــنــيــات ومـــا يــرتــبــط بها 

نا�سئة  و�سركات  تطبيقات  من 

وعمالقة، ومن ثم اآفاق متجددة 

ي�سكل  التطور  وهذا  للخدمات، 

جـــديـــدة، متثل  ــات  ــادي ــ�ــس ــت اق

البيئية  باأبعاده  العامل  م�ستقبل 

التاأثري  �سديدة  واالجتماعية 

الكوكب؛  هــذا  �سكان  حياة  يف 

ـــف  ــمــا ووظـــائ ــي ــل ــع �ــســحــة وت

ــتــلــزم  واأمنــــــــــاط حــــيــــاة، تــ�ــس

واالأبــحــاث  بــاالأفــكــار  مواكبتها 

و�ــســوابــط  احلــوكــمــة؛ ليكون 

يف  حقيقيا  ا�ستثمارا  الــتــقــدم 

االإن�سانية الهادفة.

  هذه االأهــداف متثل منطلقات 

ــكــة  ـــطـــمـــوحـــات املــمــل قــــويــــة ل

بقيادتها احلكيمة، حفظها الله، 

ــيــة طــمــوحــة،  يف نــهــ�ــســة داخــل

بــاإجنــازات  تفا�سيلها  تتج�سد 

غري م�سبوقة مل�ستهدفات روؤيتها 

2030، واالإ�سهام بفاعلية عالية 

الـــعـــاملـــي، وهــنــا  الـــتـــطـــور  يف 

م�ستقبل  "مبادرة  اأهمية  تكمن 

على  �سهدت  التي  اال�ستثمار" 

ــورا  مـــــدى خــمــ�ــس قـــمـــم حــ�ــس

عامليا رفيع امل�ستوى، وناق�ست 

�سهدت  كــمــا  حــيــويــة،  قــ�ــســايــا 

ــيــات و�ــســفــقــات  ــاق ــف تــوقــيــع ات

املليارات.  بع�سرات  ا�ستثمارية 

"موؤ�س�سة  ت�ست�سيف  والــيــوم 

اال�ستثمار"   م�ستقبل  مــبــادرة 

"م�ستقبل  حــول  لندن  يف  قمة 

واالجتماعية  البيئية  احلوكمة 

يف  خا�سة  ال�سركات  وحوكمة 

االأ�سواق النا�سئة" ، تاأكيدا لهذا 

العربية  للمملكة  املوؤثر  الــدور 

م�ستقبل  الأجــــل  ــ�ــســعــوديــة؛  ال

ــعــاملــي  اأفـــ�ـــســـل لــالقــتــ�ــســاد ال

وا�ستقرار ورخاء الب�سرية.

اجلزائر- البالد  

بن  في�سل  االأمــري  ال�سمو  �ساحب  التقى 

ـــر اخلــارجــيــة،  فــرحــان بــن عــبــد الــلــه وزي

واجلالية  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  اأم�س 

ــة  ــوري ــه ــــاخلــــارج يف اجلــم ب الـــوطـــنـــيـــة 

رمطان  ال�سعبية  الدميقراطية  اجلزائرية 

اخلارجية  وزارة  مقر  يف  وذلك  لعمامرة، 

اجلزائرية. بعد ذلك عقدت الدورة الثالثة 

ال�سعودية  ال�سيا�سية  امل�ساورات  للجنة 

ال�سمو  �ساحب  راأ�ـــس  حيث  اجلــزائــريــة، 

الله  عــبــد  بــن  فــرحــان  بــن  في�سل  االأمــــري 

ـــة، ووزيــــــر الـــ�ـــســـوؤون  وزيـــــر اخلـــارجـــي

باخلارج  الوطنية  واجلــالــيــة  اخلــارجــيــة 

الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  يف 

ال�سعبية رمطان لعمامرة الدورة.

ــــروؤى حيال  ونـــوه اجلــانــبــان بــتــوافــق ال

الق�سايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام 

الــعــالقــات  ا�ــســتــعــرا�ــس  املـــ�ـــســـرك، ومت 

ال�سقيقني  البلدين  بني  املتميزة  الثنائية 

والدولية،  واالإقليمية  العربية  والق�سايا 

واالزدهــار  واال�ستقرار  االأمن  دعم  و�سبل 

التقدم  يحقق  مبا  التحديات؛  ومواجهة 

وال�سلم  االأمـــن  ويــدعــم  البلدين  ل�سعبي 

الدوليني.

وزير الخارجية يبحث مع
نظيره الجزائري القضايا المشتركة 

جدة ـ وا�س 

بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد 

العزيز اآل �سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س بول 

ذكرى  مبنا�سبة  الكامريون،  جمهورية  رئي�س  بيا، 

اليوم الوطني لبالده.

التهاين واأطيب  اأ�سدق  املفدى، عن  امللك  واأعرب 

وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات 

و�سعب جمهورية الكامريون ال�سقيق، اطراد التقدم 

واالزدهار.

بن  حممد  االأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 

نائب  العهد  ويل  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان 

لفخامة  تهنئة،  بــرقــيــة  ـــــوزراء،  ال جمل�س  رئــيــ�ــس 

الكامريون،  جمهورية  رئي�س  بيا،  بــول  الرئي�س 

مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

اأطيب التهاين واأ�سدق  وعرب �سمو ويل العهد، عن 

لفخامته،  والــ�ــســعــادة  ال�سحة  مبــوفــور  التمنيات 

ال�سقيق،  الكامريون  جمهورية  و�سعب  وحلكومة 

املزيد من التقدم واالزدهار.

لم على الصعيدين اإلقليمي والدولي مهتمون بتعزيز األمن والسِّ

 مركز الملك سلمان لإلغاثة يسلم مساعدات إنسانية للفلبين 

التقى نظيره األمرييك ورأس اجتماع لجنة التخطيط.. نائب وزير الدفاع: 

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

وا�شنطن ـ وا�س 

بن  �سلمان  بــن  خــالــد  االأمـــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  التقى 

عبدالعزيز نائب وزير الدفاع يف العا�سمة االأمريكية وا�سنطن 

اأم�س، وزير الدفاع االأمريكي لويد اأو�سنت.

التي  االإ�سراتيجية  العالقات  تــنــاول  اللقاء  خــالل  وجــرى 

ال�سعودية  ال�سراكة  وا�ستعرا�س  ال�سديقني،  البلدين  تربط 

االأمــريــكــيــة، واأوجــــه الــتــعــاون االإ�ــســراتــيــجــي يف املــجــاالت 

الدفاعية والع�سكرية القائمة وامل�ستقبلية. واأعرب �سموه عن 

تقدير اململكة للتعاون الوثيق بني وزارتي الدفاع يف البلدين، 

وجلهود وزير الدفاع االأمريكي لويد اأو�سنت، للدفع بها الآفاق 

االأمن  ويعّزز  امل�سركة،  البلدين  م�سالح  ُيحقق  مبا  اأو�سع، 

لم على ال�سعيدين االإقليمي والدويل. ّ وال�سِ

اإثر ذلك، راأ�س �سمو نائب وزير الدفاع اجلانب ال�سعودي يف 

امل�سرك بني وزارتي  االإ�سراتيجي  التخطيط  اجتماع جلنة 

وزارة  وكيل  وراأ�ــس  املتحدة،  والــواليــات  اململكة  يف  الدفاع 

االأمريكي،  اجلــانــب  كــال  كولن  الدكتور  لل�سيا�سات  الــدفــاع 

وجــــرى خـــالل االجــتــمــاع ا�ــســتــعــرا�ــس تـــطـــورات االأحــــداث 

بحث  اإىل  باالإ�سافة  ودولًيا،  اإقليمًيا  املت�سارعة  واملتغريات 

للدفاع  البلدين  روؤيــة  اإطــار  يف  وامللفات  الق�سايا  من  العديد 

عن امل�سالح امل�سركة، واحلفاظ على االأمن وال�سلم الدوليني.   

هيئة  رئي�س  ال�سعودي،  اجلانب  من  اللجنة  اجتماع  ح�سر 

االأركان العامة الفريق االأول الركن فيا�س بن حامد الرويلي، 

بن  خالد  الدكتور  التنفيذية  لل�سوؤون  الدفاع  وزير  وم�ساعد 

وزارة  تطوير  لربنامج  التنفيذي  والرئي�س  البياري،  ح�سني 

اجلانب  ومن  الطبّيب،  عبدالعزيز  بن  �سمري  الدكتور  الدفاع 

االأمــريــكــي م�ساعد وزيــر الــدفــاع االأمــريــكــي لــ�ــســوؤون االأمــن 

وزير  م�ساعد  ونائب  واالنـــدر،  �سيلي�ست  الدكتورة  الــدويل 

دانــا �سرول،  االأو�ــســط  ال�سرق  لــ�ــســوؤون  االأمــريــكــي  الــدفــاع 

ملكتب  االأمــريــكــي  اخلــارجــيــة  وزيـــر  مل�ساعد  االأول  والــنــائــب 

ال�سوؤون ال�سيا�سية والع�سكرية �ستانلي براون.

مانيال ـ وا�س  

اإنفاذًا لتوجيهات خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

واالأعــمــال  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  قــام   - الله  حفظه   - �سعود  اآل 

الفلبني  جمهورية  اإىل  اإن�سانية  م�ساعدات  بت�سليم  اأم�س،  االإن�سانية 

بقيمة 3 ماليني و 200 األف دوالر اأمريكي، ت�سمنت م�ساعدات عينية 

دوالر  األف   700 و  مليون  بقيمة  باأجهزة وم�ستلزمات طبية ووقائية 

ل�سالح  مــايل  دعــم  وت�سليم  )كــوفــيــد-19(،  كورونا  فريو�س  ملواجهة 

وزارة ال�سحة الفلبينية بقيمة مليون و 500 األف دوالر للتخفيف من 

االأعمال  وم�ساعدة  موؤخًرا،  الفلبني  اأ�ساب  الذي  "راي"  اإع�سار  اآثار 

االإغاثية والطوارئ ال�سحية يف مدينة مراوي.

الله  الدكتور عبد  اإدارة امل�ساعدات ال�سحية والبيئية باملركز  وقام مدير 

بن �سالح املعلم بت�سليم الدعم املايل والعيني للجانب الفلبيني، بح�سور 

�سفري خادم احلرمني ال�سـريفني لدى جمهورية الفلبني ه�سام بن �سلطان 

لوردي�س  اخلــارجــيــة  وزيــر  نائبة  الفلبيني  اجلــانــب  ومــن  القحطاين، 

وزارة  مقر  يف  وذلــك  الفلبينيني،  امل�سوؤولني  من  وعــدد  اإيباراغويري، 

ال�سعودي  الدعم  الفلبيني  اجلانب  وثّمن  مانيال.  بالعا�سمة  اخلارجية 

املقدم من خالل مركز امللك �سلمان لالإغاثة، مقدمًا �سكره اجلزيل للمملكة 

ملواجهة  الفلبني  مع  ووقوفها  ال�سخي  دعمها  على  ال�سعودية  العربية 

اأزماتها ال�سحية والطبيعية.

ت�سمل  اأن  على  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  حر�س  اإطــار  يف  ذلــك،  ياأتي 

براجمه جميع القطاعات االإن�سانية واالإغاثية للدول املحتاجة واملت�سررة 

يف اأنحاء العامل، وفق االحتياج الفعلي بالتن�سيق مع ال�سـركاء احلكوميني 

من  واحلد  للم�ستفيدين  و�سواًل  واملحلية،  والدولية  االأممية  واملنظمات 

م�ساعفات االأزمات االإن�سانية.

انطالق مهرجان الثقافات والشعوب في المدينة المنورة 

برنامج" القادة الماليين" محطة لتعزيز قدرات المواهب القيادية 

املدينة املنورة ـ البالد   

االأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عــن  نيابة 

اأمــري  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  بــن  في�سل 

منطقة املدينة املنورة، د�سن �ساحب ال�سمو 

امللكي االأمري �سعود بن خالد الفي�سل نائب 

اأمري املنطقة، مهرجان الثقافات وال�سعوب 

اجلامعة  تنظمه  الــذي  العا�سرة  بن�سخته 

حتت  "العامل  �ــســعــار  حتـــت  ــة  ــالمــي االإ�ــس

اأ�سحاب  من  عدد  بح�سور  واحد"،  �سقف 

الدول  بع�س  وقنا�سل  و�سفراء  الف�سيلة 

وثمن  اململكة.  لدى  واالإ�سالمية  العربية 

الدكتور  االإ�سالمية  اجلامعة  رئي�س  �سمو 

�سمو  رعاية  ثنيان،  بن  �سعود  بن  ممدوح 

�سمو  وت�سريف  للمهرجان  املنطقة  اأمــري 

ُيعد ظاهرة  الذين  املهرجان  لتد�سني  نائبه 

متثل  جناحًا   90 مــن  اأكــر  جتمع  ثقافية 

املــهــرجــان  الـــعـــامل، ويــهــدف  مــعــظــم دول 

بلدانهم  ثقافات  اإبــراز  من  الطالب  لتمكني 

وحــ�ــســاراتــهــا يف حمــفــل يــعــزز احلـــوار 

ور�سائل التعاي�س والتعارف ون�سر املحبة 

بيئة  يف  ال�سعوب  خمتلف  بني  وال�سالم 

تعليمية وثقافية ثرية.

 الريا�س ـ البالد    

يعد  برنامج" القادة املاليني" حمطة مهمة �سمن 

م�سرية م�ستمرة يف بناء قدرات ومواهب قيادية 

مالية موؤهلة قادرة على �سنع الفارق يف تطوير 

القطاع املايل العام، من خالل جتويد التخطيط 

وفق  الــعــامــة؛  املالية  ال�سيا�سة  واإدارة  املـــايل 

روؤى  مع  تتوافق  ومن�سبطة  متقدمة  منهجية 

روؤيــة  م�ستهدفات  وحتقق  الــقــيــادة،  وتطلعات 

برنامج  االأول  اأم�س  اختتم  وقد   .2030 اململكة 

الــقــادة املــالــيــني، مبــ�ــســاركــة عـــدد مــن اأ�ــســحــاب 

املعايل وقادة القطاع املايل باجلهات احلكومية، 

وحما�سبية  مالية  قطاعات  مــن  ومتخ�س�سني 

والتخطيط   االقت�ساد  وزيــر  بح�سور   عاملية، 

في�سل االإبراهيم.

واألقى  رئي�س اللجنة التوجيهية بوزارة املالية 

عن   نيابة  كلمة  الفريح،  �سالح  بن  عبدالعزيز 

وزير املالية، اأو�سح فيها اأن وزارة املالية ومنذ 

انــطــالق بــرنــامــج الــتــحــول لــديــهــا عـــام 2017م 

اأهم  اأحــد  هو  الب�سري،  املمكن  اأن  ا�ستح�سرت 

ركائز بناء وتنفيذ ا�سراتيجيتها، واأن ا�ستدامة 

توفر  دومنــا  حتقيقهما  ميكن  ال  ومتيزه  االأداء 

مع  ين�سجم  نهج  وهــو  قيادية،  ب�سرية  قـــدرات 

برنامج تنمية القدرات الب�سرية، الذي ي�ستهدف 

مدى  التعليم  عــرب  االأ�سا�سية  املــهــارات  تطوير 

الفر�س  واغتنام  للم�ستقبل،  للتح�سري  احلياة 

املتجددة  واملتطلبات  املتغريات  متنحها  التي 

واملت�سارعة.



امل��م��رات  تتخللها  ال��ت��ي  اخل�����ض��راء  امل�����ض��اح��ات  ال�����ض��اط��ئ  تغطي   

املخ�ض�ضة للم�ضاة والدراجات، وكل ذلك على البحر الأحمر.

ال�ضاطئ  يف  الوا�ضعة  البحرية  الواجهة  ت�ضكل  العام  م��دار  وعلى 

لة، حيث يتميز طق�ضها بالعتدال، يف حني ميكن للزائر  وجهة مف�ضّ

ق�ضاء وقت ممتع على مم�ضى ال�ضاطئ املنا�ضب ذي الرمال الناعمة، 

الذي يقدم جمموعة متنوعة من الريا�ضات املائية.

مبدينة  لوقوعه  احللم  ت�ضبه  مريحة  جتربة  ي��ام  �ضاطئ  وميثل 

اأن  اإل  عليك  فلي�س  الع�ضرية(،  املدينة  القت�ضادية)  عبدالله  امللك 

اإحدى الأراجيح املعلقة �ضبه املغمورة باملياه وحتّدق  جتل�س على 

وكذلك  اأق��دام��ك،  على  ب��الأم��واج  وت�ضعر  الأح��م��ر،  البحر  اأف��ق  يف 

على  الطائرة  كرة  لعب  اأو  جتديف،  زورق  با�ضتئجار  ال�ضتمتاع 

ب�ضمت  التمعن  هو  هنا  يهم  ما  وكل  ال�ضم�س،  غروب  مع  ال�ضاطئ 

يف �ضحر الطبيعة. وميثل ال�ضاطئ اأحد اأهم الوجهات ال�ضيفية يف 

للعائالت  اأبوابه  ال�ضاطئ  ويفتح  القت�ضادية،  عبدالله  امللك  مدينة 

ال�ضرتخاء  اأو  املتوفرة  بالأن�ضطة  لي�ضتمتعوا  الأ�ضبوع  اأيام  طيلة 

الفعاليات  من  العديد  ل��زواره  ا  اأي�ضً ويوفر  البحر،  �ضواطئ  على 

جتربة  فباإمكانك  وال�ضغار،  للكبار  املائية  واملغامرات  الرتفيهية 

التجديف  بقوارب  عائلتك  اأفراد  مع  ال�ضتمتاع  اأو  املائية  الدراجة 

بالإ�ضافة اإىل رحالت الغو�س داخل اأعماق البحر الأحمر.

العائلية اخلارجية واملطاعم املحلية  ال�ضاطئ اجلل�ضات  ويحت�ضن 

التجديف  ق���وارب  ت�ضمل  التي  املارينا  قناة  ومنطقة  والعاملية، 

تتميز  التي  لجونا«  حممية«  ومنطقة  العائمة،  املائية  والدراجات 

باأن�ضطتها ال�ضّيقة التي ت�ضم �ضاطئ بيور لل�ضباحة واأن�ضطة بحرية 

متنوعة كالغط�س والدبابات البحرية، اإ�ضافة اإىل مغامرات ركوب 

اخليل على ال�ضاطئ، والدراجات النارية الرباعية، ومركبات الدفع 

الرباعي ومنطقة البيل�ضان؛ التي منها �ضاطئ يام.

متعارف  تقليد  ال�ضاطئ يف  بال�ضتمتاع مبتنزه  الزائر  كما يحظى 

عليه من خالل الإطاللة على البحر الأحمر ال�ضاحرة، �ضمن خيارات 

باقة املطاعم واملقاهي ذات اجلل�ضات اخلارجية لال�ضتمتاع بالهواء 

اأط��راف  ع��ر  تنقلك  تاريخية  ق�ضة  لياليها  ُت�ضّكل  حيث  الطلق؛ 

ال�ضاطئ اخلاّلب.

الوجهات  اأف�ضل  اإح��دى  القت�ضادية  عبدالله  امللك  مدينة  وتعتر 

فرتة  يف   خ�ضو�ضا  واملغامرة؛  البحر  ملحبي  املميزة  ال�ضياحية 

ال�ضيف، حيث تعد من اأف�ضل الوجهات للزيارة يف ف�ضل ال�ضيف؛ 

خا�ضة مع وجود العديد من الفعاليات والأن�ضطة الرتفيهية املميزة 

التي ت�ضلح جلميع اأفراد الأ�ضرة.

ت�ضع  ب��اأن  كفيلة  القت�ضادية  عبدالله  امللك  ملدينة  واح��دة  زي��ارة 

وجهة  تعتر  حيث  �ضويًا؛  والكبار  الأطفال  وج��وه  على  ابت�ضامة 

مثالية للمغامرين وامل�ضافرين من رجال الأعمال والعائالت وكل من 

يرغب بالهروب ملدينة بها كل �ضيء.

الذهبية وت�ضتمتع  الرمال  على  ت�ضتلقي  اأن  يام، ميكنك  �ضاطئ  يف 

ال�ضتجمام  مع  اأقدامك  تداعب  الزرقاء  والأم��واج  الأفق  مب�ضاهدة 

اأن  البحرية  الأن�ضطة  لع�ضاق  وميكن  البحر.  هدير  �ضوت  على 

الكرة  لعب  اأو  للتجديف  زورق  ل�ضتئجار  مميزة  بفر�ضة  يحظوا 

الطائرة على ال�ضاطئ مع غروب ال�ضم�س.  يقع �ضاطئ يام يف حي 

البيل�ضان، مركز املرح وهو مبثابة م�ضبح طبيعي �ضحل حتيط به 

ال�ضعاب املرجانية ويلقى رواًجا بني هواة ركوب الأمواج �ضراعًيا 

حتت  ال�ضرتخاء  ل  تف�ضّ التي  العائالت  اإىل  بالإ�ضافة  والغط�س، 

املظالت امل�ضنوعة من الق�س.

�ضاحنات  ت�ضطف  كما  لالإيجار،  وجتديف  كاياك  ق��وارب  وتتوفر 

من  بالقرب  ال�ضاطئ  يقع  اخلليج.  �ضفاف  على  احلديثة  املاأكولت 

فيوز فندق وريزدن�ضز الأنيق، ول يبعد كثرًيا عن اأكوافن« املتنزه 

العائم لالألعاب املائية على املارينا«.

من  جمموعة  مع  موعد  على  فاأنت  الت�ضوير  ع�ضاق  من  كنت  واإذا 

ال�ضور املميزة التي �ضوف ت�ضحرك بجمالها و�ضط اأ�ضعة ال�ضم�س 

والرمال الذهبية املطلة على البحر الأحمر.
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جدة ـ البالد 

مسبح طبيعي ضحل تحيط به الشعاب المرجانية..

سياحة على مدار العام 
شاطئ يام بيتش.. 



 يف ه���ذا ال�����س��ي��اق، اأو���س��ح��ت  م�����س��ت��ورة ع��ب��د الله 

التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم  الوقداين - مديرة 

والتوا�سل  ب��اأول  اأول  املتابعة  اأن  �سابقًا،  الطائف 

الإيجابي امل�ستمر بني البيت واملدر�سة من الأ�سباب 

الناجحة يف الو�سول بالطالب مل�ستوى جيد جدًا يف 

العتدال  دائمًا  الأم��ور  كل  يف  الدرا�سي،  التح�سيل 

مطلوب فال �سرر ول �سرار، فال�سهر لل�سغار ل �سك 

غري حممود وله اآثار �سلبية على التح�سيل الدرا�سي 

ول  ذل��ك،  اأرى  ل  للذكاء  ي�سل  لكن  الرتكيز،  وح�سن 

اأ���س��رار  ل��ه  م��ت��اأخ��ر  ل��وق��ت  ال�سهر  اأن  على  اخ��ت��الف 

وك��ب��ارًا،  ���س��غ��ارًا  اجلميع  على  ال�سلبية  ونتائجه 

اعتقادي  ويف  مبكر،  ب�سحو  املرتبطني  خ�سو�سًا 

وكما  ال�ستيعاب،  على  القدرة  مع  يتعار�ض  ال�سهر 

اجليدة  ال��دم��اغ  تغذية  �سبل  ف��اإن   ال��درا���س��ات  تقول 

تكون مع النوم اجليد ليال.

طريقة التعامل 
اأن   اأو�سحت  الغامدي«  »�سعاد  الأ�سرية  امل�ست�سارة 

م�ستوى  لرفع  الطرق  اأف�سل 

ال��ت��ح�����س��ي��ل ال���درا����س���ي ل��دى 

ال��رع��اي��ة  يف  تتمثل  الأب���ن���اء 

بامل�ساعر  كالهتمام  النف�سية؛ 

كل  واأن  ال��ت��ع��ام��ل  وط��ري��ق��ة 

ف�����رد م����ن الأ������س�����رة؛ ����س���واء 

الأب���ن���اء  م���ن  اأن���ث���ى  اأو   ذك����ر 

اح���ت���ي���اج���ات���ه  يف  ي���خ���ت���ل���ف 

واإدراكه  وتوجهاته  وتركيبته 

فال  وت��ع��ام��الت��ه،  و�سلوكياته 

وجود للمقارنة والتمييز بينهم.

الرعاية ال�سحية؛ كالهتمام بالأكل ال�سحي و�سرب 

املاء، واللعب، واحلركة، والنزهة والتاأمل والطبيعة 

اخل�سراء.

املتمثلة يف توفري  املكانية  الرعاية  توفري  ف�سال عن 

والإزع��اج،  ال�سو�ساء  عن  وبعيد  تهوية  ذات  مكان 

الرعاية  جانب  اإىل  خا�سة  واأدراج  درا�سي  ومكتب 

والدرا�سة  للنوم  املنا�سب  الوقت  كتوفري  الزمانية 

واجلل�سة العائلية والحتكاك بالأهل والأ�سدقاء. 

امل�ستمرة،  املنزلية  ب��الأع��م��ال  اإ�سغالهم  ع��دم  اأي�سا 

معينة؛  اأوق��ات  يف  امل�ساعدة  منهم  الطلب  مينع  ول 

ليتمكنوا من املذاكرة وحل الواجبات. 

تواصل مثمر 
اإن  �سرور«:  اآل  هادي  »نورة  املعلمة  وقالت 

للطالب  التح�سيلي  امل�����س��ت��وى 

من  عنا�سر؛  ع��دة  ب��ه  ت�سرتك 

واملعلم  الأ�سرة  اإىل  الطالب 

والإدارة املدر�سية و�سول للجهات العليا.

للتعلم  فالطالب م�سوؤول عن ذاته وم�ستوى دافعيته 

والأ���س��رة  العليا،  الدرا�سية  باملراحل  وخ�سو�سا 

م�سوؤولة عن املتابعة والتوا�سل املثمر مع املدر�سة، 

واملعلم م�سوؤول عن دفع عجلة التعلم باأحدث الطرق 

والأ�ساليب النابعة من حبه لطالبه واإخال�سه ملهنته، 

وتقومي  امل�ستمرة  املتابعة  املدر�سية  الإدارة  وعلى 

وحتقيق  امل�ستوى  عالية  لنتائج  للو�سول  يلزم  ما 

الأه���داف امل��رج��وة. ول �سك 

للطبيعة  خمالف  ال�سهر  اأن 

قال  ع��ام.  ب�سكل  الإن�سانية 

ال��ل��ي��ل  ت���ع���اىل: » وج��ع��ل��ن��ا 

لبا�سًا وجعلنا النهار معا�سًا« 

..الآية. 

وك���اف���ة امل��خ��ل��وق��ات حت��ت��اج 

الدماغ  لنمو  ال��ك��ايف  للنوم 

العمل،  ع��ل��ى  ق����ادرا  وج��ع��ل��ه 

والأطفال بحاجة للنوم اأثناء 

النمو  على  مل�ساعدتهم  الليل 

والتعب،  ل��الإره��اق  يدعو  فال�سهر  اجل�سم،  و�سحة 

ممار�سة  على  والقدرة  التوازن  فقدان  اإىل  يوؤدي  ما 

القدرات  على  �سلبًا  ينعك�ض  مما  الطبيعية  احلياة 

العقلية وعمليات التفكري ومنو الذكاء؛ لذا يقع على 

من  الوقت  تنظيم  التعليم  منظومة  يف  الهرم  راأ���ض 

للطالب  وال�ستماع  اجل��ادة،  واملتابعة  الأ�سرة،  قبل 

والإيجابيات  ومعاجلتها  ال�سلبيات  على  للوقوف 

وتعزيزها، ول اأمانع فكرة الدرو�ض اخل�سو�سية يف 

حال كانت مكملة للمراجعات، وتدارك النق�ض ب�سرط 

عدم العتماد الكلي عليها. 

حفظ القرآن.. زرع لإلرادة 
نف�سي  معالج  ال��زاي��دي،  �سليمان  اأو�سح  جهته،  من 

وم�ست�سار اأ�سري بقوله: اإن رفع التح�سيل الدرا�سي 

لدى الأبناء هدف كل مرٍب ومعلم، كما اأن كل اأم تن�سد 

الأمر، ولبد  الآباء يتمنون حتقيق هذا  ذلك وجميع 

منذ  الطالب  لدى  الدرا�سي  بالتح�سيل  الهتمام  من 

وربط  بداخله  الإرادة  زرع  اأي  املدر�سة،  اإىل  دخوله 

الأهداف ببع�سها، وت�ساءل: هل ننظر للتعليم كهدف 

؟  م�ستقباًل  الوظيفة  على  للح�سول  و�سيلة  اأم  فقط، 

ثم اأكمل: لبد اأن جنعل التعليم هدفا مبعنى حتقيق 

قيمة اجتماعية اأو نيل �سهادة عليا تنعك�ض على ثقافة 

الفرد و�سلوكه، ولله احلمد، الآن نعي�ض يف ظل روؤية 

2030، وي�ستطيع الطالب اأن يكون جزءا من الن�سيج 

الجتماعي لهذه الروؤية الطموحة بربط اآماله بها اأو 

حتفيز اأ�سرته له بذلك، و�سروري جدا اأن تكون هناك 

�سال�سة يف التعامل مع الأبناء، فيما يخ�ض املذاكرة 

وحل الواجبات و ترغيبهم ل ترهيبهم منها.

وقال: حتى نعالج �سعف التح�سيل الدرا�سي نحتاج 

م�سكلة  وج��ود  ع��دم  مبعنى  �سالمته  من  التاأكد  اأول 

بعني  العقلية  ق��درات��ه  ن�سع  اأن  يجب  كما  ع�سوية 

فاإن  زواي��ا،  عدة  من  لالأمر  ننظر  ثم  ومن  احل�سبان، 

ظروف  اأم  اهتمام  ع��دم  نتيجة  الطالب  �سعف  ك��ان 

البيت هي التي اأعاقته عن املطلوب، اأم جتارب �سلبية 

�سابقة يف املدر�سة مع معلم اأو طالب كتعر�سه لعنف 

اأو �سرب. 

ال للسهر 
الأ�سرية ومدربة  امل�ست�سارة  اليماين  الهنوف  اأكدت 

م�ستوى  لرفع  الطرق  اأهم  من  اأن  الب�سرية،  التنمية 

يف  تتلخ�ض  ال��ط��ال��ب  ل���دى  ال��درا���س��ي  التح�سيل 

الهتمام املكثف من قبل الأ�سرة حيث تبداأ متابعتهم 

من املنزل من قبل الوالدين اأو من قبل مدر�ض خا�ض 

لأخ��رى؛  فرتة  من  املدر�سة  مع  واملتابعة  املنزل  يف 

التح�سن  درج��ة  وقيا�ض  الدرا�سي  م�ستواه  لتقييم 

التي و�سل لها الطالب، 

واأكدت اأن ال�سهر ي�سعف ذكاء الأطفال؛ لأن الإن�سان 

اأن  اإىل  �سغره  منذ  �سحته  وتت�سكل  دم��اغ��ه،  ينمو 

اأو  اجل�سدية  فالراحة  البلوغ،  مرحلة  اإىل  ي�سل 

النف�سية، وكذلك النوم الكايف للطفل اأو املراهق 

م�ستوى  م��ن  ت��رف��ع  واأي�����س��ا  ج�����س��ده،  تنمي 

حيوية  اأك���ر  وجتعله  ذك��ائ��ه  و  اإدراك�����ه، 

وعطاء. 

التزام مشترك 
ب��ي��ن��م��ا ق���ال���ت ن��ه��ى ال�����س��ال��ح 

جمال  يف  معتمدة  م��درب��ة 

ال���واق���ع  يف  ال���ط���ف���ول���ة: 

التعليمية  العملية  ت��ب��داأ 

الأ���س��رة  ب��ني  م�سرتك  ال��ت��زام  فالتعليم  امل��ن��زل،  م��ن 

واملدر�سة. ومن املهم جدا اأن تكون الأ�سرة م�ساركة، 

لالأبناء  ال��درا���س��ي  التح�سيل  ج��ودة  ل�سمان  لي�ض 

على  الواقعة  الإيجابيه  لالنعكا�سات  اإمنا  فح�سب- 

التطور الجتماعي والعاطفي واملعريف للطفل.

أطعمة صحية 
 م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ب��ي��ن��ت ن�����س��ري��ن زق����زوق اأخ�����س��ائ��ي��ة 

تناول  اأن  العالجية   التغذية 

الأط����ف����ال لأط��ع��م��ة حت��ت��وي 

يف  الدهنية  الأحما�ض  على 

تاأثري  لها  ال��غ��ذائ��ي  نظامهم 

الذكاء  اإيجابي على م�ستوى 

الذهنية  ال��ق��درات  وحت�سني 

ولكن  ال��ع��ق��ل��ي��ة،  وامل���ه���ارات 

ت��ن��اول��ه��ا  ي��ت��م  اأن  ي�����س��رتط 

ب��ان��ت��ظ��ام، م���ث���ال ع��ل��ى تلك 

الدهنية  الأ�سماك  الأطعمة« 

كال�سلمون  والتونة والرجنة 

وال�سردين«، وكذلك املك�سرات؛ كونها غنية باملعادن 

املهمة لتقوية القدرات الذهنية، وذكاء الطفل واأي�سا 

اأن  كما  بالكولني،  الغني  ال�سفار  خا�سة  البي�ض، 

على  ت�ساعد  التي  الأطعمة  من  تعترب  اخل�سروات 

تقوية ذكاء الأطفال؛ حيث اإن اخل�سروات الطازجة 

حتتوي على كمية كبرية من م�سادات الأك�سدة، التي 

حتمي خاليا املخ من ال�سموم.

وجبة اإلفطار 
جدا  مهمة  وجبة  الإف��ط��ار  وجبة  تعترب  واأ���س��اف��ت: 

لالأطفال، و يجب احلر�ض على تناولها قبل ذهابهم 

الوظيفي،  اأدائ��ه��م  على  تنعك�ض  لأن��ه��ا  للمدر�سة؛ 

والذهني. 

فيجب اأن تكون غنية بالعنا�سر الغذائية التي متدهم 

ال�سوداين  ال��ف��ول  وزب���دة  ال�سوفان  مثل«  بالطاقة 

بالألياف  الغنية  الكامله  القمح  ورق��ائ��ق  والبي�ض 

والفيتامينات واملعادن وعدم الإكثار من ال�سكريات؛ 

لأن الإفراط فيها قد يكون له تاأثري �سلبي على الطفل.

واأك���م���ل���ت: م���ع الأخ�����ذ بعني 

العتبار اأن يكون هذا النظام 

تغذية  يف  متبع  اأ�سلوب  هو 

ولي�ض  دائ���م،  ب�سكل  الطفل 

كاأيام  معينة  فرتات  يف  فقط 

ن�سمن  ح��ت��ى  الخ��ت��ب��ارات؛ 

ل��ل��ط��ف��ل ال��ت��غ��ذي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة 

عليه  لينعك�ض  م�ستمر  ب�سكل 

�سحًيا وذهنًيا.

عالج الضعف 
بدوره، اأو�سح الدكتور وليد ال�سحيباين ا�ست�ساري 

الطبية  عبدالعزيز  امللك  مدينة  يف  النف�سي  الطب 

التح�سيل  �سعف  اأن  بالريا�ض،  الوطني  للحر�ض 

الأ�سرة  ط��ريف  على  يعتمد  الطالب  ل��دى  الدرا�سي 

بعدم  الأ�سرة  من  تق�سري  هناك  كان  فاإن  واملدر�سة، 

اأوع���دم امل��ذاك��رة يف  متابعة ال��واج��ب��ات واإه��م��ال��ه��ا 

جزءا  يعد  ال��ذي  الأم��ر  لهذا  النتباه  فيجب  املنزل، 

من جناح العملية التعليمية للطالب، اأما فيما 

يخ�ض املدر�سة فقد يكون اكتظاظ الف�سل 

ا�ستمرارية  يف  كبريا  عامال  بالطالب 

لأن  ال��ط��ال��ب؛  �سعف 

على  الرتكيز  عليه  ي�سعب  قد  احلالة  املعلم يف هذه 

الطالب الأقل ا�ستيعابا وفهما. اأي�سا اإذا كان الطالب 

مير ببع�ض اخلالفات مع زمالئه اأو امل�سايقات التي 

قد حت�سل له مع امل�ساغبني يف ال�سف، قد يكون ذلك 

�سببا ل�سعفه الدرا�سي، فيجب على اإدارات املدار�ض 

النظر ملثل هذه الأ�سباب. 

 ووا�سل: الطالب الذي يعاين من �سعف يف حت�سيله 

الدرا�سي يجب احتواوؤه والتعامل معه بلطف و لني 

من قبل املعلم اأو املنزل حتى يجتاز الأمر، فالبع�ض 

يظنون اأن ال�سدة اأو الإيذاء اجل�سدي اأو ال�ستهزاء 

حتقيق  و  للحما�ض  ي��ق��وده  ق��د  الطالب  ق���درات  م��ن 

البيئة  كانت  فكلما  جدا،  خاطئ  اأمر  وهذا  الأف�سل، 

العلمي  التح�سيل  نتائج  كانت  غليظة  التعليمية 

اأ�سواأ. فال بد من احتواء الطالب بتقدمي وقت اأطول 

على  ت�ساعده  �سل�سة  بطرق  ل��ه  ال�سرح  تكثيف  اأو 

الفهم.

واأ�ساف: اأثبتت العديد من الدرا�سات اأن ال�سهر يوؤثر 

�سلبًيا على اإدراك الطالب وي�ستت انتباههم ويجعلهم 

اأق������ل ت���رك���ي���زا م����ن غ���ريه���ا، 

ويجب على الأهل خالل اأيام 

الأ����س���ب���وع جت��ن��ب اخل���روج 

ل  حتى  الع�ساء  ���س��الة  بعد 

املبكر  النوم  على  ذل��ك  يوؤثر 

املعلم  دور  من  كما  لأبنائهم، 

اأمر الطالب يف  اأن ينبه ويل 

اأن النعا�ض يغلب  حال لحظ 

عليه ب�سكل متكرر اأو اأنه ينام 

يف بع�ض احل�س�ض. 

بناء الشخصية 
قالت دعاء زهران امل�ست�سارة الأ�سرية والجتماعية: 

�سخ�سية  بناء  يف  واأ�سا�سيا  مهما  دورا  لالأ�سرة  اإن 

ونف�سية الأبناء، فما تغر�سه وتوؤ�س�سه خالل �سنوات 

الفرد،  حياة  يف  دائمة  اأ�سا�سات  لها  يكون  التن�سئة 

متعاونة  ُمتحابة  اأ���س��رة  ب��ني  الأب��ن��اء  ين�ساأ  فعندما 

مت�ساحلة مع ذاتها بذلك ي�سهل على اأفرادها التقرب 

والتودد من بع�سهم البع�ض. 

كيفية  يف  عائق  هناك  يكون  فال  الن�سيحة،  وت�سهل 

اأفراد  من  فرد  لأي  واحلب  الإيجابية  ال��روح  اي�سال 

اأب��ن��اوؤه��م  ي��ك��ون  اأن  يطمحان  ف��ال��وال��دان  الأ����س���رة. 

اأف�سل منهم علمًا ومعرفة فيعمالن جاهدين لزرع كل 

م�ستوى  لرفع  و  اأبنائهم،  لنجاح  مفيد وحُمفز  ماهو 

التي  الأدوار  اأه��م  ومن  لديهم،  الدرا�سي  التح�سيل 

امل�ساركة  اأبنائها هو  مع  الإيجابية  الأ�سرة  بها  تقوم 

ورف��ع  لتطوير  ت��ه��دف  خمتلفة  تعليمية  ب��رام��ج  يف 

م�ستوى الذكاء وزيادة وعي ومعلومات الأبناء  من 

اأو  املرئية  التعليمية  كالربامج  بها؛  موثوق  م�سادر 

امل�سموعة اأو م�سابقات الذكاء 

يف بع�ض ال�سحف واملجالت، 

كتاب  ق��راءة  على  والت�سابق 

الكثري.  وغريها  وتلخي�سه، 

وبذلك ينتج احلب والتعاون 

وتبادل احلوار واملعرفة بني 

اأفراد الأ�سرة، ومن ثم ينتقل 

يف  الأب��ن��اء  اأداء  اإىل  تلقائًيا 

املدر�سة .

قراءة القرآن 
 تقول »�سروق حممد البكري« - فنية خمترب بجامعة 

يف  وجدت  متفوقني:  اأبناء  لأربعة  ووال��دة  الطائف 

حفظ  كتاب الله لأبنائي منذ نعومة اأظفارهم، زيادة 

يجب  كما  احلمد،  ولله  احلفظ،  يف  و�سرعة  ذك��اء، 

احلر�ض على توفري مناخ اأ�سري �سحي اآمن ومريح 

خاٍل من معوقات ال�ستذكار.

اليومية  ل��ل��م��ذاك��رة  ال��ت��خ��ط��ي��ط اجل��ي��د  ع��ن  ف�����س��ال 

تق�سم  للمذاكرة  جداول  »و�سع  ذلك  مثال  وال�سهرية 

فيها امل����واد« وامل��ح��اول��ة اجل��اه��دة مل��ع��رف��ة م��واط��ن 

ال�سعف  وم��واط��ن  وتنميتها  اأبنائي  ل��دى  الإب���داع 

والرتكيز عليها لتطويرها. 
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روشتة لعالج التأخر الدراسي لدى الطالب
ينتج عن عوامل نفسية وتربوية واجتماعية مختلفة..

من اأهم امل�سكالت التي يواجهها الطالب يف حياتهم  الدرا�سية م�سكلة التاأخر الدرا�سي، حيث يعاين الطلبة والآباء واملدر�سون من هذه امل�سكلة الناجتة بفعل عوامل نف�سية وتربوية 

واجتماعية خمتلفة؛ لذلك اأوىل علماء النف�ض والرتبية واملعلمون واأولياء الأمور اهتمامًا كبريًا بهذه امل�سكلة، وبوجٍه خا�ض، فاإن �سعف التح�سيل الدرا�سي يعود لأ�سباب عقلية 

اأو ج�سمية اأو اجتماعية اأو انفعالية، ما يوؤدي اإىل انخفا�ض م�ستوى التح�سيل عن معدله الطبيعي لدى هوؤلء. واأكد خمت�سون اأن هناك عددا من الربامج لعالج  �سعف التح�سيل 

الدرا�سي؛ منها تعريف اإدارة املدر�سة، واإيجاد جو من الألفة بينهما، ثَمّ تب�سري الطالب مب�سكلته، وت�سجيعه على تعديل �سلوكه الدرا�سي والعملي لرفع م�ستواه الأكادميي، وحتقيق 

التفوق يف املجال الدرا�سي، ف�سال عن مراجعة املناهج واأ�ساليب التدري�ض التي تعلم الطالب املتاأخرين عن الدرا�سة بها.

جدة – نجود النهدي - إيمان بدوي 

تقارير

تبصير الطالب 
وتشجيعه على تعديل 

سلوكه الدراسي

توفير الوقت
المناسب للنوم والدراسة 

والجلسة العائلية

نورة آل سرور دعاء زهران نسرين زقزوقالهنوف اليماني وليد السحيباني سليمان الزايدي

السهر يتعارض 
مع القدرة على 

االستيعاب

ضرورة االهتمام 
باألكل الصحي 

ومزاولة األلعاب
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أشادوا بالنتائج الفصلية للميزانية..اقتصاديون لـ             :

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

 فائض قياسي وتعزيز للنمو المستدام

الدكتور  االقت�سادي  اخلبري  قال  بداية، 

ح�سني �سبك�سي: اإن اأرقام امليزانية العامة 

اأن  على  تــدل  االأول  الربع  خــال  للمملكة 

ويح�سن  قوة  يزداد  ال�سعودي  االقت�ساد 

اإيجابي  ب�سكل  العاملية  االأزمات  ا�ستثمار 

اإىل  ت�سري  الدالئل  بــاأن  م�سيفا  ل�ساحله، 

اأن هناك ن�سبة منو متوقعة ون�سبة فائ�ض 

ينعك�ض  مما  م�سبوقة  غري  امليزانية  يف 

يف  واملــ�ــســاركــني  امل�ستثمرين  ثــقــة  عــلــى 

ما  اإيجابي،  ب�سكل  ال�سعودي  االقت�ساد 

اإيجابية متنوعة على  نتائج  يرتتب عليه 

والرتفيه؛  كال�سياحة  املختلف  القطاعات 

اال�ستثمارات  يف  زيــادة  �ست�سهدان  حيث 

ــدخــل  ــنــويــع مــ�ــســادر ال ــى ت ــا عــل حــر�ــس

بحيث  الــ�ــســعــودي،  االقت�ساد  ومــ�ــســادر 

الــنــفــط كم�سدر  عــلــى  ــمــاد  االعــت يــخــفــف 

اأ�سا�سي له.

 أهداف الرؤية
احلازمي  علي  الدكتور  يــوؤكــد  جانبه،  مــن 

باخلري  واملب�سرة  اجليدة  النتائج  هذه  اأن 

ــنــفــط غري  مــدعــومــة بـــارتـــفـــاع اأ�ـــســـعـــار ال

م�ستغربة يف ظل روؤية 2030 الطموحة.

متوقعا اأن ت�سل الفوائ�ض يف الربع الثاين 

من العام 2022 اإىل م�ستويات اأعلى من ذلك، 

يف  متوقعا  ريــال،  مليار   90 اإىل  ت�سل  فقد 

حال ا�ستمرار اأ�سعار النفط فوق م�ستويات 

غري  القطاعات  اإ�سهامات  ومنو  دوالر  املئة 

النفطية، �ستحقق ميزانية اململكة نحو2٥0 

اإىل 300 مليار ريال كفوا�ض، مدعومة هذه 

بالزيادة حيث و�سلت  االأرقام 

ح�سة اململكة اىل10.6 مليون 

بــرمــيــل يــومــيــا ، ممـــا يــوفــر، 

بـــــاإذن الـــلـــه، فــوائــ�ــض كــبــرية 

م�سيفا   ، الـــعـــام  نــهــايــة  جـــدا 

تدعم  النفطية  االإيـــــراد  بــــاأن 

النفطية،  غري  االإيـــرادات  منو 

من  ال�ساملة  التنمية  ثم  ومــن 

القطاع  امل�ساريع وفر�ض  خال 

اخلـــا�ـــض، ممــا يــ�ــســرع حتقيق 

بــاأن   ،2030 ـــة  روؤي م�ستهدفات  اأهـــم  اأحـــد 

املحرك  هي  النفطية  غري  االإيـــرادات  تكون 

االأ�سا�سي لاقت�ساد امل�ستدام، وهذا الهدف 

ي�سري وفق ما و�سعت له من اإ�سرتاتيجيات 

التحول  برنامج  جناح  بعد  الروؤية  مراحل 

االقت�صادي.

خطوات واثقة
املنتدى  امل�ست�سار يف  اأو�سح  ال�سياق،   يف 

االقت�سادي العاملي بدافو�ض الدكتور حمي 

يف  امليزانية  فائ�ض  اأن  ال�سحيمي،  الدين 

النتيجة  هــي  لل�سعودية  العربية  اململكة 

ـــتـــي �ــســمــنــتــهــا اخلـــطـــوات  الــطــبــيــعــيــة ال

لاقت�ساد  اجلديدة  والتاأ�سي�سية  التنويعية 

العملي  النجاح  من  جــزء  وهــي  ال�سعودي 

التحفيز  ماءة  على  مبا�سرة  انعك�ض  الذي 

اجلديد  للنموذج  اجلــديــد  للنهج  الواقعي 

بني  الــدامــج  املــتــنــوع  االقــتــ�ــســادي  للنظام 

النفط  على  القائم  االقت�ساد  مفهوم 

واالقــتــ�ــســاد اجلــديــد الــقــائــم على 

ــدة الــقــائــمــة عــلــى االبــتــكــار  االآلـــيـــات اجلــدي

واحلــوكــمــة وكــيــانــات الــ�ــســركــات الــكــرى 

والتجديد  بالتطوير   ، اجلن�سيات  املتعدد 

بالطريقة  وكـــوادرهـــا  الب�سرية  لــلــمــوارد 

لاإدارات  االأداء اجلديد  تنا�سب ثورة  التي 

باحليثية  الذهنية  رقمنة  واملوؤ�س�سات، هي 

املتجددة وهو اأكر التحديات التي دخلتها 

اململكة بكل ثقة وثبات يف اخلطوات.

ف�سا  النفط  الأ�سعار  اأن  �سك  ال  واأ�ــســاف: 

القدرات  مع  واإمنــا  الفائ�ض  هــذا  يف 

االقت�سادي  للتكتيك  اجلديدة 

على  االإيجابي  بانعكا�سها 

واالرتفاع  العام  االإنفاق 

مل�ستويات  بــاالإيــرادات 

واعـــــــــــدة وممـــــيـــــزة، 

ـــافـــة الرتـــفـــاع  بـــاالإ�ـــس

ــــة  ــــي ــــاف ــــف ــــس ــــ� ال

واال�ستمرارية  لا�ستدامة  املفيدة  واالإدارة 

والتفوق.

التنمية البشرية واالبتكار
من جانبه، اأكد حممد حممود عبد الرحيم 

اأنه  يف ظل الظروف  اقت�سادي،  الباحث 

ــه ال  ــاإن االقــتــ�ــســاديــة الــعــاملــيــة املــحــيــطــة ف

وعدم  االقت�ساد  م�سادر  تنوع  عن  بديل 

فقط، واململكة  االعتماد على م�سار واحد 

يف  �ــســواء  طموحة  خطط  لديها 

اأو  الــتــجــارة  اأو  الت�سنيع 

اللوج�ستية،  اخلــدمــات 

ويـــتـــجـــ�ـــســـد ذلــــــك يف 

تـــد�ـــســـني مـــ�ـــســـروع 

ت�سعي  حيث  نــيــوم؛ 

نيوم  لتكون   اململكة 

اإحـــــــــــــدى اأهـــــــم  

طق  منا

وت�سجيع  العامل  يف  اجلــذب 

ــكــار وريـــــادة االأعــمــال  ــت االب

وذلك  اال�سطناعي،  والذكاء 

ـــا لــــروؤيــــة الــ�ــســعــوديــة  ـــًق وف
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اأن روؤية اململكة تركز  و�سدد 

ال�سعودي  املواطن  دعم  على 

الب�سرية  التنمية  وحتقيق 

ومتـــكـــني املــــــــــراأة، مــ�ــســيــفــا 

قــــدم  خــطــوات  املــجــلــ�ــض  اأن 

وجناحات على اأر�ض الواقع يف جماالت 

ــمــة وتــعــزيــز  ــتــحــول الــرقــمــي واحلــوك ال

املــايل  القطاع  وتطوير  التحتية  البنية 

ومنـــو الــقــطــاع غــري الــنــفــطــي، وحت�سني 

جودة احلياة من خال برنامج مت اإطاقه 

بقيمة 130 مليار ريال، موؤكدا اأن النظرة 

االإيجابية امل�ستقبلية لاقت�ساد ال�سعودي 

اإىل  القوي  التحول  �سوء  على  �ست�ستمر 

االقت�ساد املعريف.

  نتائج فاقت التوقعات
الغاي�ض  ح�سام  الــدكــتــور  قــال  جهته،  مــن 

ميزانية  اأرقـــام  اإن   االقت�سادي:  اخلبري 

احلايل  العام  من  االأول  الربع  يف  اململكة 

االإيـــرادات  اإن  حيث  التوقعات،  كل  تفوق 

 188 تتجاوز  الــتــي  النفط  مــن  ال�سخمة 

 %67 �سوى  ت�سكل  ال  اأنها  اإال  ريــال،  مليار 

اإجمايل االإيــرادات، وتعد هذه الن�سبة  من 

يف حد ذاتها اإجنازا كبريا للدولة ب�سبب 

حت�سن االإيرادات غري النفطية، التي 

يف  ريــال  مليار   100 اإىل   %7 بن�سبة  منت 

الربع االأول، ومن ثم يتوقع مليزانية العام 

1.1 تريليون  اأن تفوق االإيــرادات  احلايل 

مليار   2٥0 ــتــجــاوز  ي وبــفــائــ�ــض  ريـــــال، 

االقت�ساد  عن  التقارير  الأحدث  وفقا  ريال، 

ال�صعودي. 

 واأ�ساف الغاي�ض: اإن اململكة �سجلت اأعلى 

وفقا   ،2016 مطلع  مــنــذ  ف�سلي  فــائــ�ــض 

اأعلنتها  التي  االأول  الربع  ميزانية  لنتائج 

النفطية  االإيـــرادات  بزيادة  املالية،  وزارة 

نحو  اإىل  الفائ�ض  لي�سل  النفطية،  وغــري 

اأعلى فائ�ض ف�سلي  ٥8 مليار ريال ، وهو 

ال�سعودية  املــالــيــة  وزارة  ـــداأت  ب اأن  منذ 

منذ  ربعي  ب�سكل  امليزانية  عــن  بــاالإعــان 

مطلع 2016، وارتفاعا عن العجز امل�سجل 

بلغ  الـــذي   ،2021 لــعــام  االأول  الــربــع  يف 

7.443 مليار ريال.

 وختم" الغاي�ض  قراءته لواقع وم�ستقبل 

االأزمــات  رغم  بقوله:  ال�سعودي  االقت�ساد 

على  اململكة  حافظت  العاملية  االقت�سادية 

املنطقة  يف  االأقــــوى  اقت�سادها  ــدارة  �ــس

واملــرونــة  املـــايل،  التطور  برنامج  نتيجة 

تنويع  يف  بهما  يتميز  التي  الدفع  وقــوة 

القطاعات  كافة  اإ�سهامات  م�سادره وزيادة 

النمو  وكذلك  النفطية،  غري  والــ�ــســادرات 

على  الرتكيز  مع  لا�ستثمارات  املت�سارع 

واالبتكار،  التقنية  على  القائم  االقت�ساد 

و�ــســوال بــخــطــوات واثــقــة وجـــادة الأعلى 

روؤية  مع  العقد  هذا  خال  ا�ستدامة  ن�سبة 
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اأكد خراء اقت�ساديون اأن نتائج امليزانية العامة للربع االأول تعك�ض توجيهات القيادة احلكيمة باال�ستثمار االأمثل للموارد االقت�سادية والب�سرية، مبا يعزز قوة اقت�ساد 

اململكة والتنمية امل�ستدامة؛ حيث يوؤ�سر فائ�ض امليزانية الف�سلية اإىل فائ�ض قيا�سي يفوق التوقعات للعام املايل احلايل.

اململكة يف  وتقدم  الرقمي،  بالتحول  مدعوًما  االقت�سادية  االإجنــازات  من  العديد  يوا�سل حتقيق  املايل  القطاع  تطوير  برنامج  اإن  "الباد":  لـ  ت�سريحات  وقالوا يف   

املوؤ�سرات الدولية والت�سنيفات االئتمانية والتناف�سية العاملية، كما احتلت مركًزا متقدًما يف موؤ�سر �سفافية امليزانية.

البالد – مها العواودة - حممد عمر 

تطور األداء المالي والشفافية والمشروعات تدعم ثقة المستثمرين  النتائج اإليجابية ستستمر مع التحول القوي إلى االقتصاد المعرفي

علي احلازميح�شني �شبك�شي حمي الدين ال�شحيميحممد عبدالرحيمد. ح�شام الغاي�ش

دور أكبر للقطاع 
الخاص والتركيز على توطين 

التقنية واالبتكار



السعودية عاصمة االبتكارات الناشئة

»حزب هللا« يسقط بالقاضية

املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  وزير  برئا�صة  اململكة  وفد  بحث  اأي��ام  قبل 
"كور�صريا"  �صركة  موؤ�ص�س  مع  ال�صواحه،  عامر  بن  عبدالله  املهند�س 
واملهارات  ال��ق��درات  تطوير  كاليفورنيا،  والي��ة  يف  التنفيذي  ورئي�صها 
القرن  مهارات  مع  يتوافق  مبا  ومتكينها  الوطن  وبنات  الأبناء  الرقمية 
لل�صركة  امل�صتقبلية  ال��روؤي��ة  على  الوفد  اطلع  كما  والع�صرين،  ال��واح��د 
منظومة  ال�صتك�صاف  لل�صركة  اجل��ريء  اال�صتثماري  املال  راأ���س  وفكرة 
وتطوير  الرقمية  واملهارات  القدرات  بناء  ومناق�صة  النا�صئة،  ال�صركات 

كوادرها يف اململكة.
 هذه اجلهود تاأتي يف اإطار منظومة متكاملة للوزارات واالأجهزة املعنية؛ 
لتحفيز بيئة االإبداع واالبتكار لل�صركات الرقمية النا�صئة مبا يعزز توطني 
التقنيات وخلق املزيد من الفر�س الوظيفية، باالإ�صافة اإىل اإثراء املجتمع 
برامج  باإتاحة  ال��ك��وادر  وتنمية   ، الريادية  وامل�صاريع  باالأفكار  الرقمي 
املواهب  تربط  من�صة  تطوير  على  والعمل  متخ�ص�صة،  مكثفة  تدريبية 
من  الرقمية  امل�صاريع  ومتكني  االأع��م��ال،  ب��رواد  واملحلية  العاملية  التقنية 

الو�صول اإىل البيانات والتنظيمات ذات ال�صلة وطرح احللول املدعومة.
بهدف  وذل��ك  الرقمية  االأعمال  ري��ادة  ملنظومة  بيئة حا�صنة  اإن�صاء  اأي�صا   
تاأ�صي�س ال�صركات النا�صئة و�صهولة الو�صول لتطبيقات التقنيات احلديثة 
وا�صتعرا�صها وتوفري الدعم املطلوب من خالل املعامل ومرافق النمذجة 

وخدمات امل�صرعات واحلا�صنات الرقمية.
 ومن املقومات الداعمة، متكني م�صارات االأبحاث والتطوير يف االت�صاالت 
لزيادة  العالقة  ذات  اجلهات  مع  ال�صراكات  وتفعيل  املعلومات،  تقنية  و 
واال�صتفادة  النا�صئة  التقنيات  جمال  يف  عليها  العمل  يتم  التي  االأبحاث 

من نتائجها يف توطينها.

رعاية االستدامة 
   حر�صت اململكة يف �صيا�صة ريادة االأعمال الرقمية على و�صع االآليات 
املعنية  بالقطاعات  اأ�صحابها  الرقمية، وربط  امل�صاريع  املنا�صبة ال�صتدامة 
لت�صبح حلوال رقمية جتارية ناجحة يف االأ�صواق املحلية، وقابلة للتو�صع 
ويف  التمويلية،  للخيارات  الو�صول  ت�صهيل  اأهمية  تبدو  وهنا  خارجيا، 
ذلك، حققت اململكة منوذجا مثاليا يف توفري حزمة من احللول واخليارات 
املختلفة للم�صاريع الرقمية النا�صئة بالتن�صيق مع جميع امل�صادر التمويلية 

املتاحة من القطاع احلكومي اأو اخلا�س اأو ال�صركاء الدوليني.
  كما حتر�س املنظومة ال�صعودية على تهيئة البيئة اجلاذبة لال�صتثمارات 
يف  وامل�صاهمة  وامل�صتهدفة  احلديثة  التقنيات  جم��االت  يف  االأجنبية 

�صيا�صة  تعد  ولهذا  التقني.  املحلي  املحتوى  ن�صبة  وزي��ادة  توطينها، 
ريادة االأعمال الرقمية حلقة حتول هامة يف �صل�صلة املبادرات والربامج 
ال�صركات،  ه��ذه  لتمكني  اخلا�صة  اأو  احلكومية  اجلهات  تطلقها  التي 
املطلوبة  ال��رخ�����س  على  واحل�����ص��ول  احلكومية  اإج��راءات��ه��ا  وت�صهيل 
بهدف فتح املجال لها لالبتكار وخف�س التكاليف الت�صغيلية، وتطوير 
ال�صركات  اأعمال  من��اذج  مع  لتتنا�صب  والتقنية  التجارية  الت�صريعات 

النا�صئة وت�صاعدها يف النمو.

جودة حياة
 اأهمية ريادة االأعمال كبرية يف تنمية االقت�صاد الرقمي، ومن ثم االقت�صاد 
م�صاركة  ن�صبة  رف��ع   2030 روؤي���ة  ت�صتهدف  حيث  امل��ت��ط��ور،  املجتمعي 
ال�صركات الرقمية النا�صئة من الناجت املحلي االإجمايل غري النفطي، وخلق 
والتطوير  االأب��ح��اث  ملخرجات  االأ���ص��واق  وفتح  العمل،  فر�س  من  املزيد 
والفعاليات  امل�صابقات  يف  امل�صاركة  خ��الل  م��ن  وذل��ك  املبتكرة  الرقمية 

املرتبطة بالقطاعات احلكومية واخلا�صة، ومن خالل ذلك تتحقق م�صاركة 
املجتمع من خالل رواد االأعمال يف تطوير حلول اأعمال رقمية ت�صاهم يف 
حت�ص��ني ورف��ع التناف�ص��ية والتطوير الرقمية لرفع جودة احلياة املجتمعية، 
املزيد من  وت�صجيع  الرقمية،  االأعمال  ري��ادة  الوع�ي يف جماالت  وتعزيز 

املواهب على بدء م�صاريع ريادية وجاذبية العوائد املرجوة منها. 
 والأجل هذه االأه��داف يقوم مركز ريادة االأعمال على تعزيز ثقافة ريادة 
االأعمال  وتطوير مناذج   ، امل�صاريع  احت�صان  الرقمية من خالل  االأعمال 
اجل��دي��دة وت��اأ���ص��ي�����س ال�����ص��رك��ات ال��ري��ادي��ة م��ن خ���الل ب��رام��ج امل�صرعات 
خدمة  توفري  اإىل  باالإ�صافة  الريادية  والفعاليات  الرقمية  واحلا�صنات 
الو�صول للخرباء التقنيني وتطوير االأعمال، حيث ي�صاهم املركز يف ربط 

اخلدمات املقدمة مع �صبكة معامل االبتكار الرقمية.
يف  االأع��م��ال  ري���ادة  ت�صهدها  التي  العملية  اخل��ط��وات  ه��ذه  �صوء  وعلى   
م�صتوى  برفع  الرقمية،  وامل�صاريع  االبتكار  ثقافة  �صعود  يبدو  اململكة، 
االإق��ب��ال  ظ��ل  يف  للخدمات  املنتجة  النا�صئة  التقنيات  تطبيقات  متكني 

املجتمعي املتزايد عليها.

التجمعات التقنية
لت�صهيل  ح��رة؛  مناطق  بناء  نحو  ومتكاملة  مميزة  خ��ط��وات  اململكة  تتخذ   
الرقمية،  وميكن من خاللها  والدولية  املحلية  النا�صئة  ال�صركات  ا�صتقطاب 
مبتكرة،  �صركات  لبناء  االأع��م��ال  ل��رواد  املجال  وفتح  تقنية،  �صركات  بناء 
وت�صهيل ت�صدير املنتج اأو اخلدمة لالأ�صواق الدولية؛ لتكون اململكة عا�صمة 
اإقليمية واعدة لل�صركات النا�صئة للتقنية املتقدمة واملبتكرة، عن طريق ت�صهيل 
ال�صركات  املرتتبة على  القانونية  النظم  لل�صركات ورفع  الت�صغيلية  الرخ�س 
خارج املنطقة احلرة ، وتوفري كافة احتياجات رواد االأعمال والتقنيني من 
معامل ابتكار ومكاتب م�صرتكة لتحفيزهم للبدء مب�صاريع مبتكرة قادرة على 
جتاوز التحديات.  خال�صة هذه اخلطوات ومعطياتها يف الواقع، توؤكد �صعي 
اململكة لتكون �صمن الدول املتقدمة يف جمال التقنية النا�صئة، وت�صهل دخول 
حوكمة  من��وذج  اإي��ج��اد  على  والعمل  ال�صعودي،  لل�صوق  العاملية  ال�صركات 
للمناطق والتجمعات التقنية وت�صجيع دورها يف االقت�صاد الوطني؛ لتعزيز 

اإ�صهامها يف حتقيق ا�صتدامة التنوع االقت�صادي واالزدهار امل�صتدام.

نمو متسارع لريادة األعمال الرقمية

فشل في الحصول على األغلبية النيابية

جدة - البالد

اململكة،  الأعمال يف  ت�صهد بو�صلة ريادة 

حتول مت�صارعا نحو امل�صروعات الرقمية 

التقنيات  يف  ال��ت��ج��اري  وال���ص��ت��ث��م��ار 

الواعد  القطاع  ه��ذه  ويحظى  اجل��دي��دة، 

البتكارية  لأف��ك��اره��م  ك��ب��رة  مبحفزات 

م�صاريعهم،  لتمكني  متكاملة  ورع��اي��ة 

ودع����م من����وه وت����ط����وره، ح��ت��ى ت�صبح 

فر�صا جتارية م�صتدامة، ت�صهم يف تنمية 

القت�صاد الرقمي.

جدة - البالد

دويلته  واق��رتب��ت  الف�صل،  م�صتنقع  يف  �صقط 
من التال�صي يف ظل عدم قدرته على احل�صول 
على االأكرثية النيابية يف االنتخابات الربملانية، 
فحزب الله �صقط بال�صربة القا�صية املوجهة من 
البالد،  على  �صيطرته  راف�صني  الناخبني،  قبل 
االإي���راين  م�صروعه  على  الق�صاء  ومنتظرين 
تبني  وبناء دولة  التبعية،  للتحرر من  بالكامل، 
املرتبطة  م�صاحلها  مع  يتوافق  مبا  �صيا�صتها؛ 

بدول اخلليج ولي�س دولة املاليل.
للحزب  امل��وال��ني  -با�صتثناء  اللبنانيني  جميع 
امللي�صيا  اأن  موؤكدين  كلمتهم،  قالوا  االإرهابي- 
االإره��اب��ي��ة الب��د لها م��ن ال���زوال ع��رب �صناديق 
االقرتاع، ما جعلها حت�صد 27 مقعدًا فقط يف 
بها  ت�صتاأثر  بداًل عن 70 مقعدًا كانت  الربملان، 
يف املا�صي، ليقول الكل بل�صان واحد: "ما�صي 
االإرهاب م�صى ولن يعود. نريد بناء دولة خالية 

من �صالح امللي�صيات التي دمرت البالد".
واعتاد مر�صحو حزب الله وحلفاوؤه على ك�صب 
م��دار  ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ري يف اجل��ن��وب  دع���م منقطع 
�صنوات طويلة، حيث قاد احلزب مقاومة م�صلحة 
الأرا���س  االإ�صرائيلي  االحتالل  اإنهاء  اإىل  اأدت 
احل��زب  اأن  اإىل  باالإ�صافة   2000 ع��ام  لبنانية 

املناطق،  ه��ذه  بع�س  يف  التحتية  البنية  ط��ور 
املرة  ينجحوا هذه  اأن احلزب وحلفاءه مل  غري 
املبني،  اخل�صران  نالوا  بل  التعاطف  ك�صب  يف 

فاأمرهم انك�صف و�صيا�صتهم االإرهابية تعرت.
ويرى خرباء �صيا�صيون اأن امل�صوتني اللبنانيني 
ال��ق��واع��د  ع��م��ل��وا ع��ل��ى تكتيك اخ����رتاق م��ع��اق��ل 

ال�صعبية ل�"حزب الله"، وعلى اإ�صعاف حلفائه، 
�صيا�صية  كتلة  والدة  اإىل  الت�صويت  ق���اد  م��ا 
ديناميكية  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ري  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  م�صتقلة 

يف  للخبري  وفقًا  ب�صدة،  منق�صم  ن��واب  جمل�س 
االنتخابات واحلوكمة مارون �صفري، الذي قال 
تلقى  الله  حزب  اإن   :"CNN" ل�صبكة  طبقًا 

�صربة غري متوقعة اأفقدته االأكرثية.
وتلقي االأمم املتحدة والبنك الدويل باللوم على 
االنهيار  ق�صية  يف  احلاكمة  ال�صيا�صية  الطبقة 
االأزم��ات  اأ�صواأ  اأح��د  يعترب  ال��ذي  االقت�صادي، 
منت�صف  منذ  العامل  �صهدها  التي  االقت�صادية 
ي�صتعد  الذي  الوقت  التا�صع ع�صر. ويف  القرن 
الربملانيون  اأك��د  للق�صم،  ال��ربمل��ان  اأع�صاء  فيه 
اجل������دد اأن����ه����م ق��������ادرون ع���ل���ى رف�����ع امل���ع���ان���اة 
واإن��ه��اء  ال��ب��الد،  ع��ن  وال�صيا�صية  االقت�صادية 
اأن  خ�صو�صًا،  لبنان،  يف  االإي���راين  امل�صروع 
والية الرئي�س مي�صال عون، احلليف حلزب الله 
�صتنتهي هذا العام ما يفتح املجال للتغري ب�صكل 
���ص��اأن املرحلة  اأن��ه م��ن  وا���ص��ع. وي��رى ال�صفري 
ال�صحيح  الطريق  على  لبنان  ت�صع  اأن  احلالية 
االنهيار  بتزايد  ت�صاهم  اأن  اأو  االإ���ص��الح  نحو 
من  املحتمل  والعنف  ال�صيا�صي  للجمود  نظرا 
القوى  تعمل  بينما  االإج��رام��ي،  الله  ح��زب  قبل 
من  حمتملة؛  �صعوبات  اأي  ملواجهة  ال�صيا�صية 
اأجل العبور بلبنان اإىل بر االأمان وتخلي�صه من 

�صر اأذناب املاليل لالأبد.
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مكة املكرمة - البالد

احتفل الرتبوي من�صور حممد اأبوزيد بزف�ف ابنه معت�صم م�أمور 

عملي�ت يف اإحدى ال�صرك�ت، على بي�ن اأحمد خ�صري، وذلك يف 

الأق���رب  من  كبري  ع��دد  بح�صور  املكرمة،  مبكة  الق�ع�ت  اإح��دى 

والأ�صدق�ء والأحب�ب، الذين ا�صتمتعوا مب�ص�ركة الفرق ال�صعبية.

وقد عرب العري�س معت�صم عن �صع�دته بهذه الليلة ال�صعيدة، التي 

عليه  يدمي  اأن  القدير،  العلي  الله  من  متمني�  �ص�ب،  كل  يتمن�ه� 

ال�صع�دة والتوفيق.

على  للح�صور  ب�ل�صكر  اأب��وزي��د  من�صور  العري�س  وال��د  وتقدم 

م�ص�ركتهم الفرحة متمني� ال�صع�دة للجميع.

جدة- حمود الزهراين

اح���ت���ف���ل ف��ي�����ص��ل ب����ن ���ص��ع��ي��د ب��ن 

ب��زواج��ه،  ال��زه��راين  عبداللطيف 

ب���ن م�صرع  ك��رمي��ة ع��ب��دال��ل��ه  ع��ل��ى 

ب��ن حم��م��د ال��ب�����ص��ريي ال���زه���راين، 

ال����ق�����ع�����ت مب��دي��ن��ة  اإح��������دى  يف 

والأق�����رب  الأه���ل  بح�صور  ج���دة، 

والأ���ص��دق���ء وال��زم��اء وع���دد من 

ورج���ل  الإجتم�عية  ال�صخ�صي�ت 

امل�ل والأعم�ل، يف ليلة تب�دل فيه� 

اجلميع الأح�ديث الودية والته�ين 

والتربيك�ت ب�ملن��صبة.

فرحته  اأع��رب عن  في�صل  العري�س   

الذهبي  القف�س  ب��دخ��ول  الغ�مرة 

وت��ودي��ع ح��ي���ة ال��ع��زوب��ي��ة، وق���ل: 

يف  ال�صع�دة  �صر  وامل���ودة  التف�هم 

احل��ي���ة ال��زوج��ي��ة، داع��ي��ً� ال��ل��ه عز 

لبن�ء  وزوج��ت��ه  يوفقه  اأن  وج���ل، 

ع�س الزوجية يف �صع�دة غ�مرة.

واأع���رب���ت اأ���ص��رت��� ال��ع��رو���ص��ن عن 

الغ�مرة  الفرحة  بهذه  �صع�دتهم� 

م��ت��م��ن��ي��ن ل���ل���ع���رو����ص���ن احل���ي����ة 

من  كل  و�صكرا  ال�صعيدة،  الزوجية 

ودعي�  الفرحة،  و�ص�ركهم�  ح�صر 

الله، عز وجل، اأن يوفق العرو�صن.
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جدة - البالد

امل�ص�رير  حممد  عجب  العقيد  تلقى 

من  والتربيك�ت  الته�ين  الدو�صري 

�صدور  مبن��صبة  والأ�صدق�ء؛  الأهل 

عقيد  ل��رت��ب��ة  برتقيته  امل��ل��ك��ي  الأم����ر 

ركن.

الرتقية  ه���ذه  اأن  ال��دو���ص��ري  واأك����د 

تعترب ح�فًزا له لبذل املزيد من اجلهد 

والعط�ء خلدمة دينه ومليكه ووطنه.

ترقية الدوسري لرتبة عقيد ركن

التفاهم والمودة سر السعادة الزوجية
أفراح الزهراني بزفاف فيصل.. العريس:

ن�ستقبل  اأخبار الأفراح واملنا�سبات على ..

  wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ساح ( اإمييل ( 

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي

بزف�ف  والإحيوي  العلي�ن  اأ�صرت�  احتفلت 

ابنة  رمي  على  العلي�ن،  عبدالله  بن  حممد 

الإحيوي،  عبدالعزيز  بن  �صليم�ن  العميد 

والأ�صدق�ء  امل�صوؤولن  من  ع��دد  بح�صور 

والأه������ل، وذل����ك ب����إح���دى ال��ق���ع���ت مبكة 

املكرمة، و�صط ته�ين وتربيك�ت امل�ص�ركن 

العر�صة  واإي��ق���ع  اأه���زي��ج  وعلى  ب�حلفل، 

ال�صعودية واملزم�ر.

واأعرب والد العرو�س، ووالد العري�س عن 

الغ�لية  املن��صبة  بهذه  الغ�مرة  �صع�دتهم� 

وتقديرهم� لكل من �ص�ركهم هذه الفرحة.

واأكد العري�س حممد العلي�ن ب�أن هذا اليوم 

اأكمل  من الأي�م اخل�لدة يف حي�ته؛ لكونه 

فيه ن�صف دينه.

آل العليان واإلحيوي يحتفون بـ"محمد وريم"

عقد قران كريمة ابن جعدان 

مدير مرور المدينة يكرم مالئيكة

آل أبو زيد وآل خضري يزفون معتصم

الدمام- البالد

يتلقى عبدالله بن جعدان بن م�صرع الب�صريي 

الأه��ل  م��ن  الته�ين وال��ت��ربي��ك���ت  ال��زه��راين، 

والأق��������رب والأ����ص���دق����ء وال���زم���اء واأب���ن����ء 

القبيلة؛ مبن��صبة عقد قران كرميته، اإىل تركي 

بن حممد بن �صعيد احل�صني الزهراين، وذلك 

يف املنطقة ال�صرقية.

بهذه  �صع�دته  اأع��رب عن  بن جعدان،  عبدالله   

الليلة التي يحتفي ب�لعرو�صن، �ص�ئا املويل، 

تع�ىل، اأن يرزقهم� الله الذرية ال�ص�حلة، واأن 

حي�تهم�  يف  وال�����ص��رور  ال��ف��رح  عليهم�  ي��دمي 

الزوجية.

املدينة املنورة - حممد قا�سم

كرم مدير مرور املدينة املنورة العميد نواف بن 

مر�صود العتيبي، وكيل رقيب ح�ص�م مائيكة؛ 

مبن��صبة متيزه يف اأداء عمله امليداين.

�أخبارهم

بن  حممد  ترقية  مت��ت 

ب�صراوي  من�صور 

تنفيذي�  رئ��ي�����ص��� 

ل�����ل�����������ص�����ي������ح�����ة 

ال�����������ص�����ع�����ودي�����ة 

ال��داخ��ل��ي��ة، 

ب����ه����ي����ئ����ة 

ال�صي�حة 

بصراوي رئيسا تنفيذيا

عبدالله  ب��ن  في�صل  ح�صل 

ال������ق������ح������ط�������ين، م���ن 

م���ن�������ص���وب���ي اإم��������رة 

منطقة ع�صري، على 

امل�ج�صتري"  درج��ة 

ت���خ�������ص�������س ل��غ��ة 

واإع��������ام، وق��د 

الته�ين  تلقى 

ب�������������ه�������������ذه 

املن��صبة.

يتلقى خ�لد بن عثم�ن بن بخيت الب�صريي 

الأهل  من  والتربيك�ت  الته�ين  الزهراين، 

والأ�صدق�ء  والأق���رب 

وال����زم����اء واأب���ن����ء 

مبن��صبة  ال��ق��ب��ي��ل��ة؛ 

ق������دوم م���ول���ودت���ه، 

ال����ت����ي ات���ف���ق 

وح������رم������ه 

ع���������ل���������ى 

ت�صميته� 

القر�صي  حممد  عبدامللك  مهند  احتفل 

بزف�فه، على ابنة �صعيد هزبر الطي�ر، 

و���ص��ط ف��رح��ة الأه���ل 

والأ������ص�����دق������ء، 

ال���ذي���ن ب���رك��وا 

ل���ل���ع���رو����ص���ن، 

م��ت��م��ن��ن ل��ه��م��� 

م  ا و د

املاجستير للقحطاني

منيرة تضيء منزل خالد 

القرشي يحتفل بزفافه

فهد يعقد قرانه على ابنه السهلي
املدينة املنورة - خالد �سعيد باحكم

و�صط لفيف من الأهل والأ�صدق�ء، احتفل فهد حممد �صب�ر اجلهني، من 

من�صوبي حر�س احلدود ال�صم�لية ب�لقري�ت بعقد قرانه، على ابنه ليف 

مرزوق ال�صهلي، يف اإحدى الق�ع�ت بحي �صوران. وقد عرب العري�س عن 

�صع�دته بهذه الليلة، التي يعتربه� من اأجمل لي�يل العمر، �ص�ئا املوىل، 

جلت قدرته، اأن يحقق له ال�صع�دة الدائمة. كم� عرب والد العري�س حممد 

ال�صع�دة  ولعرو�صه  له  متمني�  فهد،  ابنه  ب��زواج  الغ�مرة  �صع�دته  عن 

واحلي�ة الكرمية، معرب� عن �صكره لكل من �ص�ركهم هذه الليلة اجلميلة.

الدوسري يحتفل بزواجه 

راكان إلى عش الزوجية
جدة - البالد

الط��س  م�صفر  �صعد  راك����ن  احتفل 

اأحمد  �ص�لح  ك��رمي��ة  م��ن  ب��زواج��ه، 

ج��دة،  مدينة  وذل���ك يف  اخل��زم��ري، 

بح�صور لفيف من الأهل والأ�صدق�ء 

والأق���رب. وقد عرب العري�س راك�ن 

ال�صعيدة،  الليلة  بهذه  �صع�دته  عن 

دي��ن��ه، ومت��ن��ى من  واإك���م����ل ن�صف 

يوفقه  اأن  وت��ع���ىل،  �صبح�نه  ال��ل��ه، 

ال��زوج��ي��ة  حي�تهم�  يف  وع��رو���ص��ه 

وتكوين اأ�صرة �صعيدة.

عرعر- عبدالعزيز ال�سلطاين

اح��ت��ف��ل معجب ب��ن ب���در ال��دو���ص��ري، ب��زواج��ه، 

من  ع��دد  ح�صور  و�صط  الري��س،  مبدينة  وذل��ك 

الذين  العرو�صن،  واأق���رب  والزماء  الأ�صدق�ء 

قدموا الته�ين للعري�س. ومتنى العري�س معجب 

يف هذه الليلة املب�ركة، اأن يوفقه الله، وعرو�صه 

ل��ب��ن���ء ع���ئ��ل��ة ���ص��ع��ي��دة. واأك����د اأه���ل ال��ع��ري�����س اأن 

للح��صرين  ب�ل�صكر  وتقدموا  تو�صف  ل  فرحتهم 

على م�ص�ركتهم الفرحة متمنن ال�صع�دة للجميع.

ال�صع�دة.

ال�صعودية.

"منرية".
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جدة- البالد

ــعــودي  ــس ــ� جنــــح الـــ�ـــســـّبـــاح ال

يــــو�ــــســــف بــــوعــــريــــ�ــــش يف 

يف  الف�سية  امليدالية  حتقيق 

�سمن  حـــرة،  مــرا   50 �سباق 

الألــــعــــاب  دورة  ــات  ــس ــ� ــاف ــن م

اخلليجية الثالثة 2022، التي 

ــك  وذل الــكــويــت،  ت�ست�سيفها 

بعدما �سجل زمنا قدره 23:62 

اأخ�سر  فريق  نــال  كما  ثانية. 

�سفر  من"  املـــكـــون  الـــرمـــايـــة 

العنزي  وعطالله  الــدو�ــســري 

املــيــدالــيــة  العمري"  وحمــمــد 

رماية  م�سابقة  يف  الربونزية 

هــوائــي،  اأمــتــار،   10 م�سد�ش 

للفرق.

      ad@albiladdaily.com 

  )فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢(ن�ستقبلاعالناتكمعلىمدارال�ساعة

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

فضية لـ" بوعريش" وبرونزية ألخضر الرماية

كالم كورة

محزن.. مرعب.. مؤسف
حممدالعمري

املا�سي؛  الأ�سبوع  الريا�سية  الرفيهية  الأحـــداث  جميع  تاأجيل  مت 

كــرمي، وبـــدًل من  بــاأمــر  الــلــه،  زايـــد، رحمه  بــن  ال�سيخ خليفة  لــوفــاة 

النقد  الكثري من  �ساهدنا  اأننا  اإل  اإعالمنا،  قبل  املوقف من  تقدير هذا 

تاأليب اجلماهري  الذي �ساهم يف  املعتاد،  غري املو�سوعي وال�سجيج 

بطريقة اأ�سبه بالهذيان بكالم غري منطقي، وتغييب املنطق والعقل فيه 

التي  الكيفية  نتحلطم( يف  اأو  نهّول  اأن  )ل  نتجادل  قد  ب�سكل غريب. 

يجب اأن يكون عليها جدول الدوري بعد اإعادة جدولته، ولكن باأمانة 

�سرعة  يف  الــقــدم،  لكرة  ال�سعودي  الحتــاد  عمل  منتدح  اأن  من  لبــد 

اإدارة الأزمة يف هذا  اأ�سح  اأو مبعنى  جتاوبه مع الظروف الطارئة، 

الوقت الق�سري، واأنا متاأكد من حر�سهم على اخلروج باأقل الأ�سرار، 

ولكن املوؤ�سف هو اجنراف الكثري من اجلماهري خلف عملية تغييب 

اأ�ستطيع  ب�ساطة،  بكل  الــذي  التع�سب،  اإعــالم  مار�سها  التي  العقل 

و�سفه باأنه اإعالم )يعلم، ولكن ليعمل( جتاه اجلماهري التي تنا�ست 

للعني  مزعجة  بطريقة  لينت�سروا  الكرمي  والتوجيه  الأليم،  الظرف 

الربامج  در�سها خمرجو  لو  التي  املوؤامرة  والعقل يف طرح نظريات 

الوثائقية املتخ�س�سة يف نظرية املوؤامرة؛ لتمكنوا من اإنتاج موا�سم 

متعددة من تلك الربامج، وامل�سحك املُبكي اأن هناك من ين�سر تغريدات 

التلميحات عن عدم ر�ساهم عن  الأجانب ذات نف�ش  الالعبني  لبع�ش 

التاأجيل بطريقة موؤيدة، بدًل من التعليق واإفهامهم الظرف الطارئ، 

وثقافتنا يف مثل هذه املواقف، واأن هذه الأزمات تتطلب من اجلميع 

التعامل مع املوقف بطريقة غري اعتيادية. من املحزن م�ساهدة قابلية 

موؤثري التوا�سل الجتماعي الذين رغم م�ستواهم التعليمي والفكري 

)الظاهر( ينجرفون بطريقة تعزز �سلوك اإعالميي التع�سب يف �سبيل 

املزيد من املتابعات ، والتغريدات، والتعزيز، ولكنه اأكرث اإثارة للرعب 

وتغييب  ال�سيطرة  يف  التع�سب  اإعالم  فيها  يتمكن  التي  الطريقة  يف 

املوؤثرة  الأ�سوات  �سعف  وموؤ�سف  الريا�سي،  وامل�سجع  املتابع  عقل 

يف زيادة الوعي، والتو�سيح، والتثقيف، ليظهر جمتمعنا الريا�سي 

بهذه ال�سورة. 

ُبعد اآخر..

�سوؤال للعاطفي والعقالين.. هل ت�سعر بالأ�سى جتاه فهد املولد  ؟ 

@MohammedAAmri

في الجولة الـ 27 من دوري المحترفين..

االتفاق يستقبل الحزم.. والنصر في ضيافة الرائد

جدة – هالل�سلمان

ت�ستاأنف م�ساء ال�سبت اجلولة الـ 27 من دوري كاأ�ش الأمري حممد 

بن �سلمان للمحرفني مبباراتني، حيث ي�ست�سيف التفاق نظريه 

 9 الـ  يف  الرائد  على  �سيفا  الن�سر  ويحل  م�ساء،   7 الـ  يف  احلزم 

م�ساء.

االتفاق VS الحزم
حيث  الهبوط؛  خطر  من  للهروب  التفاق  فريق  ي�سعى 

مهمته  وتــبــدو  نقطة،   27 بر�سيد   14 ـــ  ال املــركــز  يحتل 

الأر�ــش  عاملي  من  ي�ستفيد  اأنــه  خ�سو�سا  متناوله  يف 

ياأمل  الـــذي  الــرتــيــب،  اأمـــام احلـــزم متذيل  واجلــمــهــور 

بالتم�سك باأمله ال�سعيف يف البقاء حيث ميتلك 17 نقطة، 

وانتع�ست اآماله قليال بعد فوزه يف اجلولة املا�سية على 

الفيحاء، والفوز هو خياره الوحيد يف اجلولت املتبقية 

للدرجة  ر�سميا  هبوطه  تاأكيد  �ستعني  خ�سارة  اأي  لأن 

الأوىل. مباراة الذهاب انتهت اتفاقية بثالثية نظيفة.

الرائد VS النصر
ي�ستقبل فريق الرائد �ساحب املركز التا�سع بر�سيد 30 نقطة �سيفا 

ثقيال هو الن�سر ثالث الرتيب بـ 51 نقطة؛ حيث يهدف الرائد اإىل 

مع  تعادل  3 جولت حيث  اآخر  عنه يف  غاب  الذي  الفوز  حتقيق 

الن�سر  ي�سعى  فيما  والهالل،  الباطن  اأمام  خ�سارتني  بعد  الطائي 

لفوز ثالث على التوايل بعد انت�ساره على الفيحاء وال�سباب يف 

يف   )2-2( بالتعادل  انتهى  ذهابا  الفريقني  لقاء  مباراتني.  اآخــر 

مر�سول بارك.

جدة – البالد

يحمل فريق نه�سة بركان الآمال يف 

الأفريقي  الحتاد  كاأ�ش  لقب  اإبقاء 

ولإجناز  مغربيًا،  )الكونفدرالية( 

عقبة  تخطي  عليه  يتعني  املــهــمــة 

ــدو  اأورلن مبناف�سه  تتمثل  اأخــرية 

عندما  اأفريقي،  اجلنوب  بايرت�ش 

النهائية،  املــبــاراة  يف  يتواجهان 

"غود�سويل  ملعب  على  اجلمعة، 

اأويـــــو  مـــديـــنـــو  يف  اأكبابيو" 

"الرباكنة"  ي�سعى  الــنــيــجــرييــة.  

اإىل ثاين تتويج لهم باللقب القاري 

ــاين مــن حــيــث الأهــمــيــة خلف  ــث ال

دوري الأبطال، بعد تدوين ا�سمهم 

برياميدز  ح�ساب  على  عامني  قبل 

نهائي  الفريق  بلغ  كما  املــ�ــســري، 

2019 يف اأوىل م�ساركاته القارية، 

ــك  ــزمــال ال اأمــــــام  يــخــ�ــســر  اأن  ــبــل  ق

املــ�ــســري بــركــالت الــرجــيــح.  يف 

لأول  "القرا�سنة"  يتطلع  املقابل، 

لقب يف امل�سابقة بعدما ف�سلوا يف 

خل�سارتهم   ،2015 عام  الأمــر  هذا 

النجم  اأمــــام  الــنــهــائــي  ــــدور  ال يف 

الــتــونــ�ــســي.  ومل يكن  الــ�ــســاحــلــي 

�سهاًل  "الربتقايل"  الفريق  طريق 

لــبــلــوغ املـــبـــاراة اخلــتــامــيــة، حيث 

من  الأخـــرية  اجلــولــة  حتى  انتظر 

اىل  تاأهله  حل�سم  املجموعات  دور 

ميموزا  اأ�سيك  اأمــام  النهائي  ربــع 

ـــعـــاجـــي، ثـــم تــخــطــى املــ�ــســري  ال

و0-1  ذهابًا،   2-1( البور�سعيدي 

مبازميبي  اأطـــاح  وبعدها  ــًا(،  ــاب اإي

و1-4  ذهــابــًا،   1-0( الكونغويل 

اإيـــابـــًا(.  وتــبــدو الأمــــور متقاربة 

للفريق  اأف�سلية  مع  الطرفني،  بني 

حتت  اللعب  اعتاد  الــذي  املغربي، 

لعبيه  خــربة  عــن  ف�ساًل  ال�سغط 

الكبرية قاريًا. 

)كــاف(  الأفريقي  الحتــاد  واأ�سند   

املــثــري  احلــكــم  اإىل  ــقــاء  ــل ال اإدارة 

للجدل الزامبي جاين �سيكازوي.

كأس االتحاد األفريقي بين 
نهضة بركان وأورالندو بايرتس
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ولي العهد يتوج
الفيحاء بأغلى الكؤوس

�ــســبــق انــطــاق املـــبـــاراة اإقـــامـــة ممــر �سريف 

املنتخب  لأبــطــال  الــفــريــقــن،  لعــبــي  قبل  مــن 

�سرفوا  الذين  والهند�سة  للعلوم  ال�سعودي 

 ،)2022 )اآي�سف  الدويل  املعر�ض  يف  الوطن 

لتكرمي  الريا�سة،  وزارة  من  رائعة  بادرة  يف 

جائزة   21 حققوا  الذين  والطالبات  الطاب 

يف املعر�ض: اأبرزها املركز الأول يف الكيمياء 

للطالبة دانة العيثان، كما نال الطالب عبدالله 

الــغــامــدي جــائــزة اأفــ�ــســل مــ�ــســروع وبــاحــث، 

الــثــاين  ــز  ــرك امل وطــالــبــاتــنــا  طــابــنــا  ليح�سد 

الكثريين  اإعجاب  اخلطوة  تلك  ونالت  عامليا. 

داخل  من  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  يف 

بالتكرمي  اأ�ـــســـادوا  ــذيــن  ال املــمــلــكــة،  وخــــارج 

واللفتة الرائعة من وزارة الريا�سة.

ممر شرفي ألبطال 
معرض " آيسف الدولي"

جدة - هال �سلمان

بن �سوطي اللقاء، قدمت العديد من اللوحات 

الغنائية  ــفــقــرات  وال الفنية  ال�ستعرا�سية 

�سدت  ثــم  ــال،  الأطــف مــن  جمموعة  اأداهـــا  التي 

باأغنية  الفنانة زينة عماد والفنان عبدالوهاب 

خا�سة بنهائي كاأ�ض امللك، وبعدها قدم الفنان 

كما  اأي�سا،  بالنهائي  خا�سة  اأغنية  �سقر  رابح 

اأ�سافت الألعاب النارية اأجواء رائعة يف ا�ستاد 

اجلوهرة الذي تزين بح�سور ويل العهد.

فقرات غنائية واستعراضية وألعاب نارية 

جدة - هالل �سلمان 

ت�سوير - م�ساري البجيدي 

الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تــوج  ال�سريفن،  احلرمن  خــادم  عن  نيابة 

حممد بن �سلمان ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع، فريق 

الفيحاء بكاأ�ض خادم احلرمن ال�سريفن بعد تغلبه يف املباراة النهائية على 

الهال بركات الرتجيح )3-1( على ا�ستاد اجلوهرة بجدة، وذلك بعد نهاية 

الوقتن الأ�سلي والإ�سايف بالتعادل )1-1(.

بداأ الهال النهائي �ساغطا مع تراجع لعبي الفيحاء للخلف من اأجل اإغاق 

نا�سر  اأن و�سع  بعد  املحققة هالية  الفر�ض  اأوىل  مناطقهم اخللفية، وكانت 

الدو�سري الكرة من فوق احلار�ض ال�سربي �ستويكوفيت�ض لكن املدافع ح�سن 

ال�سوي�ض اأبعدها من على خط املرمى يف الدقيقة اخلام�سة، ورد الفيحاء بكرة 

اأم�سك  الأخــري  لكن  املعيوف  تقدم  ا�ستغال  فيها  حــاول  التي  الطويلة  رايلر 

�سدها  اأر�سية  كرة  و�سدد  املنطقة  داخل  اإيغالو  وتوغل   ،)7 )د  ب�سهولة  كرته 

الدفاعية  الرقابة  غياب  و�سط  براأ�سه  الدو�سري  �سامل  �سدد  ثم  �ستويكوفيت�ض 

الربتقايل،  والــرتاجــع  الأزرق  ال�سغط  وا�ستمر   ،)10 )د  املرمى  اأخــطــاأ  لكنه 

ادعاء  الإ�سباين ماتيو لهوز بداعي  اإنذار من قبل احلكم  وحت�سل �سامل على 

35(، ويف الوقت بدل ال�سائع �سجل �سامل هدف  الوقوع يف منطقة اجلزاء )د 

التقدم للهال بت�سديدة زاحفة مل يح�سن �ستويكوفيت�ض الت�سدي لها.

اجلوير  مب�سعب  دياز  وزج  الثاين،  ال�سوط  انطاق  مع  للهجوم  الفيحاء  بادر 

لوبيز  ورامــون  الزقعان  علي  باإ�سراك  رازوفيت�ض  ورد   ،)57 )د  عطيف  مكان 

لوبيز  البديل  وا�ستغل   ،)61 )د  ال�سفري  وعبدالرحمن  مند�ض،  �سلطان  مكان 

مل  قوية  بت�سديدة  للفيحاء  التعادل  هدف  ليحرز  الكرة  اإبعاد  يف  البليهي  خطاأ 

يفلح املعيوف يف �سدها )د 66(، ولعب النيجري موتاري مكان حممد البقعاوي 

وعبدالله  احلميد  عبد  �سعود  باإ�سراك  دياز  ورد   ،)74 )د  لاإ�سابة  تعر�ض  الذي 

احلمدان مكان الربيك وبرييرا )د 75(، وان�سل ترايكوف�سكي خلف الدفاع و�سدد 

للفيحاء  الثاين  الهدف  ي�سيف  اأن  باناجيوتي�ض  وكاد   ،)77 )د  القائم  بجوار  كرة 

براأ�سية بعد ركلة ركنية لكن كرته اعتلت املرمى )د 79(، واأ�سيب اأحمد بام�سعود 

 ،)88 القائم )د  البليهي بجوار  82(، ومرت راأ�سية  وترك مكانه لبندر املطريي )د 

 ،)90 )د  قاتل  هدف  من  حرمه  املعيوف  لكن  بقوة  و�سدد  الدفاع  موتاري  وراوغ 

93(، لينتهي الوقت الأ�سلي بالتعادل  اأبعدها الدفاع لركنية )د  و�سدد اجلوير كرة 

الأول  الإ�سايف  ال�سوط  مطلع  ومع  اإ�سافين.  ل�سوطن  الفريقان  ويحتكم   )1-1(

طالب الهاليون بركلة جزاء اإثر مل�سة يد على ال�سوي�ض لكن احلكم مل يحت�سب �سيئا، 

ومر اجلوير من اجلهة اليمنى ومرر ل�سامل لكن ت�سديدته مرت بجوار القائم )د 97(، 

98(، وزج  )د  للربازيلي مي�سايل  اأن يرتك مكانه  قبل  القائم  ماريغا بجوار  �سدد  ثم 

دياز بجحفلي مكان نا�سر )د 104(، ونال الأول اإنذارا من اأول مل�سة، و�سدد مي�سايل 

بقوة لكن �ستويكوفيت�ض �سدها برباعة )د 107(. واأجرى الفيحاء تغيريين مع بداية 

ال�سوط الإ�سايف الثاين بنزول فواز الطري�ض ويو�سف احلربي مكان ترايكوف�سكي 

واأبو �سبعان، واأزعج مي�سايل دفاعات الفيحاء ب�سرعته ومراوغاته، لكن النتيجة ظلت 

على حالها ليلجاأ الطرفان لركات الرتجيح. وت�سدى املعيوف لأول ركلة من الربازيلي 

يح�سم  اأن  قبل  ال�سوي�ض  لركلة  املعيوف  وت�سدى  والزقعان  لوبيز  �سجل  ثم  رايلر، 

باناجيوتي�ض الركلة الأخرية. و�سدت العار�سة ت�سديدة اإيغالو، ثم �سدد الفرج خارج 

اآلت  النتيجة  اأخريا اجلوير، لكن  املرمى، و�سد �ستويكوفيت�ض كرة احلمدان، و�سجل 

للفيحاء الذي توج باأول لقب يف تاريخ البطولة.



القاهرة - البالد

"اللى  ا�سم  حتمل  جديدة  اأغنية  دي��اب  عمرو  الفنان  ط��رح 

مي�سى مي�سى"، من كلمات تامر ح�سني وحلن مدين، وتوزيع 

توما.

ال�سهر  اأوائ���ل  "تويرت"  تريند  دي��اب  عمرو  وت�سدر 

كلمات  م���ن  "هتدلع"  اأغ��ن��ي��ت��ه  ط���رح  ب��ع��د  اجل�����ارى 

وت��وزي��ع  يحيى،  حممد  واأحل���ان  ال��ق��اي��ات��ي،  حممد 

اأمري  ما�سرت  وديجيتال  ومك�ساج  اإبراهيم  اأحمد 

الفطر  عيد  مو�سم  فى  حفالت   3 دي��اب  اأحيا  بينما  حمرو�س، 

املا�سى فى اململكة والإمارات والكويت. 

الغنائى  احلفل  من  متنوعة  �سور  جمموعة  دياب،  و�سارك 

الأخري له خالل رحلته اخلليجية، حيث ن�سر اللقطات املميزة 

من احلفل التى تظهر تاألقه على امل�سرح واحل�سور اجلماهريى 

"اإن�ستغرام".  موقع  على  ال�سخ�سى  ح�سابه  عرب  ال�سخم، 

كما  الأغ��ن��ي��ات،  م��ن  امل��زي��د  ط��رح  ب�سغف  جمهوره  وي��رتق��ب 

تعودوا من اله�سبة على مدى ال�سنوات املا�سية.

عمرو دياب يطرح "اللى يمشى يمشى"

الشوكوالتة المحالة 
طبيعًيا أكثر فائدة

جدة - البالد

األ  باأهمية  التغذية  خ��رباء  ن�سح 

على  ال�سحية  ال�سوكولتة  حتتوي 

ال�سكر، واأن يحل حملها الكاكاو.

واأ����س���ارت خ��ب��رية ال��ت��غ��ذي��ة ال��رو���س��ي��ة 

لوكالة  وف��ق��ا  ج��وك��وف��ا،  فالنتينا  ال��دك��ت��ورة 

حتتوي  التي  ال�سوكولتة  اإن  "نوفو�ستي": 
بل  م��ف��ي��دة؛  لي�ست  ال�����س��ك��ر  ع��ل��ى  م��ك��ون��ات��ه��ا  �سمن 

اإىل  الن��ت��ب��اه  يجب  كما  ال��ك��اك��او.  حملها  يحل  اأن  يجب 

غري  مركبات  على  حتتوي  األ  يجب  املفيدة،  ال�سوكولتة  اأن 

اإذا  اأنه  مبينة  وغريها،  وامل��ذاق  النكهة  حم�سنات  مثل  �سرورية 

اأن  يجب  فاإنها  الداكنة؛  ال�سوكولتة  حمبي  من  ال�سخ�س  كان 

حتتوي على م�سحوق بذور الكاكاو فقط. وعموما يجب اختيار 

ليَّات طبيعية مثل الع�سل والتمر؛  ال�سوكولتة املحتوية على حمحُ

لأنها �سحية اأكرث ولذيذة. ون�سحت اخلبرية حمبي ال�سوكولتة 

اإىل  والن��ت��ب��اه  ال��داك��ن��ة،  بال�سوكولتة  با�ستبدالها  باحلليب 

وتابعت:  املجففة.  الفواكه  على  املحتوية  ال�سحية  ال�سوكولتة 

)بديل  اإ�سومالت  على  تركيبها  يف  ال�سوكولتة  هذه  "حتتوي 
حمتوية  �سوكولتة  تناول  يجب  ل  لذلك  وم�ستحلبات؛  لل�سكر( 

على مثل هذه املواد".

األسبـوعية

اجلمعة 19 �سوال 1443ه� املوافق 20 مايو 2022م ال�سنة 91 العدد 23649

الريا�ض ـ البالد  

اأعلنت وزارة الداخلية عن متديد مهلة ال�سماح برتخي�س 

ما لدى املواطنني من اأ�سلحة وذخائر غري نظامية، وتعليق 

الواردة يف نظام  النظامية والعقوبات  امل�ساءلة  اإجراءات 

الأ�سلحة والذخائر، التي ت�سمل الغرامات املالية وال�سجن 

ع��ام  مل���دة  وذل���ك  للمخالفني،  ال��رتخ��ي�����س  م��ن  واحل���رم���ان 

ال��وزارة  واأهابت  1443ه���.   /10  /17 تاريخ  من  اعتباًرا 

اأ�سلحة  من  لديهم  عّما  بالإبالغ  املبادرة  املواطنني  بعموم 

والذخائر  الأ�سلحة  لنظام  وفًقا  مرخ�سة،  غري  وذخ��رية 

 7  /  25 وتاريخ   )45  / )م  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر 

بهذا  ال�سادرة  والتعليمات  التنفيذية  ولئحته  1426ه���   /

ال�ساأن، وكذلك الأ�سلحة التي اآلت اإليهم بالإرث اأو الو�سية، 

مركز  اأق��رب  يف  و�سعها  ت�سحيح  اأو  طواعية،  وت�سليمها 

�سرطة قبل نهاية املهلة بتاريخ 16/ 10/ 1444ه�.

على  احل�سول  ميكن  اأنه  اإىل  الداخلية  وزارة  واأ�سارت 

ال��وزارة  موقع  عرب  بذلك  اخلا�سة  والتعليمات  النماذج 

عرب  احل�سور  موعد  وحجز   ،www.moi.gov.sa
خدمة املواعيد مبن�سة اأب�سر.

مكة املكرمة- البالد 

التوجيهي  "الروبورت  احل��رم��ني  ���س��وؤون  رئ��ا���س��ة  وف���رت 

الفورية  بالرتجمة  الإف��ت��اء  خدمات  بتقدمي  اخلا�س  الذكي" 

وامل�سليات  امل��واق��ع  م��ن  ع��دد  يف  عاملية،  لغة  ع�سرة  ب��اإح��دى 

الإفتاء  خدمات  الروبورت  ويقدم  احل��رام.  بامل�سجد  الن�سائية 

امل�سجد  لقا�سدات  املنا�سك  اأداء  بكيفية  والتعريف  والتوجيه 

احلرام بطريقة اإلكرتونية حديثة عرب نظام ال�سبكة الال�سلكية 

�سريع  انتقال  من  متكن  هرتز  جيجا   )5( وب�سرعة  ف��اي  واي 

وعاٍل للبيانات، ومن خالل عدد من اأ�سحاب الف�سيلة والق�ساة 

واأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعات .

التوجيهي الذكي" قا�سديه من خالل  "الروبورت  وي�ستقبل 

العربية  اللغة  وت��دع��م  باللم�س،  تعمل  بو�سة   )21( �سا�سة 

والرتكية  والفار�سية  والرو�سية  والفرن�سية  والإجنليزية 

كما  والهو�ساوية،  والبنغالية  وال�سينية  والأوردي��ة  واملالوية 

لتقدمي  تنقله  مبرونة  ي�سمح  وم��رن  ع�سري  بت�سميم  يتميز 

ونظام  احل���رام،  امل�سجد  اأرج���اء  يف  ال�سرعي  الإف��ت��اء  خدمات 

املحيطي  الت�سوير  تتيح  وال��دق��ة  الو�سوح  عالية  ك��ام��ريات 

والتقاطه  ال�سوت،  يف  ع��اٍل  و�سوح  ذات  و�سماعات  للموقع 

بتقنيات اإزالة ال�سو�ساء.

الطائف - البالد

العاملي  القيا�سي  ال��رق��م  ال���ورد  ط��ائ��ف  �سّلة"   " ك�سرت 

امل�سجل يف منظمة غيني�س العاملية لالأرقام القيا�سية با�سم 

جاءت  حيث  2018م،  ع��ام  منذ  ال�سنغافورية  ال��ورد  �سّلة 

و7.98  ط���ويل،  م��رت   12.129 ال���ورد  ط��ائ��ف  �سّلة  اأب��ع��اد 

اأبعاد  كانت  حني  يف  مرت،   1.297 وارتفاع  عر�س،  اأمتار 

اأمتار عر�س،  اأمتار طولية،و6   9.47 ال�سنغافورية  ال�سّلة 

وارتفاع 1.2 مرت.

 تمديد مهلة السماح 
بترخيص األسلحة والذخائر 

"روبورت ذيك" لتقديم 
خدمات اإلفتاء الشرعي

 سلة "طائف الورد" 
تحتل الصدارة العالمية 
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التوابل الحارة الجبن والكعك اآليس كريم أطعمة 
3تؤخر النوم 2 1

جدة - البالد

تعيق  اأن  ميكن  اأطعمة  اأربعة  عن  �سحي  تقرير  ك�سف 

النوم ب�سرعة، من بينها الآي�س كرمي. 

برييز  دانييل  الدكتور  ال�سحيحة  التغذية  خبري  وقال 

قائمة  اإن  اإك�سربي�س":  "الديلي  ل�سحيفة  وفقا  فيدال، 

الأطعمة التي جتعل النوم �سريًعا اأمًرا �سعًبا، ت�سمل اإىل 

والكعك،  احلارة،  والتوابل  اجلنب،  كرمي،  الآي�س  جانب 

واأ���س��اف:  امل�سائية.  ال��ف��رتة  يف  تناولها  بعدم  نا�سحًا 

تحُبقي  طاقة  اإىل  الطعام  اجل�سم  يحول  ناأكل  "عندما 
ل  املعدة  اأن  كما  النوم،  من  ومتنعه  م�ستيقًظا  ال�سخ�س 

لياًل؛  ال�سخ�س  يتناوله  ال��ذي  الطعام  له�سم  ت�ستجيب 

ولفت  والإزعاج".  الراحة  بعدم  ال�سعور  اإىل  يوؤدي  مما 

م�ستوى  ارتفاع  ي�سبب  لياًل،  كرمي  الآي�س  تناول  اأن  اإىل 

الأن�سولني يف الدم، ويعقد عملية النتقال اإىل النوم، لأنه 

يعمل كمادة حمفزة مثل الكافيني. 

وباملقابل، اأ�سار اإىل اأن تناول املوز يف امل�ساء مف�سل، 

لحتوائه على البوتا�سيوم واملغني�سيوم، اأو اللوز الغني 

اجل�سم  ا�سرتخاء  على  ت�ساعد  امل��واد  فهذه  بالكال�سيوم، 

اإىل  تريبتوفان  الأميني  احلم�س  ��ول  َ وحتحُ والع�سالت، 

امليالتونني الذي يحفز على النوم.

 أطعمة تعيق النوم بسرعة

 تاريخ وتراث 

albiladdailyalbiladdailyalbiladdailynewsalbiladdaily

خمتلف  يف  ال�سعبية  ال��ف��ن��ون  ت�سطع   

ومت�سكه  الإن�����س��ان  اأ�سالة  جم�سدًة  اململكة  مناطق 

لنا  الرتاثي"  املعر�س  فعاليات  اختتمت   واأم�س  بالفلكلور، 

تاريخ " الذي نظمته الغرفة التجارية ال�سناعية مبحافظة املخواة، 

املعار�س  ب�سالة  وذلك  باملحافظة،  والفنون  الثقافة  جلنة  مع  بالتعاون 

مبقر الغرفة.

خ�سيم،  اأبو  غالب  بن  غالب  املخواة  حمافظ  افتتحه  الذي  املعر�س،  �سهد  حيث 

عر�س نحو 3000 قطعة اأثرية تعك�س تاريخ حمافظة املخواة، كما ت�سمن العديد 

من الفعاليات التي حتاكي تاريخ املحافظة؛ من حيث ا�ستقبال الزوار ومظاهر الزواج 

يف املا�سي، واملاأكولت ال�سعبية قدمًيا والأزياء الرتاثية.

الباحة- البالد 
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