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 معلم فيزياء يحول األخشاب 
إلى مجسمات فنية 

جدة ـ البالد 
مناطق  خمتلف  من  احلرفيون  يتم�سك 
التي ظلت  اليدوية  بال�سناعات  اململكة 
من  فيها  ملا  احلياة  تطور  رغم  �سامدة 
عن  تعرب  اإذ  ــالــة،  واأ�ــس عــريــق  تــاريــخ 
يف  رائجة  كانت  التي  احلياة  اأ�سلوب 
اندثار  اململكة قدميا ورغم  قرى ومدن 
بع�س هذه احلرف التقليدية اإال اأنه ما 
زال بع�س احلرفيون يحافظون عليها 
االأجيال  تتوارثها  حيث  الــيــوم،  حتى 
واإبــداعــاتــهــم  ــم  ــه رزق مــ�ــســدر  لت�سكل 
الفيزياء  ملــادة  معلم  اأنــه  ورغــم  الفنية، 
ــــاإن الــ�ــســاب  يف حمــافــظــة الـــقـــريـــات ف
ابداعية  ب�سمات  لــه  العبديل   حممد  

يف جمـــال �ــســنــاعــة املــجــ�ــســمــات 
اخل�سب،  من  الفنية  والتحف 
ا�ــســبــاع هوايته  اأجـــل  ومـــن 
فقد �سعى  هــذه احلــرف  يف 
اإىل افــتــتــاح ور�ــســة جنــارة 
بحرفية  ـــــداأ  وب مــنــزلــه  يف 
االأخ�ساب  يطوع  واهــتــمــام 
املتبقية واملهملة يف ور�سته 
منها  ويــ�ــســنــع  ــة  اخلــا�ــس
ــا فــنــيــة وجمــ�ــســمــات  حتــًف

وت�ساميم جمالية.
 يقول العبديل اإن  بدايته 
االأ�ــســيــاء  بت�سليح  كــانــت 

وبـــعـــدهـــا 

حتولت لهواية �سنع االأعمال اخل�سبية، 
وعندما تطورت هوايته خ�س�س ور�سة 
لتلك االأعمال، م�سرًيا اإىل اأن العمل حقق 
وقت  وق�ساء  اإ�ــســايف،  دخــل  م�سدر  له 

ممتع يف مهنة يع�سقها.
العمل  "قبل  ــعــبــديل:  ال حمــمــد  ــابــع  وت
الزراعة  يف  عملت  االأخ�ساب  جمال  يف 
مهنة  ميتهن  اأنـــه  مــبــيــًنــا  واحلدادة"، 

النجارة منذ 3 �سنوات.
اخل�سبية،  املج�سمات  ت�سنيعه  وعــن 
قطعة  باختيار  يقوم  اإنــه  العبديل،  قال 
وي�سممها،  ويقطعها  وينظفها  اخل�سب 
وكـــل قطعة لــهــا جــهــاز خــا�ــس ويــخــرج 

اأعمال مبتكرة".
طموحاته  اأن  ـــاف:  واأ�ـــس
اأن يتطور   تتمثل يف 
جمـــــــــــال  يف 
احلــــــــــــــــــرف 
وال�سناعات 
الــــيــــدويــــة، 
ويــــنــــتــــقــــل  
مرحلة  اإىل 
االحـــرافـــيـــة 
والــــتــــمــــّيــــز، 
اأن  اإىل  الفـــتـــا 
من  القطاع   هــذا 
يتحّول  اأن  املمكن 

اإىل قطاع منتج".

 مواطن ينجح في زراعة  فاكهة التنين 

جازان ـ البالد 
زراعــة  با�سهي يف   املــواطــن  حممد  جنح 
“دراجون  با�سم  واملعروفة  التنني  فاكهة 
فاكهة  وتعترب   جـــازان  مبنطقة  فروت“، 
يف  �سعرا  الفواكه  اأنــواع  اأغلى  من  التنني 
الفواكه  اإحــدى  اأنها  كما  عامليا،  االأ�ــســواق 
واأي�سا  اآ�سيا،  �سرق  دول  بها  ت�ستهر  التي 

ت�ستهر بها دولة املك�سيك.
تعد  التنني  فاكهة  اإن  با�سهي  حممد  وقــال 
من اأ�سجار ال�سباريات، ومت ت�سميتها با�سم 

التنني ملا تتميز به الثمرة، حيث اأنها ت�سبه 
ولقد  احلرا�سيف،  وتغطيها  التنني،  عــني 
من  اال�سم  بهذا  الفاكهة  تلك  ت�سمية  جــاءت 
الغربية،  االأ�ساطري  بح�سب  اأجنبي  م�سمى 
اآ�سيا  �سرق  يف  عليه  املتعارف  من  اأنــه  كما 
وجود التنني، والت�سابه الكبري بني الفاكهة 

وعني التنني.
هذه  اأح�سر  باأنه  اأي�سا  با�سهي  حممد  قال 
يف  بزراعتها  قــام  والتي  "العقلة"  النبتة 
اململكة من دولة اإندوني�سيا، وقام بزراعتها 

منذ ما يقارب العامني، حتى اأنتجت الثمار، 
الــدراجــون  ثــمــار  اأن  اإىل  با�سهي  ــار  واأ�ــس
اململكة  النادرة يف  الثمار  فروت تعترب من 

العربية ال�سعودية.
اأيــة  تــوجــد  ال  ـــه  اأن اإىل  با�سهي  واأ�ـــســـاف 
الفاكهة  من  النوع  هذا  زراعــة  يف  �سعوبة 
على  احل�سول  عند  اإنــه  حيث  اململكة،  يف 
" تتم  ال�سجرة  من  �سغرية  "قطعة  العقل  
واأن  وخا�سة  وي�سر،  �سهولة  بكل  زراعتها 
مثل  لزراعة  منا�سب  جازان  ومناخ  اأجــواء 
هذه الزراعات، حيث اأنها نف�س االأجواء يف 

موطنها االأم.
وقال با�سهي اأن من بني االأ�سباب التي دفعته 
الثمار والفواكه هو  النوع من  ذلك  لزراعة 
باالإ�سافة  االأحمر،  بلونها  ال�سديد  اإعجابه 

بالطبع اإىل فائدتها الغذائية العظيمة.
عالية  م�ستويات  على  الفاكهة  وحتتوي  ذا 
من املغني�سيوم مما يجعلها مفيدة لل�سحة.

ي�سار اإىل اأن تناول فاكهة التنني يعمل على 
خف�س م�ستويات اجلذور احلرة كما ذكرنا 
مثل  املزمنة  االأمــرا�ــس  يــحــارب  وبــالــتــايل 
اأمرا�س القلب وال�سكري والتهاب املفا�سل.
االأك�سدة  م�سادات  تلعب  ذلــك،  جانب  اإىل 
االمرا�س  مكافحة  دوًرا يف  فيها  املوجودة 
االك�سدة  م�سادات  اأن  بالذكر  ،جدير  ا  اأي�سً
اأكرث فعالية عند تناولها من  تعمل ب�سورة 

م�سدر غذائي ولي�س مكمالت.

جدة ـ البالد 
تنطلق  التميز  ومن�سات  ـــداع  االإب تخوم  مــن   
ـــــراح اأحـــمـــد، مـــوؤكـــدة اأن  الــفــنــانــة الــ�ــســابــة اأف
بالتاألق  واإمنـــا  بال�سنوات  لي�ست  النجومية 
يف  ظهورها  فمنذ  للمتلقي  اجلــديــد   وتــقــدمي 
جعلت  اأفـــراح  فــاإن  ال�سعودية  الفنية  ال�ساحة 
ــوات  واالأ�ــس املو�سيقى  جمــال  يف  املخت�سني 
 ، الفن  عامل  واعــدا يف  م�ستقبال   لها  يتوقعون 
خ�سو�سا واأنها حاليا  تقوم بدرا�سة املو�سيقى 
وت�ستعد  ال�سعودية،  الوطنية  الفرقة  �سمن 

لتقدمي عطائها اخلا�س يف دنيا الغناء.
فاأو�سحت  اأفــــراح  الــفــنــانــة  الــتــقــت  "البالد" 
الــرمن  تع�سق  كــانــت  الطفولة  عهد  منذ  اأنــهــا 
والتوا�سيح  واالأنــا�ــســيــد  الراثية  باالغنيات 
اإليها  ين�ستون  حــولــهــا  مــن  كـــان  ولده�ستها 
ب�سغف ما �ساهم يف اإك�سابها الثقة منذ البداية.

الغناء  اكت�سف موهبتها يف  ويف �سوؤال عن من 
الن�سان  ولي�س  لوحدي  جتربتي  �سنعت  قالت: 
اأ�سدو  بداأت  اإنني  اأثر يف اطالق موهبتي حيث 
ل�سوتي  اأن�ست  وكنت  للغاية  عفوية  بطريقة 
وبعد  االغنيات  بع�س  بت�سجيل  اقــوم  واحيانا 
�سوتي  اأن  فوجدت  اإليها  باال�ستماع  اقــوم  ذلك 
به نغمات تطريبية االمر الذي حفزين ملوا�سلة 

العطاء.
عــربــيــة  بـــاأ�ـــســـوات  ـــاأثـــرت  ت كــانــت  اإذا  وفــيــمــا 
من  بالكثريين  تاأثرت  بالطبع  قالت:  و�سعودية 
من  العربي  والــوطــن  ال�سعودية  يف  املطربني 
املحيط اإىل اخلليج واأذكر من الذين تاأثرت بهم 
كل من حممد عبده وطالل مداح وطالل �سالمة 
وحممد  كلثوم  ام  عن  ف�سال  اجلوهر   وعبادي 
اإن  مبعني  حــافــظ،  احلليم  وعبد  الــوهــاب  عبد 

االغنية التطريبة ت�ستهويني كثريا  وامتنى اأن 
ا�سلك هذا الطريق يف م�سريتي الفنية .

وحول �سقف طموحاتها م�ستقبال قالت:  ال يوجد 
�سقف معني لطموحاتي والأكن كل ما اطمح فيها 
كما  االأداء،  الفن  يف  عــامل   اأتــرك ب�سمة يف  اأن 
املقام االول فنانة م�سرح طربية الأبعد  اإنني يف 

مدى اأغني بنف�سي  ولكل امل�ساعر.
واأيــهــم  الــواعــدة  ال�سعودية  ــوات  االأ�ــس وحـــول 

من  الكثريين  يعجبني  قالت:  اإبــداعــا  اأكــرث 
اأن  اأريــد  وال   ال�سباب  والفنانات  الفنانني 
فكلهم  االآخرين  واأن�سى  بعينه  ا�سما  اذكــر 

احبة بالن�سبة يل.
وعــن جــديــدهــا يف جمــال الــطــرب قالت: 
الفرقة  �سمن  املو�سيقى  اأدر�ــــس  حــالــيــًا 
الوطنية ال�سعودية واتق�سى م�سري فنان 
اإطــالق  اأود  وكنت  عبده  حممد  الــعــرب 
ين�سج  كثري  تريثت  ولكن  جديد  عمل 

العمل على تقا�سيم هادئة.
الــقــادمــة  الـــفـــرة  ــه يف  ــل ال ــاء  ــس � وان 
يف  كــثــرية  اإجنـــــازات  هــنــاك  �ستكون 

جمال الفن.
 وحـــــول روؤيـــتـــهـــا لــلــ�ــســاحــة الــفــنــيــة 
قالت:يف  حاليا  ال�سعودية  الغنائية 
تطور مذهل وجميل جدًا، واالهتمام 
بــالــثــقــافــة املــو�ــســيــقــيــه والــفــنــيــه ال 
يـــو�ـــســـف حـــتـــى طـــــرق الــتــعــلــيــم 
هناك  فــاإن  لــذا  للجميع،   منا�سبة 
الــكــثــرييــن يــنــخــرطــون يف جمــال 
 ، الدعم واالهتمام  الفن ويجدون 
واتوقع اأن يكون ابناء جيلي من 
الفن  لعباقرة  امــتــدادا  املطربني 
عبده  حممد  اأمــثــال  ال�سعودين 
وطالل مداح وعبادي اجلوهر .
وعــــــن الـــ�ـــســـمـــة الــــتــــي متــيــز 
املطربني  مــن  احلـــايل  اجلــيــل 
قــالــت: االإ�ــســرار وحــب الفن  
اإىل  ــول  ــو�ــس ــل ل والـــطـــمـــوح 
ــنــجــاح  اقـــ�ـــســـى درجـــــــات ال

واالبداع.

 تدرس الموسيقى ضمن الفرقة الوطنية السعودية

 أفراح .. صوت  ينطلق من منصات اإلبداع 
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 خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس بنغالديش 
الريا�س - وا�س

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  تلقى 
�سعود  اآل  ــعــزيــز  ال عــبــد  بـــن  �ــســلــمــان 
ــلــه -، ر�ــســالــة خــطــيــة من  ال - حــفــظــه 
عبداحلميد  حمــمــد  الــرئــيــ�ــس  فــخــامــة 
ال�سعبية،  بنغالدي�س  رئي�س جمهورية 
البلدين  بني  العالقات  بتعزيز  تتعلق 

ال�سقيقني.
واأعــــــرب فــخــامــة رئــيــ�ــس جــمــهــوريــة 
بنغالدي�س عن دعم بالده لطلب اململكة 
يف   2030 اإك�سبو  معر�س  ا�ست�سافة 

مدينة الريا�س.

الأمري  ال�سمو  الر�سالة �ساحب  وت�سلم 
وزيــر  عبدالله  بــن  فــرحــان  بــن  في�سل 
ديوان  يف  ا�ستقباله  خالل  اخلارجية، 
اأمــ�ــس،  بــالــريــا�ــس  اخلــارجــيــة  وزارة 
ال�سعبية  بنغالدي�س  جمهورية  �سفري 
جــاويــد  حمــمــد  الــدكــتــور  اململكة  لـــدى 

باتواري.
وجرى خالل ال�ستقبال بحث العالقات 
الثنائية بني البلدين، و�سبل تعزيزها، 
النظر حيال  اإىل تبادل وجهات  اإ�سافة 
الــقــ�ــســايــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ذات 

الهتمام امل�سرتك.

كلمة

اقتصاد المستقبل
الــروؤى  لبلورة  قويا  حــراكــا  اململكة  ت�سهد 
حول اآفاق اقت�ساد امل�ستقبل وحتدياته، على 
�سوء التطور املت�سارع يف القت�ساد املعريف 
الع�سر  لغة  باتت  التي  املالية  والتقنيات 
وركيزة قوية لهذا التطور. ويف هذا احلراك 
الن�سط حتر�س اململكة على تعزيز احل�سور 
الــعــاملــي مــن الــعــقــول واخلـــــرات ودوائــــر 
الـــدورة  اأعــمــال  تنطلق  ال�ــســتــثــمــار، حــيــث 
خالل  القت�سادي  الريا�س  ملنتدى  العا�سرة 
اأعمال  القادم، وعلى طاولته جدول  نوفمبـر 
مناطق  ربط  ت�سمل  طموحة  ودر�سات  قوي 
على  وتــاأثــريهــا  احلديدية  بال�سكك  اململكة 
اللوج�ستية،  واخلــدمــات  ال�سياحة  ازدهـــار 
القطاعات  اأهمية توحيد وان�سجام  ودرا�سة 
وال�سرائب  الر�سوم  اإ�سدار  ت�سريعات  يف 
والزكاة وتوحيد مرجعية الإ�سدار، ودرا�سة 
اجلديد  العمل  جمــال  وحتــديــات  ـــاق  اآف عــن 
عن  العمل   - املـــرن  العمل   - احلــر  )الــعــمــل 
ُبعد(، واأخرًيا درا�سة ال�ستثمارات اجلديدة 

والتحّول الرقمي والقت�ساد املعريف.
 كما ت�سهد اململكة موؤمترًا عامليًا لالبتكار يف 
اإطار  يف  املالية،  والتقنية  املدفوعات  جمال 
تعزيز مكانة اململكة الرائدة كعا�سمة للتقنية 
على  مت�ساعدا  وتقدما  املنطقة،  يف  الرقمية 
خارطة البتكار العاملي، مما يعك�س احلر�س 
على ت�سريع النتقال اإىل جمتمع اأقل اعتماًدا 
اإ�سرتاتيجية  مــع  يتما�سى  مبــا  النقد  على 
برنامج  وتطلعات  ال�سعودي  املركزي  البنك 
ــة  تطوير الــقــطــاع املـــايل، اأحـــد بــرامــج روؤي

اململكة 2030 الطموحة.

القيادة تهنئ 
رئيس تشاد 

جدة - وا�س
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  بعث 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، برقية 
تهنئة، لفخامة الرئي�س حممد اإدري�س 
النتقايل  املجل�س  رئي�س  اإتنو،  ديبي 
مبنا�سبة  تــ�ــســاد،  جــمــهــوريــة  رئــيــ�ــس 
امللك  واأعـــرب  بــالده.  ا�ستقالل  ذكــرى 
واأطيب  التهاين  اأ�ــســدق  عــن  املــفــدى، 
التمنيات بال�سحة وال�سعادة لفخامته، 
وحلــكــومــة و�ــســعــب جــمــهــوريــة ت�ساد 

ال�سقيق اطراد التقدم والزدهار.
كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

حمــمــد بـــن �ــســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز 
رئي�س  نــائــب  العهد  ويل  �سعود،  اآل 
جمل�س الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة 
اإتنو،  ديبي  اإدريــ�ــس  حممد  الرئي�س 
رئي�س  النــتــقــايل  املــجــلــ�ــس  رئــيــ�ــس 
جــمــهــوريــة تــ�ــســاد، مبــنــا�ــســبــة ذكــرى 

ا�ستقالل بالده.
اأطــيــب  عــن  الــعــهــد،  ويل  �سمو  وعـــر 
مبوفور  التمنيات  واأ�ــســدق  التهاين 
ال�سحة وال�سعادة لفخامته، وحلكومة 
و�سعب جمهورية ت�ساد ال�سقيق املزيد 

من التقدم والزدهار.

أكد على منع التعديات ومحاسبة المتعدين

الفيصل يزور معرض نيوم ويطلع على تصاميم "ذا الين"

جدة - البالد
الفي�سل  خالد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  زار 
منطقة  اأمــري  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  م�ست�سار 
لت�ساميم  ــوم  ــي ن مــعــر�ــسَ  اأمـــ�ـــس،  املــكــرمــة  مــكــة 
"جدة  يف  يقاُم  الــذي  لين"،  "ذا  امل�ستقبل  مدينة 
ل �سمّوه يف  �سوبردوم" من 1 ـ 14 اأغ�سط�س. وجتَوّ
ن ت�ساميم تف�سيلية، وعرو�سًا  املعر�س الذي يت�سَمّ
"ذا  املبتكرة  امل�ستقبل  ملدينة  وهند�سية  معمارية 

لين"، كما يقدم نهجًا جديدًا لت�سميم املدن.
ت�ستهدف  التي  املدينة  ت�سميم  على  �سمّوه  واّطلع 
امللحة  التحديات  وتعالج  العي�س،  مثالية  حتقيق 
على  ت�سميمها  ويــركــز  الــبــ�ــســريــة،  تــواجــه  الــتــي 
تــوزيــع  يــتــم  حــيــث  اجلاذبية"،  "انعدام  مــفــهــوم 
عمودية  طبقات  �سكل  على  املدينة  مكونات  وبناء 

الجتاهات  يف  التحرك  اإمكانية  لل�سكان  يتيح  مما 
اأفقي  الأعلى، والأ�سفل، وكذلك ب�سكل  )اإىل  الثالثة 
التنقل  عملية  الفكرة  هذه  وُت�سهل  جانب(،  كل  يف 
عمل  اأمــاكــن  من  اليومية  الحتياجات  مواقع  بني 

ومدار�س وحدائق ومنازل.
عن  ل�سرٍح  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  �سمو  وا�ستمع 
اأهم موا�سفات مدينة "ذا لين"، التي �ستبنى على 
وعر�سها  مربعًا،  كيلومرتًا   34 تتجاوز  ل  م�ساحة 
مرتا،  كيلو   170 امتداد  على  فقط  مرٍت   200 يبلغ 
وارتفاٍع يبلغ 500 مرٍت فوق �سطح البحر و�ستت�سع 
لنحو 9 ماليني ن�سمة، وهو اأمر غري م�سبوق متامًا 
يف مــدٍن بهذا احلــجــم، ممــا يقلل بـــدوره مــن متدد 
البنية التحتية، ويعزز من كفاءة وا�ستدامة املدينة 
مدار  على  املثايل  مناخها  اأن  كما  مميز،  نحٍو  على 

عند  بالطبيعة  ال�ستمتاع  لل�سكان  �سيوؤمن  العام 
التنقل �سريًا على الأقدام، اإ�سافًة اإىل اأن "ذا لين" 
جميع  اإىل  الو�سول  اإمكانية  ال�سكان  جلميع  تتيح 
اإىل  دقائق،  خم�س  غ�سون  يف  واخلدمات  املرافق 
ي�سل بني طريف  ال�سرعة  فائق  قطار  جانب وجود 
املدينة خالل 20 دقيقة. وقال الفي�سل : �ساأكون اأول 

من يحجز �سكن يف مدينة ذا لين.
الأمــــري حمــمــد بن  املــلــكــي  ال�سمو  �ــســاحــب  وكـــان 
رئي�س  نــائــب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان 
"ذا  مدينة  ت�ساميم  عن  اأعلن  قد  الــوزراء،  جمل�س 
لين" موؤخًرا، التي تاأتي انعكا�سًا ملا �ستكون عليه 
من  خالية  بيئة  يف  م�ستقباًل  احل�سرية  املجتمعات 
يف  وت�سهم  والنــبــعــاثــات،  وال�سيارات  الــ�ــســوارع 
للطبيعة،  نيوم  اأرا�ــســي  مــن   %95 على  املحافظة 

 ،%100 بن�سبة  املــتــجــددة  الــطــاقــة  عــلــى  وتعتمد 
جلعل �سحة الإن�سان ورفاهيته اأولوية مطلقة بدًل 
املدن  يف  كما  التحتية  والبنية  النقل  اأولــويــة  من 

التقليدية.
من جهة ثانية ا�ستقبل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
ال�سريفني  احلرمني  خــادم  م�ست�سار  الفي�سل  خالد 
الإمــارة يف جدة،  ، مبقر  املكرمة  اأمــري منطقة مكة 
حمافظ  جلوي  بن  �سعود  الأمــري  ال�سمو  �ساحب 
جدة، يرافقه نائب اأمني جدة املهند�س علي القرين، 

وعدد من م�سوؤويل الأمانة.
وثّمن �سمو اأمري منطقة مكة املكرمة، جهود الأمانة 
الفرتة املا�سية،  الدولة خالل  اأرا�سي  ا�ستعادة  يف 
التعديات  ملنع  اجلــهــود  تكثيف  �ــســرورة  مــوؤكــدًا 

وحما�سبة املتعدين.

تحت رعاية سمو ولي العهد

تنظيم الملتقى البحري لحماية المواقع الحيوية
الريا�س - وا�س

حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 
جمل�س الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ، تنّظم 
القوات البحرية امللكية ال�سعودية، امللتقى البحري 
من  الفرتة  خالل  وذلك  الثاين،  الــدويل  ال�سعودي 

15 اإىل 17 نوفمر املقبل يف حمافظة جدة.
:"حماية  عنوان  حتت  يعقد  الذي  امللتقى  ويهدف 
ال�ساحلية  احليوية  واملــواقــع  البحرية  الــوحــدات 
من تهديد الأنظمة غري املاأهولة" اإىل تبادل وجهات 
الوحدات  تواجه  التي  التحديات  ومناق�سة  النظر 
و�سبل  ال�ساحلية  احلــيــويــة  واملـــواقـــع  الــبــحــريــة 
التهديدات امل�ستمرة  التعامل مع  حمايتها، وكيفية 
�سالمة  و�سمان  العاملي  القت�ساد  على  واأثــرهــا 

املمرات البحرية.
وبهذه املنا�سبة، ثّمن معايل قائد القوات البحرية 
عبدالله  بن  فهد  الركن  الفريق  ال�سعودية  امللكية 
ويل  �سمو  من  للملتقى  الكرمية  الرعاية  الغفيلي، 
ما  ظل  يف  اأهميته  مــوؤكــًدا   ،- الله  حفظه   - العهد 
وتــطــورات  اأحــــداث  مــن  والــعــامل  املنطقة  ت�سهده 
�سريعة تظهر بها خطورة وتهديدات الأنظمة غري 
التحديات  �سيناق�س  امللتقى  اأن  مبيًنا  املــاأهــولــة، 
التعامل  املاأهولة وطرق  لالأنظمة غري  والتهديدات 
معها واحلد من انت�سارها ودور الدول واملنظمات 

يف الت�سدي لتهديداتها.
وقال:" اإن اإقامة امللتقى البحري ال�سعودي الدويل 
الثاين، ياأتي ا�ستمراًرا لإ�سهامات اململكة يف تعزيز 
القوات  لــدور  وتعزيًزا  الدوليني،  والأمــن  ال�سلم 

بالتعاون  البحرية  الــقــوات  يف  ممثلة  امل�سلحة 
على  البحرية  بالبيئة  العالقة  ذات  اجلــهــات  مــع 
البحرية  القوات  به  تقوم  وما  الوطني،  امل�ستوى 
الإقليمية  لدعم اجلهود  وال�سديقة  ال�سقيقة  للدول 
والدولية وتاأمني حركة املالحة البحرية، والإ�سهام 

يف املحافظة على القت�ساد العاملي".
مب�ساركة  عمل  وور�س  جل�سات  امللتقى،  و�سي�سهد 
يف  وخــــراء  ع�سكريني  مــن  وخمت�سني  مهتمني 
اإىل  واأكادمييني،  وال�سناعة  التكنولوجيا  جمال 
وال�سركات  احلكومية  والهيئات  الــوزارات  جانب 
ت�سارك  م�ساحًبا  ا  معر�سً �سي�سهد  كما  العاملية، 
والدولية؛  والإقليمية  املحلية  ال�سركات  اأبرز  فيه 
يف  والأنظمة  والتقنيات  املــعــدات  اأحــدث  لعر�س 

جمال الأمن البحري.

صدور مبادئ "اإلدارية العليا" وتفعيل نظام المرافعات
الريا�س- البالد

د�سن رئي�س ديوان املظامل رئي�س جمل�س الق�ساء 
الإداري ال�سيخ الدكتور خالد بن حممد اليو�سف 
-بح�سور  العليا  الإداريـــة  املحكمة  مبقر  اأم�س 
ال�سعوي-  �سليمان  بــن  عــلــي  ال�سيخ  رئي�سها 
الإداريــة  املحكمة  قررتها  التي  املبادئ  جمموعة 
و1441هــــ،   - و1440   -  1439 لــالأعــوام  العليا 
كمجموعة  جملدين  يف  �سفحة   958 من  املكونة 
عام  لخت�سا�ساتها  املحكمة  مبا�سرة  منذ  اأوىل 
اأمــام  املرافعات  نظام  تفعيل  واكتمال  1439هــــ 

ديوان املظامل.
منجزاِت  مــن  مهم  منجٍز  تد�سني  ن�سهد   " وقــال 
املعريف، ورافــٍد من  ال�سعيد  املظامل على  ديــواِن 
الق�سايا  نظر  يف  املو�سوعي  ال�ستقرار  روافــد 
واملــنــازعــات الإداريـــــة، وهــي جمــمــوعــَة املــبــادئ 
لالأعوام من  العليا  الإدارية  املحكمة  التي قررتها 

التطور  اأن  مبينًا  1441هـ"،  العام  اإىل  1439هـــ 
يجعلنا  جمالتها  جميع  يف  اململكة  ت�سهده  الذي 
يف �سباق مع الوقت ملواكبة ما ت�سهده بالدنا يف 
مرافقها كافة من منو وتطور كبري، ت�سرف عليه 

القيادة احلكيمة.
واأكد اأن هذا الهتمام من ديوان املظامل بت�سنيف 

الإدارية  املحكمة  ت�سدرها  التي  املبادئ  وتدوين 
ديــوان  نظام  عليه  ن�س  ملــا  تطبيًقا  يــاأتــي  العليا 
املظامل من ت�سنيف لالأحكام الق�سائية وطباعتها 
عالية  قيمة  من  ملبادئها  ما  اإىل  اإ�سافة  ون�سرها، 
املظامل  ديــوان  حماكم  اأعلى  كونها  من  ت�ستمدها 

يف م�سار التقا�سي.

إطالق ثاني برنامج لتطوير 
القيادات بالقطاع اللوجستي

الريا�س - البالد
عن  اللوج�ستية  ال�سعودية  الأكادميية  اأعلنت 
للقادة  خم�س�س  تنفيذي  برنامج  ثاين  تقدمي 
مركز  مــع  بال�سراكة  اللوج�ستي  القطاع  يف 
 90 من  اأكرث  يت�سمن   ،MIT ومعهد   ZLC
اخلـــراء،  اأفــ�ــســل  مــع  مكثفة  تدريبية  �ساعة 
بــهــدف الــتــعــرف على اأفــ�ــســل املــمــار�ــســات يف 
اللوج�ستية،  اخلدمات  وت�سغيل  ت�سميم  بناء 
والطالع  ميدانية  زيــارات  تقدمي  اإىل  اإ�سافة 
عالقات  �سبكة  وبناء  الدولية،  التجارب  على 

مهنية من خالل تبادل اخلرات.
الدكتور  لــالأكــادميــيــة  التنفيذي  املــديــر  وقـــال 
اأحد  يعد  الرنامج  اإن  العبدالكرمي،  عبدالله 
على  مــرة  لثاين  تنفذ  التي  النوعية  الــرامــج 
تنفيذًيا  بــرنــاجًمــا  بو�سفه  املنطقة  م�ستوى 

القيادات  لتطوير  يــهــدف  حيث  ا،  متخ�س�سً
ــقــطــاع الــلــوجــ�ــســتــي، ويـــاأتـــي  ــال ــيــة ب ــوطــن ال
 ،MIT ومعهد   ZLC مركز  بني  بال�سراكة 
م�سريًا اإىل اأن الرنامج يتكون من 3 مراحل، 
تبداأ املرحلة الأوىل -عن بعد- يوم 7 نوفمر 
الثانية  واملرحلة  اأ�سبوعني،  وت�ستمر   2022
مدينة  يف   2022 نــوفــمــر   21 يف  �ــســتــبــداأ 
اأ�سبوعني،  وت�ستمر  باأ�سبانيا،  �سرق�سطة 
باملرحلة  الدرا�سية  مدته  الرنامج  ويختتم 
التي ت�ستمر �سهًرا -عن بعد- يوم 5  الأخرية 

دي�سمر 2022.
وا�سرتطت الأكادميية اأن يكون املتقدم �سعودي 
اجلن�سية، واأن يكون حا�ساًل على خرة تزيد 
اللوج�ستي، ومتقنًا  املجال  �سنوات يف   5 عن 

للغة الإجنليزية حتدثًا وكتابة.
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تتميز مناطق اململكة بتنوع خمزونها الثقايف والرتاثي، وعلى �سعيد امل�سهد الفلكلوري 

يف املنطقة اجلنوبية يربز لون " القزوعي " الذي بات رمزًا للفرح واالبتهاج �سواء يف 

املنا�سبات االجتماعية اأو االأعياد.

أبها - البالد 

رقصة تعتمد على أصوات الحناجر واألقدام 

 يتصدر مشهد األفراح بظهران الجنوب
»القزوعي« 

فرقة  على  امل�سرف  ال�سعبي  املــوروث  يف  الباحث 

الوادعي  حامد  عو�ض  ال�سعبية  اجلنوب  ظهران 

اأو�سح  اأن لون القزوعي موروث يف اأ�سله رق�سة 

اأ�ــســوات  على  وتعتمد  االإيــقــاع  مــن  خالية  حربية 

احلناجر واالأقدام، ويوؤديها جمموعة من العار�سني 

منف�سلة  دائرة  �سبه  �سكل  على  متقابلني  يف �سفني 

اأربعة  اأو  �ــســاعــران  اأو  �ساعر  و�سطهم  يف  ويقف 

اأو  رباعية  اأو  ثنائية  �سعراء بحيث تكون حماورة 

يف  يقف  الــذي  الالعب  وي�سمى  العدد  ح�سب  اأكــر 

املنت�سف "املزيف"اأو "املهوز" ودوره ترتيب حركة 

النزول و�سرب االأقدام وكلما ازداد عدد امل�ساركني 

املتقابلني  ال�سفني  انحناء  معه  ازداد  تدريجيًا، 

حتى يلتحما على �سكل دائرة تت�سع كلما ازداد عدد 

امل�ساركني يف االأداء وي�سل عدد امل�ساركني اإىل اأكر 

من مائة �سخ�ض من خمتلف االأعمار. وبني الوادعي 

"باملزيف"هو مبثابة  " اأو ما يعرف  "امل�سوعب  اأن 

يحدد  من  وهو  القزوعي،  لون  يف  االإيقاع  �سابط 

حركة املوؤدين ووقت الك�سرات وفق القاف وابيات 

ال�سعراء يف تناغم عجيب وحما�سي، م�سريًا اإىل اأن 

عدد "املزيفني" يبداأ من �سخ�ض وي�سل اإىل ثالثة اأو 

اأكر، تبعًا حلجم دائرة اللعب وحما�سته.

ع�سًا  اأو  خــنــجــرًا  املزيف"بيده  يحرك"   : وقـــال 

لتنفيذ  املوؤدون  يتابعه  �سبط  كموؤ�سر  ال�ستخدامها 

مع  خف�سها  اأو  اليد  برفع  ــا  اإم اإيقاعية  حركة  كــل 

ويتزامن  الي�سار،  اأو  لليمني  �سريع  ب�سكل  االنحاء 

"القافية" الذين  ال�سعراء  اأو  ال�ساعر  القاء  مع  ذلك 

الواحد  ال�سعري  البيت  تكرار �سطر  يعتمدون على 

عدة مرات قبل اأن يتم ترديد عجز البيت بذات العدد 

امللعب  دائــرة  ال�سعراء  يتو�سط  حيث  والطريقة، 

لتلقني املوؤدين يف اأحد �سفتي امللعب �سدر البيت 

املقابل  لل�سف  ب�سرعة  التوجه  قبل  ال�سعري 

، يقوم املوؤدون  وتلقينهم نف�ض ال�سطر، ومن ثَمّ

ب�سوت  ــكــراره  وت ال�سعري  ال�سطر  بــرتديــد 

ح�سب  يختلف  الـــذي  للحن  وفــقــًا  جــهــوري 

االأبيات ال�سعرية وعدد املوؤدين.

واأ�ساف : ي�ستمر املوؤدون يف ترديد �سطر 

مرات  �ست  اإىل  اأربــع  من  ال�سعري  البيت 

الق�سيدة  لطول  وفــقــًا  تنق�ض  اأو  تزيد 

وقوة ال�سعراء قبل اأن يبداأوا من جديد 

بذات  ال�سعري  البيت  عجز  ترديد  يف 

الطريق واللحن.

»واحات المذنب« .. لوحة من جمال الصحراء
بريدة ـ البالد 

املذنب  واحــات  واالأرطــى  الغ�سا  و�سجريات  النخيل  اأ�سجار  تطوق 

اأخ�سر لري�سم بني جممع املاء وب�ساط الرمال الذهبية عالقة  بحزام 

جمال ت�سكن قلب ال�سحراء.

لع�ساق  وجهة  الق�سيم-  منطقة  جنوب   - املذنب  واحــات  واأ�سحت 

�سعافيق  نفود  يف  منخف�سة  اأرا�ــض  امتداد  على  الربية  الرحالت 

النخيل،  اأ�سجار  بكرة  تتميز  واحــة   32 منها  واحــة   60 عن  تزيد 

ومريفة،  واجلبجب،  اخل�سب،  واأم  زهلولة،  واحــات  تكت�سب  فيما 

وليلية،  جميعان،  وح�سو  وامل�سابيح،  وال�ساروت،  والو�سيطى، 

وال�سقيم ورزة، ميزة قربها من املتنزه الربي ال�سرقي على م�ساحة 

ربع  متثل  �سجرة  األــف   30 فيه  ا�ستزرع  مــربــع،  مــرت  مليون   2.3

باجتاه  مرتات  كيلو   6 بعد  على  املانعية  نفوذ  ويحت�سن  امل�ساحة. 

ب�سكل  يقام  ــذي  ال لل�سيارات  املانعية  مهرجان  ال�سرقي  اجلــنــوب 

اململكة  من  التطعي�ض  هــواة  من  وا�سع  مب�ساركة  ويحظى  �سنوي 

على  امل�سرف  االأدبــي  الق�سيم  نادي  ع�سو  واأو�سح  اخلليج.  ودول 

" رو�سة  اأن  الغنامي،  عبدالله  بن  عبدالرحمن  باملذنب  النادي  فرع 

احل�سو " هي اأقرب الواحات للمحافظة وتقع على بعد 12 كيلو مرتًا 

وجتاورها  للريا�ض،  املتجه  الطريق  على  الغربي  اجلنوب  باجتاه 

عنها  تبعد  التي  الرحيمية  اأكربها  ال�سكانية  التجمعات  من  العديد 

مماثل  بعد  على  ال�سمال  ومن  اجلنوب،  نحو  مــرتات  كيلو  خم�سة 

املعجلية وتف�سلها عن رو�سة احل�سو مزارع اخلّبة. وبهدف ت�سهيل 

الو�سول للواحات، اأفاد اأن بلدية املذنب تقوم ب�سكل دوري بتنفيذ 

اأعمال النظافة ومتهيد م�سارات املركبات و�سط الرمال.
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حذروا من التساهل في صرف المهدئات.. استشاريون لـ»              «:

يتناول البع�س املهدئات النف�سية ب�سكل م�ستمر دون العودة للطبيب املعالج، ما يحول العالج النف�سي يف اأحايني كثرية اإىل "اإدمان" يعاين منه ال�سخ�س بقية عمره، وي�ستغله اآخرون يف الرتويج لأدوية وعقاقري وبيعها 
دون ا�ست�سارة طبية، وهو ما دفع املركز الوطني لتعزيز ال�سحة النف�سية لإ�سدار قرار بر�سد املمار�سات والتطبيقات املخالفة يف ال�سحة النف�سية، والتعريف باملمار�سات والقواعد املهنية ال�سليمة، وبيان املوقف العلمي 
حيال ما ي�ستجد من ممار�سات وتطبيقات، ف�سال عن متابعة ما ين�سر يف و�سائل التوا�سل الجتماعي وتو�سيح وجهة النظر العملية واملهنية حياله لتوعية املجتمع بخطورة املمار�سات الع�سوائية اأثناء ا�ستخدام اأدوية 

العالج النف�سي، وبالتايل حماية اجلميع من خطرها الداهم.  واأكد ا�ست�ساريون يف الطب النف�سي لـ"البالد"، اأن الكثريين يتهافتون على طلب املهدئات النف�سية باعتبارها اأق�سر طريق لعالج الكتئاب اأو القلق اأو ال�سطرابات 
النف�سية، ما ي�سبب لهم اأ�سرارا بليغة لأن ال�ستخدام الع�سوائي يحول هذه املهدئات اإىل اإدمان ي�سعب التخل�س منه، م�سددين على اأهمية ا�ست�سارة الطبيب ليقرر ما اإذا كان املري�س يحتاج تناول هذه الأدوية اأم ل. 

جدة - رانيا الوجيه

االستخدام العشوائي للعقاقير النفسية يقود لـ»اإلدمان«

ويرى ا�ست�ساري الطب النف�سي الدكتور  
نواف احلارثي، اأن هناك فرقا بني الأدوية 
م�سيفا:  النف�سية،  واملهدئات  النف�سية 
"بالفعل هناك اأ�سخا�س يطلبون املهدئات 
لها،  حاجة  يف  يكونوا  اأن  دون  النف�سية 
النف�سي  العالج  ي�ستخدمون  من  فاأغلب 
النف�سية،  ــة  الأدوي ل  باملهدئات  يهتمون 
مثل:  اأ�سرع،  ب�سكل  الراحة  متنح  كونها 
والريفوتريل  والــزيــنــاكــ�ــس،  الفالييم، 
والرو�س وغريها من الأ�سماء املعروفة، 
مثل  جــديــدة  ا�ستخدامات  هــنــاك  بينما 
الالريكا وغريها من الأدوية التي ت�سعر 
وهــذه  الــ�ــســعــادة  مــن  ببع�س  ال�سخ�س 

يطلبها الكثريين دون وعي بخطرها".
يف  الطبيب  يت�ساهل  "اأحيانا  واأ�ساف: 
�سرف الدواء دون اأن يكون هناك تقييم 
تف�سيلي،  ب�سكل  للمري�س  وكامل  �سامل 
كما اأن املعيار العاملي يف الطب النف�سي، 
الأوىل  اجلل�سة  يف  نظاما  للمري�س  اأن 
تقل  ل  جل�سة  عــلــى  يح�سل  اأن  يــجــب 
�ساعة  ن�سف  اجلل�سة  كانت  فــاإذا  �ساعة، 
له،  الكايف  الوقت  املري�س  يعط  مل  فهو 
كما اأن احلالت الب�سيطة  لها خياران اإما 
العالج غري الدوائي اأو العالج الدوائي، 
وم�سكلة الأخري اأنه مكلف جدا يف القطاع 
ويحتاج  احلكومي،  عك�س  على  اخلا�س 
الــواحــدة  تكلفة  جل�سة،   12 اإىل   6 مــن 
 375 يــعــادل  مبــا  دولر،   100 تقريبا 
ا�ستطاعة  يف  لي�س  املبلغ  وهــذا  ريـــال، 
غالبية املر�سى، لذلك يلجاأ البع�س لتناول 
الدواء مبا�سرة خلف�س التكلفة، فالعالج 
املري�س  يــزور  اأن  يتطلب  الــدوائــي  غري 
ملدة  اأ�سبوعيا،  مرتني  النف�سية  العيادة 
الدوائي  العالج  بعك�س  اأ�سبوعا،   12
ال�سهر  يف  واحـــدة  زيـــارة  يتطلب  الــذي 

للح�سول على اجلرعة".
اأمرا�سا  هناك  اأن  اإىل  احلارثي،  واأ�سار 
نف�سية مزمنة منها الكتئاب )70 % منه 
من  عامليا  امل�سنف  القلق  وكذلك  مزمن(، 
اأن  يعني  ما  املزمنة،  النف�سية  الأمرا�س 
هناك ن�سبة 70 % من املر�سى النف�سيني 
يحتاجون اإىل تناول العالج ب�سكل دائم. 
"لدي مر�سى يتابعون معي منذ  وتابع: 

�سنوات".   10
عن  تنتج  التي  الأ�ــســرار  يخ�س  وفيما 
الأدوية النف�سية، قال: "ل توجد اأعرا�س 
خطرية من م�سادات الكتئاب اأو القلق، 
وهــي الأكـــر انــتــ�ــســارا، اأمـــا الأعــرا�ــس 
فنتعامل  النف�سية  لالأدوية  الن�سحابية 
تدريجيا  تناولها  خــالل  مــن  بدقة  معها 
يكون  ل  حتى  اأي�سا  بالتدرج  واإيقافها 
هناك اأعرا�س ان�سحابية اأو اأي اأ�سرار". 

مشكلة عدم التوعية
وقالت ا�ست�ساري اأول طب نف�سي وعالج 
الإدمان الدكتورة فاطمة كعكي، اإن ال�سبب 
الرئي�سي الذي يقود املر�سى لالإدمان هو 
ا�ستخدام  حــول  الطبية  التوعية  عــدم 
اأدوية العالج النف�سي، واإ�ساءة ا�ستخدام 
هـــذه الــعــقــاقــري، فــحــبــوب مــثــل الــرو�ــس 
كلونازيبام،  الفعالة  املــادة  على  حتتوي 
التي  الــبــيــنــزوديــازبــني  عائلة  مــن  وهــي 
ولكن يجب  مهدئًا ومنومًا  تاأثريًا  متتلك 
عدم ا�ستخدامها على املدى الطويل. كما 
لذا  لل�سرع،  م�سادًا   Rivotril يعترب 
معينة  واأنــواع  النوبات  لعالج  ي�ستخدم 
من ا�سطرابات القلق، ومقاومة التوتر".

لــلــهــو�ــس  عـــــــالج  "اأهم  وتـــــابـــــعـــــت: 
ينتمي  ــريــل(  ــفــوت ــري )ال والــتــ�ــســنــجــات 
لها  الــتــي  الــبــنــزوديــازيــبــيــنــات  فــئــة  اإىل 
خا�سة  الت�سنجات،  عـــالج  يف  فاعلية 
بو�سفه  الطبيب  يقوم  ل  الأطفال، ولكن 
اعتالل  ي�سبب  لأنـــه  البعيد  املـــدى  على 
يف  الدخول  عن  ف�سال  وج�سدي  نف�سي 
القلق  ا�سطراب  يعالج  اأنه  كما  الإدمــان، 
وغريها من الأمرا�س، وي�سرف بو�سفه 
خا�سعة للرقابة من قبل الطبيب النف�سي 
وطــبــيــب الأعـــ�ـــســـاب وطــبــيــب جــراحــة 
نوعًا  ريفوتريل  تــنــاول  وي�سبب  املــخ. 
عدم  يجب  لذلك  والإدمــــان،  التعود  مــن 
قبل  مــن  املــو�ــســوفــة  اجلــرعــات  تخطي 
عن  املــفــاجــيء  التوقف  وعــدم  الطبيب، 
ريفوتريل لتفادي الأ�سرار الن�سحابية، 
لن�سائح  تبعًا  التدريجي  التوقف  ولكن 
الطبيب، اأما بالن�سبة لدواء الربيجابالني 
اأو اللرييكا ي�ستخدم لعالج بع�س الآلم 
الناجتة من تلف الأع�ساب اأو الآلم التي 
تنتج من احلبل ال�سوكي، وعالج الكثري 
الأع�ساب،  باآلم  املرتبطة  الأمرا�س  من 
اأدويــة  على  احل�سول  �سعوبة  مع  لكن 
�سعرها،  وغلو  املفعول  ذات  لها  اأخــرى 
لرييكا  لإدمــان  ال�سباب  من  الكثري  اجته 
لرييكا  عقار  اإدمــان  من  منه، وللحد  بدًل 
العامة  والنيابة  ال�سحة  وزراة  اجتهت 

العقلية  املـــوثـــرات  حتــت  اإدراجـــــه  اإيل 
معاملة  ومعاملته  املــجــدولــة  ــــة  والأدوي
التي ل ميكن احل�سول  الأدوية املخدرة 

عليها دون و�سفة طبية".

حماية الشباب
اأكدت الدكتورة فاطمة كعكي، اأن احلمالت 
التي تنفذها وزارة ال�سحة للقب�س على 
اأ�سهمت  النف�سية  الأدويـــة  بيع  خمالفي 

املوؤدية  العقارات  انت�سار  من  احلــد  يف 
اجلهود  م�ساعفة  اأن  معتربة  لــالإدمــان، 
ظــاهــرة  عــلــى  تق�سي  اجلــانــب  هـــذا  يف 
العالج  لأدويـــة  الع�سوائي  ال�ستخدام 

"بع�س  قائلة:  النف�سي. وا�ستطردت 
الــ�ــســبــاب يــلــجــاأ ل�ــســتــخــدام 

تهدئة  جــل  مــن  اللرييكا 
الأع�ساب ولكن دون 

ا�ست�سارة الطبيب 

املهدئات  هــذه  اأ�ــســرار  يعلمون  ل  وهــم 
على �سحتهم، فهذا العقار يعمل بطريقة 
لهم  وي�سبب  الأعــ�ــســاب  عــلــى  مــبــا�ــســرة 
اأ�سرار بالغة على املدى الطويل"، مبينة 
اأن هذا العقار واأدوية اأخرى مدرجة من 
قبل وزارة ال�سحة �سمن الأدوية املوؤثرة 
عــلــى احلـــالـــة الــنــفــ�ــســيــة وعــلــى جـــدول 
اإل مبوجب  املخدرات، بحيث ل ت�سرف 

رو�ستة طبية معتمدة.
العاملية  ال�سحة  منظمة  اأن  اإىل  ونوهت 
حذرت �سابقا من تداول مادة الربيجابلني، 
حول  املدمنني  زيــادة  يف  ال�سبب  لكونها 
العامل بن�سبة 12 %، كما اأكدت الوكالة 
خطر  الربيجابلني  اأن  للدواء  الأوروبية 
بــدون  يتناولونه  الــذيــن  املــر�ــســى  علي 
اإ�سراف طبي، منوهة اإىل اأن قرار املركز 
الوطني لتعزيز ال�سحة النف�سية مبراقبة 
والأخالقية  املهنية  املمار�سات  ومتابعة 
تناول  حالت  من  �سيحد  النف�سي  للطب 
للطيبب،  الرجوع  دون  النف�سية  الأدوية 
الأدويــة  ا�ستخدام  �سوء  من  و�سيح�سن 

من قبل املر�سي وبع�س الأطباء. 

اإن  الفكي،  جنــالء  كوت�س(  )ليــف  احلــيــاة  مــدربــة  قالت 
ل  با�ستمرار  النف�سية  الأدويــة  ي�ستخدم  الذي  ال�سخ�س 
اأن  مبينة  التاأملية،  العالجية  للجل�سات  ميكنه اخل�سوع 
اأدوية  ي�ستخدم  العميل  باأن  علمهم  عند  احلياة  مدربني 
له، لأنه ل يكون  نف�سية يرف�سون عمل جل�سات عالجية 
متزنا خ�سو�سا اإذا تناول هذه الأدوية والعقاقري لفرتة 
النف�سي.  طبيبه  مع  العالج  يكمل  اأن  ويف�سلون  طويلة، 
وم�ست جنالء قائلة:" من جتارب حياتية �سادفتني اأثناء 
يتناولون عقاقري  الذين  الأ�سخا�س  فاأن  ممار�سة عملي، 
العالج النف�سي دون ا�ست�سارة طبيب يتاأثرون بها ب�سكل 
نف�سية،  ا�سطرابات  لهم  ت�سبب  اأنها  لدرجة  جــدا،  قوي 
وجتعلهم مع مرور الوقت مدمنني ول ي�ستطيعون النوم 

اأو  ممار�سة مهامهم اليومية".
الاليف  جل�سات  "يف  ــــت:  واأردف
من  على  التاأمل  ي�سعب  كوت�س 
يتناولون عقاقري العالج النف�سي 
الأدوية  فتلك  ع�سوائية،  بطريقة 

ممار�سة  ي�ستطيعون  ل  جتعلهم 
حلظات  مــع  التعاي�س  اأو  الــتــاأمــل 

احلزن والفرح ب�سكل طبيعي. وعلى 
�سبيل املثال: يف حال جلوء ال�سخ�س 

عند  ع�سوائي  ب�سكل  املهدئات  لتناول 
فقدان عزيز، ي�سبح غري مكرتث ول ي�سعر 

مب�ساعر احلزن اأو الفرح". 

المهدئات تسبب عدم التوازن

كعيك: التوعية الطبية حول استخدام األدوية مهمة للغايةالحارثي: عدم تقييم المريض بشكل تفصيلي عواقبه سيئة

نجالء الفكي

فاطمة كعكينواف الحارثي
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 "أرامكو" شريك استراتيجي 

منتدى الرياض يناقش االستثمارات واالقتصاد المعرفي
الريا�ض - البالد

تنطلق اأعمال الدورة العا�سرة ملنتدى الريا�س االقت�سادي خالل 
درا�سـات،  اأربـع  ويناق�س   ، القادم  نوفمبـر   16  -  14 من  الفتـرة 
على  وتاأثريها  احلديدية  بال�سكك  اململكة  مناطق  ربــط  ت�سمل: 
اأهمية توحيد  ازدهار ال�سياحة واخلدمات اللوج�ستية، ودرا�سة 
وال�سرائب  الر�سوم  اإ�سدار  ت�سريعات  يف  القطاعات  وان�سجام 
والزكاة وتوحيد مرجعية االإ�سدار، ودرا�سة عن اآفاق وحتديات 
عن  العمل   - املــرن  العمل   - احلــر  )العمل  اجلديد  العمل  جمــال 
الرقمي  والتحّول  اجلديدة  اال�ستثمارات  درا�سة  واأخــرًيا  ُبعد(، 

واالقت�ساد املعريف.
ال�سريك  بفئة  للمنتدى  ــا  راعــًي ال�سعودية  اأرامــكــو  و�ستكون   
ملثل  ودعمها  ال�سركة  حر�س  على  تاأكيًدا  وذلــك  االإ�سرتاتيجي، 
التحّول  مل�سرية  وتعزيًزا  املهمة،  االقت�سادية  الفعاليات  هــذه 
 2030 اململكة  روؤيـــة  ظــل  يف  اململكة  ت�سهده  الــذي  االقت�سادي 
منتدى  يقدمها  ظــل  الــتــي  للجهود  دعــًمــا  متثل  كما  الــطــمــوحــة، 
الريا�س طوال م�سريته يف خدمة االقت�ساد الوطني عرب طرحه 

درا�سات تتناول العديد من الق�سايا االقت�سادية.
الذي  احلــراك  ظل  يف  للمنتدى  العا�سرة  ــدورة  ال تنظيم  وياأتي 
قاعـدة  وبــنـــــاء  هيكلة،  اإعــــادة  مــن  الــوطــنــي  االقــتــ�ــســاد  ي�سهده 
واال�ستغالل  التنّوع  تعتمـد  وحيوية،  ات�ساًعا  اأكثـر  اقت�ساديـة 
االبتكار  ودمـــــج  والب�سرية،  الطبيعية  اململكة  لـــروات  االأمــثــل 

واملعرفـة يف منظومـة االإنتـاج.

 مؤمتر عاملي برعاية "املدفوعات السعودية"

3.6 مليار ملستفيدي البرنامج لشهر أغسطس 

 المملكة عاصمة التقنية المالية بالمنطقة

 أثرياء عقارات تحايلوا على "حساب مواطن"

الريا�ض- البالد
وّقعت املدفوعات ال�سعودية، اتفاقية �سراكة 
اإ�ــســرتاتــيــجــيــة لــرعــايــة مــوؤمتــر ومــعــر�ــس 
Seamless، احلدث االأهم عاملًيا لالبتكار 
الذي  املالية،  املدفوعات والتقنية  يف جمال 
�سيقام الأول مرة ح�سوريًا يف الريا�س خالل 
الفرتة من 2 اإىل 3 نوفمرب ، و�سي�سم اأكر 
من 200 متحدث واأكر من 150 جهة راعية 
للتوا�سل  مثالية  فر�سة  وميثل  وم�ساركة، 
املالية  التقنية  ومبتكري  االأعمال  رواد  بني 
واجلهات احلكومية وامل�ستثمرين وغريهم.
التنفيذي  ــر  ــدي امل مــن  كــل  االتــفــاقــيــة  وّقــــع 
العفالق،  عبدالعزيز  ال�سعودية  للمدفوعات 
 Terrapinn لــ�ــســركــة  الـــعـــام  واملـــديـــر 
Middle East جوزيف ريديل، يف مقر 

املدفوعات ال�سعودية بالريا�س.
وع�سرين  ثالثة  مدار  على  واملعر�س  املوؤمتر  واأقيم 
جمــاالت  يف  واملــخــتــ�ــســني  لــلــخــرباء  كملتقى  ــا  عــاًم
وجتـــارة  املــالــيــة،  التقنية  و�ــســركــات  املــدفــوعــات، 
التجزئة، والتجارة االإلكرتونية، حيث ُيعد املعر�س 

املتخ�س�س يف جمال املدفوعات ب�سكل عام ويغطي 
املـــوؤمتـــر اأحــــدث االبـــتـــكـــارات ويــحــتــوي عــلــى عــدد 
من  عــدد  يف  والنقا�سات  احلــواريــة  اجلل�سات  مــن 
املوا�سيع من خالل خرباء من اأكرب ال�سركات العاملية 

واملحلية.

ال�سعودية  للمدفوعات  التنفيذي  املــديــر  واأو�ــســح 
ال�سعودية  املدفوعات  رعاية  اأن  العفالق،  عبدالعزيز 
مكانة  تعزيز  يف  لالإ�سهام  يــاأتــي  العاملي،  للموؤمتر 
اململكة الريادية بو�سفها العا�سمة التقنية والرقمية 
دعم  يف  ي�سهم  الـــذي  املــوؤمتــر  والأهــمــيــة  للمنطقة، 

التقنية  الــريــادة واالبــتــكــار يف جمــال 
وم�ساركة  ح�سور  اأن  مبيًنا  املــالــيــة، 
اخلـــــرباء الــدولــيــني بــاملــوؤمتــر الـــذي 
متكني  �ساأنه  من  الريا�س  ت�ست�سيفه 
من  اململكة  يف  املــدفــوعــات  منظومة 
االإ�سهام ب�سكل فعال يف هذه النقا�سات 
االنتقال  ت�سريع  يف  واالإ�سهام  املهمة، 
النقد  على  اعــتــمــاًدا  اأقـــل  جمتمع  اإىل 
البنك  اإ�سرتاتيجية  مــع  يتما�سى  مبــا 
برنامج  وتطلعات  ال�سعودي  املركزي 
تطوير القطاع املايل، اأحد برامج روؤية 

اململكة 2030.
من جانبه، قال جوزيف ريديل: �سعداء 
ال�سعودية  املــدفــوعــات  مــع  ب�سراكتنا 
اململكة،  يف   Seamless الإطــــالق 
ــبــادل االأفـــكـــار  ــت ــــذي ميــثــل مــنــ�ــســة ل ال
نوؤمن  كما  ال�سعودية،  ال�سوق  يف  املعرفة  وتــبــادل 
باأن اململكة لديها جميع املكونات الالزمة الإيجاد بيئة 
مثالية للقطاع املايل مما يجعلها �سوًقا مميزة للنمو 

يف امل�ستقبل.

الريا�ض - البالد
ريال  مليارات   3.6 املواطن   ح�ساب  برنامج  اأودع 
املكتملة  للم�ستفيدين  اأغ�سط�س  �سهر  دعم  خم�س�س 
امل�ستوفني  امل�ستفيدين  عــدد  بلغ  حيث  طلباتهم، 
ال�سابعة واخلم�سني  الدفعة  اال�ستحقاق يف  ملعايري 
دفعـه  ما  اإجــمــايل  لي�سبح  م�ستفيد،  ماليني   10.9
من  اأكـــر  انــطــالقــتــه  مــنــذ  للم�ستفيدين  الــربنــامـــــج 
ريال  مليون   133 و  مليار  منها  ريــال  مليار   127

تعوي�سات عن دفعـات �سابقة.
املواطن  ح�ساب  لربنامج  التوا�سل  عام  مدير  وبني 
عبدالله الهاجري، اأن 76 % من امل�ستفيدين حت�سلوا 
دعم  متو�سط  وبــلــغ  الــدفــعــة،  هــذه  يف  الــدعــم  على 
اأرباب  عدد  بلغ  فيما  ريااًل،  الواحدة 1974  االأ�سرة 
ما  م�سكلني  اأ�سرة  رب  مليون   2.1 من  اأكــر  االأ�سر 

ماليني   8.5 التابعني  عــدد  بلغ  بينما   %90 ن�سبته 
ملعايري  امل�ستوفني  امل�ستقلني  عــدد  وبلغ  م�ستفيد، 
م�سكلني  م�ستفيد،  األــف   233 من  اأكــر  اال�ستحقاق 

10% من اإجمايل امل�ستفيدين الرئي�سيني.
بلغ  االأ�ــســر  اأربـــاب  ن�سبة  اأن  اإىل  الهاجري  واأ�ــســار 
90% اأما ربات االأ�سر فقد بلغت ن�سبتهن 10%، بينما 
الذكـور  و�سكل   %42 امل�ستقالت  االإناث  ن�سبة  بلغت 
امل�ستقلني 58%، مفيدًا اأن 91% من اإجمايل امل�ستقلني 
حت�سلوا على اال�ستحقاق الكامل والذي بلغ 1086 

ريااًل للفرد امل�ستقل.
الربنامج  ر�سد  عن  التوا�سل،  عــام  مدير  وك�سف 
بــدون  الــدعــم  على  حت�سلوا  امل�ستفيدين  مــن  لعدد 
مــعــلــومــات جــوهــريــة  اإخــفــائــهــم  وجـــه حــق ب�سبب 
بذلك �سوابط  اإف�ساحهم عن دخلهم خمالفني  وعدم 

امل�ستفيد  عليها  وافــق  التي  واالإقــــرارات  الربنامج 
بياناتهم  مراجعة  بعد  تبني  حيث  الت�سجيل،  عند 
عدد  واأن  العالقة،  ذات  امل�سادر  مع  تطابقها  عــدم 
مالية  عوائد  ولها  عقارات  ميلكون  امل�ستفيدين  من 
االإف�ساح  يتم  ومل  اإيجار  من�سة  يف  موثقة  وعقود 
من  �ستة  احلــاالت  تلك  �سمن  ومن  الدخل،  هذا  عن 
الدعم  على  يتح�سلون  الربنامج  مــن  امل�ستفيدين 
اأكر  منهم  م�ستفيد  كل  وميلك  �سنتني  من  اأكر  منذ 
من  �سنوية  مالية  بعوائد  عليه  تعود  عقارًا   79 من 
عقود اإيجار موثقة مل يقوموا باالإف�ساح عنها، مما 
دعا الربنامج اإىل اإيقاف الدعم عنهم والتعامل معهم 
يقوم  الربنامج  باأن  مفيًدا  الربنامج،  �سوابط  وفق 
امل�ستفيدين  بيانات  ومــراجــعــة  وحتــديــث  بالربط 
من  للتاأكد  العالقة  ذات  اجلهات  مع  دوري  ب�سكل 

البوابة  يف  امل�ستفيد  عنه  اأف�سح  ما  مع  مطابقتها 
االإلكرتونية ل�سمان توجيه الدعم لالأ�سر امل�ستحقة.

املادة  �سيقوم بتطبيق  الربنامج  اأن  الهاجري  ونوه 
20 بحق كل من يتحايل بغر�س احل�سول على الدعم 
بدون اأي وجه حق حيث ن�ست املادة على: "يرتتب 
بيانات  اأو  م�ستندات  اأو  مــعــلــومــات  تــقــدمي  عــلــى 
جوهرية  معلومة  اأي  اإخفاء  اأو  م�سللة،  جوهرية 
اأو  ال�سوابط،  اأحكام  عنها مبوجب  االإف�ساح  يجب 
التحايل باأي طريقٍة للح�سول على الدعم، �سواء يف 
امل�ستفيد  الدعم عن  اإيقاف  ذلك؛  اأم غري  الدعم  طلب 
االأ�سا�سي وحرمانه من احل�سول على الدعم ملدة ال 
تزيد على )�سنتني(، اأو ا�سرتداد الدعم الذي ح�سل 
النظامية  لـــالإجـــراءات  وفــًقــا  حــق  وجــه  بغري  عليه 

الالزمة لذلك، اأو اتخاذهما معا.

تطوير وإطالق الصكوك 
االدخارية لألفراد

الريا�ض- البالد
وَقّعت وزارة املالية واملركز الوطني الإدارة الدين مذكرة تفاهم مع �سركة االأهلي 
االدخــار  على  وحتفيزهم  لالأفراد  االدخارية  ال�سكوك  واإطــالق  لتطوير  املالية 
للتخطيط االأف�سل للم�ستقبل، وبحث �سراكات اإ�سرتاتيجية مع القطاع اخلا�س.
وياأتي توقيع املذكرة تعزيزًا للتعاون القائم بني الوزارة واملركز و�سركة 
واإطالق  تطوير  عرب  اململكة  يف  االّدخــار  مفهوم  ولتعزيز  املالية،  االأهلي 
برنامج  يف  املرتبطة  االأعمال  �سمن  وذلــك  لالأفراد،  االدخارية  ال�سكوك 
تطوير القطاع املايل )اأحد برامج روؤية اململكة 2030( املتمثلة يف تعزيز 

ومتكني التخطيط املايل.
االأ�ستاذ  التوجيهية  اللجنة  رئي�س  املــذكــرة  توقيع  يف  املالية  وزارة  ومــّثــل 
هاين  التنفيذي  الرئي�س  الدين  الإدارة  الوطني  املركز  ومن  الفريح،  عبدالعزيز 
املديني، فيما وقعها من �سركة االأهلي املالية الرئي�س التنفيذي وع�سو جمل�س 

االإدارة را�سد اإبراهيم �سريف.
واأو�سح  الفريح اأن املذكرة تعك�س توجه الوزارة واملركز يف اإطالق اأول منتج 
ادخاري مدعوم من احلكومة ويرتجم التوجه نحو حتقيق اأهداف روؤية اململكة 
2030 من خالل ال�سعي لتحقيق م�ستهدفات برنامج تطوير القطاع املايل التي 
تهدف اإىل زيادة ن�سبة االأفراد الذين يدخرون ب�سكل دوري، وزيادة املعرو�س 
من املنتجات االدخارية، والتوعية باأهمية االدخار وفوائده للتخطيط لالأهداف 

امل�ستقبلية.

21 % نمو باإلنتاج الصناعي 
مدعوما بالتعدين

الريا�ض - البالد
ال�سناعي  لالإنتاج  القيا�سي  الرقم  موؤ�سر  ارتفاع  الن�سرة،  نتائج  اأظهرت 
ال�سابق  العام  من  املماثل  بال�سهر  مقارنًة   %  20.8 بن�سبة  يونيو  ل�سهر 

2021م.
ووفق ن�سرة الهيئة العامة لالإح�ساء ، جاء االرتفاع نتيجة زيادة اأن�سطة 
التعدين وا�ستغالل املحاجر واأن�سطة ال�سناعة التحويلية،بن�سبة 19.2 
الرقم  وارتــفــاع  2021م،  ال�سابق  العام  من  املماثل  بال�سهر  مقارنًة   %
القيا�سي لن�ساط ال�سناعة التحويلية بن�سبة 29.3% فيما انخف�س ن�ساط 
اإمدادات الكهرباء والغاز بن�سبة 1.2% مقارنًة بال�سهر املماثل من العام 

ال�سابق 2021م.
  ومقارنة ب�سهر مايو  ارتفع الرقم القيا�سي العام لالإنتاج ال�سناعي ل�سهر 
وا�ستغالل  التعدين  ن�ساط  يف  باالرتفاع  متاأثًرا   %  1.0 بن�سبة  يونيو  
الكهرباء  اإمـــدادات  ون�ساط   ،%1.0 بن�سبة  مرتفًعا  ظهر  الــذي  املحاجر 
والغاز الذي ارتفع بن�سبة 9.3 %، فيما ظهر ا�ستقرار يف ن�ساط ال�سناعة 

التحويلية عند م�ستوى االإنتاج ذاته مقارنة بال�سهر ال�سابق.
االإح�سائية  املنتجات  من  عدًدا  ت�سدر  لالإح�ساء  العامة  الهيئة  اأن  يذكر 
املتعلقة بال�سناعة ومنها موؤ�سر الرقم القيا�سي لالإنتاج ال�سناعي، وهو 
كميات  حجم  يف  والتطور  الن�سبية  التغريات  يعك�س  اقت�سادي  موؤ�سر 
الذي  ال�سناعي،  االإنتاج  م�سح  بيانات  على  اعتماًدا  ال�سناعي  االإنتاج 
يتم تنفيذه �سهريا وي�ستهدف املن�ساآت ال�سناعية التي تعمل يف االأن�سطة 
ون�ساط  املحاجر،  وا�ستغالل  التعدين  ن�ساط  يف  واملتمثلة  امل�ستهدفة، 

ال�سناعة التحويلية، ون�ساط اإمدادات الكهرباء والغاز.



في�صل  الدكتور  ال�صورى  جمل�س  ع�صو  وقال 

املحقق  الفائ�س  اإن  لـ"البالد"  الــفــا�ــصــل 

ــعــام والـــذي  ــثــاين مــن هـــذا ال ــربــع ال يف ال

 ، اأعـــوام   ٦ منذ  ف�صلي  فائ�س  اأعــلــى  يعد 

اململكة  روؤية  بتفعيل  اال�صراع  يف  �صي�صهم 

مبادراتها  وتنفيذ  اأهدافها  وحتقيق   ٢٠٣٠

الكربى  التنموية  وم�صروعاتها  وبراجمها 

والقدية  االحمر  والبحر  والعال  نيوم  يف 

وغــرهــا مــن املــ�ــصــروعــات الــتــنــمــويــة يف 

خمتلف مناطق اململكة، وهو ما يوؤكد جناح 

الــدولــة  و�صعتها  الــتــي  اخلــطــط  وحــكــمــة 

روؤيــة  انطالقة  منذ  تنفيذها  اإىل  واجتهت 

اململكة.

االإنــفــاق  �صجل  اأن  اإىل  الــفــا�ــصــل  واأ�ـــصـــار 

احلكومي �صهد زيادة ب�صيطة بن�صبة 1٠ % 

احلايل  املايل  العام  من  االأول  الن�صف  يف 

لي�صل اإىل 51٣ مليار ريال، مبا يعادل 54 

% من االإنفاق املعتمد لل�صنة باأكملها. 

مشروعات التنمية
 واأ�صاف اأن هذه النتائج توؤكد التزام الدولة 

الثابت  وم�صيها  االإنــفــاق  كفاءة  ب�صيا�صة 

وامل�صتمر  يف حتقيق اأهداف روؤية اململكة 

وكــفــاءة   ، امل�صتدامة  التنمية  يف   ٢٠٣٠

و�صوحًا  ذلــك  ـــزداد  وي  ، املالية  ال�صيا�صة 

عندما مت ت�صديد 17.5 مليار ريال من اأ�صل 

الديون اخلارجية، من دون اإ�صدار اأي دين 

وذلك  االأول  الن�صف  خالل  جديد  خارجي 

بح�صب بيانات وزارة املالية باالإ�صافة اإىل 

امل�صروعات  يف  امل�صتمرة  االإجنـــاز  ن�صب 

التنموية الكربى ح�صب املخطط لها والتي 

ا�صتهدفت  التي  احلكيمة  املخططات  توؤكد 

وغرها  الوطني  الــدخــل  م�صادر  تنويع 

ال�صاملة  االقت�صادية  التنمية  اأهــداف  من 

وامل�صتدامة.

 فائض جيد
من جانبه قال اخلبر االقت�صادي الدكتور 

الن�صف  نتائج  اأرقــــام  اإن  احلــازمــي  علي 

تعك�س  مهمة   ، العامة  امليزانية  من  االأول 

الفائ�س،  وهــذا  ال�صعودي  االقت�صاد  قــوة 

جتــاوزت  التي  الفوائ�س  اأن  اإىل  م�صرا 

اإىل  فيها  ال�صبب  يرجع  ريــال  مليار   1٣5

اأن ا�صعار النفط منذ بداية هذا العام وهي 

القطاعات  ومنــو   ، دوالر   1٠٠ متجاوزة 

الفوائ�س  ت�صل  ان  متوقعا   ، النفطية  غر 

بنهاية  ريال  مليار   ٢5٠-  ٢٠٠ مابني   اإىل 

الــديــن  خلــدمــة  �صيذهب  منها  جـــزء  الــعــام 

العام وجزء منها قد يعود اإىل االحتياطات 

�صحب  مت  واأنــه  خا�صة  وتدعيمها  النقدية 

جــزء منها خــالل فــرة اأزمـــة كــورونــا، مع 

ا�صتمرار امل�صاريع التنموية الكربى.

 تنوع واستثمار
االقــتــ�ــصــادي يف  اخلــبــر  راأى  مــن جانبه  

ــعــاملــي لــالقــتــ�ــصــاد »دافـــو�ـــس«  ــتــدى ال ــن امل

الـــدكـــتـــور حمــيــي الـــديـــن الــ�ــصــحــيــمــي ان 

واالإ�صالحات  ال�صاملة  احلوكمة  ا�صلوب 

وترجمتها  املالية  والــكــفــاءة  االقت�صادية 

ال�صحيحة يف اململكة ، اأ�صهمت يف حتقيق 

االول  الن�صف  يف  للفائ�س  النتائج   هــذه 

من  اال�صتفادة   جانب  اإىل   ،  ٢٠٢٢ للعام 

اإىل  م�صرا   ، العاملية  النفط  ا�صعار  ارتفاع 

اأن معيار االن�صباطية االنفاقية  مهمة جدا 

يف  اململكة  به  جنحت  ما  وهي  و�صرورية 

االقرا�س  ي�صمى  ما  لتخفيف  الفرة  هذه 

ال�صيادي.

االإيــــــرادات  اأن زيـــــادة  الــ�ــصــحــيــمــي  واأكـــــد 

االقت�صاد  قوة  يعك�س  امليزانية  الفعلية يف 

جانب  اإىل   ، م�صادره  وتــنــوع  ال�صعودي 

باتت  حيث   ، اجلــديــدة  اال�صتثمارات  منو 

الكربى  لل�صركات  اقليميا  مــركــزا  اململكة 

من  نــوع  وهــو  املــوازنــة  فائ�س  اأن  كما   ،

اال�ــصــتــدامــة واال�ــصــتــقــرار ، رغـــم االزمـــات 

وتداعياتها   ، الكبرة  العاملية  االقت�صادية 

مـــن تــ�ــصــخــم وتـــوتـــرات �ــصــيــا�ــصــيــة جـــراء 

ــة ، واآثــــار  ــي ــيــة-االأوكــران ــص ــرو� االأزمـــــة ال

جائحة كورونا ، حيث جنحت اململكة  يف 

االنكما�س  وتــفــادي  االزمـــات  مع  التعاطي 

اأن  واأ�صاف  العاملي.    والت�صخم  والركود 

يتطلب  امل�صر  لهذا  التطوير   يف  املتابعة 

وت�صريعية   قانونية  هند�صات  على  العمل 

ملنظومة جتارية وحت�صني قوانينها والتي 

لل�صركات  واالعــمــال  اال�صتثمارات  تنظم 

الـــكـــربى ويف �ــصــبــيــل تــعــزيــز  االجــنــبــيــة 

وهو    ،  ٢٠٣٠ لروؤية  التنفيذي  التح�صني 

جنحت  حــيــث   ، ـــايل  امل لــلــتــوازن  تكري�س 

دعم  على  واملحافظة  فيه  بامتياز  اململكة 

على  للطلب  وتخفي�س  املالية  االحتياطات 

العامة  للمالية  اكرث  وا�صتقرارا  القرو�س 

ــا�ــصــي بــحــكــم الــظــروف  وهــــو مــطــلــب ا�ــص

اال�صتثنائية العاملية احلالية.
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 اأ�صاد خرباء اقت�صاد باأداء امليزانية العامة ونتائجها للن�صف االأول وما حققته من فائ�س قيا�صي جتاوز التقديرات يف ظل منو االإيرادات البرولية ومنو 

الناجت غر النفطي ، وا�صتمرار تنويع م�صادر الدخل الوطني لت�صبح اململكة من بني اأكرب 15 اقت�صادًا عامليًا يف 2030.

البالد - مها العواودة 

العراق.. حل البرلمان مطلب شعبي
الكاظمي: ال خيار أمام الكتل السياسية سوى الحوار

بغداد - البالد 

ي�صعى زعيم التيار ال�صدري يف العراق مقتدى ال�صدر، 

املوايل  التن�صيقي  االإطــار  ا�صتيالء  اأمــام  الطريق  لقطع 

الإيران على ال�صلطة جمددا يف البالد، لذلك طالب جمل�س 

الق�صاء االأعلى بت�صحيح امل�صار بعد انتهاء مهلة اختيار 

رئي�صي اجلمهورية والوزراء، مطالبًا بحل الربملان خالل 

بتحديد  اجلمهورية  رئي�س  تكليف  اإىل  داعيًا  اأ�صبوع، 

)االأربعاء(،  اأم�س  ال�صدر  انتخابات مبكرة. وقال  موعد 

اإن الق�صاء العراقي على املحك وعليه اأن يراعي م�صلحة 

اإجــراء  اأهمية  موؤكدا  ال�صغوطات،  يهاب  واأال  ال�صعب 

احلــايل،  الــربملــان  حل  بعد  البالد  يف  مبكرة  انتخابات 

االنتخابات  يف  امل�صاركة  بعد  يقرر  مل  اأنــه  اإىل  م�صرا 

الق�صاء  جمل�س  رئي�س  "اأدعو  ــاف:  واأ�ــص عدمها.  مــن 

االأعلى لت�صحيح امل�صار بعد انتهاء مهل اختيار رئي�صي 

�صابق،  وقت  يف  ال�صدر  واأكــد  والوزراء".  اجلمهورية 

و�صيا�صيا  �صعبيا  مطلبا  بــات  العراقي  الربملان  حل  اأن 

العراقيني  الثوار  اأن  اإىل  ونخبويا ال بديل عنه، م�صرا 

يتنازلوا  املطالب ولن  بثورتهم حتى حتقيق  م�صتمرين 

اأن  على  مــ�ــصــددا  واالأخــــرة،  الــوحــيــدة  فر�صتهم  فــهــذه 

حركته االحتجاجية التي بداأت يف املنطقة الرئا�صية قبل 

الربملان  بينها حل  املطالب  م�صتمرة حتى حتقيق  اأيــام، 

وتابع:  مبكرة.  ت�صريعية  انتخابات  بــاإجــراء  وامل�صي 

"جاءت ردود اإيجابية فيما يخ�س حل الربملان وجتاوب 
�صعبي وع�صائري ومن االأكادمييني وموؤ�ص�صات املجتمع 

علماء  بع�س  ومن  بل  احل�صيني  املنرب  وخطباء  املدين 

احلوزة العلمية ومن بع�س القيادات ال�صيا�صية الكردية 

حركة  ال�صدر  ويقود  اأي�صًا".  وال�صيعية  بل  وال�صنية 

املا�صي  يوليو   ٢7 يف  بــداأت  اإ�صالحية"،  احتجاجية 

بعد اقتحام اأن�صاره املنطقة الرئا�صية ببغداد، واالإعالن 

تر�صيح  على  ردًا  مفتوح  باعت�صام  الــبــدء  عــن  الحــقــًا 

�صياع  حممد  الإيـــران،  املوالية  التن�صيقي  االإطـــار  قــوى 

ال�صدر  دعــا  بعد،  وفيما  الـــوزراء.  لرئا�صة  ال�صوداين، 

اإىل حل الربملان احلايل وامل�صي قدما باإجراء انتخابات 

التوافق  عودة  متنع  د�صتورية  باآليات  مبكرة  ت�صريعية 

العراق.   املقبلة يف  واملحا�ص�صة يف ت�صكيل احلكومات 

وفيما ي�صتمر اعت�صام اأن�صار التيار ال�صدري يف حميط 

الربملان وو�صط حالة من االحتقان ال�صيا�صي، اأكد رئي�س 

الوزراء العراقي م�صطفى الكاظمي اأم�س، اأن على الكتل 

االن�صداد  مو�صوع  بحل  م�صوؤولياتها  حتمل  ال�صيا�صية 

ال�صيا�صي، م�صددًا على اأنه ال خيار �صوى احلوار. وقال 

"اأمتنى  "توير":  على  االإعالمي  مكتبه  ن�صره  بيان  يف 

ال�صيا�صي  االن�صداد  حلل  قــوة  بكل  العمل  اجلميع  من 

"لي�س  اإىل احلوار حلل اخلالفات".، م�صيفا:  واللجوء 

اأف�صل من  �صنة،  الألف  لدينا خيار غر احلوار. احلوار 

حلظة ن�صطدم بها كعراقيني". 

االأخــرة  الت�صريعية  االنتخابات  منذ  العراق  ويعي�س 

ف�صل  ب�صبب  كامال  �صيا�صيا  �صلال   ،٢٠٢1 اأكتوبر  يف 

التو�صل التفاق  الرئي�صية يف  االأحزاب  املفاو�صات بني 

على تر�صيح رئي�س اجلمهورية وت�صمية مر�صح لرئا�صة 

ي�صيطر  الذي  ال�صدري،  التيار  يرف�س  بينما  ــوزراء،  ال

على مبنى الربملان، تر�صيح حممد �صياع ال�صوداين الذي 

قدمه االإطار التن�صيقي املوايل الإيران. وجلاأ ال�صدر اأمام 

 7٣ التيار  نــواب  ا�صتقالة  اإعــالن  اإىل  اخلــالف  توا�صل 

لل�صغط  اأع�صاء الربملان،  ٣٢9 جمموعة  اأ�صل  نائبا من 

على خ�صومه وتركهم اأمام مهمة ت�صكيل احلكومة التي 

ف�صلوا فيها حتى االآن.

كفاءة اإلنفاق وتنوع اإليرادات يعزز النمو واالستدامة

محيي الدين الشحيميعلي الحازمي فيصل الفاضل



سعود إلى عش الزوجية

اخلمي�س 13 حمرم 1444هـ املوافق 11 اأغ�سط�س 2022م ال�سنة 91 العدد 23705

8

مكة املكرمة - البالد

من�سوبي  من  الزهراين،  ح�سن  بن  �سعود  احتفل 

وزارة الدفاع، بزواجه من ابنة الزميل الإعالمي 

�سحيفة  حترير  رئي�س  الزهراين،  اأحمد  عبدالله 

مكة الإلكرتونية، يف مكة املكرمة، و�سط ح�سور 

امتزجت  حيث  والأ�ــســدقــاء،  الأقــــارب  مــن  عــدد 

�سعادتهم بالفرح مع زخات املطر التي هطلت على 

العا�سمة املقد�سة.

الأح�ساء- البالد

بن  في�سل  بــن  عبدالعزيز  الأمـــر  �ــســرف 

عبدالعزيز  والأمــر  �سعود،  اآل  عبداملجيد 

اإبراهيم  بــن  ومــعــاذ  ال�سديري،  تركي  بــن 

ولفيف  الأح�ساء  حمافظة  وكيل  اجلعفري 

املهند�س  زواج  حفل  املجتمع،  رجــال  مــن 

حمــمــد جنــل عــ�ــســو املــجــلــ�ــس الــبــلــدي يف 

بن  �ساكر  الأعمال  ورجــل  �سابقًا  الأح�ساء 

بن  عبدالهادي  كرمية  على  العليو،  �سلمان 

خال�س  احل�سور  وقــدم  العليو.   �سلمان 

ومتنوا  للعرو�سني،  والتربيكات  التهاين 

لهما حياة �سعيدة، والذرية ال�ساحلة.

لكل  تقديره  عن  العليو  �ساكر  اأعــرب  فيما   

واأ�سحاب  ال�سمو  اأ�سحاب  من  ح�سر  من 

ومديري  وال�سعادة،  واملــعــايل  الف�سيلة، 

واأمــــراء  والــعــمــد،  احلــكــومــيــة،  الإدارات 

وجهاء  من  وعدد  القبائل  و�سيوخ  الهجر، 

والكويت  البحرين  مــن  املجتمع  واأعــيــان 

و�سلطنة عمان، الذين لبوا دعوة احل�سور، 

وامل�سرات  الأفـــراح   ، وجــل  عز  الله  �سائاًل 

دائمة وعامرة للجميع.

آل العليو يزفون محمد إلى عش الزوجية
بحضور أمراء ووجهاء 

ن�ستقبل  اأخبار الأفراح واملنا�سبات على ..

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

الدمام- حمود 

الزهراين 

احتفل حممد بن �سعيد 

الــبــ�ــســري  مــعــجــب  اآل 

ابنه  بــــزواج  الـــزهـــراين 

خــــالــــد، عـــلـــى كـــرميـــة �ــســعــد 

اإحــدى  يف  امل�سيحل،  عبدالله  بــن 

القاعات باجلبيل يف ليلة تبادل فيها اجلميع 

التهاين والتربيكات باملنا�سبة. من جهته قدم 

ـــد الــعــريــ�ــس حممد  وال

والتربيكات  التهاين 

لــلــعــرو�ــســني مــتــمــنــيــًا 

ـــق يف  ـــي ـــوف ـــت لـــهـــمـــا ال

ـــة،  ـــزوجـــي حــيــاتــهــمــا ال

و�ــــســــكــــر كـــــل مـــــن حــ�ــســر 

و�ساركهم فرحتهم اأو ات�سل وهناأ 

متمنيًا  الجتماعي  التوا�سل  قنوات  عرب  اأو 

التوفيق للجميع.

مكة املكرمة - اأحمد الحمدي

واإخوانه  عبداحلميد  زكريا  املعلم  احتفل 

بـــــزواج حــفــيــده املــهــنــد�ــس عــبــداملــحــ�ــســن 

ــم زكـــريـــا، عــلــى كــرميــة الــرتبــوي  ــراهــي اإب

مرزوق مبارك املطري يف ليلة تبادل فيها 

باملنا�سبة  والتربيكات  التهاين  اجلميع 

ـــــت الــرقــ�ــســات الــ�ــســعــبــيــة والــفــنــون  واأدي

العري�س  وعــرب  اجلــمــيــع.  بها  وا�ستمتع 

املــهــنــد�ــس عــبــداملــحــ�ــســن عـــن فــرحــتــه يف 

يوفقه  ان  الله  داعيا  املباركة  الليلة  هــذه 

وعرو�سه لبناء حياة كرمية.

زكريا  املعلم  العري�س  جــد  قــدم  جهته  مــن 

للعري�س  والتربيكات  التهاين  عبداحلميد 

الزوجية،  حياته  يف  التوفيق  لــه  متمنيا 

ال�سكر  زكريا  اإبراهيم  العري�س  والد  وقدم 

والتقدير لكل من ح�سر و�ساركهم افراحهم.

خالد يحتفل بليلة العمر

أفراح شقدار ومدني بزفاف طلحة

ضيف يودع العزوبية

أفراح زكريا والمطيري بزفاف المهندس عبدالمحسن

املدينة املنورة- البالد

�سقدار  يو�سف  كــمــال  طــيــار  الــكــابــن  احتفل 

خالد  ابنة  على  طلحة،  الدكتور  جنله  بــزواج 

مدين، وذلك يف اإحدى قاعات الأفراح باملدينة 

املـــنـــورة، و�ــســط حــ�ــســور عـــدد مــن الأعــيــان 

والأهل والأ�سدقاء.

واأعرب العري�س طلحة عن �سعادته وداعيا الله 

اأن يوفقه وعرو�سه لبناء حياة �سعيدة.

الدمام - حمود الزهراين

بــزواج  ــزهــراين  ال مقبا�س  بــن  �ــســامل  احتفل 

�سامل  بن  �سالح  كرمية  على  الله،  �سيف  ابنه 

بجدة،  القاعات  باإحدى  اخلزمري،  �سالح  بن 

عدد  اأحياها  اجلنوبية  العر�سة  فيها  واأديــت 

املميزين والتي �سارك وا�ستمتع  ال�سعراء  من 

عن  �سامل  العري�س  والــد  وعــرب  اجلميع.  فيها 

�سعادته بزواج ابنه �سيف الله مقدمًا التهاين 

والتربيكات للعر�سان ومتمنيًا لهم التوفيق.

�أخبارهم

للموارد  العامة  الإدارة  عــام  مدير  قــرار  �سدر 

الب�سرية بوزارة البيئة واملياة والزراعة بتكليف 

عبدالله  بن  ماجد  املهند�س 

حممد اخلليف الغامدي، 

ــا ملـــديـــر عــــام فــرع  ــب ــائ ن

واملــيــاه  الــبــيــئــة  وزارة 

والزراعة مبنطقة مكة 

املكرمة.

اخلليف نائبا 

رزق رائد بن علي الزهراين من من�سوبي القوات 

الربية امللكية ال�سعودية يف 

مبولودة  تبوك،  مدينة 

ــفــق وزوجـــتـــه على  ات

ت�سميتها »وريف« يف 

جعلها   ، جــدة  مدينة 

ــــه مـــــن مـــوالـــيـــد  ــــل ال

بها  واأقــــــر  الــ�ــســعــادة 

اأعني والديها.

من�سوبي  مــن  الأملـــعـــي،  هـــادي  املــهــنــد�ــس  رزق 

�سركة الكهرباء مبحايل، مبولودة اتفق وحرمه 

مواليد  من  الله  ". جعلها  "اأماندا  ت�سميتها  على 

ال�سعادة.

للرتبية  املــتــحــدة  الأمم  منظمة  اأ�ـــســـدرت 

والعلوم والثقافة )يون�سكو(، قرارًا بتعيني 

الــربوفــ�ــســور الــ�ــســعــودي اأنــ�ــس بــن فــار�ــس 

الفار�س ع�سوًا يف جمل�س 

الربنامج الدويل للعلوم 

الـــتـــابـــع   )IBSP(

لليون�سكو، والذي ي�سم 

نخبة من علماء العامل.

رائد يحتفي بقدوم وريف

األملعي يرزق بـ"أماندا"

الفارس عضوًا

آل الشويكان
يحتفلون بزواج عبدهللا

جدة- البالد 

املن�سوري  واآل  ال�سويكان  اآل  اأ�ــســرتــا  احتفلت 

عبدالله  بن  عبداملالك  بن  عبدالله  جنلهم  بــزواج 

ال�سويكان، وذلك يف اإحدى قاعات الأفراح الكربى 

والأعــيــان  امل�سايخ  بح�سور  املــنــورة،  باملدينة 

والأهــل  والوجهاء  والع�سائر  القبائل  وروؤ�ــســاء 

والأ�سدقاء.

وعرب العري�س عبدالله عن فرحته الغامرة بتوديع 

العزوبية وال�ستقرار بحياته الزوجيه ، و�سكر كل 

من لبى دعوتهم وح�سر و�ساركهم الفرحة.

فكيرة وحمودة يزفون راكان
جدة - البالد

ــاوؤه  ــن واأب فــكــرة  ح�سن  حممد  احتفل 

حامت  ابنة  على  راكـــان،  ابنهم  بــزفــاف 

ح�سن حــمــودة، بــاأحــد قــاعــات الأفـــراح 

املال  رجــال  من  نخبة  بح�سور  بجدة، 

والأعمال ولفيف من الأهل والأ�سدقاء 

الطربية  الأغـــاين  على  �سهروا  الــذيــن 

وامل�سحات ال�سعبية.

واأعرب العري�س ووالده عن �سعادتهما 

بهذه الليلة ال�سعيدة �ساكرين احل�سور 

الذين �ساركوهم الفرحة.

العال- البالد

احتفل الرتبوي عبدالرحمن بن حممد مطر حميد امل�سرف الرتبوي 

بزواج  الُعال  حمافظة  يف  الرتاثي  رائــد  اأبــو  متحف  �ساحب  �سابقًا 

اإحــدى  يف  وذلـــك  ــُعــال،  ال فــرع  طيبة  جامعة  يف  املعيد  رائـــد  جنله 

القبائل  الأعيان وامل�سايخ وروؤ�ساء  بالُعال، بح�سور  الأفراح  قاعات 

والع�سائر والوجهاء والرتبويني وتخلل احلفل العديد من الكلمات 

والق�سائد ال�سعرية. وعرب العري�س رائد عن فرحته الغامرة بتوديع 

العزوبية وال�ستقرار بحياته الزوجية.

أفراح آل مطير بزفاف رائد
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الريا�ض- في�صل الرقيبة
 بعد 8 موا�سم رفقة الأهلي، بداأ عمر 
العربي  مــع  اجلــديــدة  رحلته  ال�سومة 
لتتكرر  اأرقامًا  ال�سومة  حقق  القطري. 
مع الراقي؛ حيث ُيعد الهداف التاريخي 
مرات   3 الهداف  لقب  نال  فقد  للدوري، 
متتالية. اأ�سرع لعب ي�سجل 100 هدف 
مع الأندية ال�سعودية. �سجل يف جميع 

الأهلي.  مع  فيها  �سارك  التي  البطولت 
�سجل هاتريك 8 مرات، اأحرز مع الأهلي 
195 هدفا، و�سنع 22 هدفا، خالل 245 
ا�ستقبال  ناد  اأكرث  الرائد  وُيعد  مباراة، 
لأهـــــداف الــ�ــســومــة بـــ 20 هــدفــا. تــوج 
ال�سومة مع الأهلي بـ 4 بطولت "كاأ�س 
وكاأ�س  املحرتفني،  ودوري  العهد،  ويل 

امللك، وكاأ�س ال�سوبر ال�سعودي. 

السومة يبدأ رحلته مع العربي القطري

كالم كورة

ثقافة قانونية أم 
ثقة بشرية؟

فقد  الأحيان،  بع�س  يف  غريبًا  يكون  قد  القانون 
ترى اأو ُيهياأ لك اأن مواده وا�سحة جدا، ومل ترتك 
�سغرية اأو كبرية اإل غطتها، ول يوجد �سيناريو 
اإل ومت اأخذه يف العتبار، خ�سو�سًا اأنك كمتابع 
حالة  هناك  اأن  تتذكر  ل  العاملية  القدم  لكرة  قوي 
اأو�ساط  يف  كبريًا  لغطًا  �سكلت  جدلية  قانونية 
حالت  فهي  حدثت،  واإن  قريبًا،  حدثت  قد  اللعبة 
قليلة ومل يطل فيها البث، واإن طال فلم يكن هناك 

الكثري من اللغط.
اأبديًا  �سوؤاًل  نف�سك  وت�ساأل  قلياًل..  �ست�سمت  هنا 
حالة  مو�سم  كــل  يف  لدينا  ــاذا  مل وهــو  منه،  بــد  ل 
بهذه  القرف  حلد  العام  الــراأي  ت�سغل  اثنتني  اأو 
الطريقة؟ هل املو�سوع له عالقة بالقانون؟ رمبا.. 
ولكن من غري املنطق اأنه مع هذه النه�سة الكبرية 
بتلك  الريا�سية  قوانيننا  تكون  اأن  ريا�ستنا  يف 
هناك  ب�ساطة  وبــكــل  لأنـــه  والــقــ�ــســور،  الرجعية 
مرجعية قانونية كربى يف العامل لديها القوانني 
تغطي  امل�سمون-  على  -لألعب  التي  الوا�سحة 
ومن  اللعبة،  يف  حالت  من  يح�سل  قد  مما   %98
املثرية  القانونية  حــالتــنــا  كــل  اأن  املنطق  غــري 
للجدل على م�ستوى كبري هي من �سمن 2% التي 
امل�سكلة  اأن  اأم  العاملية،  اللعبة  قوانني  تغطها  مل 
يف من يقرر، ويقود هذه ال�سفقات. األي�س لديهم 
القدرة واملعرفة، والعلم، والنزاهة الكافية لقيادة 
الأمــان؟  بر  اإىل  بها  واخلـــروج  املفاو�سات  هــذه 
ماهية  عن  الــدائــم  للت�ساوؤل  بنا  يعود  اأمــر  وهــذا 
ويعملون  اأنديتنا  يديرون  من  وقــدرات  موؤهالت 
الــنــادي، والــقــدرة على  بها، وهــل النتماء وحــب 
مليونية  ــديــة  اأن لإدارة  كــافــة  الأمــــوال  اإحــ�ــســار 

امليزانية؟
اأن  اأعتقد  ف�سخ�سيًا   ، القانون  مايخ�س  يف  اأمــا 
بطريقة  حــولــه  اللــتــفــاف  ميكن  ــا  ــًم دائ الــقــانــون 
جعل  اأو  ــة  ــعــدال ال �ــســري  جمـــرى  لتغيري  كــبــرية 
اأوجيه  الق�سية جدليًا، ولنا يف ق�سية  احلكم يف 
�سيمب�سون ال�سهرية مثال؛ لذلك يكون اجلزم يف 
ال�سخ�سيات  قلة  اأمــرًا �سعبًا مع  القانوين  الــراأي 
قبلهم  من  اجلزئي  النحياز  ووجــود  القانونية، 
�سخ�سيًا،  ولكن  احلـــالت،  لبع�س  تقييمهم  يف 
ل  ذلك  اأن  اإل  القانونية،  ــالآراء  ل احرتامي  ورغــم 
القوانني،  بع�س  عن  الــدائــم  الت�ساوؤل  من  مينع 
والأحكام التي تبدو غري منطقية بالن�سبة للعقل، 
املجتمع  قبل  من  الثقة  فقدان  هو  خطرًا  والأ�سد 
مبنظومة  واإعـــالمـــيـــني  م�سجعني  ــي؛  ــا�ــس ــري ال
ذلك  يف  وال�سبب  واأفرادها،  الريا�سية  التقا�سي 
اإ�سافة  بعملها،  املحيطة  والبطء  ال�سبابية  هو 
العقل  على  ي�سعب  التي  التناق�سات  بع�س  اإىل 
العادي تقبلها، لذلك اأرى اأن هذه اجلهات ي�سوب 
الواجبة  ال�سفافية  يف  الق�سور  من  الكثري  عملها 
مع املجتمع  الريا�سي يف هذه احلالة، وهذا يعد 
ق�سورًا يف عملية التوا�سل الإعالمي لهذه اجلهة.
خلطة مدمرة من الالمنطق الكوارثي على جميع 
ال�سيف،  فـــرتة  ان�سغالنا  اإىل  اأدت  ــعــدة  الأ�ــس
القدم  لــكــرة  �سلبية  �ــســورة  �ــســوى  منها  ننل  مل 
ال�سعيد  على  ا�ستمرارها  واملوؤ�سف  ال�سعودية، 
الإعـــالمـــي بــطــريــقــة مــقــززة يف حـــرب اإعــالمــيــة 
احل�سابات  لت�سفية  القبيحة  باملازوخية  تت�سف 
ومقالتهم  تغريداتهم  يعنونون  )اإعالميني(  بني 

بالحرتام والتقدير.
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األخضر األولمبي يعبر المغرب ويتأهل 
لنصف نهائي التضامن اإلسالمي

جدة- البالد
ح�ساب  على  اأم�س،  ثميًنا  فوًزا  الأوملبي  الأخ�سر  حقق 
دورة  مــن  الثانية  اجلــولــة  �سمن   ،2/0 املغربي  نظريه 

األعاب الت�سامن الإ�سالمي.
نهاية  يف  الأول  الأخــ�ــســر  هــدف  اجلهني  زيـــاد  �سجل 

ال�سوط الأول.
ويف ال�سوط الثاين، �سغط منتخبنا على مرمى املنتخب 

املغربي بحًثا عن ت�سجيل الهدف الثاين، حتى جنح تركي 
املطريي يف ت�سجيل الهدف الثاين يف الدقيقة الأوىل من 

الوقت بدل ال�سائع لل�سوط الثاين.
لي�سيف املنتخب الأوملبي ال�سعودي 3 نقاط جديدة 
مباراتني؛  من  نقاط   6 اإىل  و�سل  الــذي  ر�سيده  اإىل 
ن�سف  يف  مقعًدا  ويحجز  املجموعة  ترتيب  ليت�سدر 

نهائي البطولة.

 الطائف -البالد
ريا�سة  وعا�سقي  حمبي  من  غفري  جماهريي  بح�سور 
من  التمهيدي  الــدور  مناف�سات  اأم�س،  اختتمت   الــرتاث، 
مهرجان ويل العهد للهجن، الذي يقام على اأر�سية ميدان 
اأم�س ل�سباق املاراثون  الطائف، حيث خ�س�ست حتديات  

من نقطة اخلم�سة كيلومرتات.
نامو�س  العتيبي  عوي�س  �ــســامل  �سفر  �سعار  وح�سد 
على  بــكــار  والــثــنــايــا  للحيل  املخ�س�س  الأول  الــ�ــســوط 
م�سجلة  ال�سوط  ب�سدارة  انــفــردت  التي  “جوري”  ظهر 
اجلهني،  �سليم  نايف  الهجان  بقيادة  دقــائــق   8.51.93
وجاء �سلمان عبيد اآل متيم الدو�سري ثانيا مع “مغيظه” 
ملك  “الزعفرانة”  ثالثا   وحلت  دقائق،   9.30.99 بزمن  

�سليمان �سالمه الفايدي اجلهني بزمن 9.36.71 دقائق.
ويف ال�سوط الثاين املخ�س�س للزمول والثنايا قعدان، 
مع  املوعد  على  القحطاين  هــادي  عاي�س  فرج  �سعار  كان 
علي  �سامل  الهجان  خالله  من  ا�ستطاع  الذي  “خمباط” 
تاركًا  دقائق،   9.00.58 يف  الفوز  يخطف  اأن  القحطاين 
الفايدي اجلهني  �سليمان �سالمه  “�سكر” ملك  لـ  الو�سافة 

الذي �سجل 9.09.54 دقائق.
بكار،  والثنايا  للحيل  املخ�س�س  الثالث  ال�سوط  ويف 
الله �سالمه اجلهني  “احلرة” ملك عبدالله دخيل  ح�سرت 
لتكون هي �ساحبة النامو�س، مع الهجان عيد بن جربين 

اجلهني بزمن 9.10.81 دقائق.
اأما يف ال�سوط الرابع املخ�س�س للزمول والثنايا قعدان، 
حممد  مفلح  عبا�سي  ملك  “جودان”  لـ  الأف�سلية  فكانت 
الربيعي، حيث قاد “جودان” الهجان حممد غنام الربيعي 

لي�سجل توقيتًا قدره 9.16.35 دقائق.

" جوري" األسرع في أشواط الماراثون بمهرجان ولي العهد للهجن
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دعم القيادة خلف اإلنجازات.. وننتظر الكثير من األخضر في المونديال
 رياضيون لـ" البالد":

الريا�ض- غدير عبداهلل الطيار 
الت�ألق  مــن  ح�لة  ال�سعودية  الري��سة  تعي�س 
واملنتخب�ت  ــعــ�ب  الأل كــل  م�ستوى  على  الــدائــم 
والفرق ال�سعودية. ف�لكرة ال�سعودية على �سبيل 
ت�أهل  ف�لأخ�سر  واإقليمي�،  قــ�ريــ�  تهيمن  املــثــ�ل 
الهالل  بجدارة ملوندي�ل قطر 2022، ون�ل ن�دي 
الأوملبي  واملنتخب  اآ�سي�،  اأبط�ل  دوري  بطولة 
هزمية،  دون  ع�م�،   23 حتت  اآ�سي�  بك�أ�س  تــوج 
موؤخرا،  العرب  ك�أ�س  ح�سد  ال�س�ب  والأخ�سر 
وتوج املنتخب ال�سعودي لكرة القدم املوحدة لقب 
ك�أ�س الع�مل قبل اأي�م. حتولت كربى �سواء على 
امل�ستوى الإداري املوؤ�س�س�تي، اأو النقلة النوعية 
يف عمل اجله�ت ذات العالقة به�، وتطور البنى 

التحتية والكوادر الب�سرية املدربة.
 جهود جب�رة تبذل يف �سبيل تطوير الري��سة 
يف  ولفت�  كبريا  حتول  ت�سهد  التي  ال�سعودية، 
امل�ستوي�ت والنت�ئج �سواء على م�ستوى الرج�ل 

اأو ال�سيدات.
حكيمة  قي�دة  ذلــك،  كل  خلف  تقف  وب�لت�أكيد 
اإىل  ري��ستن�  و�سلت  حتى  حـــدود؛  بــال  تــبــذل 

م�س�ف الدول املتقدمة.
وبعد اأ�س�بيع قليلة، �سينطلق موندي�ل 2022، 
ــ�ــســعــودي  يف  ــر ال الــــذي يــ�ــســ�رك فــيــه الأخــ�ــس
املجموعة الث�لثة بج�نب منتخب�ت" الأرجنتني، 
اجلــ�د  التن�ف�س  بــهــدف  وبولندا"  واملك�سيك، 
الإجنـــ�زات  هــذه  عن  امل�سرف.  التمثيل  ولي�س 
وحــظــوظ الأخــ�ــســر يف املـــونـــديـــ�ل، الــتــقــت " 

البالد" بعدد من خربائن� الري��سيني.
ــبــدايــة يــقــول املــــدرب الــوطــنــي علي  ال * يف 
احلكيمة  القي�دة  دعم  لول  احلقيقة،  يف  كميخ: 
وب�لت�أكيد  التميز.  هذا  لرنى  كن�  م�  للري��سة، 
دور وزارة الري��سة كبري جدا، ودعمه� لالأندية 
عرب ا�سرتاتيجية دعم الأندية ال�سعودية موؤثر، 
واأ�ستطيع القول، اإنه �س�هم ب�سدة يف زي�دة عدد 
املم�ر�سني لالألع�ب الري��سية يف اأنديتن�، لأن كل 
لعبة يق�بله� دعم حمدد، ن�هيك عن احلوكمة يف 
م�لي�.  الوزارة وحتفزه�  ت�سجعه�  التي  الأندية 
مب�س�ركة  ال�سعودية،  ــعــ�ب  الأل دورة  اأن  كم� 
6000 لعب و200 ن�د ري��سي، التي �ستنطلق 
الري��سة  م�س�ر  يف  حتول  نقطة  �ستكون  قريب� 
ك�فة  يف  جديدة  مواهب  لكت�س�ف  ال�سعودية، 

الري��س�ت. 
خ��سة  ال�سعودية،  الري��سة  كميخ:  واأ�س�ف 
الآ�سيوية،  الق�رة  على  مهيمنة  ب�تت  القدم  كرة 

�سواء على م�ستوى الفرق اأو املنتخب�ت.
ك�أ�س  يف  ال�سعودي  الأخــ�ــســر  حظوظ  وعــن 
الع�مل، يف ظل وقوعه يف جمموعة �سعبة، ق�ل:
ج�ء   ،2022 قطر  ملــونــديــ�ل  منتخبن�  تــ�أهــل 
بجدارة، وجهد وتفوق لعبين� وجه�زهم الفني 
رغم  جيدة،  حظوظه  اأن  اأرى  ــ�  واأن والإداري، 
الالعب  ثق�فة  لكن  املجموعة،  منتخب�ت  قــوة 

واأنــ�  ال�سع�ب،  حتــدي  على  قـــ�درة  ال�سعودي 
فيوجع  و�سي�سرب  قوي  منتخبن�  اأن  ثقة  على 
… كل  ـــروح  ال غــري  ول  الــــروح،  ح�سرت  اإذا 
للمنتخب  الفقري  والعمود  متك�ملة  اخلطوط 
ملنتخبن�،  بــ�لــتــوفــيــق  ودعـــ�ئـــي  جــــدا،  ــ�ز  ممــت

وحتقيق مراكز متقدمة. 
اإبراهيم  الك�بنت  اأكــد  جهته،  من 
والأخ�سر  الن�سر  لعب  العي�سى، 
الري��سة  وزارة  دعم  اأن  ال�س�بق، 
لــــالأنــــديــــة كــــ�فــــة، واملــنــتــخــبــ�ت 
والحتـــــــ�دات الــريــ��ــســيــة اأ�ــســهــم 
الري��سة  ب�سكل مب��سر، يف تطور 
والــكــرة  عـــ�م،  ب�سكل  الــ�ــســعــوديــة 
الــ�ــســعــوديــة بــ�ــســكــل خـــ��ـــس، ول 
حمــمــد  الأمــــــــري  دوري  نــنــ�ــســى 
ـــوى  بـــن �ــســلــمــ�ن لــلــمــحــرتفــني، اأق
ـــثـــ�ين  ـــــدوريـــــ�ت الـــعـــربـــيـــة وال ال
اأقــوى  �سمن  وت�سنيفه  اآ�سيوي�، 
الــعــ�ملــيــة، مبــ� ي�سمه  ـــ�ت  ـــدوري ال
على  معروفني  اأج�نب  لعبني  من 

امل�ستوى الدويل. 
الوطني  منتخبن�  حظوظ  وعــن 
قــ�ل   ،2022 قــطــر  مــونــديــ�ل  يف 
ــر  الأخــ�ــس تـــ�أهـــل  اإن  الــعــيــ�ــســى: 
طبيعي�،  �سيئ�  يعترب  للموندي�ل 
ــل املــنــتــخــبــ�ت يف  لأنــــه مـــن اأفــ�ــس
جمموعة  يف  ووقوعه  اآ�سي�،  ق�رة 
امل�ستوى  تقدمي  من  مينع  ل  قوية 
اأو  الـــقـــدم  كـــرة  لأن  والــنــتــيــجــة؛ 
الـــريـــ��ـــســـة بــ�ــســكــل عـــــ�م حتـــرتم 
ــنــ� ثـــقـــة يف  مــــن يـــحـــرتمـــهـــ�، فــكــل
الإداري  واجلــهــ�ز  الــفــنــي  املــديــر 
على  قــدرتــهــم  ويف  والـــالعـــبـــني، 
اإ�سع�د ال�سعب ال�سعودي، واأود اأن 
اأذكر لعبين�، اأنهم يف حمفل ع�ملي،  
العربية  اململكة  ا�ــســم  ويحملون 
ال�سعودية، فيجب اأن يكونوا على 
كل  يقدموا  واأن  امل�سوؤولية،   قدر 
بن� ك�سعوديني،  جهدهم  مب� يليق 

ويتبقى التوفيق من الله.
اأمــــ� املـــــدرب الــوطــنــي حمــفــوظ 
ح�فظ العوي�سي، ف�أثنى على دور 

وزارة الري��سة يف دعم الأندية،
الــذي تقوم به  الـــدور  اإن  وقـــ�ل: 
الــ�ــســنــوات  يف  الــريــ��ــســة  وزارة 
الأخرية غري م�سبوق؛ حيث نالحظ 
حكومتن�  قبل  من  الكبري  الهتم�م 
لقط�ع   - الــلــه  -حفظه�  الر�سيدة 
انعك�س  مــ�  والــريــ��ــســة؛  ال�سب�ب 
ب�سكل مب��سر على م�ستوى ونت�ئج 
يف  والأندية،  الوطنية  منتخب�تن� 

اجلم�عية  �ــســواء  والري��س�ت  الألــعــ�ب  جميع 
فق�ل  ال�سعودية،  القدم  اأم� عن كرة  الفردية.  اأو 
فرتة  تعي�س  ال�سعودية  القدم  كرة  العوي�سي: 
الأخ�سر  م�ستوى  على  خ��سة  لفتة؛  ازدهـــ�ر 
ومنتخب  ـــي،  ـــب الأومل ومنتخبن�  الــ�ــســعــودي، 
ال�سب�ب، ف�ملنتخب الأول ت�أهل بجدارة ملوندي�ل 

قطر 2022، واملنتخب الأوملبي تربع على عر�س 
ع�م�،   23 حتــت  للمنتخب�ت  الآ�سيوية  الــقــ�رة 
يف  العرب  ك�أ�س  بطولة  ن�ل  ال�س�ب  والأخ�سر 
اأبه� مب�س�ركة 18  منتخب� عربي�، بكوادر وطنية 
واأن�  املحمدي(،  و�س�لح  ال�سهري  �سعد  واعدة) 
ك�أ�س  لــدوري  طبيعي�  نت�ج�  النج�ح  هذا  اأعترب 

اأقــوى  للمحرتفني-  �سلم�ن  بــن  حممد  الأمـــري 
الدوري�ت  اأهم  �سمن  وامل�سنف  عربي-  دوري 
اأ�سم�ء مدربني ولعبني  الع�ملية مب� يحويه من 

لمعني على امل�ستوى الدويل.  
اأم� عن م�س�ركة منتخبن� الوطني يف موندي�ل 

قطر 2022، فق�ل حمفوظ العوي�سي:
الأخــ�ــســر  ــــوع  وق نــغــفــل  اأن  ميــكــن  ل 
يف جمــمــوعــة جـــًدا قــويــة؛ حــيــث ت�سم 
منتخب�ت الأرجنتني واملك�سيك وبولندا، 
كــرة  عـــ�مل  يف  م�ستحيل  يــوجــد  ل  لــكــن 
الأخ�سر  مـــدرب  لعب  مــ�  فمتى  ــقــدم،  ال
بتوازن كبري وت�أمني النواحي الدف�عية 
وا�ستغالل  املـــرتـــدات،  على  والعــتــمــ�د 
�سرعة ومه�رة الالعب ال�سعودي، ف�أعتقد 
للت�أهل  وحظوظ  كلمة،  لن�  �ستكون  اأنــه 
اختلفت  القدم  فكرة  املجموعة.  من هذه 
م�فعله  �س�هدن�  قد  فكلن�  ال�س�بق.  عن 
رو�سي�  مــونــديــ�ل  يف  فرن�س�  منتخب 
على  ح�سوله  وكيفية  الأخـــري،   2018
الدف�عي  التنظيم  انته�جه  عرب  اللقب، 
الرائع، والعمل داخل امللعب كمجموعة، 
الفرن�سية  الديوك  حتقيق  ذلك  عن  فنتج 
لقب البطولة، رغم اأن املنتخب الفرن�سي 

مل يكن املر�سح الأول  للفوز ب�ملوندي�ل.
وعن ت�سكيلة الأخ�سر يف ك�أ�س الع�مل، 
هرييف  ال�سيد  اأن  اأعتقد  العوي�سي:  ق�ل 
الذي  النه�ئي  الت�سكيل  يعتمد  مل  رين�رد 
الــعــ�مل،  ــ�أ�ــس  ك نــهــ�ئــيــ�ت  ــه  ب �سيخو�س 
مع�سكر  يف  جديدة  اأ�سم�ء  �س�هدن�  حيث 
يف  اأقيم  الــذي  الأخــري  الوطني  منتخبن� 
اإ�سب�ني�، ف�لفر�سة م�زالت مت�حة لالعبني 
هذا  يف  الوطن  رايــة  حلمل  ال�سعوديني 
خ��سة  الع�مل،  يف  الأهم  الكروي  املحفل 
اأن الدوري ال�سعودي للمحرتفني مل يتبق 
على انطالق الن�سخة اجلديدة منه له اإل 
مب�ري�ت  واأي�س� توجد هن�ك  قليلة،  اأي�م 
فيمكن  ال�سعودي،  لالأخ�سر  قوية  وديــة 
املث�لية  الت�سكيلة  على  التعرف  بعده� 
ملنتخبن� الوطني، الذي ن�أمل اأن يوفق يف 
هذا املوندي�ل يف تقدمي �سورة م�سرفة، 
قبل  من  لري��ستن�  الكبري  الدعم  تواكب 

القي�دة احلكيمة ووزارة الري��سة.
وعم� يود اأن يوجهه لالعبي منتخبن� 
تــ�ــســحــوا،  اأن  يــجــب  ــــ�ل:  ق ــوطــنــي  ال
اأجــل  مــن  والنفي�س  الــغــ�يل  وتــبــذلــوا 
هذا  يف  وت�سريفه  وطنكم،  رايــة  رفــع 
اجلهد.  كل  وتقدمي  الكبري،  الكرنف�ل 
كل  تــقــدم   - الــلــه  اأيــدهــ�   - فحكومتن� 
الــدعــم، واأنــتــم بــال �سك على قــدر هذه 
ق�درون  اأنتم  الله،   وب�إذن  امل�سوؤولية، 

على اإ�سع�د الوطن.

الرياضة السعودية تتألق قاريا وإقليميا وتتجه للعالمية        دور وزارة الرياضة محوري في تطور كل األلعاب



جدة ـ البالد 
امل�سل�سل  يف  ال��واع��دة  ال�سعودية   الأ�سماء  من  ع��دد  ي�سارك 
اخليايل ال�سعودي "قيامة ال�ساحرات" والذي يعترب الأ�سخم يف 
تاريخ الإنتاجات ال�سعودية التي ُنّفذت يف اململكة حتى اليوم،  
الق�سي  اآيدا  بطولة  من  �سعودًيا  متثيلًيا  كادًرا  ي�سم  حيث 
الرئي�سيتني  ال�سخ�سيتني  تقدمان  اللتني  ر�سا،  و�سمية 

يف العمل.
نيوم  مدينة  برعاية  ياأتي  الذي  امل�سل�سل  ويتميز 
ال��درام��ا  يف  كلفة  الأع��ل��ى  الب�سرية  مب��وؤث��رات��ه 
العمل  م�ساهد  ت�سوير  يجري  فيما  ال�سعودية، 
يف ثالثة مواقع ي�سم كل منها ا�ستوديو �سخًما 

ت�سوير  ا�ستوديو  اأ�سخم  منها  للغاية،  ا  خ�سي�سً وبني  ّمم  �سُ
َم�ساهد خارجية مت اإن�ساوؤه يف اململكة.

ت�ستند الأحداث على �سل�سلة روايات خيالية للكاتب ال�سعودي 
العربية  اجلزيرة  �سبه  يف  الأح��داث  ت��دور  حيث  امل�سلم،  اأ�سامة 
حول  الق�سة  وتتمحور  القدم،  يف  ُمغرقة  تاريخية  حقبة  خالل 
�ساحرتان  تقودهما  ال�سحرة،  من  قبيلتني  بني  ملحمي  �سراع 

�سديدتا الباأ�س هما اأف�سار ودعجاء.
وفيما تلعب كل من اآيدا دور ال�ساحرة اأف�سار، و�سمية ر�سا دور 
ال�ساحرة دعجاء، يدير الدّفة الإخراجية للعمل كل من الإيرلندي 
بيكل�س،  كريج  اإميي، واملخرج  املر�سح جلائزة  اأو-دوير  ديكالن 

فيما يقود عمليات الإنتاج دومينيك بارلو، وزينب اأبو ال�سمح .

 مواهب سعودية بمسلسل »قيامة الساحرات«

غوغل يطلق تطبيق تعلم القراءة 
وا�شنطن ـ وكاالت 

"جوجل"  ���س��رك��ة  ط��رح��ت 
الأم���ري���ك���ي���ة، اإ�������س������داًرا م��ن 
)تعلم  ريد"  تو  "لرين  تطبيقها 
ال��ق��راءة( اخل��ا���س ب��الأط��ف��ال على 

اأجهزة �سطح املكتب.
اإ�سداًرا  اإن  بيانها:  يف  جوجل  وقالت 
��ا م���ن ال��ت��ط��ب��ي��ق؛ ���س��ي��ك��ون على  جت��ري��ب��يًّ
األوجن"؛  "ريد  ا�سم  حتت  املكتب  �سطح  اأجهزة 
امل�ستخدمني  الف��را���س��ي  امل�ساعد  ي�ساعد  حيث 

املالحظات  وت��ق��دمي  ع���اٍل،  ب�سوت  ال��ق��راءة  على 
مب�ستويات  القراءة  لالأطفال  وميكن  الت�سحيحية، 
رقمية  ج��وائ��ز  على  واحل�سول  خمتلفة،  م��ه��ارات 

ل�ستكمال الأهداف.
لالأطفال  ل��ل��ق��راءة  التجريبي  الإ����س���دار  وي��دع��م 
و"فايرفوك�س"  و"اإيدج"  "كروم"  مت�سفحات 

ومت�سفحات "�سفاري".
ول���الأط���ف���ال ال��ت��ع��ل��م ب��ع��دة ل���غ���ات؛ مب���ا يف ذل��ك 
الإجنليزية، وميكن ت�سجيل الدخول للح�سول على 

جتربة خم�س�سة،من اجل تعلم القراءة.

األسبـوعية
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الريا�ض ـ البالد 
حذرت وزارة ال�سحة، ممثلة يف من�ستها التوعوية 
"ع�س ب�سحة" من خماطر ال�سمنة على �سحة اجل�سم، 
ال��ع��دي��د م��ن الأم��را���س  ق��د تت�سبب يف  اأن��ه��ا  م��وؤك��دًة 
امل�ساعفات  م��ن  اأن  واأو���س��ح��ت  وامل��زم��ن��ة.  اخل��ط��رية 
النوع  ال�سكري  مبر�س  الإ�سابة  لل�سمنة؛  املحتملة 
اأمرا�س  وبع�س  ال�سرطان،  اأن���واع  وبع�س  ال��ث��اين، 
القلب، ف�ساًل عن ارتفاع �سغط الدم املزمن وما يرتب 
يرتب  مم��ا  اأن  واأ���س��اف��ت  �سحية.  خماطر  م��ن  عليه 
وارتفاع  واملفا�سل،  الظهر  اآلم  اأي�سًا؛  ال�سمنة  على 
ال��ك��ول��ي�����س��رول،  اأو  ال��ث��الث��ي��ة  ال���ده���ون  م�����س��ت��وي��ات 
�سعوبة  عن  ف�ساًل  املزمن،  الكلى  ومر�س  والنقر�س، 
والإره��اق.  بالتعب  وال�سعور  التنف�س  و�سيق  النوم 
ول��ل��وق��اي��ة م��ن ه���ذه الأم���را����س وامل�����س��اك��ل ال�سحية 
ممار�سة  اإىل  "ال�سحة"  دع���ت  ب���ال���وزن،  وال���ن���زول 
الريا�سة يومًيا، واتباع نظام غذائي �سحي ومتوازن 

غني باخل�سراوات والفواكه.

�شيدين ـ وكاالت 
ك�سفت درا�سة جديدة اأجرتها جامعة جنوب اأ�سراليا 
من  املنخف�سة  امل�ستويات  بني  مبا�سرة  �سلة  وجود  عن 

فيتامني "د"، وامل�ستويات العالية من اللتهاب.
وفح�ست الدرا�سة التي تعد الأوىل يف العامل، البيانات 
احليوي  البنك  يف  م�سارك  األ��ف   295 لنحو  اجلينية 
باململكة املتحدة، با�ستخدام التوزيع الع�سوائي املنديل 
من  التفاعلي  الربوتني  م�ستويات  بني  الرتباط  لإظهار 

فيتامني "د" واللتهاب.
الأ�سخا�س  "د" لدى  فيتامني  تعزيز  اأن  اإىل  واأ�سارت 
الذين يعانون من نق�سه قد يقلل من اللتهابات املزمنة، 

وي�ساعدهم على جتنب عدد من الأمرا�س ذات ال�سلة.

الريا�ض ـ البالد 
َرْت وزارُة التجارة مبقيمني اثنني من اجلن�سية  �َسهَّ
ق�سائي  حكم  ���س��دور  بعد  والبنجالدي�سية  الهندية 
اإثر  التجاري،  الغ�س  مكافحة  نظام  مبخالفة  ُيدينهما 
ثبوت تورطهما يف حتويل مقر ال�سكن اخلا�س بهما 
الفا�سدة  والأغ��ذي��ة  اللحوم  لتخزين  م�ستودع  اإىل 
منطقة  يف  اجلندل  دوم��ة  مبحافظة  امل�سدر  جمهولة 

اجلوف.
من  ال�����س��ادَر  الق�سائَي  احل��ك��َم  ال�����وزارُة  ون�����س��رِت 
ن  املخالفني،املت�سمِّ �سد  ب�سكاكا  اجلزائية  املحكمة 
عن  والإب��ع��اد  اأ�سهر؛  ثالثة  ملدة  و�سجنهما  تغرميهما 
اململكة وعدم ال�سماح لهما بالعودة للعمل، والت�سهري 
عرب ن�سر احلكم يف �سحيفتني على نفقتهما، اإىل جانب 

م�سادرة واإتالف الكميات امل�سبوطة.
نت الفرق الرقابية من �سبط اأكرث من 2000  ومتكَّ
الفا�سدة  والأ�سماك  والدواجن  اللحوم  من  كيلوجرام 
غري �ساحلة لال�ستهالك الآدمي خزنت بطريقة خمالفة 
قبل  واإتالفها  م�سادرتها  متت  ال�سحية،  لال�سراطات 
املخت�سة  اجل��ه��ات  اإىل  املخالفني  واإح��ال��ة  ت�سريفها 

لتطبيق العقوبات النظامية بحقهما.

الصحة:
السمنة بوابة للسرطان والسكري 

نقص فيتامين "د" 
يسبب االلتهابات

التشهير بمخزني 
اللحوم الفاسدة 
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البالد ـ وكاالت 
 عندما يتعلق الأمر بتطهري اجل�سم من  ال�سموم ال�سارة، 
فال بديل عن  الطعام ال�سحي فهو خري  دواء لذلك ، ويرى 
بني  ت��راوح  الأطعمة  من  ع��ددا  هناك  اأن  التغذية  خ��رباء 
للتخل�س  اجل�سم  دع��م  يف  ت�ساهم  واخل�سروات  الفواكه 
من الآثار ال�سارة للتلوث، وامل�سافات الغذائية، والتدخني 
الكبد،  يف  ت��راك��م  ال��ت��ي  ال�����س��م��وم  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�سلبي 

والأمعاء، والكلى.
" املعني   2 "كري  ملوقع  وفقا  التفاح  الطعمة  ه��ذه  م��ن  
بال�سحة، التفاح والذي يحتوي على ن�سبة عالية من األياف 
خف�س  على  تعمل  التي  الأل��ي��اف  م��ن  ن��وع  وه��و  البكتني، 
الكولي�سرول ال�سار ، ف�سال عن الأفوكادو والذي يحتوي 

على مادة اجللوتاثيون امل�سادة لالأك�سدة والتي ت�ساعد يف 
ت�ساعد هذه  كما  من اجل�سم،  ال�سموم  واإزال��ة  الكبد  ن�ساط 

الفاكهة املغذية على خف�س الكولي�سرول يف الدم.
املركبات  من  فريد  مزيج  على  يحتوي  البنجر   اأن    كما 
الدم  لتنقية  جهاز  اأروع  جتعله  التي  الطبيعية  النباتية 
فهو  للملفوف  وبالن�سبة  ال�����س��م��وم.  م��ن  ال��ك��ب��د  تنظيف 
التي  لالأك�سدة  امل�سادة  املركبات  من  العديد  على  يحتوي  
من  التخل�س  يف  الكبد  ي�ساعد  كما  ال�����س��رط��ان،  ت��ك��اف��ح  
الهرمونات الزائدة، هذا ف�ساًل عن دوره يف تنقية اجلهاز 
يف  امل��وج��ودة  ال�سارة  املركبات  بع�س  وحتييد  اله�سمي 
دخان ال�سجائر والتي ميت�سها اجل�سم عن طريق التدخني 

ال�سلبي، كما اأنه يعزز قدرة الكبد على اإزالة ال�سموم.

أطعمة تنقي الجسم من السموم والتلوث 

إبداع واستثمار 
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ال��دويل،  ال�سعودي  وال�سيد  ال�سقور  معر�س  ي�ستقطب 
امل�ستثمرين يف عامل ال�سقور من مزارع اإنتاج حملية وعاملية، وال�سركات 
املتخ�س�سة يف معدات ال�سيد والرحالت، موفرًا لهم من�سة للقاء اآلف املهتمني من 
اأنواعًا خمتلفة من  ال�سيد  اأ�سلحة  اململكة وخارجها. وتوفر �سركات رائدة يف جمال  داخل 
ي�سم  كما  خمتلفة،  عيارات  وفق  الآلية،  �سبه  البنادق  ال�سيد،  بنادق  القن�س،  اأ�سلحة  امل�سد�سات؛ 
فيها  ي�سارك  للفنون  ومنطقة  والرحالت،  ال�سيد  عامل  تخ�س  التي  واملعدات  املنتجات  اأف�سل  املعر�س 
نخبة من الت�سكيليني واحِلرفيني املوهوبني من خمتلف دول العامل، حيث يعر�سون لوحاتهم وجم�سماتهم 
الثالث  ن�سخه  يف  املعر�س  ي�سهده  ال��ذي  امل�ستمر  التطور  خالل  ومن  باملعر�س.  الفنون  ق�سم  يف  الإبداعية 
خالل  من  قيا�سية  اأرقامًا  املا�سية  الن�سخة  �سهدت  حيث  وال�سيد،  ال�سقور  لهواة  �سنويًا  ملتقى  اأ�سبح  املا�سية، 

زيارة اأكرث من ن�سف مليون زائر، وبيع نحو 110 اآلف قطعة من اأ�سلحة ال�سيد والذخرية.

الريا�ض ـ البالد
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