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تدرس الموسيقى ضمن الفرقة الوطنية السعودية

أفراح  ..صوت ينطلق من منصات اإلبداع
جدة ـ البالد
م��ن تخوم الإب���داع ومن�صات التميز تنطلق
ال��ف��ن��ان��ة ال�����ش��اب��ة �أف�����راح �أح���م���د ،م����ؤك���دة �أن
النجومية لي�ست بال�سنوات و�إمن���ا بالت�ألق
وت��ق��دمي اجل��دي��د للمتلقي فمنذ ظهورها يف
ال�ساحة الفنية ال�سعودية ف���إن �أف���راح جعلت
املخت�صني يف جم��ال املو�سيقى والأ���ص��وات
يتوقعون لها م�ستقبال واع��دا يف عامل الفن ،
خ�صو�صا و�أنها حاليا تقوم بدرا�سة املو�سيقى
�ضمن الفرقة الوطنية ال�سعودية ،وت�ستعد
لتقدمي عطائها اخلا�ص يف دنيا الغناء.
"البالد" ال��ت��ق��ت ال��ف��ن��ان��ة �أف����راح ف�أو�ضحت
�أن��ه��ا منذ عهد الطفولة ك��ان��ت تع�شق ال�ترمن
باالغنيات الرتاثية والأن��ا���ش��ي��د والتوا�شيح
ولده�شتها ك���ان م��ن ح��ول��ه��ا ين�صتون �إليها
ب�شغف ما �ساهم يف �إك�سابها الثقة منذ البداية.
ويف �س�ؤال عن من اكت�شف موهبتها يف الغناء
قالت� :صنعت جتربتي لوحدي ولي�س الن�سان
�أثر يف اطالق موهبتي حيث �إنني بد�أت �أ�شدو
بطريقة عفوية للغاية وكنت �أن�صت ل�صوتي
واحيانا اق��وم بت�سجيل بع�ض االغنيات وبعد
ذلك اق��وم باال�ستماع �إليها فوجدت �أن �صوتي
به نغمات تطريبية االمر الذي حفزين ملوا�صلة
العطاء.
وف��ي��م��ا �إذا ك��ان��ت ت����أث���رت ب����أ����ص���وات ع��رب��ي��ة
و�سعودية قالت :بالطبع ت�أثرت بالكثريين من
املطربني يف ال�سعودية وال��وط��ن العربي من
املحيط �إىل اخلليج و�أذكر من الذين ت�أثرت بهم
كل من حممد عبده وطالل مداح وطالل �سالمة
وعبادي اجلوهر ف�ضال عن ام كلثوم وحممد
عبد ال��وه��اب وعبد احلليم ح��اف��ظ ،مبعني �إن

االغنية التطريبة ت�ستهويني كثريا وامتنى �أن
ا�سلك هذا الطريق يف م�سريتي الفنية .
وحول �سقف طموحاتها م�ستقبال قالت:ال يوجد
�سقف معني لطموحاتي ولأكن كل ما اطمح فيها
�أن �أت��رك ب�صمة يف ع��امل الفن يف الأداء ،كما
�إنني يف املقام االول فنانة م�سرح طربية لأبعد
مدى �أغني بنف�سي ولكل امل�شاعر.
وح���ول الأ���ص��وات ال�سعودية ال��واع��دة و�أي��ه��م

�أك�ثر �إب��داع��ا قالت :يعجبني الكثريين من
الفنانني والفنانات ال�شباب وال �أري��د �أن
اذك��ر ا�سما بعينه و�أن�سى الآخرين فكلهم
احبة بالن�سبة يل.
وع��ن ج��دي��ده��ا يف جم��ال ال��ط��رب قالت:
ح��ال��ي�� ًا �أدر�����س املو�سيقى �ضمن الفرقة
الوطنية ال�سعودية واتق�صى م�سري فنان
ال��ع��رب حممد عبده وكنت �أود �إط�لاق
عمل جديد ولكن تريثت كثري ين�ضج
العمل على تقا�سيم هادئة.
وان ���ش��اء ال��ل��ه يف ال���ف�ت�رة ال��ق��ادم��ة
�ستكون ه��ن��اك �إجن�����ازات ك��ث�يرة يف
جمال الفن.
وح�����ول ر�ؤي���ت���ه���ا ل��ل�����س��اح��ة ال��ف��ن��ي��ة
الغنائية ال�سعودية حاليا قالت:يف
تطور مذهل وجميل جداً ،واالهتمام
ب��ال��ث��ق��اف��ة امل��و���س��ي��ق��ي��ه وال��ف��ن��ي��ه ال
ي���و����ص���ف ح���ت���ى ط�����رق ال��ت��ع��ل��ي��م
منا�سبة للجميع ،ل��ذا ف���إن هناك
ال��ك��ث�يري��ن ي��ن��خ��رط��ون يف جم��ال
الفن ويجدون الدعم واالهتمام ،
واتوقع �أن يكون ابناء جيلي من
املطربني ام��ت��دادا لعباقرة الفن
ال�سعودين �أم��ث��ال حممد عبده
وطالل مداح وعبادي اجلوهر .
وع������ن ال�������س���م���ة ال����ت����ي مت��ي��ز
اجل��ي��ل احل���ايل م��ن املطربني
ق��ال��ت :الإ���ص��رار وح��ب الفن
وال���ط���م���وح ل��ل��و���ص��ول �إىل
اق�������ص���ى درج�������ات ال��ن��ج��اح
واالبداع.

مواطن ينجح في زراعة فاكهة التنين

معلم فيزياء يحول األخشاب
إلى مجسمات فنية

جدة ـ البالد

جازان ـ البالد
جنح امل��واط��ن حممد با�صهي يف زراع��ة
فاكهة التنني واملعروفة با�سم “دراجون
فروت“ ،مبنطقة ج���ازان وتعترب فاكهة
التنني من �أغلى �أن��واع الفواكه �سعرا يف
الأ���س��واق عامليا ،كما �أنها �إح��دى الفواكه
التي ت�شتهر بها دول �شرق �آ�سيا ،و�أي�ضا
ت�شتهر بها دولة املك�سيك.
وق��ال حممد با�صهي �إن فاكهة التنني تعد
من �أ�شجار ال�صباريات ،ومت ت�سميتها با�سم

التنني ملا تتميز به الثمرة ،حيث �أنها ت�شبه
ع�ين التنني ،وتغطيها احلرا�شيف ،ولقد
ج��اءت ت�سمية تلك الفاكهة بهذا اال�سم من
م�سمى �أجنبي بح�سب الأ�ساطري الغربية،
كما �أن��ه من املتعارف عليه يف �شرق �آ�سيا
وجود التنني ،والت�شابه الكبري بني الفاكهة
وعني التنني.
قال حممد با�صهي �أي�ضا ب�أنه �أح�ضر هذه
النبتة "العقلة" والتي ق��ام بزراعتها يف
اململكة من دولة �إندوني�سيا ،وقام بزراعتها

منذ ما يقارب العامني ،حتى �أنتجت الثمار،
و�أ���ش��ار با�صهي �إىل �أن ث��م��ار ال��دراج��ون
فروت تعترب من الثمار النادرة يف اململكة
العربية ال�سعودية.
و�أ����ض���اف با�صهي �إىل �أن���ه ال ت��وج��د �أي��ة
�صعوبة يف زراع��ة هذا النوع من الفاكهة
يف اململكة ،حيث �إن��ه عند احل�صول على
العقل "قطعة �صغرية من ال�شجرة " تتم
زراعتها بكل �سهولة وي�سر ،وخا�صة و�أن
�أج��واء ومناخ جازان منا�سب لزراعة مثل
هذه الزراعات ،حيث �أنها نف�س الأجواء يف
موطنها الأم.
وقال با�صهي �أن من بني الأ�سباب التي دفعته
لزراعة ذلك النوع من الثمار والفواكه هو
�إعجابه ال�شديد بلونها الأحمر ،بالإ�ضافة
بالطبع �إىل فائدتها الغذائية العظيمة.
ذا وحتتوي الفاكهة على م�ستويات عالية
من املغني�سيوم مما يجعلها مفيدة لل�صحة.
ي�شار �إىل �أن تناول فاكهة التنني يعمل على
خف�ض م�ستويات اجلذور احلرة كما ذكرنا
وب��ال��ت��ايل ي��ح��ارب الأم��را���ض املزمنة مثل
�أمرا�ض القلب وال�سكري والتهاب املفا�صل.
�إىل جانب ذل��ك ،تلعب م�ضادات الأك�سدة
دورا يف مكافحة االمرا�ض
املوجودة فيها ً
� ً
أي�ضا ،جدير بالذكر �أن م�ضادات االك�سدة
تعمل ب�صورة �أكرث فعالية عند تناولها من
م�صدر غذائي ولي�س مكمالت.

يتم�سك احلرفيون من خمتلف مناطق
اململكة بال�صناعات اليدوية التي ظلت
�صامدة رغم تطور احلياة ملا فيها من
ت��اري��خ ع��ري��ق و�أ���ص��ال��ة� ،إذ تعرب عن
�أ�سلوب احلياة التي كانت رائجة يف
قرى ومدن اململكة قدميا ورغم اندثار
بع�ض هذه احلرف التقليدية �إال �أنه ما
زال بع�ض احلرفيون يحافظون عليها
حتى ال��ي��وم ،حيث تتوارثها الأجيال
لت�شكل م�����ص��در رزق��ه��م و�إب��داع��ات��ه��م
الفنية ،ورغ��م �أن��ه معلم مل��ادة الفيزياء
يف حم��اف��ظ��ة ال���ق���ري���ات ف�����إن ال�����ش��اب
حممد العبديل ل��ه ب�صمات ابداعية
يف جم���ال ���ص��ن��اع��ة امل��ج�����س��م��ات
والتحف الفنية من اخل�شب،
وم���ن �أج���ل ا���ش��ب��اع هوايته
يف ه��ذه احل��رف فقد �سعى
�إىل اف��ت��ت��اح ور���ش��ة جن��ارة
يف م��ن��زل��ه وب�����د�أ بحرفية
واه��ت��م��ام يطوع الأخ�شاب
املتبقية واملهملة يف ور�شته
اخل��ا���ص��ة وي�����ص��ن��ع منها
حت��فً��ا ف��ن��ي��ة وجم�����س��م��ات
وت�صاميم جمالية.
يقول العبديل �إن بدايته
ك��ان��ت بت�صليح الأ���ش��ي��اء
وب���ع���ده���ا

حتولت لهواية �صنع الأعمال اخل�شبية،
وعندما تطورت هوايته خ�ص�ص ور�شة
ريا �إىل �أن العمل حقق
لتلك الأعمال ،م�ش ً
له م�صدر دخ��ل �إ���ض��ايف ،وق�ضاء وقت
ممتع يف مهنة يع�شقها.
وت��اب��ع حم��م��د ال��ع��ب��ديل" :قبل العمل
يف جمال الأخ�شاب عملت يف الزراعة
واحلدادة" ،م��ب��ي��نً��ا �أن���ه ميتهن مهنة
النجارة منذ � 3سنوات.
وع��ن ت�صنيعه املج�سمات اخل�شبية،
قال العبديل� ،إن��ه يقوم باختيار قطعة
اخل�شب وينظفها ويقطعها وي�صممها،
وك���ل قطعة ل��ه��ا ج��ه��از خ��ا���ص وي��خ��رج
�أعمال مبتكرة".
و�أ����ض���اف� :أن طموحاته
تتمثل يف �أن يتطور
يف جم�����������ال
احل������������������رف
وال�صناعات
ال����ي����دوي����ة،
وي����ن����ت����ق����ل
�إىل مرحلة
االح�ت�راف���ي���ة
وال����ت����م���� ّي����ز،
الف���ت���ا �إىل �أن
ه��ذا القطاع من
يتحول
املمكن �أن
ّ
�إىل قطاع منتج".
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خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس بنغالديش
الريا�ض  -وا�س

تلقى خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز �آل �سعود
 ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه  ،-ر���س��ال��ة خ��ط��ي��ة منف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س حم��م��د عبداحلميد
رئي�س جمهورية بنغالدي�ش ال�شعبية،
تتعلق بتعزيز العالقات بني البلدين
ال�شقيقني.
و�أع������رب ف��خ��ام��ة رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة
بنغالدي�ش عن دعم بالده لطلب اململكة
ا�ست�ضافة معر�ض �إك�سبو  2030يف
مدينة الريا�ض.

القيادة تهنئ
رئيس تشاد
جدة  -وا�س

بعث خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية
تهنئة ،لفخامة الرئي�س حممد �إدري�س
ديبي �إتنو ،رئي�س املجل�س االنتقايل
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة ت�����ش��اد ،مبنا�سبة
ذك��رى ا�ستقالل ب�لاده .و�أع���رب امللك
امل��ف��دى ،ع��ن �أ���ص��دق التهاين و�أطيب
التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته،
وحل��ك��وم��ة و���ش��ع��ب ج��م��ه��وري��ة ت�شاد
ال�شقيق اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري

حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز
�آل �سعود ،ويل العهد ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س الوزراء ،برقية تهنئة ،لفخامة
الرئي�س حممد �إدري�����س ديبي �إتنو،
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س االن��ت��ق��ايل رئي�س
ج��م��ه��وري��ة ت�����ش��اد ،مب��ن��ا���س��ب��ة ذك��رى
ا�ستقالل بالده.
وع�ب�ر �سمو ويل ال��ع��ه��د ،ع��ن �أط��ي��ب
التهاين و�أ���ص��دق التمنيات مبوفور
ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة
و�شعب جمهورية ت�شاد ال�شقيق املزيد
من التقدم واالزدهار.

وت�سلم الر�سالة �صاحب ال�سمو الأمري
في�صل ب��ن ف��رح��ان ب��ن عبدالله وزي��ر
اخلارجية ،خالل ا�ستقباله يف ديوان
وزارة اخل��ارج��ي��ة ب��ال��ري��ا���ض �أم�����س،
�سفري جمهورية بنغالدي�ش ال�شعبية
ل���دى اململكة ال��دك��ت��ور حم��م��د ج��اوي��د
باتواري.
وجرى خالل اال�ستقبال بحث العالقات
الثنائية بني البلدين ،و�سبل تعزيزها،
�إ�ضافة �إىل تبادل وجهات النظر حيال
ال��ق�����ض��اي��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة ذات
االهتمام امل�شرتك.

تحت رعاية سمو ولي العهد

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

حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله ، -تنظّ م
القوات البحرية امللكية ال�سعودية ،امللتقى البحري
ال�سعودي ال��دويل الثاين ،وذلك خالل الفرتة من
� 15إىل  17نوفمرب املقبل يف حمافظة جدة.
ويهدف امللتقى الذي يعقد حتت عنوان ":حماية
ال��وح��دات البحرية وامل��واق��ع احليوية ال�ساحلية
من تهديد الأنظمة غري امل�أهولة" �إىل تبادل وجهات
النظر ومناق�شة التحديات التي تواجه الوحدات
ال��ب��ح��ري��ة وامل���واق���ع احل��ي��وي��ة ال�ساحلية و�سبل
حمايتها ،وكيفية التعامل مع التهديدات امل�ستمرة
و�أث��ره��ا على االقت�صاد العاملي و�ضمان �سالمة

املمرات البحرية.
وبهذه املنا�سبة ،ث ّمن معايل قائد القوات البحرية
امللكية ال�سعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله
الغفيلي ،الرعاية الكرمية للملتقى من �سمو ويل
العهد  -حفظه الله  ،-م���ؤك�� ًدا �أهميته يف ظل ما
ت�شهده املنطقة وال��ع��امل م��ن �أح����داث وت��ط��ورات
�سريعة تظهر بها خطورة وتهديدات الأنظمة غري
امل���أه��ول��ة ،مبينًا �أن امللتقى �سيناق�ش التحديات
والتهديدات للأنظمة غري امل�أهولة وطرق التعامل
معها واحلد من انت�شارها ودور الدول واملنظمات
يف الت�صدي لتهديداتها.
وقال� ":إن �إقامة امللتقى البحري ال�سعودي الدويل
ا�ستمرارا لإ�سهامات اململكة يف تعزيز
الثاين ،ي�أتي
ً
ال�سلم والأم��ن الدوليني ،وتعزيزً ا ل��دور القوات

امل�سلحة ممثلة يف ال��ق��وات البحرية بالتعاون
م��ع اجل��ه��ات ذات العالقة بالبيئة البحرية على
امل�ستوى الوطني ،وما تقوم به القوات البحرية
للدول ال�شقيقة وال�صديقة لدعم اجلهود الإقليمية
والدولية وت�أمني حركة املالحة البحرية ،والإ�سهام
يف املحافظة على االقت�صاد العاملي".
و�سي�شهد امللتقى ،جل�سات وور�ش عمل مب�شاركة
مهتمني وخمت�صني م��ن ع�سكريني وخ��ب�راء يف
جمال التكنولوجيا وال�صناعة و�أكادمييني� ،إىل
جانب ال��وزارات والهيئات احلكومية وال�شركات
ً
معر�ضا م�صاح ًبا ت�شارك
العاملية ،كما �سي�شهد
فيه �أبرز ال�شركات املحلية والإقليمية والدولية؛
لعر�ض �أح��دث امل��ع��دات والتقنيات والأنظمة يف
جمال الأمن البحري.

كلمة

أكد على منع التعديات ومحاسبة المتعدين

الفيصل يزور معرض نيوم ويطلع على تصاميم "ذا الين"

جدة  -البالد

زار �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر خالد الفي�صل
م�ست�شار خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني �أم�ير منطقة
م��ك��ة امل��ك��رم��ة �أم�������س ،م��ع َ
��ر���ض ن��ي��وم لت�صاميم
مدينة امل�ستقبل "ذا الين" ،ال��ذي يقا ُم يف "جدة
�سموه يف
�سوبردوم" من  1ـ � 14أغ�سط�س.
وجتول ّ
َّ
املعر�ض الذي يت�ض َّمن ت�صاميم تف�صيلية ،وعرو�ض ًا
معمارية وهند�سية ملدينة امل�ستقبل املبتكرة "ذا
الين" ،كما يقدم نهج ًا جديد ًا لت�صميم املدن.
ّ
�سموه على ت�صميم املدينة التي ت�ستهدف
واطلع
ّ
حتقيق مثالية العي�ش ،وتعالج التحديات امللحة
ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ب�����ش��ري��ة ،وي��رك��ز ت�صميمها على
م��ف��ه��وم "انعدام اجلاذبية" ،ح��ي��ث ي��ت��م ت��وزي��ع
وبناء مكونات املدينة على �شكل طبقات عمودية

مما يتيح لل�سكان �إمكانية التحرك يف االجتاهات
الثالثة (�إىل الأعلى ،والأ�سفل ،وكذلك ب�شكل �أفقي
يف كل جانب) ،وتُ�سهل هذه الفكرة عملية التنقل
بني مواقع االحتياجات اليومية من �أم��اك��ن عمل
ومدار�س وحدائق ومنازل.
ل�شرح عن
وا�ستمع �سمو �أمري منطقة مكة املكرمة
ٍ
�أهم موا�صفات مدينة "ذا الين" ،التي �ستبنى على
م�ساحة ال تتجاوز  34كيلومرت ًا مربع ًا ،وعر�ضها
مرت فقط على امتداد  170كيلو مرتا،
يبلغ ٍ 200
مرت فوق �سطح البحر و�ستت�سع
وارتفاع يبلغ ٍ 500
ٍ
لنحو  9ماليني ن�سمة ،وهو �أمر غري م�سبوق متام ًا
��دن بهذا احل��ج��م ،مم��ا يقلل ب���دوره م��ن متدد
يف م ٍ
البنية التحتية ،ويعزز من كفاءة وا�ستدامة املدينة
نحو مميز ،كما �أن مناخها املثايل على مدار
على ٍ

العام �سي�ؤمن لل�سكان اال�ستمتاع بالطبيعة عند
التنقل �سري ًا على الأقدام� ،إ�ضاف ًة �إىل �أن "ذا الين"
تتيح جلميع ال�سكان �إمكانية الو�صول �إىل جميع
املرافق واخلدمات يف غ�ضون خم�س دقائق� ،إىل
جانب وجود قطار فائق ال�سرعة ي�صل بني طريف
املدينة خالل  20دقيقة .وقال الفي�صل � :س�أكون �أول
من يحجز �سكن يف مدينة ذا الين.
وك���ان ���ص��اح��ب ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر حم��م��د بن
�سلمان ب��ن عبدالعزيز ويل العهد ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال��وزراء ،قد �أعلن عن ت�صاميم مدينة "ذا
الين" م�ؤخ ًرا ،التي ت�أتي انعكا�س ًا ملا �ستكون عليه
املجتمعات احل�ضرية م�ستقبلاً يف بيئة خالية من
ال�����ش��وارع وال�سيارات واالن��ب��ع��اث��ات ،وت�سهم يف
املحافظة على  %95م��ن �أرا���ض��ي نيوم للطبيعة،

وتعتمد ع��ل��ى ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة بن�سبة ،%100
جلعل �صحة الإن�سان ورفاهيته �أولوية مطلقة بد ًال
من �أول��وي��ة النقل والبنية التحتية كما يف املدن
التقليدية.
من جهة ثانية ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خالد الفي�صل م�ست�شار خ��ادم احلرمني ال�شريفني
�أم�ير منطقة مكة املكرمة  ،مبقر الإم��ارة يف جدة،
�صاحب ال�سمو الأم�ير �سعود بن جلوي حمافظ
جدة ،يرافقه نائب �أمني جدة املهند�س علي القرين،
وعدد من م�س�ؤويل الأمانة.
وث ّمن �سمو �أمري منطقة مكة املكرمة ،جهود الأمانة
يف ا�ستعادة �أرا�ضي الدولة خالل الفرتة املا�ضية،
م���ؤك��د ًا ���ض��رورة تكثيف اجل��ه��ود ملنع التعديات
وحما�سبة املتعدين.

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

د�شن رئي�س ديوان املظامل رئي�س جمل�س الق�ضاء
الإداري ال�شيخ الدكتور خالد بن حممد اليو�سف
�أم�س مبقر املحكمة الإداري���ة العليا -بح�ضور
رئي�سها ال�شيخ ع��ل��ي ب��ن �سليمان ال�سعوي-
جمموعة املبادئ التي قررتها املحكمة الإداري��ة
العليا ل�ل�أع��وام  - 1439و - 1440و1441ه���ـ،
املكونة من � 958صفحة يف جملدين كمجموعة
�أوىل منذ مبا�شرة املحكمة الخت�صا�صاتها عام
1439ه���ـ واكتمال تفعيل نظام املرافعات �أم��ام
ديوان املظامل.
ِ
منجزات
منجز مهم م��ن
وق��ال " ن�شهد تد�شني
ٍ
��وان املظامل على ال�صعيد املعريف ،وراف��دٍ من
دي ِ
رواف��د اال�ستقرار املو�ضوعي يف نظر الق�ضايا
وامل��ن��ازع��ات الإداري�����ة ،وه��ي جم��م��وع�� َة امل��ب��ادئ
التي قررتها املحكمة الإدارية العليا للأعوام من

1439ه��ـ �إىل العام 1441هـ" ،مبين ًا �أن التطور
الذي ت�شهده اململكة يف جميع جماالتها يجعلنا
يف �سباق مع الوقت ملواكبة ما ت�شهده بالدنا يف
مرافقها كافة من منو وتطور كبري ،ت�شرف عليه
القيادة احلكيمة.
و�أكد �أن هذا االهتمام من ديوان املظامل بت�صنيف

ت�شهد اململكة ح��راك��ا قويا لبلورة ال��ر�ؤى
حول �آفاق اقت�صاد امل�ستقبل وحتدياته ،على
�ضوء التطور املت�سارع يف االقت�صاد املعريف
والتقنيات املالية التي باتت لغة الع�صر
وركيزة قوية لهذا التطور .ويف هذا احلراك
الن�شط حتر�ص اململكة على تعزيز احل�ضور
ال��ع��امل��ي م��ن ال��ع��ق��ول واخل��ب��رات ودوائ����ر
اال���س��ت��ث��م��ار ،ح��ي��ث تنطلق �أع��م��ال ال���دورة
العا�شرة ملنتدى الريا�ض االقت�صادي خالل
نوفمبـر القادم ،وعلى طاولته جدول �أعمال
قوي ودر�سات طموحة ت�شمل ربط مناطق
اململكة بال�سكك احلديدية وت���أث�يره��ا على
ازده���ار ال�سياحة واخل��دم��ات اللوج�ستية،
ودرا�سة �أهمية توحيد وان�سجام القطاعات
يف ت�شريعات �إ�صدار الر�سوم وال�ضرائب
والزكاة وتوحيد مرجعية الإ�صدار ،ودرا�سة
ع��ن �آف���اق وحت��دي��ات جم��ال العمل اجلديد
(ال��ع��م��ل احل��ر  -العمل امل���رن  -العمل عن
بُعد) ،و�أخريًا درا�سة اال�ستثمارات اجلديدة
والتحوّ ل الرقمي واالقت�صاد املعريف.
كما ت�شهد اململكة م�ؤمتر ًا عاملي ًا لالبتكار يف
جمال املدفوعات والتقنية املالية ،يف �إطار
تعزيز مكانة اململكة الرائدة كعا�صمة للتقنية
الرقمية يف املنطقة ،وتقدما مت�صاعدا على
خارطة االبتكار العاملي ،مما يعك�س احلر�ص
على ت�سريع االنتقال �إىل جمتمع �أقل اعتمادًا
على النقد مب��ا يتما�شى م��ع �إ�سرتاتيجية
البنك املركزي ال�سعودي وتطلعات برنامج
تطوير ال��ق��ط��اع امل���ايل� ،أح���د ب��رام��ج ر�ؤي��ة
اململكة  2030الطموحة.

إطالق ثاني برنامج لتطوير
القيادات بالقطاع اللوجستي
الريا�ض  -البالد

وتدوين املبادئ التي ت�صدرها املحكمة الإدارية
العليا ي���أت��ي تطبي ًقا مل��ا ن�ص عليه نظام دي��وان
املظامل من ت�صنيف للأحكام الق�ضائية وطباعتها
ون�شرها� ،إ�ضافة �إىل ما ملبادئها من قيمة عالية
ت�ستمدها من كونها �أعلى حماكم دي��وان املظامل
يف م�سار التقا�ضي.

اقتصاد المستقبل

�أعلنت الأكادميية ال�سعودية اللوج�ستية عن
تقدمي ثاين برنامج تنفيذي خم�ص�ص للقادة
يف القطاع اللوج�ستي بال�شراكة م��ع مركز
 ZLCومعهد  ،MITيت�ضمن �أكرث من 90
�ساعة تدريبية مكثفة م��ع �أف�����ض��ل اخل�ب�راء،
ب��ه��دف ال��ت��ع��رف على �أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات يف
بناء ت�صميم وت�شغيل اخلدمات اللوج�ستية،
�إ�ضافة �إىل تقدمي زي��ارات ميدانية واالطالع
على التجارب الدولية ،وبناء �شبكة عالقات
مهنية من خالل تبادل اخلربات.
وق���ال امل��دي��ر التنفيذي ل�ل�أك��ادمي��ي��ة الدكتور
عبدالله العبدالكرمي� ،إن الربنامج يعد �أحد
ال�برام��ج النوعية التي تنفذ لثاين م��رة على
��اجم��ا تنفيذ ًيا
م�ستوى املنطقة بو�صفه ب��رن ً

متخ�ص�صا ،حيث ي��ه��دف لتطوير القيادات
ً
ال��وط��ن��ي��ة ب��ال��ق��ط��اع ال��ل��وج�����س��ت��ي ،وي����أت���ي
بال�شراكة بني مركز  ZLCومعهد ،MIT
م�شري ًا �إىل �أن الربنامج يتكون من  3مراحل،
تبد�أ املرحلة الأوىل -عن بعد -يوم  7نوفمرب
 2022وت�ستمر �أ�سبوعني ،واملرحلة الثانية
���س��ت��ب��د�أ يف  21ن��وف��م�بر  2022يف مدينة
�سرق�سطة ب�أ�سبانيا ،وت�ستمر �أ�سبوعني،
ويختتم الربنامج مدته الدرا�سية باملرحلة
الأخرية التي ت�ستمر �شه ًرا -عن بعد -يوم 5
دي�سمرب .2022
وا�شرتطت الأكادميية �أن يكون املتقدم �سعودي
اجلن�سية ،و�أن يكون حا�ص ً
ال على خربة تزيد
عن � 5سنوات يف املجال اللوج�ستي ،ومتقن ًا
للغة الإجنليزية حتدث ًا وكتابة.
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األسبـوعية

رقصة تعتمد على أصوات الحناجر واألقدام

«القزوعي»

يتصدر مشهد األفراح بظهران الجنوب
أبها  -البالد

تتميز مناطق اململكة بتنوع خمزونها الثقايف والرتاثي ،وعلى �صعيد امل�شهد الفلكلوري
يف املنطقة اجلنوبية يربز لون " القزوعي " الذي بات رمز ًا للفرح واالبتهاج �سواء يف
املنا�سبات االجتماعية �أو الأعياد.
الباحث يف امل��وروث ال�شعبي امل�شرف على فرقة
ظهران اجلنوب ال�شعبية عو�ض حامد الوادعي
�أو�ضح �أن لون القزوعي موروث يف �أ�صله رق�صة
حربية خالية م��ن الإي��ق��اع وتعتمد على �أ���ص��وات
احلناجر والأقدام ،وي�ؤديها جمموعة من العار�ضني
يف �صفني متقابلني على �شكل �شبه دائرة منف�صلة
ويقف يف و�سطهم �شاعر �أو ���ش��اع��ران �أو �أربعة
�شعراء بحيث تكون حماورة ثنائية �أو رباعية �أو
�أك�ثر ح�سب العدد وي�سمى الالعب ال��ذي يقف يف
املنت�صف "املزيف"�أو "املهوز" ودوره ترتيب حركة
النزول و�ضرب الأقدام وكلما ازداد عدد امل�شاركني
تدريجي ًا ،ازداد معه انحناء ال�صفني املتقابلني
حتى يلتحما على �شكل دائرة تت�سع كلما ازداد عدد
امل�شاركني يف الأداء وي�صل عدد امل�شاركني �إىل �أكرث

من مائة �شخ�ص من خمتلف الأعمار .وبني الوادعي
�أن "امل�سوعب " �أو ما يعرف "باملزيف"هو مبثابة
�ضابط الإيقاع يف لون القزوعي ،وهو من يحدد
حركة امل�ؤدين ووقت الك�سرات وفق القاف وابيات
ال�شعراء يف تناغم عجيب وحما�سي ،م�شري ًا �إىل �أن
عدد "املزيفني" يبد�أ من �شخ�ص وي�صل �إىل ثالثة �أو
�أكرث ،تبع ًا حلجم دائرة اللعب وحما�سته.
وق���ال  :يحرك" املزيف"بيده خ��ن��ج��ر ًا �أو ع�ص ًا
ال�ستخدامها كم�ؤ�شر �ضبط يتابعه امل�ؤدون لتنفيذ
ك��ل حركة �إيقاعية �إم��ا برفع اليد �أو خف�ضها مع
االنحاء ب�شكل �سريع لليمني �أو الي�سار ،ويتزامن
ذلك مع القاء ال�شاعر �أو ال�شعراء "القافية" الذين
يعتمدون على تكرار �شطر البيت ال�شعري الواحد
عدة مرات قبل �أن يتم ترديد عجز البيت بذات العدد

والطريقة ،حيث يتو�سط ال�شعراء دائ��رة امللعب
لتلقني امل�ؤدين يف �أحد �ضفتي امللعب �صدر البيت
ال�شعري قبل التوجه ب�سرعة لل�صف املقابل
وتلقينهم نف�س ال�شطر ،ومن ث َّم ،يقوم امل�ؤدون
ب�تردي��د ال�شطر ال�شعري وت��ك��راره ب�صوت
ج��ه��وري وف��ق�� ًا للحن ال���ذي يختلف ح�سب
الأبيات ال�شعرية وعدد امل�ؤدين.
و�أ�ضاف  :ي�ستمر امل�ؤدون يف ترديد �شطر
البيت ال�شعري من �أرب��ع �إىل �ست مرات
تزيد �أو تنق�ص وف��ق�� ًا لطول الق�صيدة
وقوة ال�شعراء قبل �أن يبد�أوا من جديد
يف ترديد عجز البيت ال�شعري بذات
الطريق واللحن.

«واحات المذنب»  ..لوحة من جمال الصحراء
الرحالت الربية على امتداد �أرا���ض منخف�ضة يف نفود �صعافيق
بريدة ـ البالد
تطوق �أ�شجار النخيل و�شجريات الغ�ضا والأرط��ى واح��ات املذنب تزيد عن  60واح��ة منها  32واح��ة تتميز بكرثة �أ�شجار النخيل،
بحزام �أخ�ضر لري�سم بني جممع املاء وب�ساط الرمال الذهبية عالقة فيما تكت�سب واح��ات زهلولة ،و�أم اخل�شب ،واجلبجب ،ومريفة،
والو�سيطى ،وال�ساروت ،وامل�صابيح ،وح�سو جميعان ،وليلية،
جمال ت�سكن قلب ال�صحراء.
و�أ�ضحت واح��ات املذنب  -جنوب منطقة الق�صيم -وجهة لع�شاق وال�شقيم ورزة ،ميزة قربها من املتنزه الربي ال�شرقي على م�ساحة
 2.3مليون م�تر م��رب��ع ،ا�ستزرع فيه � 30أل��ف �شجرة متثل ربع
امل�ساحة .ويحت�ضن نفوذ املانعية على بعد  6كيلو مرتات باجتاه
اجل��ن��وب ال�شرقي مهرجان املانعية لل�سيارات ال��ذي يقام ب�شكل
�سنوي ويحظى مب�شاركة وا�سع من ه��واة التطعي�س من اململكة
ودول اخلليج .و�أو�ضح ع�ضو نادي الق�صيم الأدب��ي امل�شرف على
فرع النادي باملذنب عبدالرحمن بن عبدالله الغنامي� ،أن " رو�ضة
احل�سو " هي �أقرب الواحات للمحافظة وتقع على بعد  12كيلو مرت ًا
باجتاه اجلنوب الغربي على الطريق املتجه للريا�ض ،وجتاورها
العديد من التجمعات ال�سكانية �أكربها الرحيمية التي تبعد عنها
خم�سة كيلو م�ترات نحو اجلنوب ،ومن ال�شمال على بعد مماثل
املعجلية وتف�صلها عن رو�ضة احل�سو مزارع اخلبّة .وبهدف ت�سهيل
الو�صول للواحات� ،أفاد �أن بلدية املذنب تقوم ب�شكل دوري بتنفيذ
�أعمال النظافة ومتهيد م�سارات املركبات و�سط الرمال.
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حذروا من التساهل في صرف المهدئات ..استشاريون لـ«

»:

5

االستخدام العشوائي للعقاقير النفسية يقود لـ«اإلدمان»
جدة  -رانيا الوجيه
يتناول البع�ض املهدئات النف�سية ب�شكل م�ستمر دون العودة للطبيب املعالج ،ما يحول العالج النف�سي يف �أحايني كثرية �إىل "�إدمان" يعاين منه ال�شخ�ص بقية عمره ،وي�ستغله �آخرون يف الرتويج لأدوية وعقاقري وبيعها
دون ا�ست�شارة طبية ،وهو ما دفع املركز الوطني لتعزيز ال�صحة النف�سية لإ�صدار قرار بر�صد املمار�سات والتطبيقات املخالفة يف ال�صحة النف�سية ،والتعريف باملمار�سات والقواعد املهنية ال�سليمة ،وبيان املوقف العلمي
حيال ما ي�ستجد من ممار�سات وتطبيقات ،ف�ضال عن متابعة ما ين�شر يف و�سائل التوا�صل االجتماعي وتو�ضيح وجهة النظر العملية واملهنية حياله لتوعية املجتمع بخطورة املمار�سات الع�شوائية �أثناء ا�ستخدام �أدوية
العالج النف�سي ،وبالتايل حماية اجلميع من خطرها الداهم .و�أكد ا�ست�شاريون يف الطب النف�سي لـ"البالد"� ،أن الكثريين يتهافتون على طلب املهدئات النف�سية باعتبارها �أق�صر طريق لعالج االكتئاب �أو القلق �أو اال�ضطرابات
النف�سية ،ما ي�سبب لهم �أ�ضرارا بليغة لأن اال�ستخدام الع�شوائي يحول هذه املهدئات �إىل �إدمان ي�صعب التخل�ص منه ،م�شددين على �أهمية ا�ست�شارة الطبيب ليقرر ما �إذا كان املري�ض يحتاج تناول هذه الأدوية �أم ال.

الحارثي :عدم تقييم المريض بشكل تفصيلي عواقبه سيئة

نواف الحارثي

كعيك :التوعية الطبية حول استخدام األدوية مهمة للغاية

فاطمة كعكي

ويرى ا�ست�شاري الطب النف�سي الدكتور
نواف احلارثي� ،أن هناك فرقا بني الأدوية
النف�سية واملهدئات النف�سية ،م�ضيفا:
"بالفعل هناك �أ�شخا�ص يطلبون املهدئات
النف�سية دون �أن يكونوا يف حاجة لها،
ف�أغلب من ي�ستخدمون العالج النف�سي
يهتمون باملهدئات ال الأدوي��ة النف�سية،
كونها متنح الراحة ب�شكل �أ�سرع ،مثل:
الفالييم ،وال��زي��ن��اك�����س ،والريفوتريل
والرو�ش وغريها من الأ�سماء املعروفة،
بينما ه��ن��اك ا�ستخدامات ج��دي��دة مثل
الالريكا وغريها من الأدوية التي ت�شعر
ال�شخ�ص ببع�ض م��ن ال�����س��ع��ادة وه��ذه
يطلبها الكثريين دون وعي بخطرها".
و�أ�ضاف�" :أحيانا يت�ساهل الطبيب يف
�صرف الدواء دون �أن يكون هناك تقييم
�شامل وكامل للمري�ض ب�شكل تف�صيلي،
كما �أن املعيار العاملي يف الطب النف�سي،
�أن للمري�ض نظاما يف اجلل�سة الأوىل
ي��ج��ب �أن يح�صل ع��ل��ى جل�سة ال تقل
�ساعة ،ف���إذا كانت اجلل�سة ن�صف �ساعة
فهو مل يعط املري�ض الوقت الكايف له،
كما �أن احلاالت الب�سيطة لها خياران �إما
العالج غري الدوائي �أو العالج الدوائي،
وم�شكلة الأخري �أنه مكلف جدا يف القطاع
اخلا�ص على عك�س احلكومي ،ويحتاج
م��ن � 6إىل  12جل�سة ،تكلفة ال��واح��دة
تقريبا  100دوالر ،مب��ا ي��ع��ادل 375
ري���ال ،وه��ذا املبلغ لي�س يف ا�ستطاعة
غالبية املر�ضى ،لذلك يلج�أ البع�ض لتناول
الدواء مبا�شرة خلف�ض التكلفة ،فالعالج
غري ال��دوائ��ي يتطلب �أن ي��زور املري�ض
العيادة النف�سية مرتني �أ�سبوعيا ،ملدة
� 12أ�سبوعا ،بعك�س العالج الدوائي
ال��ذي يتطلب زي���ارة واح���دة يف ال�شهر
للح�صول على اجلرعة".
و�أ�شار احلارثي� ،إىل �أن هناك �أمرا�ضا
نف�سية مزمنة منها االكتئاب ( % 70منه
مزمن) ،وكذلك القلق امل�صنف عامليا من
الأمرا�ض النف�سية املزمنة ،ما يعني �أن
هناك ن�سبة  % 70من املر�ضى النف�سيني
يحتاجون �إىل تناول العالج ب�شكل دائم.
وتابع" :لدي مر�ضى يتابعون معي منذ
� 10سنوات".
وفيما يخ�ص الأ���ض��رار التي تنتج عن
الأدوية النف�سية ،قال" :ال توجد �أعرا�ض
خطرية من م�ضادات االكتئاب �أو القلق،
وه��ي الأك�ث�ر ان��ت�����ش��ارا� ،أم���ا الأع��را���ض
االن�سحابية للأدوية النف�سية فنتعامل
معها بدقة م��ن خ�لال تناولها تدريجيا
و�إيقافها بالتدرج �أي�ضا حتى ال يكون
هناك �أعرا�ض ان�سحابية �أو �أي �أ�ضرار".

مشكلة عدم التوعية
وقالت ا�ست�شاري �أول طب نف�سي وعالج
الإدمان الدكتورة فاطمة كعكي� ،إن ال�سبب
الرئي�سي الذي يقود املر�ضى للإدمان هو
ع��دم التوعية الطبية ح��ول ا�ستخدام
�أدوية العالج النف�سي ،و�إ�ساءة ا�ستخدام
ه���ذه ال��ع��ق��اق�ير ،ف��ح��ب��وب م��ث��ل ال��رو���ش
حتتوي على امل��ادة الفعالة كلونازيبام،
وه��ي م��ن عائلة ال��ب��ي��ن��زودي��ازب�ين التي
متتلك ت�أثري ًا مهدئ ًا ومنوم ًا ولكن يجب
عدم ا�ستخدامها على املدى الطويل .كما
يعترب  Rivotrilم�ضاد ًا لل�صرع ،لذا
ي�ستخدم لعالج النوبات و�أن��واع معينة
من ا�ضطرابات القلق ،ومقاومة التوتر".

وت�����اب�����ع�����ت�" :أهم ع���ل���اج ل��ل��ه��و���س
وال��ت�����ش��ن��ج��ات (ال��ري��ف��وت��ري��ل) ينتمي
�إىل ف��ئ��ة ال��ب��ن��زودي��ازي��ب��ي��ن��ات ال��ت��ي لها
فاعلية يف ع�ل�اج الت�شنجات ،خا�صة
الأطفال ،ولكن ال يقوم الطبيب بو�صفه
على امل���دى البعيد لأن���ه ي�سبب اعتالل
نف�سي وج�سدي ف�ضال عن الدخول يف
الإدم��ان ،كما �أنه يعالج ا�ضطراب القلق
وغريها من الأمرا�ض ،وي�صرف بو�صفه
خا�ضعة للرقابة من قبل الطبيب النف�سي
وط��ب��ي��ب الأع�������ص���اب وط��ب��ي��ب ج��راح��ة
امل��خ .وي�سبب ت��ن��اول ريفوتريل نوع ًا
م��ن التعود والإدم����ان ،لذلك يجب عدم
تخطي اجل��رع��ات امل��و���ص��وف��ة م��ن قبل
الطبيب ،وع��دم التوقف امل��ف��اج��يء عن
ريفوتريل لتفادي الأ�ضرار االن�سحابية،
ولكن التوقف التدريجي تبع ًا لن�صائح
الطبيب� ،أما بالن�سبة لدواء الربيجابالني
�أو اللرييكا ي�ستخدم لعالج بع�ض الآالم
الناجتة من تلف الأع�صاب �أو الآالم التي
تنتج من احلبل ال�شوكي ،وعالج الكثري
من الأمرا�ض املرتبطة ب�آالم الأع�صاب،
لكن مع �صعوبة احل�صول على �أدوي��ة
�أخ��رى لها ذات املفعول وغلو �سعرها،
اجته الكثري من ال�شباب لإدم��ان لرييكا
بدل منه ،وللحد من �إدم��ان عقار لرييكا
اً
اجتهت وزراة ال�صحة والنيابة العامة

�إيل �إدراج�����ه حت��ت امل���وث���رات العقلية
والأدوي����ة امل��ج��دول��ة ومعاملته معاملة
الأدوية املخدرة التي ال ميكن احل�صول
عليها دون و�صفة طبية".

حماية الشباب
�أكدت الدكتورة فاطمة كعكي� ،أن احلمالت
التي تنفذها وزارة ال�صحة للقب�ض على
خمالفي بيع الأدوي���ة النف�سية �أ�سهمت

يف احل��د من انت�شار العقارات امل�ؤدية
ل�ل�إدم��ان ،معتربة �أن م�ضاعفة اجلهود
يف ه���ذا اجل��ان��ب تق�ضي ع��ل��ى ظ��اه��رة
اال�ستخدام الع�شوائي لأدوي���ة العالج
النف�سي .وا�ستطردت قائلة" :بع�ض
ال�����ش��ب��اب ي��ل��ج���أ ال���س��ت��خ��دام
اللرييكا م��ن ج��ل تهدئة
الأع�صاب ولكن دون
ا�ست�شارة الطبيب

المهدئات تسبب عدم التوازن

نجالء الفكي

قالت م��درب��ة احل��ي��اة (الي��ف كوت�ش) جن�لاء الفكي� ،إن
ال�شخ�ص الذي ي�ستخدم الأدوي��ة النف�سية با�ستمرار ال
ميكنه اخل�ضوع للجل�سات العالجية الت�أملية ،مبينة �أن
مدربني احلياة عند علمهم ب�أن العميل ي�ستخدم �أدوية
نف�سية يرف�ضون عمل جل�سات عالجية له ،لأنه ال يكون
متزنا خ�صو�صا �إذا تناول هذه الأدوية والعقاقري لفرتة
طويلة ،ويف�ضلون �أن يكمل العالج مع طبيبه النف�سي.
وم�ضت جنالء قائلة ":من جتارب حياتية �صادفتني �أثناء
ممار�سة عملي ،ف�أن الأ�شخا�ص الذين يتناولون عقاقري
العالج النف�سي دون ا�ست�شارة طبيب يت�أثرون بها ب�شكل
قوي ج��دا ،لدرجة �أنها ت�سبب لهم ا�ضطرابات نف�سية،
وجتعلهم مع مرور الوقت مدمنني وال ي�ستطيعون النوم

�أو ممار�سة مهامهم اليومية".
و�أردف����ت" :يف جل�سات الاليف
كوت�ش ي�صعب الت�أمل على من
يتناولون عقاقري العالج النف�سي
بطريقة ع�شوائية ،فتلك الأدوية
جتعلهم ال ي�ستطيعون ممار�سة
ال��ت���أم��ل �أو التعاي�ش م��ع حلظات
احلزن والفرح ب�شكل طبيعي .وعلى
�سبيل املثال :يف حال جلوء ال�شخ�ص
لتناول املهدئات ب�شكل ع�شوائي عند
فقدان عزيز ،ي�صبح غري مكرتث وال ي�شعر
مب�شاعر احلزن �أو الفرح".

وه��م ال يعلمون �أ���ض��رار ه��ذه املهدئات
على �صحتهم ،فهذا العقار يعمل بطريقة
م��ب��ا���ش��رة ع��ل��ى الأع�����ص��اب وي�سبب لهم
�أ�ضرار بالغة على املدى الطويل" ،مبينة
�أن هذا العقار و�أدوية �أخرى مدرجة من
قبل وزارة ال�صحة �ضمن الأدوية امل�ؤثرة
ع��ل��ى احل���ال���ة ال��ن��ف�����س��ي��ة وع��ل��ى ج���دول
املخدرات ،بحيث ال ت�صرف �إال مبوجب
رو�شتة طبية معتمدة.
ونوهت �إىل �أن منظمة ال�صحة العاملية
حذرت �سابقا من تداول مادة الربيجابلني،
لكونها ال�سبب يف زي��ادة املدمنني حول
العامل بن�سبة  ،% 12كما �أكدت الوكالة
الأوروبية للدواء �أن الربيجابلني خطر
علي امل��ر���ض��ى ال��ذي��ن يتناولونه ب��دون
�إ�شراف طبي ،منوهة �إىل �أن قرار املركز
الوطني لتعزيز ال�صحة النف�سية مبراقبة
ومتابعة املمار�سات املهنية والأخالقية
للطب النف�سي �سيحد من حاالت تناول
الأدوية النف�سية دون الرجوع للطيبب،
و�سيح�سن من �سوء ا�ستخدام الأدوي��ة
من قبل املر�ضي وبع�ض الأطباء.

مبنى �سعد حلمي �أبو خ�ضرة
�شارع امللك فهد (ال�ستني)

الرقم املوحد920001222 :
الرقم املوحد920001222 :

فجر الصحافة السعودية
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التجارية:
جوال0503612115 :
جوال0557696678 :
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"أرامكو" شريك استراتيجي

منتدى الرياض يناقش االستثمارات واالقتصاد المعرفي
الريا�ض  -البالد
تنطلق �أعمال الدورة العا�شرة ملنتدى الريا�ض االقت�صادي خالل
الفتـرة من  16 - 14نوفمبـر القادم  ،ويناق�ش �أربـع درا�سـات،
ت�شمل :رب��ط مناطق اململكة بال�سكك احلديدية وت�أثريها على
ازدهار ال�سياحة واخلدمات اللوج�ستية ،ودرا�سة �أهمية توحيد
وان�سجام القطاعات يف ت�شريعات �إ�صدار الر�سوم وال�ضرائب
والزكاة وتوحيد مرجعية الإ�صدار ،ودرا�سة عن �آفاق وحتديات
جم��ال العمل اجلديد (العمل احل��ر  -العمل امل��رن  -العمل عن
بُعد) ،و�أخ�يرًا درا�سة اال�ستثمارات اجلديدة والتحوّل الرقمي
واالقت�صاد املعريف.
و�ستكون �أرام��ك��و ال�سعودية راع��يً��ا للمنتدى بفئة ال�شريك
الإ�سرتاتيجي ،وذل��ك ت�أكي ًدا على حر�ص ال�شركة ودعمها ملثل
ه��ذه الفعاليات االقت�صادية املهمة ،وتعزي ًزا مل�سرية التحوّل
االقت�صادي ال��ذي ت�شهده اململكة يف ظ��ل ر�ؤي���ة اململكة 2030
ال��ط��م��وح��ة ،كما متثل دع��مً��ا للجهود ال��ت��ي ظ��ل يقدمها منتدى
الريا�ض طوال م�سريته يف خدمة االقت�صاد الوطني عرب طرحه
درا�سات تتناول العديد من الق�ضايا االقت�صادية.
وي�أتي تنظيم ال��دورة العا�شرة للمنتدى يف ظل احل��راك الذي
ي�شهده االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي م��ن �إع����ادة هيكلة ،وب��ن��ـ��اء قاعـدة
اقت�صاديـة �أكثـر ات�سا ًعا وحيوية ،تعتمـد التنوّع واال�ستغالل
الأم��ث��ل ل�ث�روات اململكة الطبيعية والب�شرية ،ودم��ـ��ج االبتكار
واملعرفـة يف منظومـة الإنتـاج.

 3.6مليار ملستفيدي البرنامج لشهر أغسطس

أثرياء عقارات تحايلوا على "حساب مواطن"
الريا�ض  -البالد
�أودع برنامج ح�ساب املواطن  3.6مليارات ريال
خم�ص�ص دعم �شهر �أغ�سط�س للم�ستفيدين املكتملة
طلباتهم ،حيث بلغ ع��دد امل�ستفيدين امل�ستوفني
ملعايري اال�ستحقاق يف الدفعة ال�سابعة واخلم�سني
 10.9ماليني م�ستفيد ،لي�صبح �إج��م��ايل ما دفعـه
ال�برن��ام��ـ��ج للم�ستفيدين م��ن��ذ ان��ط�لاق��ت��ه �أك�ث�ر من
 127مليار ري��ال منها مليار و  133مليون ريال
تعوي�ضات عن دفعـات �سابقة.
وبني مدير عام التوا�صل لربنامج ح�ساب املواطن
عبدالله الهاجري� ،أن  % 76من امل�ستفيدين حت�صلوا
على ال��دع��م يف ه��ذه ال��دف��ع��ة ،وب��ل��غ متو�سط دعم
الأ�سرة الواحدة ً 1974
رياال ،فيما بلغ عدد �أرباب
الأ�سر �أك�ثر من  2.1مليون رب �أ�سرة م�شكلني ما

ن�سبته  %90بينما بلغ ع��دد التابعني  8.5ماليني
م�ستفيد ،وبلغ ع��دد امل�ستقلني امل�ستوفني ملعايري
اال�ستحقاق �أك�ثر من � 233أل��ف م�ستفيد ،م�شكلني
 %10من �إجمايل امل�ستفيدين الرئي�سيني.
و�أ���ش��ار الهاجري �إىل �أن ن�سبة �أرب���اب الأ���س��ر بلغ
� %90أما ربات الأ�سر فقد بلغت ن�سبتهن  ،%10بينما
بلغت ن�سبة الإناث امل�ستقالت  %42و�شكل الذكـور
امل�ستقلني ً ،%58
مفيدا �أن  %91من �إجمايل امل�ستقلني
حت�صلوا على اال�ستحقاق الكامل والذي بلغ 1086
ً
رياال للفرد امل�ستقل.
وك�شف مدير ع��ام التوا�صل ،عن ر�صد الربنامج
لعدد م��ن امل�ستفيدين حت�صلوا على ال��دع��م ب��دون
وج���ه ح��ق ب�سبب �إخ��ف��ائ��ه��م م��ع��ل��وم��ات ج��وه��ري��ة
وعدم �إف�صاحهم عن دخلهم خمالفني بذلك �ضوابط

الربنامج والإق����رارات التي واف��ق عليها امل�ستفيد
عند الت�سجيل ،حيث تبني بعد مراجعة بياناتهم
ع��دم تطابقها مع امل�صادر ذات العالقة ،و�أن عدد
من امل�ستفيدين ميلكون عقارات ولها عوائد مالية
وعقود موثقة يف من�صة �إيجار ومل يتم الإف�صاح
عن هذا الدخل ،ومن �ضمن تلك احل��االت �ستة من
امل�ستفيدين م��ن الربنامج يتح�صلون على الدعم
منذ �أكرث من �سنتني وميلك كل م�ستفيد منهم �أكرث
من ً 79
عقارا تعود عليه بعوائد مالية �سنوية من
عقود �إيجار موثقة مل يقوموا بالإف�صاح عنها ،مما
دعا الربنامج �إىل �إيقاف الدعم عنهم والتعامل معهم
وفق �ضوابط الربنامج ،مفي ًدا ب�أن الربنامج يقوم
بالربط وحت��دي��ث وم��راج��ع��ة بيانات امل�ستفيدين
ب�شكل دوري مع اجلهات ذات العالقة للت�أكد من

مطابقتها مع ما �أف�صح عنه امل�ستفيد يف البوابة
الإلكرتونية ل�ضمان توجيه الدعم للأ�سر امل�ستحقة.
ونوه الهاجري �أن الربنامج �سيقوم بتطبيق املادة
 20بحق كل من يتحايل بغر�ض احل�صول على الدعم
بدون �أي وجه حق حيث ن�صت املادة على" :يرتتب
ع��ل��ى ت��ق��دمي م��ع��ل��وم��ات �أو م�ستندات �أو بيانات
جوهرية م�ضللة� ،أو �إخفاء �أي معلومة جوهرية
يجب الإف�صاح عنها مبوجب �أحكام ال�ضوابط� ،أو
التحايل ب�أي طريق ٍة للح�صول على الدعم� ،سواء يف
طلب الدعم �أم غري ذلك؛ �إيقاف الدعم عن امل�ستفيد
الأ�سا�سي وحرمانه من احل�صول على الدعم ملدة ال
تزيد على (�سنتني)� ،أو ا�سرتداد الدعم الذي ح�صل
عليه بغري وج��ه ح��ق وف ً��ق��ا ل�ل��إج���راءات النظامية
الالزمة لذلك� ،أو اتخاذهما معا.

مؤمتر عاملي برعاية "املدفوعات السعودية"

المملكة عاصمة التقنية المالية بالمنطقة
الريا�ض -البالد

و ّقعت املدفوعات ال�سعودية ،اتفاقية �شراكة
�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل��رع��اي��ة م���ؤمت��ر وم��ع��ر���ض
 ،Seamlessاحلدث الأهم عامليًا لالبتكار
يف جمال املدفوعات والتقنية املالية ،الذي
�سيقام لأول مرة ح�ضوري ًا يف الريا�ض خالل
الفرتة من � 2إىل  3نوفمرب  ،و�سي�ضم �أكرث
من  200متحدث و�أكرث من  150جهة راعية
وم�شاركة ،وميثل فر�صة مثالية للتوا�صل
بني رواد الأعمال ومبتكري التقنية املالية
واجلهات احلكومية وامل�ستثمرين وغريهم.
و ّق����ع االت��ف��اق��ي��ة ك��ل م��ن امل��دي��ر التنفيذي
للمدفوعات ال�سعودية عبدالعزيز العفالق،
وامل���دي���ر ال���ع���ام ل�����ش��رك��ة Terrapinn
 Middle Eastجوزيف ريديل ،يف مقر
املدفوعات ال�سعودية بالريا�ض.
و�أقيم امل�ؤمتر واملعر�ض على مدار ثالثة وع�شرين
ع��امً��ا كملتقى ل��ل��خ�براء وامل��خ��ت�����ص�ين يف جم��االت
امل��دف��وع��ات ،و���ش��رك��ات التقنية امل��ال��ي��ة ،وجت���ارة
التجزئة ،والتجارة الإلكرتونية ،حيث يُعد املعر�ض

املتخ�ص�ص يف جمال املدفوعات ب�شكل عام ويغطي
امل����ؤمت���ر �أح����دث االب���ت���ك���ارات وي��ح��ت��وي ع��ل��ى ع��دد
م��ن اجلل�سات احل��واري��ة والنقا�شات يف ع��دد من
املوا�ضيع من خالل خرباء من �أكرب ال�شركات العاملية
واملحلية.

و�أو���ض��ح امل��دي��ر التنفيذي للمدفوعات ال�سعودية
عبدالعزيز العفالق� ،أن رعاية املدفوعات ال�سعودية
للم�ؤمتر العاملي ،ي���أت��ي للإ�سهام يف تعزيز مكانة
اململكة الريادية بو�صفها العا�صمة التقنية والرقمية
للمنطقة ،ولأه��م��ي��ة امل���ؤمت��ر ال���ذي ي�سهم يف دعم

ال��ري��ادة واالب��ت��ك��ار يف جم��ال التقنية
امل��ال��ي��ة ،مبي ًنا �أن ح�ضور وم�شاركة
اخل��ب��راء ال��دول��ي�ين ب��امل���ؤمت��ر ال���ذي
ت�ست�ضيفه الريا�ض من �ش�أنه متكني
منظومة امل��دف��وع��ات يف اململكة من
الإ�سهام ب�شكل فعال يف هذه النقا�شات
املهمة ،والإ�سهام يف ت�سريع االنتقال
�إىل جمتمع �أق���ل اع��ت��م��ا ًدا على النقد
مب��ا يتما�شى م��ع �إ�سرتاتيجية البنك
املركزي ال�سعودي وتطلعات برنامج
تطوير القطاع املايل� ،أحد برامج ر�ؤية
اململكة .2030
من جانبه ،قال جوزيف ريديل� :سعداء
ب�شراكتنا م��ع امل��دف��وع��ات ال�سعودية
لإط��ل�اق  Seamlessيف اململكة،
ال����ذي مي��ث��ل م��ن�����ص��ة ل��ت��ب��ادل الأف���ك���ار
وت��ب��ادل املعرفة يف ال�سوق ال�سعودية ،كما ن�ؤمن
ب�أن اململكة لديها جميع املكونات الالزمة لإيجاد بيئة
مثالية للقطاع املايل مما يجعلها �سو ًقا مميزة للنمو
يف امل�ستقبل.

تطوير وإطالق الصكوك
االدخارية لألفراد

الريا�ض -البالد

َّ
وقعت وزارة املالية واملركز الوطني لإدارة الدين مذكرة تفاهم مع �شركة الأهلي
املالية لتطوير و�إط�لاق ال�صكوك االدخارية للأفراد وحتفيزهم على االدخ��ار
للتخطيط الأف�ضل للم�ستقبل ،وبحث �شراكات �إ�سرتاتيجية مع القطاع اخلا�ص.
وي�أتي توقيع املذكرة تعزيز ًا للتعاون القائم بني الوزارة واملركز و�شركة
الأهلي املالية ،ولتعزيز مفهوم اال ّدخ��ار يف اململكة عرب تطوير و�إطالق
ال�صكوك االدخارية للأفراد ،وذل��ك �ضمن الأعمال املرتبطة يف برنامج
تطوير القطاع املايل (�أحد برامج ر�ؤية اململكة  )2030املتمثلة يف تعزيز
ومتكني التخطيط املايل.
وم ّ��ث��ل وزارة املالية يف توقيع امل��ذك��رة رئي�س اللجنة التوجيهية الأ�ستاذ
عبدالعزيز الفريح ،ومن املركز الوطني لإدارة الدين الرئي�س التنفيذي هاين
املديني ،فيما وقعها من �شركة الأهلي املالية الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س
الإدارة را�شد �إبراهيم �شريف.
و�أو�ضح الفريح �أن املذكرة تعك�س توجه الوزارة واملركز يف �إطالق �أول منتج
ادخاري مدعوم من احلكومة ويرتجم التوجه نحو حتقيق �أهداف ر�ؤية اململكة
 2030من خالل ال�سعي لتحقيق م�ستهدفات برنامج تطوير القطاع املايل التي
تهدف �إىل زيادة ن�سبة الأفراد الذين يدخرون ب�شكل دوري ،وزيادة املعرو�ض
من املنتجات االدخارية ،والتوعية ب�أهمية االدخار وفوائده للتخطيط للأهداف
امل�ستقبلية.

 % 21نمو باإلنتاج الصناعي
مدعوما بالتعدين

الريا�ض  -البالد

�أظهرت نتائج الن�شرة ،ارتفاع م�ؤ�شر الرقم القيا�سي للإنتاج ال�صناعي
ً
مقارنة بال�شهر املماثل من العام ال�سابق
ل�شهر يونيو بن�سبة % 20.8
2021م.
ووفق ن�شرة الهيئة العامة للإح�صاء  ،جاء االرتفاع نتيجة زيادة �أن�شطة
التعدين وا�ستغالل املحاجر و�أن�شطة ال�صناعة التحويلية،بن�سبة 19.2
ً
مقارنة بال�شهر املماثل من العام ال�سابق 2021م ،وارت��ف��اع الرقم
%
القيا�سي لن�شاط ال�صناعة التحويلية بن�سبة  %29.3فيما انخف�ض ن�شاط
ً
مقارنة بال�شهر املماثل من العام
�إمدادات الكهرباء والغاز بن�سبة %1.2
ال�سابق 2021م.
ومقارنة ب�شهر مايو ارتفع الرقم القيا�سي العام للإنتاج ال�صناعي ل�شهر
يونيو بن�سبة  % 1.0مت�أثرًا باالرتفاع يف ن�شاط التعدين وا�ستغالل
املحاجر ال��ذي ظهر مرتفعًا بن�سبة  ،%1.0ون�شاط �إم���دادات الكهرباء
والغاز الذي ارتفع بن�سبة  ،% 9.3فيما ظهر ا�ستقرار يف ن�شاط ال�صناعة
التحويلية عند م�ستوى الإنتاج ذاته مقارنة بال�شهر ال�سابق.
يذكر �أن الهيئة العامة للإح�صاء ت�صدر عد ًدا من املنتجات الإح�صائية
املتعلقة بال�صناعة ومنها م�ؤ�شر الرقم القيا�سي للإنتاج ال�صناعي ،وهو
م�ؤ�شر اقت�صادي يعك�س التغريات الن�سبية والتطور يف حجم كميات
الإنتاج ال�صناعي اعتما ًدا على بيانات م�سح الإنتاج ال�صناعي ،الذي
يتم تنفيذه �شهريا وي�ستهدف املن�ش�آت ال�صناعية التي تعمل يف الأن�شطة
امل�ستهدفة ،واملتمثلة يف ن�شاط التعدين وا�ستغالل املحاجر ،ون�شاط
ال�صناعة التحويلية ،ون�شاط �إمدادات الكهرباء والغاز.
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فائض الميزانية يؤكد كفاءة االقتصاد السعودي
البالد  -مها العواودة

�أ�شاد خرباء اقت�صاد ب�أداء امليزانية العامة ونتائجها للن�صف الأول وما حققته من فائ�ض قيا�سي جتاوز التقديرات يف ظل منو الإيرادات البرتولية ومنو
الناجت غري النفطي  ،وا�ستمرار تنويع م�صادر الدخل الوطني لت�صبح اململكة من بني �أكرب  15اقت�صاد ًا عاملي ًا يف .2030

كفاءة اإلنفاق وتنوع اإليرادات يعزز النمو واالستدامة
وقال ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور في�صل
ال��ف��ا���ض��ل لـ"البالد" �إن الفائ�ض املحقق
يف ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ه���ذا ال��ع��ام وال���ذي
يعد �أع��ل��ى فائ�ض ف�صلي منذ � ٦أع���وام ،
�سي�سهم يف اال�سراع بتفعيل ر�ؤية اململكة
 ٢٠٣٠وحتقيق �أهدافها وتنفيذ مبادراتها
وبراجمها وم�شروعاتها التنموية الكربى
يف نيوم والعال والبحر االحمر والقدية
وغ�يره��ا م��ن امل�����ش��روع��ات ال��ت��ن��م��وي��ة يف
خمتلف مناطق اململكة ،وهو ما ي�ؤكد جناح
وح��ك��م��ة اخل��ط��ط ال��ت��ي و�ضعتها ال��دول��ة
واجتهت �إىل تنفيذها منذ انطالقة ر�ؤي��ة
اململكة.
و�أ����ش���ار ال��ف��ا���ض��ل �إىل �أن �سجل الإن��ف��اق
احلكومي �شهد زيادة ب�سيطة بن�سبة % 10
يف الن�صف الأول من العام املايل احلايل
لي�صل �إىل  513مليار ريال ،مبا يعادل 54
 %من الإنفاق املعتمد لل�سنة ب�أكملها.
مشروعات التنمية
و�أ�ضاف �أن هذه النتائج ت�ؤكد التزام الدولة
ب�سيا�سة كفاءة الإن��ف��اق وم�ضيها الثابت
وامل�ستمر يف حتقيق �أهداف ر�ؤية اململكة
 ٢٠٣٠يف التنمية امل�ستدامة  ،وك��ف��اءة
ال�سيا�سة املالية  ،وي���زداد ذل��ك و�ضوح ًا
عندما مت ت�سديد  17.5مليار ريال من �أ�صل
الديون اخلارجية ،من دون �إ�صدار �أي دين
خارجي جديد خالل الن�صف الأول وذلك
بح�سب بيانات وزارة املالية بالإ�ضافة �إىل
ن�سب الإجن���از امل�ستمرة يف امل�شروعات
التنموية الكربى ح�سب املخطط لها والتي
ت�ؤكد املخططات احلكيمة التي ا�ستهدفت

تنويع م�صادر ال��دخ��ل الوطني وغريها
من �أه��داف التنمية االقت�صادية ال�شاملة
وامل�ستدامة.
فائض جيد
من جانبه قال اخلبري االقت�صادي الدكتور
علي احل��ازم��ي �إن �أرق����ام نتائج الن�صف
الأول من امليزانية العامة  ،مهمة تعك�س
ق��وة االقت�صاد ال�سعودي وه��ذا الفائ�ض،
م�شريا �إىل �أن الفوائ�ض التي جت��اوزت

 ١٣٥مليار ري��ال يرجع ال�سبب فيها �إىل
�أن ا�سعار النفط منذ بداية هذا العام وهي
متجاوزة  ١٠٠دوالر  ،ومن��و القطاعات
غري النفطية  ،متوقعا ان ت�صل الفوائ�ض
�إىل مابني  ٢٥٠- ٢٠٠مليار ريال بنهاية
ال��ع��ام ج���زء منها �سيذهب خل��دم��ة ال��دي��ن
العام وجزء منها قد يعود �إىل االحتياطات
النقدية وتدعيمها خا�صة و�أن��ه مت �سحب
ج��زء منها خ�لال ف�ترة �أزم���ة ك��ورون��ا ،مع
ا�ستمرار امل�شاريع التنموية الكربى.

فيصل الفاضل

علي الحازمي

تنوع واستثمار
م��ن جانبه ر�أى اخل��ب�ير االق��ت�����ص��ادي يف
امل��ن��ت��دى ال��ع��امل��ي ل�لاق��ت�����ص��اد «داف���و����س»

محيي الدين الشحيمي

ال���دك���ت���ور حم��ي��ي ال���دي���ن ال�����ش��ح��ي��م��ي ان
ا�سلوب احلوكمة ال�شاملة والإ�صالحات
االقت�صادية وال��ك��ف��اءة املالية وترجمتها
ال�صحيحة يف اململكة � ،أ�سهمت يف حتقيق

ه��ذه النتائج للفائ�ض يف الن�صف االول
للعام � ، 2022إىل جانب اال�ستفادة من
ارتفاع ا�سعار النفط العاملية  ،م�شريا �إىل
�أن معيار االن�ضباطية االنفاقية مهمة جدا
و�ضرورية وهي ما جنحت به اململكة يف
هذه الفرتة لتخفيف ما ي�سمى االقرتا�ض
ال�سيادي.
و�أك�����د ال�����ش��ح��ي��م��ي �أن زي�����ادة الإي������رادات
الفعلية يف امليزانية يعك�س قوة االقت�صاد
ال�سعودي وت��ن��وع م�صادره � ،إىل جانب
منو اال�ستثمارات اجل��دي��دة  ،حيث باتت
اململكة م��رك��زا اقليميا لل�شركات الكربى
 ،كما �أن فائ�ض امل��وازن��ة وه��و ن��وع من
اال���س��ت��دام��ة واال���س��ت��ق��رار  ،رغ���م االزم���ات
االقت�صادية العاملية الكبرية  ،وتداعياتها
م���ن ت�����ض��خ��م وت���وت���رات ���س��ي��ا���س��ي��ة ج���راء
الأزم�����ة ال��رو���س��ي��ة-الأوك��ران��ي��ة  ،و�آث����ار
جائحة كورونا  ،حيث جنحت اململكة يف
التعاطي مع االزم���ات وت��ف��ادي االنكما�ش
والركود والت�ضخم العاملي .و�أ�ضاف �أن
املتابعة يف التطوير لهذا امل�سري يتطلب
العمل على هند�سات قانونية وت�شريعية
ملنظومة جتارية وحت�صني قوانينها والتي
تنظم اال�ستثمارات واالع��م��ال لل�شركات
االج��ن��ب��ي��ة ال���ك�ب�رى ويف ���س��ب��ي��ل ت��ع��زي��ز
التح�صني التنفيذي لر�ؤية  ، 2030وهو
تكري�س ل��ل��ت��وازن امل���ايل  ،ح��ي��ث جنحت
اململكة بامتياز فيه واملحافظة على دعم
االحتياطات املالية وتخفي�ض للطلب على
القرو�ض وا�ستقرارا اكرث للمالية العامة
وه����و م��ط��ل��ب ا���س��ا���س��ي ب��ح��ك��م ال��ظ��روف
اال�ستثنائية العاملية احلالية.

الكاظمي :ال خيار أمام الكتل السياسية سوى الحوار

العراق ..حل البرلمان مطلب شعبي
بغداد  -البالد

ي�سعى زعيم التيار ال�صدري يف العراق مقتدى ال�صدر،
لقطع الطريق �أم��ام ا�ستيالء الإط��ار التن�سيقي املوايل
لإيران على ال�سلطة جمددا يف البالد ،لذلك طالب جمل�س
الق�ضاء الأعلى بت�صحيح امل�سار بعد انتهاء مهلة اختيار
رئي�سي اجلمهورية والوزراء ،مطالب ًا بحل الربملان خالل
�أ�سبوع ،داعي ًا �إىل تكليف رئي�س اجلمهورية بتحديد
موعد انتخابات مبكرة .وقال ال�صدر �أم�س (الأربعاء)،
�إن الق�ضاء العراقي على املحك وعليه �أن يراعي م�صلحة
ال�شعب و�أال يهاب ال�ضغوطات ،م�ؤكدا �أهمية �إج��راء
انتخابات مبكرة يف البالد بعد حل ال�برمل��ان احل��ايل،
م�شريا �إىل �أن��ه مل يقرر بعد امل�شاركة يف االنتخابات
م��ن عدمها .و�أ���ض��اف�" :أدعو رئي�س جمل�س الق�ضاء
الأعلى لت�صحيح امل�سار بعد انتهاء مهل اختيار رئي�سي
اجلمهورية والوزراء" .و�أك��د ال�صدر يف وقت �سابق،
�أن حل الربملان العراقي ب��ات مطلبا �شعبيا و�سيا�سيا
ونخبويا ال بديل عنه ،م�شريا �إىل �أن الثوار العراقيني
م�ستمرين بثورتهم حتى حتقيق املطالب ولن يتنازلوا
ف��ه��ذه فر�صتهم ال��وح��ي��دة والأخ��ي�رة ،م�����ش��ددا على �أن
حركته االحتجاجية التي بد�أت يف املنطقة الرئا�سية قبل
�أي��ام ،م�ستمرة حتى حتقيق املطالب بينها حل الربملان
وامل�ضي ب���إج��راء انتخابات ت�شريعية مبكرة .وتابع:
"جاءت ردود �إيجابية فيما يخ�ص حل الربملان وجتاوب
�شعبي وع�شائري ومن الأكادمييني وم�ؤ�س�سات املجتمع احلوزة العلمية ومن بع�ض القيادات ال�سيا�سية الكردية احتجاجية �إ�صالحية" ،ب��د�أت يف  27يوليو املا�ضي
املدين وخطباء املنرب احل�سيني بل ومن بع�ض علماء وال�سنية بل وال�شيعية �أي�ض ًا" .ويقود ال�صدر حركة بعد اقتحام �أن�صاره املنطقة الرئا�سية ببغداد ،والإعالن

ال�سوداين ،لرئا�سة ال���وزراء .وفيما بعد ،دع��ا ال�صدر
�إىل حل الربملان احلايل وامل�ضي قدما ب�إجراء انتخابات
ت�شريعية مبكرة ب�آليات د�ستورية متنع عودة التوافق
واملحا�ص�صة يف ت�شكيل احلكومات املقبلة يف العراق.
وفيما ي�ستمر اعت�صام �أن�صار التيار ال�صدري يف حميط
الربملان وو�سط حالة من االحتقان ال�سيا�سي� ،أكد رئي�س
الوزراء العراقي م�صطفى الكاظمي �أم�س� ،أن على الكتل
ال�سيا�سية حتمل م�س�ؤولياتها بحل مو�ضوع االن�سداد
ال�سيا�سي ،م�شدد ًا على �أنه ال خيار �سوى احلوار .وقال
يف بيان ن�شره مكتبه الإعالمي على "تويرت"�" :أمتنى
من اجلميع العمل بكل ق��وة حلل االن�سداد ال�سيا�سي
واللجوء �إىل احلوار حلل اخلالفات" ،.م�ضيفا" :لي�س
لدينا خيار غري احلوار .احلوار لألف �سنة� ،أف�ضل من
حلظة ن�صطدم بها كعراقيني".
ويعي�ش العراق منذ االنتخابات الت�شريعية الأخ�يرة
يف �أكتوبر � ،2021شلال �سيا�سيا كامال ب�سبب ف�شل
املفاو�ضات بني الأحزاب الرئي�سية يف التو�صل التفاق
على تر�شيح رئي�س اجلمهورية وت�سمية مر�شح لرئا�سة
ال��وزراء ،بينما يرف�ض التيار ال�صدري ،الذي ي�سيطر
على مبنى الربملان ،تر�شيح حممد �شياع ال�سوداين الذي
قدمه الإطار التن�سيقي املوايل لإيران .وجل�أ ال�صدر �أمام
توا�صل اخل�لاف �إىل �إع�لان ا�ستقالة ن��واب التيار 73
نائبا من �أ�صل  329جمموعة �أع�ضاء الربملان ،لل�ضغط
الح��ق�� ًا ع��ن ال��ب��دء باعت�صام مفتوح رد ًا على تر�شيح على خ�صومه وتركهم �أمام مهمة ت�شكيل احلكومة التي
ق��وى الإط���ار التن�سيقي املوالية لإي���ران ،حممد �شياع ف�شلوا فيها حتى الآن.

سعود إلى عش الزوجية

8

مكة املكرمة  -البالد
احتفل �سعود بن ح�سن الزهراين ،من من�سوبي
وزارة الدفاع ،بزواجه من ابنة الزميل الإعالمي
عبدالله �أحمد الزهراين ،رئي�س حترير �صحيفة
مكة الإلكرتونية ،يف مكة املكرمة ،و�سط ح�ضور
ع��دد م��ن الأق����ارب والأ���ص��دق��اء ،حيث امتزجت
�سعادتهم بالفرح مع زخات املطر التي هطلت على
العا�صمة املقد�سة.

ن�ستقبل �أخبار الأفراح واملنا�سبات على ..

�إمييل ( wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ضاح )
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بحضور أمراء ووجهاء

آل العليو يزفون محمد إلى عش الزوجية
الأح�ساء -البالد
���ش��رف الأم�ي�ر عبدالعزيز ب��ن في�صل بن
عبداملجيد �آل �سعود ،والأم�ير عبدالعزيز
ب��ن تركي ال�سديري ،وم��ع��اذ ب��ن �إبراهيم
اجلعفري وكيل حمافظة الأح�ساء ولفيف
م��ن رج��ال املجتمع ،حفل زواج املهند�س

خالد يحتفل بليلة العمر

حم��م��د جن��ل ع�����ض��و امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي يف
الأح�ساء �سابق ًا ورج��ل الأعمال �شاكر بن
�سلمان العليو ،على كرمية عبدالهادي بن
�سلمان العليو .وق��دم احل�ضور خال�ص
التهاين والتربيكات للعرو�سني ،ومتنوا
لهما حياة �سعيدة ،والذرية ال�صاحلة.
فيما �أع��رب �شاكر العليو عن تقديره لكل
من ح�ضر من �أ�صحاب ال�سمو و�أ�صحاب
الف�ضيلة ،وامل��ع��ايل وال�سعادة ،ومديري
الإدارات احل��ك��وم��ي��ة ،وال��ع��م��د ،و�أم����راء
الهجر ،و�شيوخ القبائل وعدد من وجهاء
و�أع��ي��ان املجتمع م��ن البحرين والكويت
و�سلطنة عمان ،الذين لبوا دعوة احل�ضور،
�سائ ًال الله عز وج��ل  ،الأف���راح وامل�سرات
دائمة وعامرة للجميع.

�أخبارهم

الفارس عضو ًا

أفراح زكريا والمطيري بزفاف المهندس عبدالمحسن

�أ����ص���درت منظمة الأمم امل��ت��ح��دة للرتبية
والعلوم والثقافة (يون�سكو) ،قرار ًا بتعيني
ال�بروف�����س��ور ال�����س��ع��ودي �أن�����س ب��ن ف��ار���س
الفار�س ع�ضو ًا يف جمل�س
الربنامج الدويل للعلوم
( )IBSPال���ت���اب���ع
لليون�سكو ،والذي ي�ضم
نخبة من علماء العامل.

الدمام -حمود
الزهراين
احتفل حممد بن �سعيد
�آل م��ع��ج��ب ال��ب�����ش�يري
ال���زه���راين ب����زواج ابنه
خ����ال����د ،ع���ل���ى ك���رمي���ة ���س��ع��د
ب��ن عبدالله امل�سيحل ،يف �إح��دى
القاعات باجلبيل يف ليلة تبادل فيها اجلميع
التهاين والتربيكات باملنا�سبة .من جهته قدم

وال���د ال��ع��ري�����س حممد
التهاين والتربيكات
ل��ل��ع��رو���س�ين م��ت��م��ن��ي�� ًا
ل���ه���م���ا ال���ت���وف���ي���ق يف
ح��ي��ات��ه��م��ا ال���زوج���ي���ة،
و�����ش����ك����ر ك�����ل م�����ن ح�����ض��ر
و�شاركهم فرحتهم �أو ات�صل وهن�أ
�أو عرب قنوات التوا�صل االجتماعي متمني ًا
التوفيق للجميع.

ضيف يودع العزوبية

اخلليف نائبا
�صدر ق��رار مدير ع��ام الإدارة العامة للموارد
الب�شرية بوزارة البيئة واملياة والزراعة بتكليف
املهند�س ماجد بن عبدالله
حممد اخلليف الغامدي،
ن��ائ��ب��ا مل���دي���ر ع����ام ف��رع
وزارة ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ي��اه
والزراعة مبنطقة مكة
املكرمة.

رائد يحتفي بقدوم وريف

مكة املكرمة � -أحمد االحمدي
احتفل املعلم زكريا عبداحلميد و�إخوانه
ب�����زواج ح��ف��ي��ده امل��ه��ن��د���س ع��ب��دامل��ح�����س��ن
�إب��راه��ي��م زك���ري���ا ،ع��ل��ى ك��رمي��ة ال�ترب��وي
مرزوق مبارك املطريي يف ليلة تبادل فيها
اجلميع التهاين والتربيكات باملنا�سبة
و�أدي�����ت ال��رق�����ص��ات ال�����ش��ع��ب��ي��ة وال��ف��ن��ون
وا�ستمتع بها اجل��م��ي��ع .وع�بر العري�س

امل��ه��ن��د���س ع��ب��دامل��ح�����س��ن ع���ن ف��رح��ت��ه يف
ه��ذه الليلة املباركة داعيا الله ان يوفقه
وعرو�سه لبناء حياة كرمية.
م��ن جهته ق��دم ج��د العري�س املعلم زكريا
عبداحلميد التهاين والتربيكات للعري�س
متمنيا ل��ه التوفيق يف حياته الزوجية،
وقدم والد العري�س �إبراهيم زكريا ال�شكر
والتقدير لكل من ح�ضر و�شاركهم افراحهم.

فكيرة وحمودة يزفون راكان

رزق رائد بن علي الزهراين من من�سوبي القوات
الربية امللكية ال�سعودية يف
مدينة تبوك ،مبولودة
ات��ف��ق وزوج���ت���ه على
ت�سميتها «وريف» يف
مدينة ج��دة  ،جعلها
ال����ل����ه م�����ن م���وال���ي���د
ال�����س��ع��ادة و�أق������ر بها
�أعني والديها.

الدمام  -حمود الزهراين
احتفل ���س��امل ب��ن مقبا�س ال��زه��راين ب��زواج
ابنه �ضيف الله ،على كرمية �صالح بن �سامل
بن �صالح اخلزمري ،ب�إحدى القاعات بجدة،
و�أدي��ت فيها العر�ضة اجلنوبية �أحياها عدد
من ال�شعراء املميزين والتي �شارك وا�ستمتع
فيها اجلميع .وع�بر وال��د العري�س �سامل عن

األملعي يرزق بـ"أماندا"
�سعادته بزواج ابنه �ضيف الله مقدم ًا التهاين
والتربيكات للعر�سان ومتمني ًا لهم التوفيق.

أفراح شقدار ومدني بزفاف طلحة

رزق امل��ه��ن��د���س ه���ادي الأمل���ع���ي ،م��ن من�سوبي
�شركة الكهرباء مبحايل ،مبولودة اتفق وحرمه
على ت�سميتها "�أماندا " .جعلها الله من مواليد
ال�سعادة.

جدة  -البالد
احتفل حممد ح�سن ف��ك�يرة و�أب��ن��ا�ؤه
ب��زف��اف ابنهم راك���ان ،على ابنة حامت
ح�سن ح��م��ودة ،ب���أح��د ق��اع��ات الأف���راح
بجدة ،بح�ضور نخبة من رج��ال املال
والأعمال ولفيف من الأهل والأ�صدقاء
ال��ذي��ن �سهروا على الأغ���اين الطربية
وامل�سحات ال�شعبية.
و�أعرب العري�س ووالده عن �سعادتهما
بهذه الليلة ال�سعيدة �شاكرين احل�ضور
الذين �شاركوهم الفرحة.

أفراح آل مطير بزفاف رائد
العال -البالد
احتفل الرتبوي عبدالرحمن بن حممد مطري حميد امل�شرف الرتبوي
�سابق ًا �صاحب متحف �أب��و رائ��د الرتاثي يف حمافظة العُال بزواج
جنله رائ���د املعيد يف جامعة طيبة ف��رع ال��عُ�لا ،وذل���ك يف �إح��دى
قاعات الأفراح بالعُال ،بح�ضور الأعيان وامل�شايخ ور�ؤ�ساء القبائل
والع�شائر والوجهاء والرتبويني وتخلل احلفل العديد من الكلمات
والق�صائد ال�شعرية .وعرب العري�س رائد عن فرحته الغامرة بتوديع
العزوبية واال�ستقرار بحياته الزوجية.

آل الشويكان
يحتفلون بزواج عبدهللا
جدة -البالد

املدينة املنورة -البالد
احتفل ال��ك��اب�تن ط��ي��ار ك��م��ال يو�سف �شقدار
ب��زواج جنله الدكتور طلحة ،على ابنة خالد
مدين ،وذلك يف �إحدى قاعات الأفراح باملدينة

امل���ن���ورة ،و���س��ط ح�����ض��ور ع���دد م��ن الأع��ي��ان
والأهل والأ�صدقاء.
و�أعرب العري�س طلحة عن �سعادته وداعيا الله
�أن يوفقه وعرو�سه لبناء حياة �سعيدة.

احتفلت �أ���س��رت��ا �آل ال�شويكان و�آل املن�صوري
ب��زواج جنلهم عبدالله بن عبداملالك بن عبدالله
ال�شويكان ،وذلك يف �إحدى قاعات الأفراح الكربى
باملدينة امل��ن��ورة ،بح�ضور امل�شايخ والأع��ي��ان

ور�ؤ���س��اء القبائل والع�شائر والوجهاء والأه��ل
والأ�صدقاء.
وعرب العري�س عبدالله عن فرحته الغامرة بتوديع
العزوبية واال�ستقرار بحياته الزوجيه  ،و�شكر كل
من لبى دعوتهم وح�ضر و�شاركهم الفرحة.

زمان
9
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1380-5-15هـ

1380-5-11هـ

1380-7-23هـ

1383-5-3هـ

1380-5-12هـ

السومة يبدأ رحلته مع العربي القطري
الريا�ض -في�صل الرقيبة

10

بعد  8موا�سم رفقة الأهلي ،بد�أ عمر
ال�سومة رحلته اجل��دي��دة م��ع العربي
القطري .حقق ال�سومة �أرقام ًا التتكرر
مع الراقي؛ حيث يُعد الهداف التاريخي
للدوري ،فقد نال لقب الهداف  3مرات
متتالية� .أ�سرع العب ي�سجل  100هدف
مع الأندية ال�سعودية� .سجل يف جميع
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" جوري" األسرع في أشواط الماراثون بمهرجان ولي العهد للهجن

كالم كورة

حممد العمري

ثقافة قانونية أم
ثقة بشرية؟

القانون قد يكون غريب ًا يف بع�ض الأحيان ،فقد
ترى �أو يُهي�أ لك �أن مواده وا�ضحة جدا ،ومل ترتك
�صغرية �أو كبرية �إال غطتها ،وال يوجد �سيناريو
�إال ومت �أخذه يف االعتبار ،خ�صو�ص ًا �أنك كمتابع
قوي لكرة القدم العاملية ال تتذكر �أن هناك حالة
قانونية جدلية �شكلت لغط ًا كبري ًا يف �أو�ساط
اللعبة قد حدثت قريب ًا ،و�إن حدثت ،فهي حاالت
قليلة ومل يطل فيها البث ،و�إن طال فلم يكن هناك
الكثري من اللغط.
هنا �ست�صمت قلي ًال ..وت�س�أل نف�سك �س�ؤا ًال �أبدياً
ال ب��د منه ،وه��و مل��اذا لدينا يف ك��ل مو�سم حالة
�أو اثنتني ت�شغل ال��ر�أي العام حلد القرف بهذه
الطريقة؟ هل املو�ضوع له عالقة بالقانون؟ رمبا..
ولكن من غري املنطق �أنه مع هذه النه�ضة الكبرية
يف ريا�ضتنا �أن تكون قوانيننا الريا�ضية بتلك
الرجعية وال��ق�����ص��ور ،لأن���ه وب��ك��ل ب�ساطة هناك
مرجعية قانونية كربى يف العامل لديها القوانني
الوا�ضحة التي -لألعب على امل�ضمون -تغطي
 %98مما قد يح�صل من حاالت يف اللعبة ،ومن
غ�ير املنطق �أن ك��ل ح��االت��ن��ا القانونية املثرية
للجدل على م�ستوى كبري هي من �ضمن  %2التي
مل تغطها قوانني اللعبة العاملية� ،أم �أن امل�شكلة
يف من يقرر ،ويقود هذه ال�صفقات� .ألي�س لديهم
القدرة واملعرفة ،والعلم ،والنزاهة الكافية لقيادة
ه��ذه املفاو�ضات واخل���روج بها �إىل بر الأم��ان؟
وه��ذا �أم��ر يعود بنا للت�سا�ؤل ال��دائ��م عن ماهية
م�ؤهالت وق��درات من يديرون �أنديتنا ويعملون
بها ،وه��ل االنتماء وح��ب ال��ن��ادي ،وال��ق��درة على
�إح�����ض��ار الأم����وال ك��اف��ة لإدارة �أن��دي��ة مليونية
امليزانية؟
�أم��ا يف مايخ�ص القانون  ،ف�شخ�صي ًا �أعتقد �أن
ال��ق��ان��ون دائ��مً��ا ميكن االل��ت��ف��اف ح��ول��ه بطريقة
ك��ب�يرة لتغيري جم���رى ���س�ير ال��ع��دال��ة �أو جعل
احلكم يف الق�ضية جدلي ًا ،ولنا يف ق�ضية �أوجيه
�سيمب�سون ال�شهرية مثال؛ لذلك يكون اجلزم يف
ال��ر�أي القانوين �أم��ر ًا �صعب ًا مع قلة ال�شخ�صيات
القانونية ،ووج��ود االنحياز اجلزئي من قبلهم
يف تقييمهم لبع�ض احل���االت ،ولكن �شخ�صي ًا،
ورغ��م احرتامي ل�ل�آراء القانونية� ،إال �أن ذلك ال
مينع من الت�سا�ؤل ال��دائ��م عن بع�ض القوانني،
والأحكام التي تبدو غري منطقية بالن�سبة للعقل،
والأ�شد خطر ًا هو فقدان الثقة من قبل املجتمع
ال��ري��ا���ض��ي؛ م�شجعني و�إع�ل�ام���ي�ي�ن مبنظومة
التقا�ضي الريا�ضية و�أفرادها ،وال�سبب يف ذلك
هو ال�ضبابية والبطء املحيطة بعملها� ،إ�ضافة
�إىل بع�ض التناق�ضات التي ي�صعب على العقل
العادي تقبلها ،لذلك �أرى �أن هذه اجلهات ي�شوب
عملها الكثري من الق�صور يف ال�شفافية الواجبة
مع املجتمع الريا�ضي يف هذه احلالة ،وهذا يعد
ق�صور ًا يف عملية التوا�صل الإعالمي لهذه اجلهة.
خلطة مدمرة من الالمنطق الكوارثي على جميع
الأ���ص��ع��دة �أدت �إىل ان�شغالنا ف�ت�رة ال�صيف،
مل ننل منها ���س��وى ���ص��ورة �سلبية ل��ك��رة القدم
ال�سعودية ،وامل�ؤ�سف ا�ستمرارها على ال�صعيد
الإع�ل�ام���ي ب��ط��ري��ق��ة م��ق��ززة يف ح���رب �إع�لام��ي��ة
تت�صف باملازوخية القبيحة لت�صفية احل�سابات
بني (�إعالميني) يعنونون تغريداتهم ومقاالتهم
باالحرتام والتقدير.
@MohammedAAmri

البطوالت التي �شارك فيها مع الأهلي.
�سجل هاتريك  8مرات� ،أحرز مع الأهلي
 195هدفا ،و�صنع  22هدفا ،خالل 245
مباراة ،ويُعد الرائد �أكرث ناد ا�ستقباال
لأه�����داف ال�����س��وم��ة ب��ـ  20ه��دف��ا .ت��وج
ال�سومة مع الأهلي بـ  4بطوالت "ك�أ�س
ويل العهد ،ودوري املحرتفني ،وك�أ�س
امللك ،وك�أ�س ال�سوبر ال�سعودي.

الطائف -البالد

بح�ضور جماهريي غفري من حمبي وعا�شقي ريا�ضة
ال�تراث ،اختتمت �أم�س ،مناف�سات ال��دور التمهيدي من
مهرجان ويل العهد للهجن ،الذي يقام على �أر�ضية ميدان
الطائف ،حيث خ�ص�صت حتديات �أم�س ل�سباق املاراثون
من نقطة اخلم�سة كيلومرتات.
وح�صد �شعار �سفر ���س��امل عوي�ض العتيبي نامو�س
ال�����ش��وط الأول املخ�ص�ص للحيل وال��ث��ن��اي��ا ب��ك��ار على
ظهر “جوري” التي ان��ف��ردت ب�صدارة ال�شوط م�سجلة
 8.51.93دق��ائ��ق بقيادة الهجان نايف �سليم اجلهني،
وجاء �سلمان عبيد �آل متيم الدو�سري ثانيا مع “مغيظه”
بزمن  9.30.99دقائق ،وحلت ثالثا “الزعفرانة” ملك
�سليمان �سالمه الفايدي اجلهني بزمن  9.36.71دقائق.
ويف ال�شوط الثاين املخ�ص�ص للزمول والثنايا قعدان،
كان �شعار فرج عاي�ض ه��ادي القحطاين على املوعد مع
“خمباط” الذي ا�ستطاع من خالله الهجان �سامل علي
القحطاين �أن يخطف الفوز يف  9.00.58دقائق ،تارك ًا
الو�صافة لـ “�سكر” ملك �سليمان �سالمه الفايدي اجلهني
الذي �سجل  9.09.54دقائق.
ويف ال�شوط الثالث املخ�ص�ص للحيل والثنايا بكار،
ح�ضرت “احلرة” ملك عبدالله دخيل الله �سالمه اجلهني
لتكون هي �صاحبة النامو�س ،مع الهجان عيد بن جربين
اجلهني بزمن  9.10.81دقائق.
�أما يف ال�شوط الرابع املخ�ص�ص للزمول والثنايا قعدان،
فكانت الأف�ضلية لـ “جودان” ملك عبا�صي مفلح حممد
الربيعي ،حيث قاد “جودان” الهجان حممد غنام الربيعي
لي�سجل توقيت ًا قدره  9.16.35دقائق.

األخضر األولمبي يعبر المغرب ويتأهل
لنصف نهائي التضامن اإلسالمي

جدة -البالد

حقق الأخ�ضر الأوملبي فو ًزا ثمي ًنا �أم�س ،على ح�ساب
نظريه املغربي � ،2/0ضمن اجل��ول��ة الثانية م��ن دورة
�ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي.
�سجل زي���اد اجلهني ه��دف الأخ�����ض��ر الأول يف نهاية
ال�شوط الأول.
ويف ال�شوط الثاين� ،ضغط منتخبنا على مرمى املنتخب

ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة
ad@albiladdaily.com

املغربي بح ًثا عن ت�سجيل الهدف الثاين ،حتى جنح تركي
املطريي يف ت�سجيل الهدف الثاين يف الدقيقة الأوىل من
الوقت بدل ال�ضائع لل�شوط الثاين.
لي�ضيف املنتخب الأوملبي ال�سعودي  3نقاط جديدة
�إىل ر�صيده ال��ذي و�صل �إىل  6نقاط من مباراتني؛
ليت�صدر ترتيب املجموعة ويحجز مقعدًا يف ن�صف
نهائي البطولة.

إعالنات محاكم التنفيذ

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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رياضيون لـ" البالد":

دعم القيادة خلف اإلنجازات ..وننتظر الكثير من األخضر في المونديال
الرياضة السعودية تتألق قاريا وإقليميا وتتجه للعالمية

الريا�ض -غدير عبداهلل الطيار

تعي�ش الريا�ضة ال�سعودية حالة م��ن الت�ألق
ال��دائ��م على م�ستوى ك��ل الأل��ع��اب واملنتخبات
والفرق ال�سعودية .فالكرة ال�سعودية على �سبيل
امل��ث��ال تهيمن ق��اري��ا و�إقليميا ،فالأخ�ضر ت�أهل
بجدارة ملونديال قطر  ،2022ونال نادي الهالل
بطولة دوري �أبطال �آ�سيا ،واملنتخب الأوملبي
ت��وج بك�أ�س �آ�سيا حتت  23عاما ،دون هزمية،
والأخ�ضر ال�شاب ح�صد ك�أ�س العرب م�ؤخرا،
وتوج املنتخب ال�سعودي لكرة القدم املوحدة لقب
ك�أ�س العامل قبل �أيام .حتوالت كربى �سواء على
امل�ستوى الإداري امل�ؤ�س�ساتي� ،أو النقلة النوعية
يف عمل اجلهات ذات العالقة بها ،وتطور البنى
التحتية والكوادر الب�شرية املدربة.
جهود جبارة تبذل يف �سبيل تطوير الريا�ضة
ال�سعودية ،التي ت�شهد حتوال كبريا والفتا يف
امل�ستويات والنتائج �سواء على م�ستوى الرجال
�أو ال�سيدات.
وبالت�أكيد تقف خلف كل ذل��ك ،قيادة حكيمة
ت��ب��ذل ب�لا ح���دود؛ حتى و�صلت ريا�ضتنا �إىل
م�صاف الدول املتقدمة.
وبعد �أ�سابيع قليلة� ،سينطلق مونديال ،2022
ال����ذي ي�����ش��ارك ف��ي��ه الأخ�����ض��ر ال�����س��ع��ودي يف
املجموعة الثالثة بجانب منتخبات" الأرجنتني،
واملك�سيك ،وبولندا" ب��ه��دف التناف�س اجل��اد
ولي�س التمثيل امل�شرف .عن ه��ذه الإجن���ازات
وح��ظ��وظ الأخ�����ض��ر يف امل���ون���دي���ال ،ال��ت��ق��ت "
البالد" بعدد من خربائنا الريا�ضيني.
* يف ال��ب��داي��ة ي��ق��ول امل����درب ال��وط��ن��ي علي
كميخ :يف احلقيقة ،لوال دعم القيادة احلكيمة
للريا�ضة ،ما كنا لرنى هذا التميز .وبالت�أكيد
دور وزارة الريا�ضة كبري جدا ،ودعمها للأندية
عرب ا�سرتاتيجية دعم الأندية ال�سعودية م�ؤثر،
و�أ�ستطيع القول� ،إنه �ساهم ب�شدة يف زيادة عدد
املمار�سني للألعاب الريا�ضية يف �أنديتنا ،لأن كل
لعبة يقابلها دعم حمدد ،ناهيك عن احلوكمة يف
الأندية التي ت�شجعها الوزارة وحتفزها ماليا.
كما �أن دورة الأل��ع��اب ال�سعودية ،مب�شاركة
 6000العب و 200ناد ريا�ضي ،التي �ستنطلق
قريبا �ستكون نقطة حتول يف م�سار الريا�ضة
ال�سعودية ،الكت�شاف مواهب جديدة يف كافة
الريا�ضات.
و�أ�ضاف كميخ :الريا�ضة ال�سعودية ،خا�صة
كرة القدم باتت مهيمنة على القارة الآ�سيوية،
�سواء على م�ستوى الفرق �أو املنتخبات.
وع��ن حظوظ الأخ�����ض��ر ال�سعودي يف ك�أ�س
العامل ،يف ظل وقوعه يف جمموعة �صعبة ،قال:
ت���أه��ل منتخبنا مل��ون��دي��ال قطر  ،2022جاء
بجدارة ،وجهد وتفوق العبينا وجهازهم الفني
والإداري ،و�أن��ا �أرى �أن حظوظه جيدة ،رغم
ق��وة منتخبات املجموعة ،لكن ثقافة الالعب

ال�سعودي ق���ادرة على حت��دي ال�صعاب ،و�أن��ا
على ثقة �أن منتخبنا قوي و�سي�ضرب فيوجع
�إذا ح�ضرت ال����روح ،وال غ�ير ال���روح … كل
اخلطوط متكاملة والعمود الفقري للمنتخب
مم��ت��از ج����دا ،ودع���ائ���ي ب��ال��ت��وف��ي��ق ملنتخبنا،
وحتقيق مراكز متقدمة.
من جهته� ،أك��د الكابنت �إبراهيم
العي�سى ،العب الن�صر والأخ�ضر
ال�سابق� ،أن دعم وزارة الريا�ضة
ل��ل��أن����دي����ة ك����اف����ة ،وامل��ن��ت��خ��ب��ات
واالحت�������ادات ال��ري��ا���ض��ي��ة �أ���س��ه��م
ب�شكل مبا�شر ،يف تطور الريا�ضة
ال�����س��ع��ودي��ة ب�شكل ع���ام ،وال��ك��رة
ال�����س��ع��ودي��ة ب�����ش��ك��ل خ���ا����ص ،وال
ن��ن�����س��ى دوري الأم����ي���ر حم��م��د
ب���ن ���س��ل��م��ان ل��ل��م��ح�ترف�ين� ،أق���وى
ال�����دوري�����ات ال���ع���رب���ي���ة وال���ث���اين
�آ�سيويا ،وت�صنيفه �ضمن �أق��وى
ال���دوري���ات ال��ع��امل��ي��ة ،مب��ا ي�ضمه
من العبني �أجانب معروفني على
امل�ستوى الدويل.
وع��ن حظوظ منتخبنا الوطني
يف م��ون��دي��ال ق��ط��ر  ،2022ق��ال
ال��ع��ي�����س��ى� :إن ت����أه���ل الأخ�����ض��ر
للمونديال يعترب �شيئا طبيعيا،
لأن����ه م���ن �أف�����ض��ل امل��ن��ت��خ��ب��ات يف
قارة �آ�سيا ،ووقوعه يف جمموعة
قوية ال مينع من تقدمي امل�ستوى
وال��ن��ت��ي��ج��ة؛ لأن ك���رة ال���ق���دم �أو
ال���ري���ا����ض���ة ب�����ش��ك��ل ع�����ام حت�ت�رم
م����ن ي���ح�ت�رم���ه���ا ،ف��ك��ل��ن��ا ث���ق���ة يف
امل��دي��ر ال��ف��ن��ي واجل��ه��از الإداري
وال�ل�اع���ب�ي�ن ،ويف ق��درت��ه��م على
�إ�سعاد ال�شعب ال�سعودي ،و�أود �أن
�أذكر العبينا� ،أنهم يف حمفل عاملي،
ويحملون ا���س��م اململكة العربية
ال�سعودية ،فيجب �أن يكونوا على
قدر امل�س�ؤولية ،و�أن يقدموا كل
جهدهم مبا يليق بنا ك�سعوديني،
ويتبقى التوفيق من الله.
�أم����ا امل�����درب ال��وط��ن��ي حم��ف��وظ
حافظ العوي�ضي ،ف�أثنى على دور
وزارة الريا�ضة يف دعم الأندية،
وق���ال� :إن ال���دور ال��ذي تقوم به
وزارة ال��ري��ا���ض��ة يف ال�����س��ن��وات
الأخرية غري م�سبوق؛ حيث نالحظ
االهتمام الكبري من قبل حكومتنا
الر�شيدة -حفظها ال��ل��ه  -لقطاع
ال�شباب وال��ري��ا���ض��ة؛ م��ا انعك�س
ب�شكل مبا�شر على م�ستوى ونتائج
منتخباتنا الوطنية والأندية ،يف

دور وزارة الرياضة محوري في تطور كل األلعاب

جميع الأل��ع��اب والريا�ضات ���س��واء اجلماعية
�أو الفردية� .أما عن كرة القدم ال�سعودية ،فقال
العوي�ضي :كرة القدم ال�سعودية تعي�ش فرتة
ازده���ار الفتة؛ خا�صة على م�ستوى الأخ�ضر
ال�����س��ع��ودي ،ومنتخبنا الأومل���ب���ي ،ومنتخب
ال�شباب ،فاملنتخب الأول ت�أهل بجدارة ملونديال

قطر  ،2022واملنتخب الأوملبي تربع على عر�ش
ال��ق��ارة الآ�سيوية للمنتخبات حت��ت  23عاما،
والأخ�ضر ال�شاب نال بطولة ك�أ�س العرب يف
�أبها مب�شاركة  18منتخبا عربيا ،بكوادر وطنية
واعدة( �سعد ال�شهري و�صالح املحمدي) ،و�أنا
�أعترب هذا النجاح نتاجا طبيعيا ل��دوري ك�أ�س

الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان للمحرتفني� -أق��وى
دوري عربي -وامل�صنف �ضمن �أهم الدوريات
العاملية مبا يحويه من �أ�سماء مدربني والعبني
المعني على امل�ستوى الدويل.
�أما عن م�شاركة منتخبنا الوطني يف مونديال
قطر  ،2022فقال حمفوظ العوي�ضي:
ال مي��ك��ن �أن ن��غ��ف��ل وق����وع الأخ�����ض��ر
يف جم��م��وع��ة ج���دًا ق��وي��ة؛ ح��ي��ث ت�ضم
منتخبات الأرجنتني واملك�سيك وبولندا،
ل��ك��ن ال ي��وج��د م�ستحيل يف ع���امل ك��رة
ال��ق��دم ،فمتى م��ا لعب م���درب الأخ�ضر
بتوازن كبري وت�أمني النواحي الدفاعية
واالع��ت��م��اد على امل���رت���دات ،وا�ستغالل
�سرعة ومهارة الالعب ال�سعودي ،ف�أعتقد
�أن��ه �ستكون لنا كلمة ،وحظوظ للت�أهل
من هذه املجموعة .فكرة القدم اختلفت
عن ال�سابق .فكلنا قد �شاهدنا مافعله
منتخب فرن�سا يف م��ون��دي��ال رو�سيا
 2018الأخ�ي�ر ،وكيفية ح�صوله على
اللقب ،عرب انتهاجه التنظيم الدفاعي
الرائع ،والعمل داخل امللعب كمجموعة،
فنتج عن ذلك حتقيق الديوك الفرن�سية
لقب البطولة ،رغم �أن املنتخب الفرن�سي
مل يكن املر�شح الأول للفوز باملونديال.
وعن ت�شكيلة الأخ�ضر يف ك�أ�س العامل،
قال العوي�ضي� :أعتقد �أن ال�سيد هرييف
رينارد مل يعتمد الت�شكيل النهائي الذي
�سيخو�ض ب��ه ن��ه��ائ��ي��ات ك���أ���س ال��ع��امل،
حيث �شاهدنا �أ�سماء جديدة يف مع�سكر
منتخبنا الوطني الأخ�ير ال��ذي �أقيم يف
�إ�سبانيا ،فالفر�صة مازالت متاحة لالعبني
ال�سعوديني حلمل راي��ة الوطن يف هذا
املحفل الكروي الأهم يف العامل ،خا�صة
�أن الدوري ال�سعودي للمحرتفني مل يتبق
على انطالق الن�سخة اجلديدة منه له �إال
�أيام قليلة ،و�أي�ضا توجد هناك مباريات
ودي��ة قوية للأخ�ضر ال�سعودي ،فيمكن
بعدها التعرف على الت�شكيلة املثالية
ملنتخبنا الوطني ،الذي ن�أمل �أن يوفق يف
هذا املونديال يف تقدمي �صورة م�شرفة،
تواكب الدعم الكبري لريا�ضتنا من قبل
القيادة احلكيمة ووزارة الريا�ضة.
وعما يود �أن يوجهه لالعبي منتخبنا
ال��وط��ن��ي ق����ال :ي��ج��ب �أن ت�����ض��ح��وا،
وت��ب��ذل��وا ال��غ��ايل والنفي�س م��ن �أج��ل
رف��ع راي��ة وطنكم ،وت�شريفه يف هذا
الكرنفال الكبري ،وتقدمي كل اجلهد.
فحكومتنا � -أي��ده��ا ال��ل��ه  -ت��ق��دم كل
ال��دع��م ،و�أن��ت��م ب�لا �شك على ق��در هذه
امل�س�ؤولية ،وب�إذن الله� ،أنتم قادرون
على �إ�سعاد الوطن.
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الريا�ض ـ البالد

حذرت وزارة ال�صحة ،ممثلة يف من�صتها التوعوية
"ع�ش ب�صحة" من خماطر ال�سمنة على �صحة اجل�سم،
م ��ؤك��د ًة �أن �ه��ا ق��د تت�سبب يف ال�ع��دي��د م��ن الأم��را���ض
اخل�ط�يرة وامل��زم�ن��ة .و�أو��ض�ح��ت �أن م��ن امل�ضاعفات
املحتملة لل�سمنة؛ الإ�صابة مبر�ض ال�سكري النوع
ال�ث��اين ،وبع�ض �أن��واع ال�سرطان ،وبع�ض �أمرا�ض
القلب ،ف�ض ًال عن ارتفاع �ضغط الدم املزمن وما يرتتب
عليه م��ن خماطر �صحية .و�أ��ض��اف��ت �أن مم��ا يرتتب
على ال�سمنة �أي�ض ًا؛ �آالم الظهر واملفا�صل ،وارتفاع
م���س�ت��وي��ات ال��ده��ون ال�ث�لاث�ي��ة �أو ال�ك��ول�ي���س�ترول،
والنقر�س ،ومر�ض الكلى املزمن ،ف�ض ًال عن �صعوبة
النوم و�ضيق التنف�س وال�شعور بالتعب والإره��اق.
ول�ل��وق��اي��ة م��ن ه��ذه الأم ��را� ��ض وامل���ش��اك��ل ال�صحية
وال��ن��زول ب��ال��وزن ،دع��ت "ال�صحة" �إىل ممار�سة
الريا�ضة يوم ًيا ،واتباع نظام غذائي �صحي ومتوازن
غني باخل�ضراوات والفواكه.

التشهير بمخزني
اللحوم الفاسدة
الريا�ض ـ البالد

َ�ش َّه َرتْ وزار ُة التجارة مبقيمني اثنني من اجلن�سية
الهندية والبنجالدي�شية بعد ��ص��دور حكم ق�ضائي
ُيدينهما مبخالفة نظام مكافحة الغ�ش التجاري� ،إثر
ثبوت تورطهما يف حتويل مقر ال�سكن اخلا�ص بهما
�إىل م�ستودع لتخزين اللحوم والأغ��ذي��ة الفا�سدة
جمهولة امل�صدر مبحافظة دوم��ة اجلندل يف منطقة
اجلوف.
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املحكمة اجلزائية ب�سكاكا �ضد املخالفني،املت�ض ِّمن
تغرميهما و�سجنهما ملدة ثالثة �أ�شهر؛ والإب�ع��اد عن
اململكة وعدم ال�سماح لهما بالعودة للعمل ،والت�شهري
عرب ن�شر احلكم يف �صحيفتني على نفقتهما� ،إىل جانب
م�صادرة و�إتالف الكميات امل�ضبوطة.
ومتكَّنت الفرق الرقابية من �ضبط �أكرث من 2000
كيلوجرام من اللحوم والدواجن والأ�سماك الفا�سدة
غري �صاحلة لال�ستهالك الآدمي خزنت بطريقة خمالفة
لال�شرتاطات ال�صحية ،متت م�صادرتها و�إتالفها قبل
ت�صريفها و�إح��ال��ة املخالفني �إىل اجل�ه��ات املخت�صة
لتطبيق العقوبات النظامية بحقهما.

إبداع واستثمار

نقص فيتامين "د"
يسبب االلتهابات

الريا�ض ـ البالد
ي�ستقطب معر�ض ال�صقور وال�صيد ال�سعودي ال��دويل،
امل�ستثمرين يف عامل ال�صقور من مزارع �إنتاج حملية وعاملية ،وال�شركات
املتخ�ص�صة يف معدات ال�صيد والرحالت ،موفر ًا لهم من�صة للقاء �آالف املهتمني من
داخل اململكة وخارجها .وتوفر �شركات رائدة يف جمال �أ�سلحة ال�صيد �أنواع ًا خمتلفة من
امل�سد�سات؛ �أ�سلحة القن�ص ،بنادق ال�صيد ،البنادق �شبه الآلية ،وفق عيارات خمتلفة ،كما ي�ضم
املعر�ض �أف�ضل املنتجات واملعدات التي تخ�ص عامل ال�صيد والرحالت ،ومنطقة للفنون ي�شارك فيها
نخبة من الت�شكيليني واحلِ رفيني املوهوبني من خمتلف دول العامل ،حيث يعر�ضون لوحاتهم وجم�سماتهم
الإبداعية يف ق�سم الفنون باملعر�ض .ومن خالل التطور امل�ستمر ال��ذي ي�شهده املعر�ض يف ن�سخه الثالث
املا�ضية� ،أ�صبح ملتقى �سنوي ًا لهواة ال�صقور وال�صيد ،حيث �شهدت الن�سخة املا�ضية �أرقام ًا قيا�سية من خالل
زيارة �أكرث من ن�صف مليون زائر ،وبيع نحو � 110آالف قطعة من �أ�سلحة ال�صيد والذخرية.

�سيدين ـ وكاالت

ك�شفت درا�سة جديدة �أجرتها جامعة جنوب �أ�سرتاليا
عن وجود �صلة مبا�شرة بني امل�ستويات املنخف�ضة من
فيتامني "د" ،وامل�ستويات العالية من االلتهاب.
وفح�صت الدرا�سة التي تعد الأوىل يف العامل ،البيانات
اجلينية لنحو � 295أل��ف م�شارك يف البنك احليوي
باململكة املتحدة ،با�ستخدام التوزيع الع�شوائي املنديل
لإظهار االرتباط بني م�ستويات الربوتني التفاعلي من
فيتامني "د" وااللتهاب.
و�أ�شارت �إىل �أن تعزيز فيتامني "د" لدى الأ�شخا�ص
الذين يعانون من نق�صه قد يقلل من االلتهابات املزمنة،
وي�ساعدهم على جتنب عدد من الأمرا�ض ذات ال�صلة.

مواهب سعودية بمسلسل «قيامة الساحرات»
جدة ـ البالد

أطعمة تنقي الجسم من السموم والتلوث
البالد ـ وكاالت

عندما يتعلق الأمر بتطهري اجل�سم من ال�سموم ال�ضارة،
فال بديل عن الطعام ال�صحي فهو خري دواء لذلك  ،ويرى
خ�براء التغذية �أن هناك ع��ددا من الأطعمة ت�تراوح بني
الفواكه واخل�ضروات ت�ساهم يف دع��م اجل�سم للتخل�ص
من الآثار ال�ضارة للتلوث ،وامل�ضافات الغذائية ،والتدخني
ال�سلبي وغ�يره��ا م��ن ال���س�م��وم ال�ت��ي ت�تراك��م يف الكبد،
والأمعاء ،والكلى.
م��ن ه��ذه االطعمة التفاح وفقا ملوقع "كري  " 2املعني
بال�صحة ،التفاح والذي يحتوي على ن�سبة عالية من �ألياف
البكتني ،وه��و ن��وع م��ن الأل �ي��اف التي تعمل على خف�ض
الكولي�سرتول ال�ضار  ،ف�ضال عن الأفوكادو والذي يحتوي

غذاء
صحي
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خفض الكوليسترول

2

على مادة اجللوتاثيون امل�ضادة للأك�سدة والتي ت�ساعد يف
ن�شاط الكبد و�إزال��ة ال�سموم من اجل�سم ،كما ت�ساعد هذه
الفاكهة املغذية على خف�ض الكولي�سرتول يف الدم.
كما �أن البنجر يحتوي على مزيج فريد من املركبات
النباتية الطبيعية التي جتعله �أروع جهاز لتنقية الدم
تنظيف ال�ك�ب��د م��ن ال���س�م��وم .وبالن�سبة للملفوف فهو
يحتوي على العديد من املركبات امل�ضادة للأك�سدة التي
ت�ك��اف��ح ال���س��رط��ان ،كما ي�ساعد الكبد يف التخل�ص من
الهرمونات الزائدة ،هذا ف�ض ًال عن دوره يف تنقية اجلهاز
اله�ضمي وحتييد بع�ض املركبات ال�ضارة امل��وج��ودة يف
دخان ال�سجائر والتي ميت�صها اجل�سم عن طريق التدخني
ال�سلبي ،كما �أنه يعزز قدرة الكبد على �إزالة ال�سموم.

مضادات األكسدة

3

مكافحة السرطان

ي�شارك ع��دد من الأ�سماء ال�سعودية ال��واع��دة يف امل�سل�سل
اخليايل ال�سعودي "قيامة ال�ساحرات" والذي يعترب الأ�ضخم يف
تاريخ الإنتاجات ال�سعودية التي ُن ّفذت يف اململكة حتى اليوم،
حيث ي�ضم كاد ًرا متثيليًا �سعوديًا من بطولة �آيدا الق�صي
و�سمية ر�ضا ،اللتني تقدمان ال�شخ�صيتني الرئي�سيتني
يف العمل.
ويتميز امل�سل�سل الذي ي�أتي برعاية مدينة نيوم
مب ��ؤث��رات��ه الب�صرية الأع �ل��ى كلفة يف ال��درام��ا
ال�سعودية ،فيما يجري ت�صوير م�شاهد العمل
يف ثالثة مواقع ي�ضم كل منها ا�ستوديو �ضخمًا

خ�صي�صا للغاية ،منها �أ�ضخم ا�ستوديو ت�صوير
ُ�صمّم وبني
ً
مَ�شاهد خارجية مت �إن�شا�ؤه يف اململكة.
ت�ستند الأحداث على �سل�سلة روايات خيالية للكاتب ال�سعودي
�أ�سامة امل�سلم ،حيث ت��دور الأح��داث يف �شبه اجلزيرة العربية
خالل حقبة تاريخية مُغرقة يف القدم ،وتتمحور الق�صة حول
�صراع ملحمي بني قبيلتني من ال�سحرة ،تقودهما �ساحرتان
�شديدتا الب�أ�س هما �أف�سار ودعجاء.
وفيما تلعب كل من �آيدا دور ال�ساحرة �أف�سار ،و�سمية ر�ضا دور
ال�ساحرة دعجاء ،يدير الد ّفة الإخراجية للعمل كل من الإيرلندي
ديكالن �أو-دوير املر�شح جلائزة �إميي ،واملخرج كريج بيكل�س،
فيما يقود عمليات الإنتاج دومينيك بارلو ،وزينب �أبو ال�سمح .

غوغل يطلق تطبيق تعلم القراءة
وا�شنطن ـ وكاالت

ط��رح��ت ���ش��رك��ة "جوجل"
�����دارا م��ن
الأم���ري���ك���ي���ة� ،إ�������ص� ً
تطبيقها "لرين تو ريد" (تعلم
ال��ق��راءة) اخل��ا���ص ب��الأط��ف��ال على
�أجهزة �سطح املكتب.
إ�صدارا
وقالت جوجل يف بيانها� :إن �
ً
جت��ري��ب � ًّي��ا م���ن ال��ت��ط��ب��ي��ق؛ ���س��ي��ك��ون على
�أجهزة �سطح املكتب حتت ا�سم "ريد �ألوجن"؛
حيث ي�ساعد امل�ساعد االف�ترا���ض��ي امل�ستخدمني

على ال��ق��راءة ب�صوت ع���الٍ  ،وت��ق��دمي املالحظات
الت�صحيحية ،وميكن للأطفال القراءة مب�ستويات
م��ه��ارات خمتلفة ،واحل�صول على ج��وائ��ز رقمية
ال�ستكمال الأهداف.
وي��دع��م الإ����ص���دار التجريبي ل��ل��ق��راءة للأطفال
مت�صفحات "كروم" و"�إيدج" و"فايرفوك�س"
ومت�صفحات "�سفاري".
ول�ل��أط���ف���ال ال��ت��ع��ل��م ب��ع��دة ل���غ���ات؛ مب���ا يف ذل��ك
الإجنليزية ،وميكن ت�سجيل الدخول للح�صول على
جتربة خم�ص�صة،من اجل تعلم القراءة.

