
170 عارضًا من »بساط الريح«
مختلف أنحاء العالم على بوسكيتس قائد برشلونةوجهة إسالمية وثقافية عصرية

صراع سعوديرؤى المدينة  دعوة واشنطن إلى تحمل 
مسؤولياتها تجاه
 جرائم إسرائيل

15االثنين 5 رمضان 1444هـ الموافق 27 مارس 2023م السنة 91 العدد 23869

411 3 2

فجر الصحافة السعودية

أرامكو

925 مليون

تشيد مصفاة في الصين

ريال لمستفيدي »سكني«

البالد - الظهران
البناء يف  اأعمال  بدء  ال�شعودية ��شركا�ؤها،  اأرامكو  تعتزم 
�شرق  �شمال  يف  برت�كيميائيات  �جممع  متكاملة  م�شفاة 
اأن يتم  العام احلايل، متوقعة  الثاين من  الربع  ال�شني، يف 

ت�شغيله بالكامل بحلول عام 2026م.
اآالف   210 اإىل  ي�شل  م��ا  ���ش��ت��وّرد  اإن��ه��ا  ب��ي��ان  يف  �ق��ال��ت   
تبلغ  فيما  املجمع،  اإىل  اخلام  النفط  لقيم  من  يوميًا  برميل 
الطاقة االإنتاجية للم�شفاة 300 األف برميل يوميًا، �معماًل 
للبرت�كيميائيات بطاقة �شنوية 1.65 مليون طن مرتي من 

االإيثيلني �2 مليون طن مرتي من البارازايلني.

البالد ـ الرياض
يف  ريال  مليون   925 من  اأكرث  العقارية  التنمية  �شند�ق  اأ�دع 
ح�شابات م�شتفيدي "�شكني" من �زارة ال�شوؤ�ن البلدية �القر�ية 
�ذلك  2023م،  مار�س  ل�شهر  العقاري"  �"ال�شند�ق  �االإ�شكان 
الأه��داف  حتقيًقا  امل�شتفيدين،  لدعم  املتوا�شلة  اجلهود  اإط��ار  يف 
– لرفع   2030 ال�شعودية  – اأحد برامج ر�ؤية  االإ�شكان  برنامج 
الرئي�س  �ب��ني   .%  70 اإىل  للم�شاكن  امل��واط��ن��ني  متلك  ن�شبة 
ل�شهر  الدعم  اإجمايل  اأن  ما�شي،  بن  من�شور  لل�شند�ق  التنفيذي 
الدعم  برامج  عقود  الأرب��اح  دعمًا  مار�س احلايل جرى تخ�شي�شه 
ال�شكني املتنوعة، م�شريًا اإىل اأن اإجمايل ما مت اإيداعه يف ح�شابات 
2017م  التّحول يف يونيو  اإعالن برنامج  م�شتفيدي �شكني منذ 

حتى مار�س 2023م، جتا�ز 46.2 مليار ريال.

اأم�س، مهرجان �شوق احلب بن�شخته  اأمني املنطقة ال�شرقية  افتتح 
ال�شعبية  االأ���ش��واق  اأح��د  يف  املنطقة  اأمانة  تنظمه  �ال��ذي  الثالثة، 

مبدينة الدمام.
حتتوي  كما  املتنوعة،  االأن�شطة  من  العديد  الفعاليات  �تت�شمن   
على اأكرث من 22 من�شة عر�س متوافقة مع هوية مو�شم رم�شان. 
من  يحتويه  ما  على  مطلعًا  املهرجان،  اأرك��ان  على  معاليه  �جت��ّول 
االأ�شواق  تاريخ  اإحياء  يف  �د�ره��ا  متنوعة،  �فعاليات  اأن�شطة 

ال�شياحي،  �اجلذب  الوطنية  املور�ثات  على  �احلفاظ  ال�شعبية، 
ريًا اإىل اأهمية مثل هذه الفعاليات املو�شمية يف املناطق املركزية  ُم�شِ
�االقت�شادي  االجتماعي  تن�شيط احلراك  ُت�شهم يف  �التي  للمدن، 
االآ�شيوية  �اجلاليات  �املقيمون  املواطنون  �يتوافد  �الرتفيهي. 
��شراء  للتب�شع  ال�شوق،  على  ع��ام  كل  من  رم�شان،  �شهر  خ��الل 
التجارية  امل��ح��الت  خ���الل  م��ن  ال��ع��ي��د،  �م�شتلزمات  اح��ت��ي��اج��ات 
املتنوعة  �الب�شطات  البع�س،  ببع�شها  امل��رتا���ش��ة  �ال��دك��اك��ني 

اأيام  بع�س  يف  ال�شوق  �يزدحم  ال�شوق.  اأر�شفة  على  املفر��شة 
بامل�شرتين،  ����ش��وارع��ه  الوا�شعة  �شاحاته  خ��الل  م��ن  االأ���ش��ب��وع، 
�االأجنبية  العربية  اجلن�شيات  خمتلف  يجمع  ملتقى  اأ�شبح  حتى 
�البوفيهات  املطاعم  �جنبات  ط��ا�الت  �على  التب�شع،  اأثناء  يف 
املتنوعة املوجودة التي تقدم الوجبات الغذائية �الع�شائر، حيث 
التب�شع  من  جوالت  بعد  للراحة،  اأَْ�قاتًا  اأمكنتها  بني  ي�شتقطعون 

�امل�شرتيات، ي�شتمتعون خاللها باالأحاديث، �الذكريات.

البالد ـ الدمام
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رعاية المقدسات وضيوف الرحمن
ولي العهد يزور المسجد النبوي ومسجد قباء

حممد  االأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  زار 
العهد  �يل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �شلمان  ب��ن 
امل�شجد  اأم�س،  ال���وزراء،  جمل�س  رئي�س 
ال��ر����ش��ة  يف  ال�����ش��الة  �اأدى  ال��ن��ب��وي، 
ال�����ش��ري��ف��ة، ك��م��ا ت�����ش��رف ب��ال�����ش��الم على 
ر�شول الله �شلى الله عليه ��شلم، �على 

�شاحبيه ر�شوان الله عليهما.
االأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  زار  ذل��ك  عقب 
حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز، م�شجد قباء، 

�اأدى ركعتي حتية امل�شجد.
عنايتها  �البذل  التفاين  بكل  اململكة  �توؤكد 
التامة باحلرمني ال�شريفني �قا�شديهما كنهج 
را�شخ �شّنه امللك عبد العزيز، رحمه الله، �يف 
امللك  ال�شريفني  احلرمني  خلادم  الزاهر  العهد 
�شلمان بن عبدالعزيز ��شمو االأمري حممد بن 
�شلمان بن عبدالعزيز �يل العهد رئي�س جمل�س 
الله - جتلت االهتمامات  ال��وزراء - حفظهما 
امل�شجد  ت��اري��خ  يف  تو�شعة  اأك���ر  اإمت���ام  يف 
�يف  التاريخية،  امل�شاجد  �تطوير  النبوي، 
ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  م�شر�ع  مقدمتها 
اأك��ر  ال��ع��زي��ز الإجن����از  امل��ل��ك �شلمان ب��ن ع��ب��د 
تو�شعة مل�شجد قباء �تطوير املنطقة املُحيطة 

به، �الذي اأطلقه �شمو �يل العهد. 

المدينة المنورة- واس
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القيادة تهنئ رئيس بنغالديش 
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»سوق الحب«
إحياء لذاكرة التاريخ
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اأدى ال�شالة يف الرو�شة ال�شريفة 
ولي العهد يزور المسجد النبوي ومسجد قباء

باهتمام ومتابعة مبا�شرة من القيادة 
عناية تامة بالمسجد النبوي وراحة المصلين والزائرين

البالد - المدينة المنورة 
حتتل املدينة املنورة مكانة عظيمة يف قلوب 
امل�شلمني وهي من اأقد�س الأماكن لدى امل�شلمني 
بعد مكة املكرمة، ومن هذا املنطلق ظهر الهتمام 
لدى  وقا�شديهما،  ال�شريفني  باحلرمني  البالغ 
ال�شعودية وذلك  العربية  ولة الأمر يف اململكة 
اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  عهد  منذ 
امللوك  باأبنائه  وم���رورًا  الله-  رحمه   - �شعود 
اإىل عهد خادم  الله - و�شوًل  ال��ررة - رحمهم 
عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
اآل �شعود - حفظه الله - ويج�ّشد هذا الهتمام 
املقد�شة  وامل�شاعر  ال�شريفني  احل��رم��ني  واق��ع 
الأر����س  م�����ش��ارق  يف  امل�شلمون  يلم�شه  ال���ذي 

ومغاربها يف موا�شم العمرة واحلج كل عام.
ويف العهد الزاهر خلادم احلرمني ال�شريفني 
امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، و�شاحب 
بن  �شلمان  ب��ن  حم��م��د  الأم����ر  امل��ل��ك��ي  ال�شمو 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  عبدالعزيز 
اإمتام  يف  الهتمامات  جتلت   - الله  حفظهما   -
لرفع  النبوي  امل�شجد  تاريخ  يف  تو�شعة  اأك��ر 
طاقته ال�شتيعابية اإىل مليوين م�شل مع نهاية 
عظيما،  اإ�شالميا  حدثا  ليمثل  امل�شروع،  اأعمال 
 2030 ال�شعودية  روؤي��ة  �شمن  به  يحظى  وما 
التي تهدف لإتاحة الفر�شة لأكر عدد ممكن من 

امل�شلمني لزيارة امل�شجد النبوي 
 ومل يقت�شر اهتمام القيادة الر�شيدة - اأيدها 
الله - بامل�شجد النبوي بل امتد لي�شمل امل�شاجد 
التاريخية واملواقع املرتبطة بال�شرة النبوية، 
ال�شمو  �شاحب  اأعلن  ال��زاه��ر  العهد  ه��ذا  ويف 
عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد  الأم��ر  امللكي 
رئي�س  ال�����وزراء  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال��ع��ه��د  ويل 

جمل�س ال�شوؤون القت�شادية والتنمية - حفظه 
تاريخ م�شجد  تو�شعة يف  اأك��ر  اإط��الق   ،- الله 
 - ووّج��ه  ب��ه،  املُحيطة  املنطقة  وتطوير  قباء، 
خ��ادم  با�شم  امل�����ش��روع  بت�شمية   - ال��ل��ه  حفظه 
احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز 

اآل �شعود - اأّيده الله -.
املنورة  املدينة  منطقة  م�شاجد  حظيت  كما 
ب��اه��ت��م��ام م�����ش��روع الأم����ر حم��م��د ب��ن �شلمان 
مرحلته  يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل�����ش��اج��د  ل��ت��ط��وي��ر 
باملنطقة،  م�شاجد  اأرب��ع��ة  �شم  حيث  الثانية، 
�شورة  لأق��رب  واإعادتها  عليها  احلفاظ  بهدف 
على  احلفاظ  عن  ف�شاًل  الأ�شلية،  حالتها  اإىل 

رونقها  وا���ش��ت��ع��ادة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة،  خ�شائ�شها 
وجمالياتها القدمية.

المدينة المنورة- واس
بن  �شلمان  ب��ن  حممد  الأم���ر  امللكي  ال�شمو  �شاحب  زار 
امل�شجد  اأم�س،  ال��وزراء،  العهد رئي�س جمل�س  عبدالعزيز ويل 
ت�شرف  كما  ال�شريفة،  الرو�شة  يف  ال�شالة  واأدى  النبوي، 
بال�شالم على ر�شول الله �شلى الله عليه و�شلم، وعلى �شاحبيه 

ر�شوان الله عليهما.
احلرم  و�شوله  ل��دى  العهد  ويل  �شمو  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
النبوي، معايل الرئي�س العام ل�شوؤون امل�شجد احلرام وامل�شجد 
ال�شدي�س،  الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز  ال�شيخ  النبوي 
واأ�شحاب الف�شيلة اأئمة وخطباء وم�شاعدي الرئي�س ل�شوؤون 

امل�شجد النبوي.
عقب ذلك زار �شاحب ال�شمو امللكي الأمر حممد بن �شلمان 
بن عبدالعزيز، م�شجد قباء، واأدى ركعتي حتية امل�شجد. وكان 
يف ا�شتقبال �شموه ويل العهد لدى و�شوله م�شجد قباء، مدير 
عام فرع وزارة ال�شوؤون الإ�شالمية والدعوة والإر�شاد باملدينة 
املنورة الدكتور وجب بن علي العتيبي، واإمام وخطيب م�شجد 
موؤذين  وكبر  الرحيلي،  الله  �شليم  بن  �شليمان  الدكتور  قباء 
م�شجد قباء ال�شيخ اأحمد ح�شن بخاري. رافق �شمو ويل العهد 

�شاحب  من  كل  قباء،  وم�شجد  النبوي  للم�شجد  زيارته  خالل 
اأمر  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  في�شل  الأم��ر  امللكي  ال�شمو 
�شعود  الأمر  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  املنورة،  املدينة  منطقة 
بن خالد الفي�شل نائب اأمر منطقة املدينة املنورة، و�شاحب 
عبدالعزيز  بن  فهد  بن  حممد  بن  تركي  الأم��ر  امللكي  ال�شمو 
امللكي  ال�شمو  ال��وزراء، و�شاحب  الدولة ع�شو جمل�س  وزير 

الأمر عبدالعزيز بن تركي الفي�شل وزير الريا�شة، و�شاحب 
ال�شمو امللكي الأمر �شعود بن �شلمان بن عبدالعزيز، و�شاحب 
وزير  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  خالد  الأم��ر  امللكي  ال�شمو 
الدفاع، ومعايل ع�شو هيئة كبار العلماء امل�شت�شار يف الديوان 
واأ�شحاب  ال�شرثي،  نا�شر  بن  �شعد  الدكتور  ال�شيخ  امللكي 
الأمر حممد  امللكي  ال�شمو  ال��وزراء.  وغادر �شاحب  املعايل 

الوزراء،  رئي�س جمل�س  العهد  عبدالعزيز ويل  بن  �شلمان  بن 
مغادرته  لدى  �شموه   ، وكان يف وداع  املنورة  املدينة  اأم�س، 
ال�شمو  �شاحب  ال���دويل،  عبدالعزيز  بن  حممد  الأم��ر  مطار 
منطقة  اأم��ر  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  في�شل  الأم��ر  امللكي 
املدينة املنورة، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمر �شعود بن خالد 

الفي�شل نائب اأمر منطقة املدينة املنورة.

اأكر تو�شعة مل�شجد قباء وتطوير حُميطه وامل�شاجد التاريخية 

م�شروع ح�شاري تنموي
رؤى المدينة .. وجهة إسالمية وثقافية عصرية

140 مليار ريال لالقت�شاد املحلي و93 األف وظيفة
البالد - المدينة المنورة

عمالقة  وم�شاريع  �شريعة  وتقنية  واجتماعية  اقت�شادية  تطورات  اململكة  ت�شهد 
للن�شاط  جديدة  جم��الت  فتح  اإىل  امل�شاريع  هذه  من  كل  �شتوؤدي  مناطقها  بجميع 
روؤية  مع  يتما�شى  مبا  القت�شادية  التنمية  ودفع  عمل،  فر�س  وخلق  القت�شادي، 

ال�شعودية 2030.
على  ثابتة  بخطى  اململكة  مناطق  من  كمثيالتها  مت�شي  املنورة  املدينة  ومنطقة 
طريق البناء التنموي والعمل الدوؤوب خلدمة �شكانها من خالل امل�شاريع التنموية 
املتوا�شلة التي ل حُت�شى ،م�شتهدفة رفاهية املواطن وحتقق ازدهاره متا�شًيا مع 
روؤية ال�شعودية 2030، ومن تلك امل�شاريع م�شروع روؤى املدينة الذي ُينفذ �شرق 
امل�شجد النبوي ال�شريف بعد اأن اأعلن �شاحب ال�شمو امللكي الأمر حممد بن �شلمان 
رئي�س  والتنمية  القت�شادية  ال�شوؤون  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن 
البنية  اأعمال  اإط��الق   - الله  حفظه   - العامة  ال�شتثمارات  �شندوق  اإدارة  جمل�س 
التحتية واملخطط العام للم�شروع الذي تطوره وتنفذه �شركة روؤى املدينة القاب�شة 
العقاري يف  بالتطوير  تعنى  التي  العامة  ال�شتثمارات  ل�شندوق  بالكامل  اململوكة 

املدينة املنورة.
جلهود  تفعياًل  العاملية،  املعاير  اأعلى  على  تنفيذه  يتم  ال��ذي  امل�شروع  وياأتي 
ال�شعودية  روؤي��ة  م�شتهدفات  وفق  الواعدة  القطاعات  لتطوير  الهادفة  ال�شندوق 
مما  معتمر،  مليون   30 ا�شت�شافة  لتي�شر  ال�شتيعابية  الطاقة  رفع  يف   2030
الرحمن  ل�شيوف  املقدمة  اخلدمات  مب�شتوى  الرتقاء  على  اململكة  حر�س  يعك�س 
باملدينة املنورة بو�شفها وجهة اإ�شالمية وثقافية ع�شرية.

اإجمالية  م�شاحة  على  ُي��ق��ام  ال��ذي  امل�����ش��روع  ويتميز 
األ��ف   47 اإن�����ش��اء  ي�شتهدف  و  م2،  مليون   1،5 ب���  تقدر 
واملناطق  املفتوحة  ال�شاحات  اإىل  اإ�شافة  �شيافة،  وحدة 
اخل�شراء التي تي�شر و�شول الزوار اإىل امل�شجد النبوي 

ال�شريف.
ويهدف امل�شروع الذي �شيوفر اأكرث من 93 األف وظيفة 
مبا�شرة وغر مبا�شرة وي�شيف ما ل يقل عن 140 مليار 
املقدمة  باخلدمات  الرت��ق��اء  اإىل  املحلي  لالقت�شاد  ري��ال 

ل�شيوف الرحمن والعمار والزوار باملدينة املنورة.
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القيادة تهنئ رئيس بنغالديش

مب���ن���ظ���وم���ة ف�����ري�����دة م���ت���ك���ام���ل���ة، 
من  مبا�شر  واه��ت��م��ام  وبتوجيهات 
و�شمو  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
 ، ال��ل��ه  حفظها  الأم����ني،  ع��ه��ده  ويل 
للعناية  م�شاريعها  اململكة  توا�شل 
وقا�شديهما،  ال�شريفني  باحلرمني 
وجهودها الكبرية على مدار ال�شاعة 
ل�شيوف  ال��ت��ام��ة  ال��رع��اي��ة  ل��ت��ق��دمي 
اأداء  يف  وتفانيًا  اع��ت��زازًا  الرحمن، 
تعاىل  ال��ل��ه  �شرفها  ال��ت��ي  ر�شالتها 
وامل�شلمني،  الإ���ش��ام  خدمة  يف  بها 
�شبيل  يف  والنفي�س  ال��غ��ايل  وب���ذل 
امللك  املوؤ�ش�س  �شّنه  نهج  وهو  ذل��ك، 
عليه  و�شار  الله،  رحمه  عبدالعزيز، 
م��ن ب��ع��ده اأب���ن���اوؤه امل��ل��وك ال���ررة، 
اأف�شل  ت��اأم��ني  على  للعمل  ن��را���ش��ًا 

�شبل الرعاية وح�شن ال�شيافة.
 وت��اأت��ي زي���ارة �شمو الأم���ري حممد 
ب��ن ���ش��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ويل 
ال��ع��ه��د رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء، 
ال�شريف،  النبوي  للم�شجد  اأم�����س، 
باملقد�شات  الدائمة  للعناية  تاأكيدًا 
والرعاية ملايني امل�شلني والزائرين 
خال �شهر رم�شان املبارك، وخطط 
وم�����ش��روع��ات ال��ت��ط��وي��ر ال�����ش��ام��ل 
يف  ذلك  ويتج�شد  املنورة،  باملدينة 
املدينة"  "روؤى  احل�شاري  امل�شروع 
على  ال��ت��ام  احل��ر���س  يج�شد  ال���ذي 
املقدمة  الرتقاء مب�شتوى اخلدمات 
امل���ن���ورة،  امل��دي��ن��ة  وزوار  ل�����ش��ك��ان 
وثقافية،  اإ�شامية  وجهة  بو�شفها 
م���ع اله���ت���م���ام امل��م��ت��د ب��امل�����ش��اج��د 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وامل����واق����ع امل��رت��ب��ط��ة 
هذا  يتوج  حيث  النبوية،  بال�شرية 
العهد الزاهر عمق ر�شالة هذا الوطن 
الغايل، واأولوياته الق�شوى يف اأداء 

هذا ال�شرف العظيم.

رسالة عظيمة
كلمة

دعوة واشنطن إلى تحمل 
مسؤولياتها تجاه جرائم إسرائيل

 البالد - الرياض
اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  بعث 
�شعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س حممد عبداحلميد، رئي�س 
جمهورية بنغادي�س ال�شعبية، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقال باده. 
التمنيات  واأط��ي��ب  التهاين  اأ���ش��دق  ع��ن  امل��ف��دى،  امللك  واأع���رب 
جمهورية  و�شعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�����ش��ع��ادة  بال�شحة 

بنغادي�س ال�شعبية ال�شقيق، اطراد التقدم والزدهار.
بن  �شلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وب��ع��ث   
عبدالعزيز اآل �شعود، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، برقية 
جمهورية  رئي�س  عبداحلميد،  حممد  الرئي�س  لفخامة  تهنئة، 

بنغادي�س ال�شعبية، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقال باده.
واأ�شدق  التهاين  اأطيب  عن  العهد،  �شمو ويل  وعر 
لفخامته،  وال�شعادة  ال�شحة  مبوفور  التمنيات 
وحلكومة و�شعب جمهورية بنغادي�س ال�شعبية 

ال�شقيق، املزيد من التقدم والزدهار.

في رسالة خليجية إلى بلينكن:

المملكة تدين 
حرق مصحف 
في كوبنهاغن

البالد - الرياض
بن  �شلطان  للتنمية  ال�شعودي  لل�شندوق  التنفيذي  الرئي�س  التقى 
�شفري  ب��ال��ري��ا���س،  ال�����ش��ن��دوق  مقر  يف  اأم�����س  امل��ر���ش��د،  عبدالرحمن 

جمهورية بنني لدى اململكة اآدم باغودو زكاري والوفد املرافق له.
التي  الإمنائية  والرامج  امل�شروعات  اللقاء،  خال  اجلانبان  وناق�س 
ميّولها ال�شندوق ال�شعودي للتنمية واجلاري تنفيذها يف جمهورية 
بنني، بالإ�شافة اإىل بحث �شبل تعزيز التعاون الإمنائي بني اجلانبني 
الجتماعي  النمو  يف  ت�شهم  التي  التنموية  القطاعات  خمتلف  يف 

والزدهار القت�شادي يف بنني.
ال�شندوق  اململكة عر  تقدمها  التي  التنموية  ال�شفري اجلهود  وثّمن 
امل�شروعات والرامج الإمنائية  للتنمية من خال متويل  ال�شعودي 

ل�شعب  الأ�شا�شية  واخلدمات  التحتية  البنية  تطوير  يف  ت�شهم  التي 
يف  اململكة  به  تقوم  ال��ذي  الفاعل  ال��دور  اأهمية  اإىل  م�شرًيا  بنني، 

التنمية الدولية.
ي�شار اإىل اأن اململكة قدمت منذ عام 2008م 6 قرو�س تنموية مي�ّشرة 
من خال ال�شندوق ال�شعودي للتنمية لتمويل 5 م�شروعات وبرامج 
105 مايني دولر، وذلك  اإمنائية يف جمهورية بنني بقيمة تتجاوز 
يف قطاعات ال�شحة والتعليم والنقل واملوا�شات والطاقة وقطاعات 
منحتني  ال�شعودية  العربية  اململكة  تخ�شي�س  اإىل  بالإ�شافة  اأخ��رى، 
جلمهورية بنني بقيمة 8 مايني دولر من خال ال�شندوق لدعم الأمن 
الرنامج  اآثار اجلفاف عر  املائية واحلد من  امل�شادر  املائي وتوفري 

ال�شعودي حلفر الآبار والتنمية الريفية يف اأفريقيا.

ِبنين تثمن دعم المملكة للمشروعات اإلنمائية

البالد - الرياض
وزير  ت�شريحات  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  اأدانت 
بلدة  ب��اإزال��ة  �شموتريت�س  بيزالل  الإ�شرائيلي  املالية 
حوارة من الوجود وت�شريحاته التي ُتنكر حقيقة وجود 

ال�شعب الفل�شطيني.
واأكد الأمني العام للمجل�س جا�شم حممد البديوي، اأن وزراء 

خارجية دول املجل�س ، بعثوا بر�شالة م�شرتكة 
اإىل اأنتوين بلينكن، وزير اخلارجية بالوليات 
ت�شريحات  اأدان��ت  والتي  الأمريكية،  املتحدة 

وزير املالية الإ�شرائيلي بحق الفل�شطينيني.
جت�شيدًا  تاأتي  الر�شالة  اأن  العام  الأم��ني  وبني 
ملوقف قادة دول جمل�س التعاون، ب�شاأن ق�شية 
وامل�شلمني  ال��ع��رب  ق�شية  كونها  فل�شطني، 
الأوىل، موؤكدًا على ما ورد يف البيان اخلتامي 

ملجل�س  ال����وزاري  للمجل�س  ال�155  ل��ل��دورة 
التعاون، الذي عقد يف 22 مار�س 2023م، ب�شاأن دعم جمل�س 
الأرا�شي  جميع  على  الفل�شطيني  ال�شعب  ل�شيادة  التعاون 
الفل�شطينية املحتلة منذ يونيو )حزيران( 1967م، وتاأ�شي�س 
ال�شرقية،  القد�س  وعا�شمتها  امل�شتقلة  الفل�شطينية  الدولة 
و�شمان كافة احلقوق امل�شروعة لل�شعب الفل�شطيني ال�شقيق، 

ورف�س ال�شتيطان يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة.

املوقف  على  ال��ث��ن��اء  ت�شمنت  ال��ر���ش��ال��ة  اإن  ال��ب��دي��وي  وق���ال 
للوليات  ودعوتهم  الت�شريحات،  لهذه  الراف�س  الأم��ريك��ي 
املتحدة اإىل حتمل م�شوؤولياتها يف الرد على كافة الإجراءات 
وحث  الفل�شطيني،  ال�شعب  ت�شتهدف  التي  والت�شريحات 
الإدارة الأمريكية اأي�شا على القيام بدورها للتو�شل اإىل حل 
عادل و�شامل ودائم لل�شراع يقوم على مبادئ القانون الدويل 
وم���ب���ادرة ال�����ش��ام ال��ع��رب��ي��ة، مب��ا يف ذل���ك حق 
دولة  قيام  يف  امل�شروع  الفل�شطيني  ال�شعب 
1967م،  ح���دود  على  م�شتقلة  فل�شطينية 

عا�شمتها القد�س ال�شرقية.
و����ش���دد الأم�����ني ال���ع���ام ع��ل��ى اإدان������ة جمل�س 
التعاون للت�شريحات املت�شاعدة والنتهاكات 
مبا  الفل�شطيني،  ال�شعب  �شد  الإ�شرائيلية 
فيها اجلرائم التي ارتكبت موؤخرًا يف مدينة 
وبورين  ح��وارة  بلدات  ويف  جنني،  وخميم 
من  ع��دد  �شحيتها  راح  وال��ت��ي  وغ��ريه��ا،  القبلية  وع�����ش��رية 
ال�شهداء وع�شرات اجلرحى، وهدم املنازل وتدمري املمتلكات، 
الوجود  وا�شتهداف  املبارك  الأق�شى  امل�شجد  قد�شية  وانتهاك 
طابعها  تغيري  وحم���اولت  ال��ق��د���س،  مدينة  يف  الفل�شطيني 
بالأماكن  والرتتيبات اخلا�شة  ال�شكانية  القانوين وتركيبتها 

املقد�شة الإ�شامية.

البالد - الرياض
اإدان���ة  ع��ن  اخل��ارج��ي��ة  اأع��رب��ت وزارة 
ال�شعودية  العربية  اململكة  وا�شتنكار 
جمموعة  به  قامت  ما  العبارات  باأ�شد 
ال�����دمن�����ارك م����ن ح���رق  م���ت���ط���رف���ة يف 
ال�����ش��ف��ارة  اأم����ام  ال�����ش��ري��ف  للم�شحف 

الرتكية يف كوبنهاغن.
وت����وؤك����د امل��م��ل��ك��ة �����ش����رورة ت��ر���ش��ي��خ 
والح���رتام،  والت�شامح  احل���وار  قيم 
ورف�س كل ما من �شاأنه ن�شر الكراهية 

والتطرف والإق�شاء.

تدشين برنامجي التمور واإلفطار في بنغالديش

دكا- واس
ممثلة  والإر���ش��اد  وال��دع��وة  الإ�شامية  ال�شوؤون  وزارة  د�شنت 
البنغادي�شية  العا�شمة  يف  اململكة  ب�شفارة  الدينية  بامللحقية 
جمهورية  ل��دى  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  �شفري  بح�شور  دك��ا 
بنغادي�س ال�شعبية عي�شى بن يو�شف الدحيان، برناجمي خادم 
الفاخرة  التمور  وتوزيع  ال�شائمني  لتفطري  ال�شريفني  احلرمني 

مل�شلمي بنغادي�س مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك.
وي�شتهدف برنامج تفطري ال�شائمني 56 األف �شائم يف جمهورية 
الفاخرة  التمور  اإىل برنامج توزيع  اإ�شافة  ال�شعبية،  بنغادي�س 
التي وجه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل 

�شعود � حفظه الله �، باإقامتها يف �شهر رم�شان املبارك، يف اإطار 
ال�شوؤون الإ�شامية يف خدمة  الدعم امل�شتمر الذي تقدمه وزارة 

امل�شلمني حول العامل، ل�شيما ما يت�شل بهذا ال�شهر الف�شيل.
ح�شر حفل التد�شني عدد من امل�شوؤولني ومن�شوبو ال�شفارة 
الدبلوما�شيني،  من  كبري  وع��دد  بنغادي�س،  يف  وامللحقية 
عروا  الذين  اجلامعات  وروؤ�شاء  الإ�شامية  وال�شخ�شيات 
ال��رن��ام��ج  ه���ذا  تنفيذ  ع��ل��ى  اململكة  حل��ك��وم��ة  �شكرهم  ع��ن 
اأنحاء  جميع  يف  وخدمتهم  امل�شلمني  ب�شوؤون  والهتمام 
والثواب  الأج��ر  يكتب  اأن  وج��ل  عز  امل��وىل  �شائلني  العامل، 

للقيادة الر�شيدة و�شعبها.

حق الشعب 
الفلسطيني في قيام 

دولته وعاصمتها 
القدس الشرقية
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البالد ـ جدة

اخلريي"  ال��ري��ح  "ب�ساط  فعالية  ال��ي��وم  تنطلق 

22، وتنظمها املوؤ�س�سة اخلريية  ال�  يف ن�سختها 

للرعاية ال�سحية املنزلية "نرعاك"، �سمن فعاليات 

اأكرث  مب�ساركة  جدة،  يف  1444ه�  لعام  رم�سان 

من 170 عار�سًا من خمتلف اأنحاء العامل، واأكرث 

�سوبر  ج��دة  مبركز  وذل��ك  ممثلة،  دول��ة   15 م��ن 

 6 ط��وال  للزوار  اأب��واب��ه  املعر�ض  وي�سرع  دوم. 

ويومني  لل�سيدات،  اأي��ام   4 منها  خ�س�ض  اأي���ام، 

�سي�ستمتعون  الذين  والعائالت،  الأ���س��رة  لكامل 

مب�ساركات وا�سعة تدل على مكانة املعر�ض ومدى 

الإقبال الكبري الذي يحظى به "ب�ساط الريح" كل 

الت�ساميم  واأح��دث  املنتجات  اأرق��ى  لعر�ض  ع��ام 

واملنتجات الدولية.

22" مب�ساركة  اخل��ريي  ال��ري��ح  "ب�ساط  وت��رز 

ل��ه��ا،  الأوىل  مت��ث��ل  اأوزب��ك�����س��ت��ان  جل��م��ه��وري��ة 

وحر�ست اأن تكون م�ساركة متنوعة حتمل البعد 

الأوزب��ك��ي  املجتمع  وجت�سيد  والفني  الثقايف 

وموروثها  خمزونها  على  ال�سوء  ت�سليط  بهدف 

الثقايف والجتماعي الغزير واملتنوع.

هو  اخلريي"  ال��ري��ح  "ب�ساط  معر�ض  اأن  يذكر 

م��ع��ر���ض ���س��ن��وي ت��ن��ظ��م��ه امل��وؤ���س�����س��ة اخل��ريي��ة 

جدة  مبدينة  "نرعاك"  املنزلية  ال�سحية  للرعاية 

الرامج  لدعم  ريعه  ويعود  2000م،  ع��ام  منذ 

وُيعد  املوؤ�س�سة،  عليها  ت�سرف  ال��ت��ي  اخل��ريي��ة 

ال�سيدات  للقاء  �سنويًا  الأول  امل�ستقطب  املعر�ض 

املحلية  الت�ساميم  اأحدث  على  للتعرف  والعوائل 

ليكون  امل�ساحبة،  الن�ساطات  خالل  من  والعاملية 

ال�سرق  اأ�سواق  من�سة عر�ض لأف�سل معرو�سات 

الأو�سط الفاخرة.

انطالق
 فعالية بساط
الريح الخيري

منظومة التفويج تعمل على مدار ال�ساعة

البالد � مكة المكرمة
النبوي  وامل�سجد  احلرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  تقدم 

خالل  من  احل��رام  الله  بيت  لقا�سدي  اخل��دم��ات  واأف�سل  اأرق��ى 

العربات اليدوية املجانية والعربات الكهربائية.

عبدالله  امليدانية  لل�سوؤون  التنقل  خدمات  اإدارة  وكيل  واأو�سح 

يف  املجانية  العربات  تقدم  التنقل  خدمات  اإدارة  اأن  اجلهني، 

تتواجد  حيث  احل���رام،  امل�سجد  وخ��ارج  داخ��ل  خمتلفة  مواقع 

خارج امل�سجد احلرام عربات يدوية جمانية، وتوجد يف ال�ساحة 

للزائر  تقدم  عربٍة   2000 وعددها  وال�سبيكة،  وجياد  ال�سرقية 

واملعتمر، يعمل عليها موظفون لدفع العربات على مدار ال�ساعة، 

م�سيفًا اأن العربات الكهربائية تتواجد يف دور امليزان الأول يف 

عدة مواقع يف ال�ساحة ال�سرقية وال�سبيكة وجبل ال�سفا وج�سر 

جياد و�سلم الأرقم واملروة، وعددها "1300" عربة كهربائية.

وامل�سجد  احل��رام  امل�سجد  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  هياأت  كما 

النبوي ممثلة بوكالة التو�سعة ال�سمالية 120 م�سلى بالتو�سعة 

من  مبنظومة  جم��ه��زة  احل���رام  للم�سجد  اجل��دي��دة  ال�سعودية 

اخلدمات امليدانية واخلطط املنهجية واملعدات الآلية والكوادر 

الب�سرية من مهند�سني وفنني ومراقبني وعمالة يعملون على مدار 

�سهر  املعتمرين وامل�سلني خالل  اأجل راحة و�سالمة  ال�ساعة من 

رم�سان املبارك، كما خ�س�ست الرئا�سة عددًا من الأبواب للدخول 

الله-  واخلروج وهي الباب الرئي�سي باب امللك عبدالله -رحمه 

 ،175  ،112،173  ،106  ،104 رقم  والأب���واب   ،100 رقم 

176، من اجلهة ال�سمالية، والأبواب رقم 114، 116، 119، 
 ،165  ،162 رقم  والأبواب  الغربية،  اجلهة  من   123  ،121
169 من اجلهة ال�سرقية، خلدمة كافة املحاور املوؤدية للتو�سعة 

ال�سعودية الثالثة بامل�سجد احلرام.

اإىل ذلك خ�س�ست وكالة التفويج واإدارة احل�سود بالرئا�سة العامة 

500 موظف ميداين  ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي 

موؤهل ومدرب على مهام تنظيم دخول وخروج وتنّقل املعتمرين 

وم�سارات  ممرات  عر  وذلك  احل��رام،  امل�سجد  داخل  والزائرين 

واأبواب ُخ�س�ست خلدمتهم ووفق معايري ون�سب تراعي اخلطط 

اإىل  اإ�سافة  احلرام،  امل�سجد  قا�سدي  توافد  واأوق��ات  الت�سغيلية 

تفويج امل�سلني اإىل امل�سليات املخ�س�سة عر كوادر ب�سرية لديها 

امل�سلني  وتوجيه  احل�سود  كثافة  مع  للتعامل  الكافية  اخل��رة 

ح�سب الأماكن الأقل كثافة لتجنب حدوث ازدحام.

عبد  بن  ري��ان  املهند�ض  للتفويج  العامة  الإدارة  مدير  واأو�سح 

بامل�سجد  احل�سود  واإدارة  التفويج  منظومة  اأن  �سقطي  الكرمي 

امل�سلني  ح��رك��ة  لتنظيم  ���س��اع��ة   24 م���دار  ع��ل��ى  تعمل  احل����رام 

التقارير  واإع��داد  للتفويج،  امليدانية  اخلطط  وفق  واملعتمرين 

لالأعمال  الالزمة  واملحا�سر  والإيجابيات  باملالحظات  والرفع 

�سيما  ل  احل�سود،  حركة  �سال�سة  ل�سمان  دوري  ب�سكل  امليدانية 

توافدًا كبريًا من  ي�سهد  الذي  املبارك  �سهر رم�سان  خالل مو�سم 

قا�سدي امل�سجد احلرام.

تفعيل  يوا�سلون  احلرام  بامل�سجد  التفويج  من�سوبي  اأن  واأبان 

خمتلف الدرا�سات واملقرتحات التطويرية والرامج واملبادرات 

خلطة  املنا�سبة  التفويج  حلول  و�سع  يف  وت�سخريها  النوعية 

اخلطط  ح�سب  وامل�سليات  امل�سارات  حتديد  خالل  من  الوكالة 

الت�سغيلية وحماكاتها ميدانيًا على خمتلف املواقع.

 عربات كهربائية خلدمة

قا�سدي البيت احلرام

البالد ـ جدة

ر�سدت اأمانة حمافظة جدة خالل الأيام الأوىل من 

�سهر رم�سان املبارك، عددًا من خمالفات الب�سطات 

الع�سوائية بنطاق بلدية جدة اجلديدة، وذلك �سمن 

المتثال  وزي��ادة  لتح�سني  امليدانية  الرقابة  حملة 

لال�سرتاطات ال�سحية. واأو�سح رئي�ض بلدية جدة 

اجلديدة حيدر اآل حاب�ض، اأن الفرق الرقابية نفذت 

جولت مكثفة مع بداية ال�سهر الكرمي ملكافحة البيع 

التي  املواقع  يف  الرم�سانية"  "الب�سطات  اجلائل 

ت�سهد تواجد الباعة فيها حيث متكنت من ر�سد 18 

ب�سطة ع�سوائية، وذلك �سمن جهودها يف احلمالت 

الرقابية ملنع املخالفات واحلد من الظواهر ال�سلبية 

ال�سكنية خالل مو�سم  الأحياء  الطرق وداخل  على 

تعاون  جدة  اأمانة  وثّمنت  املبارك.  رم�سان  �سهر 

املواطنني واملقيمني يف حت�سني اخلدمات بالإبالغ 

عن املخالفات من خالل تطبيق بلدي اأو عر املركز 

املوحد خلدمة البالغات 940.

 أمانة جدة تتعقب
البسطات العشوائية

إبداعات األسر المنتجة بمبادرة دعم الحرفيات

مختص: الصوم يقوي المناعة ويحمي المفاصل

البالد � جدة  
امل�سغولت  يف  اإبداعاتها  اأحدث  منتجة،  �سعودية  اأ�سرة   14 قدمت 

والأع��م��ال  واملن�سوجات  والعطور  ال�سعبية  وامل��اأك��ولت  اليدوية 

احل��رف��ي��ة وال��ت��ح��ف والإك�����س�����س��وارات، اأم�����ض خ���الل م��ب��ادرة دع��م 

العايل  ال�سعودي  الثقايف  املعهد  نظمه  الذي  احلرفيات  اخلريجات 

املنتجة  الأ���س��ر  لرعاية  اخلريية  اجلمعية  مع  بالتعاون  للتدريب، 

الثقايف  باملعهد  ال��ت��دري��ب  م��دي��رة  وك�سفت  ج���دة.  يف  "منتجة" 
ال�سعودي العايل اأماين بدوي اأن الهدف الأ�سا�سي للمبادرة هو دعم 

وتدريب وتنمية مهارات اخلريجات احلرفيات يف جمالت متنوعة، 

لتنفيذ ومتكني  "ن�سعى  العمل، وقالت:  �سوق  ومتكينهن من دخول 

الأ�سر املنتجة يف هذه الرامج وامل�ساريع التي مُتكنهم من ا�ستخراج 

وثيقة ممار�ض حريف التي متنحها وزارة املوارد الب�سرية والتنمية 

وحتقيق  الذات  على  والعتماد  �سغرية  م�ساريع  لفتح  الجتماعية، 

روؤية  مع  متا�سيًا  واملجتمع  الأ�سرة  على  بالنفع  يعود  م��ادي  دخل 

اخلريجات  ومتكني  دعم  اأهمية  على  و�سددت   ."2030 اململكة  

اأن�سطتها  اأرحب، وتعرف  اآفاق  لتنطلق نحو  املنتجة  اجلدد والأ�سر 

وتعزي  ال�سعودي،  القت�ساد  يف  م�ساهمتها  زي��ادة  بهدف  املختلفة 

التي  اليدوية  ال�سناعات  اإح��ي��اء  يف  بفاعلية  امل�ساركة  يف  دوره��ا 

متثل اإرثًا تاِريِخّيًا وهوية وطنية، ونوهت باأن الأ�سر املنتجة تعتر 

جزءًا مهمًا من مكونات منظومة الإنتاج والعمل التي تهدف الدولة 

وقطاعاتها املختلفة واجلمعيات اخلريية على تاأهيلها، وحتويلها من 

اأ�سر م�ستقبلة للم�ساعدات اإىل اأ�سر منتجة قادرة على العمل والإبداع 

وت�سويق منتجاتها للح�سول على مورد مايل ثابت واأرباح جمزية، 

ملجتمع  توؤ�س�ض  التي   2030 اململكة  روؤية  مرتكزات  على  ِا�ْسِتنادًا 

فعال ومنتج.

البالد � جدة  
�سياء  ال��دك��ت��ور  العظام  وه�سا�سة  ال��روم��ات��ي��زم  طبيب  اأك���د 

ملواجهة  و�سيلة  اأق���وى  يعتر  ال�����س��وم  اأن  ح�سني،  احل���اج 

تقوية  يف  دوره  بجانب  املفا�سل،  واآلم  اجل�سم  التهابات 

املناعي،   اجل��ه��از  ي��ق��وي  ال�سيام  اإن  اإذ  اجل�سم،  مناعة 

َواأَْي�سًا  بالدم،   ال�سكر  م�ستويات  خف�ض  على  فيعمل 

ارتفاع  من  ويقلل  ال��دم،  �سغط  تنظيم  على  يعمل 

الل��ت��ه��اب يف  تقليل  ب��ج��ان��ب  ال��ك��ول�����س��رتول، 

اجل�����س��م، واحل����د م���ن اخل���ط���ورة امل��رت��ب��ط��ة 

ال�سوم  فوائد  من  وتابع:  القلب.  باأمرا�ض 

زيادة فر�ض التخل�ض من الوزن الزائد، وذلك ب�سبب التغريات التي 

حتدث يف اأج�سامنا عندما ل ناأكل لفرتة طويلة، فتتغري م�ستويات 

الهرمونات يف اأج�سامنا، مما يجعل الو�سول اإىل الدهون املخزنة 

اجل�سم،  يف  الأن�سولني  م�ستويات  تنخف�ض  واأي�سا  �سهولة،  اأكرث 

وهذا الأمر يحفز حرق الدهون، كما اأنه ي�ساعد الفرد على ا�ستهالك 

د.  ودع��ا  الغذائي.  التمثيل  عملية  ويعزز  اأق��ل،  ح��راري��ة  �سعرات 

وهي:  جوانب  ثالثة  على  الرتكيز  اإىل  الروماتيزم  مر�سى  �سياء 

الأدوية، والأطعمة، والريا�سة، فالأدوية يجب عدم اإيقاف تناولها، 

الإفطار،  اأخذ احلبوب بعد  اإذ ميكن  اأوقاتها،  وبالتاأكيد يتم تغيري 

بتناول  املر�سى  فُين�سح  الطعام،  ناحية  وم��ن  ال�سحور،  وقبل 

الأطعمة الغنية باملواد امل�سادة لالأك�سدة، والتي تقاوم اللتهابات، 

وحتد من فر�ض الإ�سابة بها، وميكنهم تناول املزيد من الوجبات 

اإىل  واخل�سار  والع�سائر،  الفاكهة،  اإ�سافة  طريق  عن  ال�سحية 

اأما  والكربوهيدرات،  ال��ده��ون،  من  والتقليل  الغذائي،  نظامهم 

ممار�سة  يف  بال�ستمرار  املر�سى  فُين�سح  بالريا�سة،  يتعلق  ما 

�سالة  ومُتثل  امل��ر���ض،  ن�ساط  ع��دم  ح��ال  يف  الريا�سية  التمارين 

الرتاويح مترينًا ريا�سيًا حركيًا، وهي حتافظ على ليونة املفا�سل. 

"ب�سكل عام املر�سى خمتلفون  وخل�ض الدكتور �سياء اإىل القول: 

يف مر�سهم وا�ستجابتهم للعالجات، وبالتايل فاإن �سيامهم يتوقف 

على نوع مر�سهم وقرار الطبيب وو�سعهم ال�سحي".



صداقة حقيقية .. وأخرى »إلكترونية« جافة عابرة
ال�سداقة اإحدى اأهم العالقات الإن�سانية النبيلة التي يقيمها 
اإىل  ي�سعى  بطبيعته  فالإن�سان  حوله،  الآخ��ري��ن  مع  الفرد 
ويحر�سون  اهتماماته  ي�ساطرونه  اأ�سخا�ص  مع  التوا�سل 
بحلها  مبادرين  م�سكالته  اإىل  وي�ستمعون  م�ساعدته  على 
ابن  ملقدمة  وف��ق��ًا  فالإن�سان  الأزم����ات،  وق��ت  معه  وواق��ف��ن 

خلدون "حيوان اجتماعي بطبعه ..... اإلخ". 
وهي عالقة بن �سخ�سن اأو اأكرث يف ال�سراء وال�سراء تقوم 
على الود والثقة والإخال�ص والتكاتف والن�سيحة ال�سادقة 
وغريه  وتخلو من امل�سلحة واملجاملة وحب الذات والق�سد 
ال�سيء واخليانة وغريها، وهي مهمة يف حياة الفرد التي 
اإذ لبد من �سديق يقف  ال�سعبة  ال�سدة والأوق��ات  تعرتيها 
اإىل جانبه موؤازرًا وموا�سيًا له، فمن من النا�ص ل يحتاج اإىل 

�سديق يقف يكون �سندًا له ويعينه يف م�سكالت حياته ؟.

اآماله  ي�ساطره  �سديق  دون  العي�ص  ي�ستطيع  ل  الإن�سان   
اأ���س��راره،  ب��ل حتى  اإل��ي��ه همومه واأح��زان��ه  واآلم���ه ويبث 
والظفر ب�سديق حقيقي هو كنز يجب احلفاظ عليه، ولها 
اإذ  تقلل من الإح�سا�ص بوحدة الفرد  وعربها  فوائد جمة 
يت�ساطر الأ�سدقاء جتاربهم وما مر عليهم من مواقف يف 
حياتهم وفق مفاهيم ومبادئ م�سرتكة كما تعمل ال�سداقة 
على الرتقاء باأداء الفرد فالأفراد الذين يحظون ب�سداقات 
ت�ساهم  كما  اأعمالهم  يف  اأف�سل  م��ردودات  يحققون  جيدة 
امل�ساركة  وتتيح  للفرد  واجل�سدية  الوجدانية  ال�سحة  يف 
من  والتقليل  ال�سعادة  واإ�سفاء  الأ�سدقاء  مع  والتفاعل 
خا�سة  �سحيًا  الفرد  وتنمي  واحلزن  بالنعزالية  ال�سعور 

الأطفال وغريه.  
اإن تداعيات و�سائل التوا�سل الجتماعي قد ان�سحبت على 

ال�سداقة جراء  مفهوم  تاأثر  وقد  الجتماعية  العالقات  كافة 
موازية  اإلكرتونية  �سداقة  هنالك  واأ�سحت  الو�سائل  هذه 
لل�سداقة الواقعية احلقيقية، بيد اأن هذا النوع من ال�سداقة 
)�سداقة النت( هو �سطحي عابر ل ميكن مقارنته بال�سداقة 
احلقيقية، اإذ اإنها حتفل بالكثري من الغ�ص واخلداع والكذب 
ويعوزها  وامل��ج��ام��الت  ال��ن��ف��اق  وي�سوبها  والب���ت���زاز  ب��ل 
التي  اجل�سدي  احل�سور  ولغة  املبا�سر  التوا�سل  عن�سر 
اإىل  ا�ستنادًا  والعبارات  للكلمات  احلقيقية  املقا�سد  تو�سح 
ال�سوت والنظر وغريه، كما اأن ر�سائلها  م�سطنعة وجافة 
تداعيات  ال�سداقة  ي�ساحب هذه  ما  الأحا�سي�ص وغالبًا  من 
مع  ب�سيط   ب�سبب  لها  واإنهاء   حممودة   "اإلكرتونية" غري 

عدم الإح�سا�ص ب�سداقة حقيقية واقعية.
ال�سديق  اختيار  يف  التمحي�ص  اأهمية  اإىل  الإ�سارة  بقيت 

للو�سول اإىل �سديق حقيقي، �سديق يكون م�ساندًا �سديقه 
احل�سنة  بالنية  ي��ربر  �سديق  ال�����س��راء،  قبل  ال�سراء  يف 
اأخطاء �سديقه ويلتم�ص العذر اإذا اأُخطيء يف حقه، �سديق 
نتحدث اإليه كاأننا نتحدث اإىل اأنف�سنا ونف�سي اإليه بال�سر 
�سديق  بخالف  �سيعلمه،  غ��ريه  اأح��د  األاّ  موقنون  ونحن 
�سديقًا.  يتخذه  من  على  حُت�سى  ل  التي  مب�ساره  ال�سوء 
وقال  جاهل".  �سديق  من  خري  عاقل  "عدو  قيل  وق��دمي��ًا 

املتنبئ يف ذات املعنى: 
ومن العداوة ما ينالك نفعه   ومن ال�سداقة ما ي�سر ويوؤمل

باحثة وكاتبة �سعودية

د. جواهر بنت عبد العزيز النهاري
@J_alnahari

حكاية السيارات الصينية
الق�سبي  ماجد  التجارة  ملعايل وزير  يح�سب 
موقفه ال�سارم مع وكالء ال�سيارات ال�سينية 
على  م�سددًا  بهم  اجتمع  حينما  �سهور،  قبل 
الذين  ال�سعودين  املواطنن  حماية  اأهمية 
ال�سنع  �سينية  ���س��ي��ارات  ب�����س��راء  ق���ام���وا 
وواج����ه����وا م�����س��اك��ل م���ت���ع���ددة يف ���س��ي��ان��ة 
غيار  قطع  توفري  على  بالعمل  �سياراتهم.. 
فقد  ال�سينية،  ال�سيارات  وكالت  لدى  كافية 
قام معاليه بدعوة تلك الوكالت بتوفري قطع 
ال��وزارة  ف��اإن  واإل  لل�سيانة  ال��الزم��ة  الغيار 
املواطنن  حلماية  م�سددة  اج��راءات  �ستتخذ 

من ا�ستهتار تلك الوكالت.
وقبل اأ�سابيع تردد اأن الوزارة اأتخذت اإجراًء 
التي واجه  الوكالت  تلك  �سارمًا �سد احدى 
ع��م��الوؤه��ا ���س��ع��وب��ة يف ت��وف��ر ق��ط��ع ال��غ��ي��ار 
ا�سترياد  وق��ف  وه��و  ل�سياراتهم،  ال��الزم��ة 
���س��ي��ارات ج��دي��دة ل��ت��ل��ك ال��وك��ال��ة م��ا مل يتم 
معاجلة م�ساألة نق�ص قطع الغيار لل�سيارات، 
ب�سراء  تورطوا  الذين  باملواطنن  اأ�سر  مبا 

تلك ال�سيارات.
ولعل من املهم يف هذا ال�سدد اأن تقوم الوزارة 
اإج���راءات  بفر�ص  امل��و���س��وع  ه��ذا  مبعاجلة 
�سارمة علي تلك الوكالت حماية للمواطنن 
الذين عانوا ول يزالوا من م�سكلة عدم اهتمام 
وكالء ال�سيارات ال�سينية بتوفري قطع الغيار 
زي��ارة  ول��ع��ل  ���س��ي��ارات��ه��م،  ل�سيانة  ال��الزم��ة 
�سرق  الواقعة  ال�سيارات  تلك  �سيانة  لور�ص 
املتوقفة  ال�سيارات  حجم  ع��ن  تك�سف  ج��دة 
قطع  ل�سترياد  انتظارًا  ال�سيانة  ور�ص  اأمام 
لهذه  الوكالت  هذه  معظم  وجتاهل  غيارها، 
اأ�سحاب  معاناة  ف��اق��م  ال���ذي  الأم���ر  امل�سكلة 
تلك ال�سيارات وبع�سهم يعتمد على ال�سيارة 
اطفاله  نقل  او  لعمله  وال��ذه��اب  تنقالته  يف 

ملدار�سهم مبا ي�سكل م�سكلة.
والأمل كبري يف اهتمام معايل وزير التجارة 
بهذه امل�سكلة والعمل على معاجلتها ب�سورة 
ال�سيارات  وك���الء  جت��اه��ل  م��ن  للحد  عاجلة 
فر�ص  ال����وزارة  علي  ك��ان  ورمب���ا  ال�سينية 
ي�ستورده  ما  حجم  علي  تعتمد  معينة  ن�سبة 
كل  علي  ت�سرتط  ب��اأن  ال�سيارات  من  الوكيل 
الغيار  قطع  م��ن  معينة  ن�سبة  توفري  وكيل 
الوكيل  ا�ستورده  ما  حجم  مع  يتنا�سب  مبا 
الج����راء  ه���ذا  و�سيق�سي  ال�����س��ي��ارات،  م��ن 
من  كبرية  �سريحة  منها  تعاين  م�سكلة  على 

املواطنن الذين ا�سرتوا تلك ال�سيارات.
ولعل من املفيد يف هذا ال�سدد اأن ن�سري اإىل اأن 
�سناعة ال�سن لل�سيارات حديثة العهد ورمبا 
�سبب  ي��ك��ون  وق��د  ال��الزم��ة  ل متتلك اخل���ربة 
حققتها  التي  العالية  النمو  ن�سبة  هو  امل�سكلة 
�سناعة ال�سيارات ال�سينية وهي اأمور ينبغي 

درا�ستها من الوزارة، ملعاجلة الزمة.

 كاتب �سحفي 
وم�ست�سار حتكيم دويل

حممد بكر �سندي 

@mbsindi

مجلس استشاري للتعليم األهلي
يو�سف  الأ���س��ت��اذ  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  ق���رار  ���س��در 
الأهلي  للتعليم  ا�ست�ساري  جمل�ص  بت�سكيل  البنيان 
عدد  وع�سوية  معاليه  وبرئا�سة  التعليم  وزارة  يف 
م�ستثمري  من  ع�سوًا   23 ح��وايل  يبلغ  الأع�ساء  من 
الأه��ل��ي  للتعليم  الوطنية  واللجنة  الأه��ل��ي  التعليم 
الأهلي  والتعليم  للتدريب  الوطنية  اللجنة  ورئي�ص 
ذات  وال���وزارات  التعليم  وزارة  م�سوؤويل  من  وع��دد 
العالقة املبا�سرة بالتعليم الأهلي. وجاء هذا القرار مع 
امل�ستثمرون  انتظرها  التي طاملا  القرارات  من  �سل�سلة 
يعمل  وه��و  توليه  منذ  البنيان  الوزير  اأن  واحلقيقة 
قال  وكما  الروؤية،  يواكب  مبا  والتغيري  التطوير  على 
ما  �سهرين  الوزير يف  لقد حتقق مع هذا  الزمالء  اأحد 
وناأمل  الله  �ساء  ما  �سنوات،  يف  غ��ريه  مع  يتحقق  مل 
املجل�ص  ت�سكيل  ويحتل  ق��دم��ًا،  وال�سري  ال�ستمرار 
الأهمية الأكرب عند امل�ستثمرين �سغارهم وكبارهم ذلك 
اأنه يعني م�ساركة التعليم الأهلي يف �سنع القرار الذي 
معايل  مع  نتوق،  واإليه  نحلم  به  كنا  ما  وه��ذا  يخ�سه 
تفكري  ذا  لوزير  اجلزيل  فال�سكر  احللم  حتقق  البنيان 

متجدد وروؤية ثاقبة، كنت اأقول �سابقًا لن ينفع لوزارة 
اإل من تدرج يف ميادين التعليم فجاء البنيان  التعليم 
وك�سر هذا العتقاد فمنذ توليه وهو يبهرنا بطموحه 
الرتبية  واأه���ل  امل�ستثمرين  وط��م��وح��ات  يتفق  ال��ذي 
امل�ستثمرين  اأن  يعني  املجل�ص  هذا  ت�سكيل  والتعليم. 
خارجها  ك��ان��وا  اأن  بعد  ال�����س��ورة  داخ���ل  �سيكونون 
القطاع   حتديات  وي�ستعر�سون  حاجتهم  �سيو�سحون 
قادمة  ي�سرية  فرتة  خالل  واأتوقع  به  الرتقاء  بهدف 
�سيتحقق للتعليم الأهلي ما كان اأ�سبه بالأحالم  فيكفينا 
اأن وزيرنا  فهم لعبة التعليم واأم�سك بخيوطها مبهارة 
اأهلها ويبحث بدقة  الفنان احلكيم يتق�سى الأمور من 
���س��ورى بينكم( وم��ع  ي��وؤم��ن��ون ب)اأم���رك���م  ه��و مم��ن 
يف  الكبرية  ثقتنا  ومع  ال�ست�ساري  باملجل�ص  فرحتنا 
ي�سم  املجل�ص  اأن  امللفت  من  اأنه  اإل  وتوجهاته  معاليه 
12 م�ستثمرًا ن�سفهم فقط من اللجنة الوطنية للتعليم 
الأهلي والتي مت انتخاب اأع�سائها من امل�ستثمرين على 
م�ستوى اململكة لذا فهم ميثلون القطاع متثياًل حقيقيًا 
هم  حملوا  من  وهم  قرب  عن  املتاعب  لم�سوا  من  فهم 

ال�سابق  يف  �سوتهم  لكن  �سنوات  من  الأهلي  التعليم 
مهما ارتفع يبقى بال تاأثري يذكر.

قوية  اعتبارية  جلنة  الأهلي  للتعليم  الوطنية  اللجنة   
ومعوقاته  مبفا�سله  عارفة  القطاع  تفا�سيل  بكل  ملمة 
كورونا  فيها  اأدخلته  التي  الأنفاق  من  خروجه  وطرق 
والبريوقراطية ولن تقوم للقطاع قائمة ولن ينه�ص اإل 
اإذا كان للجنة الوطنية دور بارز يف القرارات اخلا�سة 
به واأن تكون الأكرثية يف اأي جلنة تخ�سه، وقد لحظنا 
اأنه لن يكون  يف ت�سكيل املجل�ص الذي فرح به اجلميع 
لت�سويت اأع�ساء اللجنة الوطنية تاأثري لو مت الت�سويت 
على اأي قرار ل ي�سب يف م�سلحة التعليم الأهلي نظرًا 
الأع�ساء.  اختيار  مت  كيف  اأدري  فال  املحدود.  لعددهم 
املن�ساآت  يف  الأك��رب  امل�ستثمرين  ن�سبة  اأن  روع��ي  وهل 
ال�سغرية واملتو�سطة؟ وهم من تعرف اللجنة الوطنية 
معاناتهم والتحديات التي تكاد تغرق اأن�سطتهم. اأمتنى 
التعليم  يخ�ص  ق��رار  كل  يخ�سع  اأن  الوزير  معايل  من 
الأدري  فهي  الوطنية  اللجنة  م��ع  ل��ت��دار���س��ه  الأه��ل��ي 

والأ�سدق والأقرب مالم�سة للواقع.. ودمتم.

@almethagم�ستورة الوقداين
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ياأتي  وال��وق��ار..  ال�سكينة  معه  ويجلب  رم�سان  �سهر  ياأتي 
وتاأتي  رم�سان  ياأتي  الف��ط��ار..  فرحة  معه  وت��اأت��ي  رم�سان 
ويجلب  رم�سان  ياأتي  الأ�سحار..  يف  والوتر  الرتاويح  معه 
�سكينة  يف  ونحن  رم�سان  ياأتي  وال�ستقرار..  الهدوء  معه 

واطمئنان.. ياأتي رم�سان ونحن يف اأمن واأمان.
فيه..  والعمل  اإنتاجيته  واأك��رث  الكرمي،  ال�سهر  هذا  اأجمل  ما 
املرء مت�سعًا لإجناز  تت�ساعف فيجد  الوقت يف رم�سان  بركة 

الأعمال يف نهار رم�سان حيث الهدوء والطماأنينة.
نهار رم�سان فر�سة عظيمة للحركة والعمل حيث الوقت يكون 
مباركًا، ويختفي الزدح��ام.. املوفقون من تراهم يعملون يف 
والذكر  للعبادة  ليله  يف  ويتفرغون  فينجزون،  رم�سان  نهار 

وال�سالة والتالوة والت�سبيح والتهليل.
ول ي���درك ب��رك��ة ال��ع��م��ل يف ن��ه��ار رم�����س��ان ���س��وى امل��وف��ق��ون 
امل�سددون، اأما من يق�سي نهار رم�سان يف النوم فقد فوت على 
فاجل�سم يف  ال�سوم وفوائده..  وِحَكم  ِحكمة  من  كثريًا  نف�سه 

حال ال�سيام يكون ن�سيطًا والنف�ص هادئة وال�سكينة متحققة.
اإنه �سهر يف العام يعود فيمنحنا دعوة �سادقة ل�ستغالل نهار 
رم�سان وترك النوم فيه، وجعل ليله للنوم والهدوء وال�سكينة 

عادات  النا�ص  قلب  الأخ��رية  العقود  يف  املنزل..  يف  والبقاء 
وليله  والنوم  للك�سل  نهاره  ف�سار  عِقب  على  راأ���س��ًا  رم�سان 
لل�سهر وال�سخب.. وق�سى معظم �ساعات الليل يف ازدحامات 
ل �سهر رم�سان من  مرورية وجولت يف ت�سوقية.. ملاذا حتواّ
كونه �سهر عبادة اإىل �سهر اأكل و�سرب ِب�َسرٍه. حتى �سار التجار 
يبيعون فيه اأ�سعاف ما يبيعونه يف الأحد ع�سر �سهرًا الأخرى 
ليكون  رم�سان  �سهر  يعود  اأن  يف  اأم��ٌل  هناك  هل  العام..  من 
تراويح  النهار..  يف  ودرا���س��ة  وعمل  �سوم  ال�سهور  كباقي 
وتهجد ونوم و�سكينة يف الليل.. ملاذا �سار التباهي باملوائد 
اأوىل من الت�سابق اإىل امل�ساجد.. لو حتدث رم�سان عما اأُحِدَث 
ل ال�سيام  فيه، ماذا �سيقول؟ الغريب العجيب اأن البع�ص يحمِّ
اإنها دعوة  كل تبعات انفعالته واإخفاقاته وك�سله وتقاع�سه.. 
من كاتبه لكي نخرج من �سهر رم�سان بعادات اإيجابية �سحية، 
نف�سية، انفعالية، وحياتية.. ليكن �سهر رم�سان فر�سة لتجديد 

حياتنا من كل اجلوانب نحو الأف�سل.

مشوار

وعاد رمضان

اإبراهـيـم العـقــيـلي
@ogaily_wass

ل��ق��د ت��غ��ريت ج���وان���ب ع���دي���دة م���ن احل���ي���اة ن��ت��ي��ج��ة لإدخ����ال 
تغريت  املا�سية.  القليلة  العقود  خالل  الرقمية  التكنولوجيا 
على  التنفيذيون  الأع��م��ال  رج���ال  بها  ي�سرف  ال��ت��ي  ال��ط��رق 
القيادة  الرقمية. تتطلب  للثورة  موظفيهم ب�سكل كبري نتيجة 
النا�ص  اإىل  التحدث  على  القدرة  اأك��رث من جم��رد  الأي��ام  ه��ذه 
البيانات  تقييم  كيفية  فهم  يعد  امل�ساكل.  حل  كيفية  ومعرفة 
الر�سائل  لن�سر  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  وا�ستخدام 
الت�سويقية وبناء العالقات مع العمالء اأو املوظفن اأمرًا بالغ 

الأهمية اأي�سًا.
 لطاملا كان اإلهام الآخرين لتقدمي كل ما لديهم واإدراك اإمكاناتهم 
الكاملة يف �سميم القيادة. ومع ذلك، يف البيئة الرقمية املتقدمة 
قدرة  اإن  متامًا.  جديدًا  ُبعدًا  ال�سلوكيات  هذه  اتخذت  اليوم، 
القائد على ا�ستخدام البيانات ب�سكل فعال، وتعظيم ال�ستفادة 
جمموعة  مع  الفعال  والتوا�سل  التكنولوجية،  املن�سات  من 

متنوعة من املكونات اأمر بالغ الأهمية لنجاحهم.
على  وت��اأث��ريه��م  �سمعتهم  م��راع��اة  اأي�����س��ًا  ال��ق��ادة  على  يجب   
الآخرين من حولهم. عندما يتعلق الأمر باحلفاظ على �سمعة 
اأن  مبكان  الأهمية  فمن  اليوم،  الرقمي  الع�سر  يف  اإيجابية 
يراقب القادة املحادثات عرب الإنرتنت حولهم وعن املوؤ�س�سات 

و�سائل  من  كبري  ب�سكل  القادة  ي�ستفيد  قد  يراأ�سونها.  التي 
التوا�سل الجتماعي يف هذا ال�سدد لأنها تتيح لهم التوا�سل 
مع الأع�ساء املوؤثرين يف جمتمعاتهم ومواجهة الق�سايا امللحة 

وجهًا لوجه عند ال�سرورة.
على  كبري  ب�سكل  اأي�����س��ًا  احل���ايل  ال��ي��وم  يف  ال��ق��ي��ادة  تعتمد   
حتليالت البيانات. القادة الذين ميكنهم اتخاذ خيارات طويلة 
الأجل بناًء على معلومات دقيقة ل يقدرون بثمن لأي �سركة. 
ب�سرعة  البيانات  من  كبرية  كميات  معاجلة  على  القدرة  تعد 

تاأثري  كيفية  حول  ا�ستنتاجات  وا�ستخال�ص  �سحيح  وب�سكل 
اأم��رًا  الأج��ل  طويلة  ال�سركة  ا�سرتاتيجية  على  البيانات  هذه 
�سوق  يف  التناف�سية  اأعمالهم  ق��درة  على  للحفاظ  �سروريًا. 
اليوم، يحتاج قادة اليوم اإىل اأن يكونوا قادرين على التفكري 

ب�سكل نقدي ب�ساأن البيانات ال�سخمة.
 تغري معنى اأن تكون قائدًا فعاًل يف الع�سر احلديث ب�سكل 
فعالة  القيادة  تكون  لكي  ال�سابقة.  بالعقود  مقارنة  كبري 
دراية  على  القادة  يكون  اأن  يجب  اليوم،  الأعمال  بيئة  يف 
ذلك  يف  مب��ا  اجل��دي��دة،  امل��ه��ارات  م��ن  متنوعة  مبجموعة 
ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي للت�سويق والتوا�سل 
مع العمالء واملوظفن، وتف�سري حتليالت البيانات، واإن�ساء 
يف  الجت��اه��ات  ور�سد  مقنعة،  �سخ�سية  جتارية  عالمات 
جمالت تخ�س�سهم. على الرغم من اأن تطوير هذه القدرات 
يتطلب وقتًا وجهدًا وتفانيًا، اإل اأنه يوؤتي ثماره على املدى 
تفيد  اأحكام  اإ�سدار  على  القائد  قدرة  يح�سن  لأنه  الطويل 
اليوم  بيئة  يف  القادة  يتمتع  املطاف،  نهاية  يف  اأعمالهم. 
خالل  م��ن  فرقهم  لتوجيه  اأك���رب  بفر�سة  ال��ت��ط��ور  �سريعة 
التغيري اإذا كانوا مواكبن للتطورات التكنولوجية وجهود 

التحول الرقمي.

التقنيات الجديدة والقيادة

بدر ال�سيباين
@jebadr
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اأكد على بناء قطاع متكامل ورائد عامليًا..النا�صر: 

بني  م�صرتك  م�صروع  وهي  للبرتوكيميائيات"،  هواجني  اأرامكو  "�صركة  تعمل 

باجنني  وجمموعة   %  51 نورينكو  وجمموعة   %  30 ال�صعودية  اأرام��ك��و 

ال�صناعية 19 %، على تطوير م�صروع جممع جرينفيلد. 

 واأكد رئي�س اأرامكو ال�صعودية وكبري اإدارييها التنفيذيني، املهند�س اأمني ح�صن 

النا�صر، اإن ال�صركة حتر�س على اأن تكون م�صدرا �صامال للطاقة والكيميائيات 

التنمية عالية  البعيد و�صمان ا�صتمرار  الطاقة يف ال�صني على املدى  اأمن  لدعم 

للم�صفاة  البناء  اأعمال  لبدء  نهائية  اتفاقيات  توقيع  اإىل  م�صريا  فيها،  اجل��ودة 

وجممع برتوكيماويات يف مقاطعة لياونينغ.   واأو�صح يف كلمته خالل منتدى 

اإمداداتها  م�صاعفة  على  ذل��ك  �صبيل  يف  تعمل  ال�صركة  اأن  ال�صيني،  التنمية 

الكربون، ومواد كيميائية قليلة  لل�صني، والتي ت�صمل كذلك منتجات منخف�صة 

االنبعاثات.  واأ�صار اإىل وجود فر�صة مربحة لبناء قطاع تكرير وبرتوكيماويات 

متكامل ورائد عامليًا بني الطرفني، مع الرتكيز ب�صكل خا�س على التحويل العايل 

ال�صركة  اأعمال  تو�صعة  خطط  من  كجزء  كيميائية  مواد  اإىل  مبا�صرة  لل�صوائل 

االأو�صع نطاقًا لتحويل ال�صوائل اإىل مواد كيميائية.  واأكد املهند�س اأمني النا�صر 

لل�صركات  املتعددة واجلذابة  الفر�س  على  االأمثلة  من  يعد  التعاون  هذا  اأن  اإىل 

مبّينًا  وغريها،  الطاقة  جماالت  من  متنوعة  جمموعة  يف  اململكة،  يف  ال�صينية 

اأن ال�صركة تعمل على نطاق اأو�صع يف تطوير مواد متقدمة واأكرث ا�صتدامة مثل 

تلك التي تعتمد على البوليمرات والكربون ال�صتكمال املواد التقليدية، مع تقليل 

لتحقيق  ت�صورهما  يف  ت�صرتكان  وال�صني  اأرامكو  اأن  وذكر  املرتفعة.   تكلفتها 

م�صتقبل الطاقة، الفتا اإىل اأن الطرفني يريان اأن م�صادر الطاقة التقليدية يجب اأن 

تعمل بالتوازي مع امل�صادر احلديثة خالل العقود القادمة، واأنه ال ميكن حتقيق 

اأهداف اال�صتدامة البيئية على ح�صاب اأمن الطاقة، كما اأنهما تفكران معا للعقود 

القادمة.  واأ�صار النا�صر اإىل اأن ال�صركة جتري تقييمًا لدخولها يف م�صاريع الغاز 

الطبيعي امل�صال، وتعمل بثبات على اإ�صافة طاقة كربونية اأقل،  باالعتماد على 

الطاقة  وم�صادر  الكهربائي  والوقود  الزرقاء  واالأمونيا  االأزرق  الهيدروجني 

انبعاثا خا�صة يف ظل  اأكرث كفاءة واأقل  ، وتطوير حمركات �صيارات  املتجددة 

�صيطرة ال�صيارات ذات املحركات التقليدية على الطرق لبع�س الوقت. 

تعتزم اأرامكو ال�صعودية و�صركاوؤها، بدء اأعمال البناء يف م�صفاة متكاملة 

وجممع برتوكيميائيات يف �صمال �صرق ال�صني، يف الربع الثاين من العام 

2026. وقالت يف  بالكامل بحلول عام  يتم ت�صغيله  اأن  احلايل، متوقعة 

النفط  لقيم  من  يوميًا  برميل  اآالف   210 اإىل  ي�صل  ما  �صتوّرد  اإنها  بيان 

اخلام اإىل املجمع، فيما تبلغ الطاقة االإنتاجية للم�صفاة 300 األف برميل 

مليون طن مرتي   1.65 �صنوية  للبرتوكيميائيات بطاقة  يوميًا، ومعماًل 

من االإيثيلني و2 مليون طن مرتي من البارازايلني.

البالد - الظهران

أرام��كو ت��شيد
مصفاة ومجمع بتروكيماويات في الصين

مؤشر السوق
على  االأح���د،  جل�صة  ال�صعودي،  ال�صوق  موؤ�صر  اأن��ه��ى 

نقطة   10459 عند  ليغلق   ،%  0.1 بن�صبة  ارت��ف��اع 

االإجمالية  قيمتها  بلغت  تداوالت  و�صط  نقطة(،   +13(

ال�صعودية،  زي��ن  �صهم  و�صعد  ري��ال.  مليار   4.1 نحو 

�صهما  هبط  فيما  ري��ال،   11.84 عند   %  10 بن�صبة 

اخلدمات االأر�صية، واخلليجية العامة، عند 22 ريااًل

حملة رقابية
الدائمة ملراكز اخلدمة وحمطات  التنفيذية  اللجنة  نفذت 

2023م،  لعام  ال�صاملة االأوىل  الرقابية  الوقود، احلملة 

مبختلفة  م��دي��ن��ة،   17 يف  وق���ود  حمطة   720 ب��زي��ارة 

املنتجات  ج��ودة  م��ن  التاأكد  بهدف  اململكة،  م��ن  مناطق 

 2290 من  اأك��رث  احلملة  ور�صدت  املتوفرة،  البرتولية 

خمالفة ومالحظة على عدٍد من مراكز اخلدمة واملحطات.

صادرات زراعية
اإلكرتونية  خدمة  والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  اأطلقت 

الزراعية  منتجاتهم  ت�صدير  من  املزارعني  متكن  جديدة 

املزروعة يف منطقة الدرع العربي، وذلك من خالل �صهولة 

من�صة  طريق  عن  منتجاتهم  ت�صدير  اإذن  على  احل�صول 

االإ�صهام بتحقيق  ي��وم واح��د، وذل��ك بهدف  » خ��الل  »من��ا 

م�صتهدفات القطاع الزراعي باململكة، ودعم املزارعني من 

خالل حتقيق بيئة اآمنة وحمفزة لال�صتثمار.

تمور نجران
ت�صهد حمال بيع التمور مبنطقة جنران حركة �صرائية 

ن�صطة خالل �صهر رم�صان املبارك لهذا العام. وحتر�س 

التمور  واأ���ص��ن��اف  اأن����واع  جميع  ت��وف��ري  على  امل��ح��ال 

لتتنا�صب مع خمتلف اأذواق ورغبات امل�صتهلكني، الذين 

يف�صل الكثري منهم التمر اخلال�س الذي يتميز بجودته 

ال�صكري  التمر  االآخ��ر  البع�س  يف�صل  فيما  وحالوته، 

واالأنواع االأخرى.

   

   

مليون ريال لمستفيدي سكني  925
البالد - الرياض 

يف  ري��ال  مليون   925 من  اأك��رث  العقارية  التنمية  �صندوق  اأودع 

ح�صابات م�صتفيدي "�صكني" من وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية 

واالإ�صكان و"ال�صندوق العقاري" ل�صهر مار�س 2023م، وذلك يف 

اإطار اجلهود املتوا�صلة لدعم امل�صتفيدين، حتقيًقا الأهداف برنامج 

االإ�صكان – اأحد برامج روؤية ال�صعودية 2030 – لرفع ن�صبة متلك 

املواطنني للم�صاكن اإىل 70 %. وبني الرئي�س التنفيذي لل�صندوق 

مار�س احلايل جرى  ل�صهر  الدعم  اإجمايل  اأن  ما�صي،  بن  من�صور 

تخ�صي�صه دعمًا الأرباح عقود برامج الدعم ال�صكني املتنوعة، م�صريًا 

منذ  �صكني  م�صتفيدي  ح�صابات  يف  اإيداعه  مت  ما  اإجمايل  اأن  اإىل 

اإعالن برنامج التّحول يف يونيو 2017م حتى مار�س 2023م، 

جتاوز 46.2 مليار ريال. واأو�صح بن ما�صي اأن ال�صندوق اأطلق 

خدمة  ووّف���ر  التمويلية،  املنتجات  حوكمة  م��ن  الثانية  املرحلة 

اإلكرتونية تتيح مل�صتفيدي منتج البناء الذاتي حتديث مراحل بناء 

منازلهم، يف �صياق حر�صه على ا�صتمرارية الدعم ال�صكني، ُم�صددًا 

على اأهمية التزام م�صتفيدي "البناء الذاتي" مبا�صرة مراحل بناء 

املعايري  وفق  لل�صكن  وجاهزيته  اإكماله  مراحل  ومتابعة  �صكنهم 

الهند�صية والفنية املعتمدة.

بكين - وكاالت  
قالت مديرة �صندوق النقد الدويل كري�صتالينا جورجيفا، اإن املخاطر 

موا�صلة  وتتطلب  تزايدت  قد  املايل  باال�صتقرار  حتدق  التي 

توخي احلذر رغم حتركات االقت�صادات املتقدمة لتهدئة 

�صيكون  2023م  عام  باأن  متوقعة  ال�صوق،  �صغوط 

عامًا اآخر مليئًا بالتحديات مع تباطوؤ النمو العاملي 

اإىل اأقل من 3 % ب�صبب تداعيات اجلائحة واحلرب 

يف اأوكرانيا وت�صديد ال�صيا�صة النقدية.

التنمية  منتدى  اأع��م��ال  خ��الل  كلمة  يف  واأ���ص��اف��ت 

لعام  اأف�صل  توقعات  وج��ود  مع  حتى  اأن��ه  ال�صيني 

2024م �صيظل النمو العاملي اأقل بكثري من متو�صطه 
التاريخي البالغ 3.8 %.

اإن  ج���ورج���ي���ف���ا  وق����ال����ت 

���ص��ان��ع��ي ال�����ص��ي��ا���ص��ات 

االق��ت�����ص��ادات  يف 

امل����ت����ق����دم����ة 

ت���ع���ام���ل���وا 

ب���������ص����ك����ل 

اأعقاب  يف  امل��ايل  باال�صتقرار  اأح��دق��ت  التي  املخاطر  م��ع  حا�صم 

احل��ذر،  وتوخي  اليقظة  اإىل  حاجة  هناك  تظل  لكن  بنوك  انهيار 

تقييم  على  ونعمل  التطورات  مراقبة  نوا�صل  ولذلك 

امل��ايل  اال���ص��ت��ق��رار  ع��ل��ى  املحتملة  ال��ت��داع��ي��ات 

العاملي، ال �صيما الدول منخف�صة الدخل ذات 

امل�صتويات املرتفعة من الديون.

االقت�صادي  ال��ت��ع��ايف  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 

منوا  ت�صجل  اأن  املتوقع  بال�صني،  القوي 

يف الناجت املحلي االإجمايل بنحو 5.2 % 

يف 2023م، يعطي بع�س االأمل لالقت�صاد 

ال�صني  حت��ق��ق  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  اإذ  ال��ع��امل��ي 

2023م،   عام  يف  العاملي  النمو  ثلث  وحدها 

م�صيفة باأن تقديرات ال�صندوق ت�صري اإىل اأن كل 

زيادة ب� 1 % يف منو الناجت املحلي 

االإج���م���ايل يف ال�����ص��ني ت���وؤدي 

اإىل زي��ادة 0.3 % يف منو 

االق��ت�����ص��ادات االآ���ص��ي��وي��ة 

االأخرى.

التعافي الصيني يعطي أماًل لالقتصاد العالمي
 حذرت من تداعيات االنهيارات البنكية.. جورجيفا:

البالد - جدة   
للتنمية،  االإ�صالمي  البنك  معهد  من  فنية  بعثة  قامت 

ملناق�صة  اأي���ام،  اأرب��ع��ة  ا�صتمرت  اأوزبك�صتان،  ب��زي��ارة 

ال��ب��الد،  يف  االإ���ص��الم��ي  التمويل  وم��ب��ادرات  م�صاريع 

بح�صور اأخ�صائي التمويل االإ�صالمي الرئي�صي يحيى 

خالد  االأول  االإ�صالمي  التمويل  اأخ�صائي  و  الرحمن 

يف  املحرز  التقدم  تقييم  على  البعثة  وتعمل  جواهر. 

اإط��ار  وجت��ري��ب  اأوزب��ك�����ص��ت��ان  يف  اجل��اري��ة  امل�صاريع 

التقييم القطري للتمويل االإ�صالمي ، وهو اأداة مطورة 

االإ�صالمي  امل��ايل  البيئي  النظام  بتقييم  ت�صمح  حديًثا 

االإ�صالمي  البنك  م�صاعدة  اإىل  التقييم  ما. ويهدف  لبلد 

االحتياجات  ومعاجلة  حتديد  يف  االإ�صالمية  للتنمية 

متويل  �صناعة  لبناء  االأع�صاء  للبلدان  االأولوية  ذات 

البنك  مع  اجتماعات  الفريق  وعقد  ناجحة.  اإ�صالمي 

وال�صناعة  اال�صتثمار  ووزارة  االأوزب��ك��ي  امل��رك��زي 

يتعلق  فيما  االآخ��ري��ن  امل�صلحة  واأ�صحاب  والتجارة 

امل�صرفية  للخدمات  وتنظيمي  قانوين  اإط��ار  ب��اإدخ��ال 

االجتماعات  وناق�صت  اأوزب��ك�����ص��ت��ان.  يف  االإ���ص��الم��ي��ة 

التعديالت الت�صريعية املقرتحة .

 تمويل إسالمي
لمشروعات بأوزبكستان

1
2210

300

3.65

آالف

ألف

مليون

برميل يوميًا للمجمع

برميل طاقة المصفاة

 طن بتروكيماويات

3
4

أه�������������مية
الم������������������شروع

 دعم مستدام
للطاقة في الصين اأرامكو  يف  والت�صويق  والكيميائيات  للتكرير  للرئي�س  التنفيذي  النائب  اأك��د 

ال�صيني  الطلب  �صيدعم  امل�صروع  هذا  اأن  القحطاين  يحيى  حممد  ال�صعودية، 

يف  ف��ارق��ة  عالمة  ميثل  اأن��ه  كما  الكيميائية،  واملنتجات  ال��وق��ود  على  املتزايد 

اإ�صرتاتيجيتنا للتو�صع امل�صتمر يف ال�صني واملنطقة ب�صكل عام والتي ُتعد حمركًاا 

نائب  اأف��اد  جهته  من  البرتوكيميائيات.  على  العاملي  للطلب  متزايد  ب�صكل  مهمًا 

املدير العام ملجموعة "نورينكو"، زو وين�صاو اأن هذه امل�صفاة ال�صخمة واملجمع 

النفط والبرتوكيميائيات  ال�صناعية وقطاع  الهيكلة  اإعادة  البرتوكيميائي يعزز 

لي�صبح اأقوى واأف�صل واأكرب، و�صيوؤدي امل�صروع دورًا مهمًا يف تعميق التعاون 

االقت�صادي والتجاري بني ال�صني واململكة، وحتقيق التنمية واالزدهار لكليهما.  

لهذا  اأن  فاي  جيا  وجمموعة"باجنني"،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأك��د   ، ال�صياق  يف 

اأهمية كبرية لت�صجيع زيادة املواد الكيميائية واملنتجات املتخ�ص�صة،  امل�صروع 

وتعزيز التكامل بني �صناعة التكرير والكيميائيات.

التنمية واالزدهار للمملكة والصين
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البالد - وكاالت
اأكد حلف �سمال الأطل�سي )الناتو( اأن تهديدات رو�سيا النووية 

الرئي�س  ت�سريحات  على  تعليقًا  وذل��ك  م�سوؤولة،  وغ��ر  خطرة 

جارتها  مع  اتفاقًا  ب��اده  اإب��رام  حول  بوتني،  فادمير  الرو�سي، 

بيارو�سيا لن�سر اأ�سلحة نووية تكتيكية على اأرا�سيها.

اإن احللف يراقب تهديدات رو�سيا  )الأحد(،  اأم�س  الناتو  وقال 

موقف  يف  تغرات  ي�سجل  مل  اأن��ه  اإىل  م�سرًا  كثب،  عن  النووية 

مو�سكو النووي تدفع احللف للتحرك.

وكان بوتني قال اأم�س الأول، اإن باده �سرتد على تزويد الغرب 

اأوكرانيا بقذائف اليورانيوم املن�سب، م�سرًا اإىل اأن رو�سيا متتلك 

الكثر من الأ�سلحة التي مل ت�ستخدمها بعد، معتربًا اأن اأولئك الذين 

ي�ستخدمون مثل هذه الأ�سلحة �سيعملون يف الواقع �سد �سعوبهم، 

اليورانيوم  ذخائر  اأن  اإىل  ولفت  امل��زروع��ة.  املناطق  ويلوثون 

اأ�سلحة  من  تعترب  ل  كييف  اإىل  الغرب  �سر�سلها  التي  املن�سب 

خطرة  فهي  وبالتايل  م�سعا،  غبارا  ترتك  لكنها  ال�سامل،  الدمار 

اأن مو�سكو ومين�سك  الرو�سي  الرئي�س  اأعلن  ياأتي ذلك فيما  جدًا. 

اأرا�سي بيارو�سيا،  اأ�سلحة نووية تكتيكية على  اتفقتا على ن�سر 

يف  الإن�ساء  قيد  الطائرات  لهذه  الازمة  املراب�س  اأن  اإىل  م�سرًا 

و�سدد  املقبل.  يوليو  من  اعتبارا  جاهزة  و�ست�سبح  بيارو�سيا، 

اأوكرانيا  اإمداد  اإعان بريطانيا نيتها  اأن �سبب هذه اخلطوة  على 

بذخرة اليورانيوم املن�سب، م�سرا اإىل اأن بيارو�سيا طلبت ن�سر 

اأ�سلحة نووية رو�سية على اأرا�سيها منذ فرتة طويلة.

الحت��اد  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة  م�����س��وؤول  اعترب  جهته،  م��ن 

الأوروبي، جوزيب بوريل، اأم�س، اأن ن�سر اأ�سلحة نووية رو�سية 

يف بيارو�سيا يهدد الأمن الأوروبي.

بيارو�سيا  ا�ست�سافة  اإن  تويرت  يف  ح�سابه  عرب  بوريل  وقال 

الرو�سية تعني ت�سعيدًا غر م�سوؤول وتهديدًا  النووية  لاأ�سلحة 

اإيقاف  مين�سك  باإمكان  يزال  ل  اأنه  على  م�سددًا  الأوروب��ي،  لاأمن 

تلك اخلطوة. كما اأكد ا�ستعداد الحتاد الأوروبي للرد بفر�س مزيد 

من العقوبات.

الناتو: تهديدات روسيا النووية خطيرة

البالد - وكاالت
يرتقب ال�سودانيون حًا قريبًا خال الأيام املقبلة بتكوين حكومة 

مدنية، بينما نبه رئي�س جمل�س ال�سيادة، عبد الفتاح الربهان، اإىل اأن 

املرحلة الراهنة يف الباد معقدة، ول ميكن جتاوزها ب�سهولة، اإل اأنه 

وقال  ال�سيا�سة.  يف  تتدخل  ل  اأمنية  وقوات  جي�س  لبناء  ال�سعي  اأكد 

تنظمها  التي  والع�سكري  الأمني  الإ�ساح  عمل  ور�سة  جل�سة  خال 

القوى املوقعة على التفاق الإطاري بالتعاون مع الآلية الثاثية، اأم�س 

)الأحد(، اإن القوات الأمنية ت�سعى لتمكني اأي �سلطة مدنية قادمة من 

ال�سعي  وجوب  على  م�سددًا  اإمرتها،  حتت  امل�سلحة  القوات  تكون  اأن 

اإىل بناء قوات اأمنية مهنية ووقف ا�ستغالها يف ال�سيا�سة، موؤكدا اأن 

القوات امل�سلحة لن تقف حجر عرثة اأمام اإ�ساح الدولة.

ودعا الربهان، القوى الراف�سة للعملية ال�سيا�سية اإىل الطاع على 

مقرتحات الإ�ساح الع�سكري والأمني، لفتًا اإىل اأنه �سيخدم التحول 

الدميقراطي يف الباد، فيما �سدد نائب رئي�س جمل�س ال�سيادة، وقائد 

اأن  وجوب  على  كلمته  يف  دقلو،  حمدان  حممد  ال�سريع،  الدعم  قوات 

يخرج ال�سودان من كل اأ�سكال الفو�سى، داعيا اإىل اأن ي�سمل الإ�ساح 

كافة اأجهزة الدولة. واأكد اأن هدف اجلميع الو�سول اإىل جي�س مهني 

ينظم  لقانون  وفقا  اأن�ساأت  ال�سريع  الدعم  ق��وات  اأن  م�سيفا  موحد، 

عملها. من جهته، حذر ممثل القوى املوقعة على التفاق الإطاري يف 

ال�سودان، خالد عمر يو�سف من وجود جهات عديدة تعمل للوقيعة بني 

املدنيني والع�سكريني. ونبه من فر�س ت�سنيف يق�سم الباد ملع�سكرين 

اأن حماولت  على  �سدد  كما  ت�سنيف م�سلل وزائ��ف،  يلتقيان وهو  ل 

الوطني  ال�سف  "تق�سيم  ب��ه��دف  م�ستمرة  الت�سنيف  ه��ذا  تر�سيخ 

الذي  امل�سروع  اأن  واأك��د  عامة".  ب�سورة  الباد  واإ�سعاف  واإ�سعافه 

قومي  مهني  قوي  حديث  جي�س  هدفه  اليوم  ال�سيا�سية  القوى  يجمع 

واحد موحد للباد.

البالد - وكاالت
الإقليمية  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  ت�ستمر  بينما 

ال�سيا�سي،  ماأزقها  من  ليبيا  اإخ���راج  اأج��ل  من 

اأمنيا مهمًا،  الليبية اجتماعًا  حتت�سن العا�سمة 

عبد  الليبي  اجلي�س  اأرك����ان  رئي�س  و���س��ل  اإذ 

الرزاق الناظوري اإىل طرابل�س، يرافقه اأع�ساء 

املباحثات  ا�ستكمال  اأج��ل  م��ن   5+5 جلنة  م��ن 

املا�سية  الأي����ام  خ��ال  تون�س  يف  ج��رت  ال��ت��ي 

برعاية الأمم املتحدة.

اأهم  اأن  اإىل  للحدث  وفقًا  م�سادر  واأ���س��ارت 

اإن�ساء  الجتماع هو  �ستناق�س يف  التي  امللفات 

واجلنوب  وال��غ��رب  ال�سرق  بني  م�سرتكة  ق��وة 

الجتماع  هذا  اأن  موؤكدة  النتخابات،  وتاأمني 

يلقى دعمًا اأمركيًا كبرًا.

احلايل،  ال�سهر  مطلع  �سابق  اجتماع  و�سم 

رئي�س الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية 

اأهمية  على  اأك��د  وال��ن��اظ��وري،  احل���داد،  حممد 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  توحيد  يف  قدما  امل�سي 

الليبية. كما اأعلن يف حينه ت�سكيل قوة م�سرتكة 

كخطوة اأوىل حلماية احلدود، وتبني م�سروع 

وط��ن��ي ل���س��ت��ي��ع��اب ال�����س��ب��اب واإدم���اج���ه���م يف 

موؤ�س�سات الدولة.

ت��وح��ي��د  اإع������ادة  حم���ادث���ات  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

ت  تعرثرّ كانت  الباد،  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

اأكرث من مرة، على الرغم من الدعم والو�ساطات 

الليبي.  بال�ساأن  املعنية  الأط��راف  من  الدولية 

وا�سطدمت بعدة عراقيل، اأهمها اخلاف حول 

اإىل  بالإ�سافة  للجي�س،  الأعلى  القائد  من�سب 

التخلي  امليلي�سيات  ورف�س  للثقة،  كامل  غياب 

عن �ساحها.

تشكيل
السودان.. حل قريب وجيش غير مسيسقوة مشتركة

اعتربها تهديدًا لاأمن الأوروبي
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»سوق الحب«
إحياء لذاكرة التاريخ

افتتح معايل اأمني املنطقة ال�سرقية اأم�س، مهرجان �سوق احلب بن�سخته الثالثة، والذي تنظمه اأمانة املنطقة يف 
اأحد الأ�سواق ال�سعبية مبدينة الدمام. وتت�سمن الفعاليات العديد من الأن�سطة املتنوعة، كما حتتوي على اأكرث من 

رم�سان. مو�سم  هوية  مع  متوافقة  عر�س  من�سة   22
وجتّول معاليه على اأركان املهرجان، مطلعًا على ما يحتويه من اأن�سطة وفعاليات متنوعة، ودورها يف اإحياء تاريخ 
الفعاليات  اأهمية مثل هذه  اإىل  ريًا  ُم�سِ ال�سياحي،  الوطنية واجلذب  املوروثات  ال�سعبية، واحلفاظ على  الأ�سواق 

املو�سمية يف املناطق املركزية للمدن، والتي ُت�سهم يف تن�سيط احلراك الجتماعي والقت�سادي والرتفيهي.

البالد � الدمام

واجلاليات  واملقيمون  املواطنون  ويتوافد 
عام  ك��ل  م��ن  رم�سان،  �سهر  خ��ال  الآ�سيوية 
احتياجات  و���س��راء  للتب�سع  ال�����س��وق،  على 
وم�����س��ت��ل��زم��ات ال��ع��ي��د، م���ن خ����ال امل��ح��ات 
ببع�سها  امل��رتا���س��ة  وال��دك��اك��ني  ال��ت��ج��اري��ة 
على  املفرو�سة  املتنوعة  والب�سطات  البع�س، 
بع�س  يف  ال�سوق  ويزدحم  ال�سوق.  اأر�سفة 
الوا�سعة  �ساحاته  خ��ال  من  الأ�سبوع،  اأي��ام 
ملتقى  اأ�سبح  حتى  بامل�سرتين،  و���س��وارع��ه 
يجمع خمتلف اجلن�سيات العربية والأجنبية 

وجنبات  ط��اولت  وعلى  التب�سع،  اأثناء  يف 
التي  املوجودة  املتنوعة  املطاعم والبوفيهات 
حيث  والع�سائر،  الغذائية  الوجبات  تقدم 
بعد  للراحة،  اأَْوقاتًا  اأمكنتها  بني  ي�ستقطعون 
جولت من التب�سع وامل�سرتيات، ي�ستمتعون 

خالها بالأحاديث، والذكريات.
جميلة  ذاك���رة  تاريخيًا  "ال�سوق"  ويختزل 
وب�ساطة  ب��ال��رتاث  غنية  عليه،  م��رت  لأج��ي��ال 
لعدد  جتمعًا  بدايته  يف  ك��ان  وال��ذي  احل��ي��اة، 
ك��ب��ري م���ن ال��ت��ج��ار امل��ح��ل��ي��ني واخل��ل��ي��ج��ي��ني 

اإىل  وف��دوا  الذين  احلرفيني،  من  وجمموعة 
مرور  مع  واأخ��ذوا  وا�ستهروا  الدمام،  مدينة 
الأي�����ام ا���س��م��ًا مل��ح��ات��ه��م ال��ك��ب��رية، اإذ ح��ول 
القدمية  وبيوتاتهم  منازلهم  بينها،  القاطنني 
من  الن�سائية  امل�ستلزمات  لبيع  دكاكني  اإىل 
ال��ذه��ب وال��ع��ب��اي��ات وال��ع��ط��ور واجل��اب��ي��ات 
والف�ساتني وغريها، اإذ يعد ال�سوق اأول �سوق 
ب�سائعه  تعدد  وم��ع  باملنطقة،  د  �ُسيِّ ن�سائي 
ال�سنني  م��رور  مع  اأ�سبح  منتجاته  وتو�سع 

دًا جلميع الرجال والن�ساء. َمْق�سِ

عادات فرائحية تثري 
حياة أهالي فرسان

 رمضان يرسم البهجة 
على وجوه األطفال

البالد - مكة المكرمة
يتوق عموم امل�سلمني بهجًة وفرحًا بقدوم �سهر رم�سان املبارك، 
والتي تظهر داِئمًا على ُمياهم وبني وجنات اأ�سرهم واأطفالهم، 
وما يلبث ال�سهر الف�سيل بالدخول، حتى تزدان العوائل املكية 
على وجه اخل�سو�س، وال�سعودية ب�سكل عام، ببهجة اأطفالهم 
بروحانية رم�سان املبارك، ويعربون عن فرحتهم باقتناء كل ما 

يبث يف دواخلهم الفرح وال�سرور.

البالد �  فرسان
اأْثرت جتارة اللوؤلوؤ َقِدميًا، جزَر فر�سان بالكثري من العادات والتقاليد، 
التي ا�ستقاها اأبناء فر�سان خال تنّقلهم و�سفرهم بني فر�سان والقارة 
الهندية وغريها، لرتويج جتارة اللوؤلوؤ التي ازدهرت بدايات القرن 

املا�سي، فظهرت عادات رافقت حياة الأهايل يف اجلزيرة.

بجهاز  َق��ِدمي��ًا؛  الفر�سانيون  واه��ت��ّم 
الأ�سا�سية  ال�����س��روط  ك��اأح��د  ال��ع��ر���س 
ال�سندوق  وا�ستخدموا  ال���زواج،  يف 
م��ن  وه�����و  امل�������س���ّج���ر  اأو  ال�����س��ي�����س��م 
لأ���س��ف��اره��م،  نتيجٍة  الثمني  اخل�سب 
الن�سائية  املاب�س  كذلك  واأح�����س��روا 
الامع،  بالق�سب  امل�سغولة  الثمينة 
الن�سائية  الرتتر  فوطة  اأَْي�سًا  ومنها 
امل�سغولة بالق�سب �سواًء يف ال�سانفة 
املعمولة  ب���ال���ورود  اأو  الأ���س��ف��ل  يف 
جانب  اإىل  م��ت��ن��اٍه،  ب��اإت��ق��ان  بالق�سب 
الكرة وهي من اأنواع الأقم�سة، وكذلك 
كقمي�س  ي�ستخدم  ك���ان  ال���ذي  امل��ي��ل 
املقنع على  الفر�سانية، ويرافقه  املراأة 

الراأ�س، واملدفع.
كما ع��َرف��ت امل����راأة يف ف��ر���س��ان ق��دمي، 
التي تو�سع على  الهندي  املاية  لب�س 
اأك��م��ام، ولها  الأك��ت��اف وه��ي ماية با 
بالق�سب  امل�سغولة  الُكفل  من  زوائ��د 
كانت تلب�سها املراأة خلروجها للتم�سي 
احلذاء  امتاز  فيما  الفرح،  ومنا�سبات 
ِمن  ُنوعًا  َم�سْ ِبَكْوِنِه  َقِدميًا  الن�سائي 
خمتلفة،  م�سميات  ول��ه  احُل���ر  اجل��ل��د 
الف�سة  من  الرجلني  لب�س  جانب  اإىل 
واخل���ل���خ���ال، وال����زم����ام ع��ل��ى الأن����ف 

والأقراط يف الأذن.
فر�سان  جزر  يف  الرجال  بني  وا�ستهر 
بالقمي�س  اأ�سبه  "ال�سميز" وهو  لب�س 
كانت  "الفوطة" التي  وكذلك  الهندي، 

وكانت  الهند،  م��ن  فر�سان  اإىل  ت��اأت��ي 
عبارة عن اأنواع خمتلفة تبداأ اأ�سعارها 
وت�سل  ري���الٍت،  وخم�سة  ريالني  من 
اإىل 50 و 60 رياًل وهو مبلغ مرتفع 

يف ذلك الوقت.
وانت�سرت يف جزر فر�سان قدميًا عادة 
ا�ستهرت يف  التي  العقد  "املقيل" يوم 
ج���ازان،  منطقة  م��اف��ظ��ات  م��ن  كثري 
والأ���س��دق��اء  الأه�����ايل  يجتمع  ح��ي��ث 
"�سحن"  ويو�سع  العري�س،  مل�ساعدة 
النقود  من  النقدية  امل�ساعدات  لتلقي 
فيما  رن��ي��ن��ه��ا،  ُي�سمع  ال��ت��ي  امل��ع��دن��ي��ة 
ومقدار  با�سم  ال�سائح  �سوت  يرتفع 
الزفة  ليلة  جانب  اإىل  املقدمة،  املعونة 

التي كانت ُتن�سد فيها الأ�سعار.

اخُلطى يف  الأطفال  وي�سارع 
اأدائ��ه��م  بعد  اأوق��ات��ه��م  ق�ساء 
���س��اة ال��ع�����س��اء وال���رتاوي���ح 
يف  واأمهاتهم،  اآبائهم  برفقة 
ال���س��ت��م��ت��اع ب���اأوق���ات���ه���م مع 
كاملراجيح  الأل��ع��اب،  خمتلف 
اإىل  وال���ف���رف���رية ون��ح��وه��ا، 
لزينة  الأ���س��ر  اإظ��ه��ار  ج��ان��ب 
ونق�س  ماب�س  من  اأطفالهم، 
برتبية  ذلك  وتعزيز  للحناء، 
الُعليا  القيمة  على  الأط��ف��ال 
طفولتهم  منذ  ال��ق��راآن  ل�سهر 
تهذيب  م���ن  وذل����ك  امل��ب��ك��رة، 
املتعددة  واأن�سطتهم  �سلوكهم 
والرتفيه  اللعب  ط��ري��ق  ع��ن 
وتنمية  املختلفة،  والأن�سطة 
ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د ل��دي��ه��م يف 
الإب������داع  روح  ب���ث  ���س��ب��ي��ل 

والب�����ت�����ك�����ار ل������دى ف���ل���ذات 
عموم  وحت��ر���س  اأك��ب��اده��م. 
اأبنائهم  ت�سجيع  على  الأ�سر 
على اأداء ال�ساة، وت�سجيعهم 
على �ساة الرتاويح بحما�س 
مع اأفراد العائلة، وت�سجيعهم 
ك��ذل��ك ع��ل��ى م�����س��اع��دة الأه���ل 
يف اإع������داد م���وائ���د الإف���ط���ار 
وم���������س����اع����دة امل���ح���ت���اج���ني، 
النف�سي  الأث���ر  خلق  وك��ذل��ك 
اأب��ن��ائ��ه��م  يف  وال�����وج�����داين 
وذل��ك  رم�سان،  ليايل  ط��وال 
ع���رب اق��ت��ن��اء ف��وان��ي�����س ذات 
الأهلة  �سراء  مع  ملون  طابع 
والافتات  املل�سقات  و�سنع 
رونقًا  لت�سفي  الرم�سانية، 
داخل  خاقًة  واأج���واًء  بديعًا 

املنازل وبني الأ�سر.

»بحيرة البط«
متنفس طبيعي في رمضان

البالد � الطائف
اأ�سحت بحرية البط والإوز، يف ترعة ثقيف 
الطبيعة  تكتنفه  متنف�سًا  ال��ط��ائ��ف،  ج��ن��وب 
���س��ه��ر رم�������س���ان، حيث  ل���ي���ايل  اخل���اب���ة يف 
بدقتها  الطبيعة  �سكلتها  التي  البحرية  غدت 
�سهرًة  واأك��رثه��ا  �سياحيًا؛  مق�سدًا  اجلميلة، 

ورواجًا يف املنطقة والقرى املجاورة لها.
جبال  و���س��ط  والإوز"  "البط  ب��ح��رية  وت��ق��ع 
مبياهها  تتميز  التي  ال�ساهقة،  ثقيف  ترعة 
ال�سماء،  اجلبال  اأع��ايل  من  املتدفقة  العذبة 
حيث ت�سم البحرية بركتني �سنعتها الطبيعة، 
و����س���الت ب��دي��ع��ة رق���راق���ة ت���غ���ذي ع��م��ق��ه��ا، 
يجد  حيث  الأنظار،  تخطف  للمياه  وج��داول 
زوار مركز ثقيف ُفر�س خُمتلفة من اخليارات 
الإف��ط��ار  اأث��ن��اء  يف  اأو  ق��ب��ل،  للتنزه  املثالية 
عن  يبحث  ملن  اأو  امل��ب��ارك،  رم�سان  �سهر  يف 
ومنا�سبة  جميلة  ذائقة  حتمل  �سياحية  اأماكن 
البط  بحرية  ومتّكنت  والأط��ف��ال.  للعائات 
مي�سان  مبحافظة  ثقيف  ت��رع��ة  يف  والإوز 
الطبيعية  الأماكن  اإب��راز  من  الطائف  جنوب 
لل�سائحني؛ والتنوع  ديار ثقيف  التي ت�سمها 
البيئي املغاير لاأعني، فهي موطن للعديد من 
الطيور واحليوانات والنباتات، حيث جت�ّسد 
البيئي  ال��ت��ن��وع  ف��ر���س��ة يف روؤي����ة  ال��ب��ح��رية 

املتكامل وم�ساهدة املزارع القدمية على �سطي 
البحرية التي حتمل يف بطونها اأ�سجار اللوز 
والفرك�س،  وال��ب��خ��اري،  واحل��م��اط  وال��رم��ان 
طائع  اأوىل  ب����زوع  اأغ�����س��ان��ه��ا  غ��ط��ت  ال��ت��ي 
الثمار اإىل ظاهر الأر�س، وت�ستقطب زوارها 
التي  املتنوعة  الع�سافري  واأ�سكال  باأ�سوات 
تغرد على اأغ�سان الأ�سجار، وانت�سار الغطاء 
املعمرة  العرعر  اأ�سجار  من  الكثيف  النباتي 
واحلمي�س،  العرثب،  و  ال�سرم  و�سجريات 
وال�������س���ذاب وغ����ريه����ا. واأو�����س����ح امل���واط���ن 
املقدم  الكامل  الهتمام  الثقفي،  عبدالوا�سع 
اأ�سحبت  اأن��ه��ا  ل��درج��ة  ثقيف،  ترعة  لبحرية 
الجتماعي  الهتمام  مفهوم  يعك�س  منوذجًا 
بالبيئة، ومكوناتها الطبيعية، وغري الطبيعية 
وما حتمله من نظام حياة �سامل وكامل، حيث 
تبداأ من ميط الكائن احلي الذي يعي�س فيها 
دًا اأَن البحرية  اإىل توفري البيئة املنا�سبة، ُموؤَكِّ
رم�سان  �سهر  اأثناء  يف  واهتمام  جذب  مل 
املبارك للعديد من الأ�سر والعائات باأطفالهم 
ريًا  ُم�سِ الطعام عن مقربة؛  لها  الذين يقدمون 
تدخل  دون  الطبيعة  كونتها  البحرية  اأن  اإِىل 
اأم��ت��ار،   5 ق��راب��ة  اإىل  عمقها  وي�سل  ب�سري، 
2500م2، ويزيد  ومب�ساحة تقدر باأكرث من 

عمرها عن 20 عامًا.



اٍح  مل تكن �شهرة الزهراويَّ  كونه جمرد جرَّ
ملأ  فما  فقط  احلديثة  اجلراحة  ورائ��د  عربي 
التي  اجل��راح��ي��ة  الأدوات  ه��ي  الآف���اق  �شيته 
و�شفها وا�شتخدمها ملختلف اأنواع اجلراحات 
وامل�شرط،  كامللقاط  العظمية  اجلراحة  ومنها 

وكان اأول من ا�شتخدمها جراحيًا.
وع��م��ل��ي��ة و����ش���ف ال����زه����راوي ل������لأدوات 
اجلراحية تدل على انه هو من قام بابتكارها 
كان  واإذا  اآلٍت،  من  ي�شتعمله  كان  ما  ومعظَم 
اأدخل عليه حت�شيناٍت  قد  فهو  ها معروفًا  بع�شُ
فاعليَّته  ب  وج���رَّ الطبي  لل�شتعمال  ع��ه  وط��وَّ

بنف�شه يف العمل.
اجل��راح��ة  اأدوات  م��ن  العديد  اخ���رع  كما 
وال��ذي  الداخلي،  اجل�شم  بها  يفح�ص  كالتي 
واإىل  من  الغريبة  الأج�شام  يخرج  اأو  يدخل 
قد  فهو  وغريها،  الأذن  تفح�ص  والتي  احَلْلق 
مو�شحًا  باأنواعها  العظمية  املثاقب  و�شف 
اأو�شافها بالر�شوم، وو�شف املنا�شري العظمية 
و�شف  كما  ب��اأن��واع��ه��ا،  العظمية  وامل��ب��ع��دات 
بع�ص الأدوات اخلا�شة وامل�شنوعة من خ�شب 

ت�شتخدم كثريًا من اأجل ردِّ الك�شور العظمية.
وقد �شرح الزهراوُي يف كثرٍي من الأحيان 
ر اأ�شكالها وبيَّ املادة  منفعَة الآلت، التي �شوَّ
التي ت�شتعمل يف �شنعها وطريقة ا�شتخدامها، 
واكتفى يف بع�ص الأحيان بذكر ا�شم الآلة التي 
يتعيَّ ال�شتعانُة بها دون اأية تفا�شيل اأخرى.

ية - �شواء يف التقنيات  كان مل�شاهماِته الطبِّ
الطبية امل�شتخدمة، اأو الأجهزة التي �شنعها - 
اإن  حتى  والغرب،  ال�شرق  يف  الكبري  تاأثرُيها 

بع�ص اخراعاته ل تزال م�شتخدمًة اإىل اليوم
العالج بالكي

�ص الزهراوي يف علج الأمرا�ص  تخ�شَّ
ب��ال��ك��ي،ح��ي��ث ا���ش��ت��خ��دم ال��ك��ي ع���ادة لعلج 
فقام  املفتوحة؛  اخلراجات  اأو  اجللد  اأورام 
خم�شي  ح��وايل  يف  الكي  اأ�شلوب  بتطبيق 

عملية خمتلفة.
القدماء  راأَي  كتاِبه  يف  الزهراويُّ  عار�ص 
ف�شل  يف  اإل  ي�شلح  ل  ال��ك��ي  ب���اأن  قولهم  يف 
الربيع، وقال باأنه �شالح طوال العام.وعار�ص 
حيث  للكي؛  الأف�شل  َهب  الذَّ باأن  راأَيهم  اأي�شًا 
ل ا�شتخدام احلديد، كونه اأجنح  قال باأنه يف�شَّ

من الذهب يف تلك املمار�شة.
ذك��ر  ك���يِّ ذات اجل��ن��ب،  ع��ن  ويف ح��دي��ث��ه 
باحلديد  الكي  يف  ال��ق��دم��اء  خطاأ  ال��زه��راوُي 
اِج  اخلرَّ اإىل  للو�شول  الحمرار  حتى  ى  املحمَّ
ي��وؤدي  وق��د  خطري،  ذل��ك  ب��اأن  قائًل  وانتزاعه، 
يف  للظهور  يعود  قد  اخل��راج  اأن  اأو  للوفاة، 

نف�ص املكان.
العمليات الجراحية

الثاآليل  عالج  َم��ن  اأول  ال��زه��راوي  يعترب 
ب��ا���ش��ت��خ��دام اأن��ب��وب ح��دي��دي وم����ادة ك��اوي��ة، 
يف  مزدوجة  خطافات  ا�شتخدم  َمن  اأول  وهو 
اإىل  ل  تو�شَّ َم��ن  واأول  اجلراحية،  العمليات 
ال�شرايي  النزيف بربط  طريقة ناجحة لوقف 

الكبرية قبل "باري" ب�شتمائة عام.
العادية  ال���زه���راويُّ احل��ق��ن��َة  وق��د و���ش��ف 

خلف�ص  خا�شة  وملعق  ال�شرجية  واحلقنة 
اللوزتي،  ومق�شلة  ال��ف��م،  وفح�ص  الل�شان 
ومنا�شري  الأ���ش��ن��ان،  خلع  وكلليب  واجلفت 
اختلف  على  وامل�����ش��ارط  وامل��ك��اوي  ال��ع��ظ��ام 
و�شف  َم��ن  اأول  اأي�شًا  ال��زه��راوي  اأن��واع��ه��ا. 
واملبتِكر  فكرِتها  و�شاحُب  الق�شطرة،  عملية 
اأج��رى عملياٍت �شعبًة  ال��ذي  لأدوات��ه��ا، وه��و 
يف �شق الق�شبة الهوائية، وكان الأطباء قبله 
اأحجموا عن  قد   - وال��رازي  �شينا  ابن  - مثل 

اإجرائها خلطورتها.
ج��ّدًا  دقيقة  اآل��ة  اأي�شًا  ال��زه��راوي  وابتكر 
عند  اخلارجية  البول  فتحة  ان�شداِد  ملعاجلة 
الأطفال حديثي الولدة، لت�شهيل مرور البول، 
ال�شدر،  الدم من جتويف  اإزال��ة  كما جنح يف 

ومن اجلروح الغائرة كلها ب�شكل عام.
عام  املنتبذ  احَل��ْم��ل  و�شف  َم��ن  اأول  وه��و 
الزهراوي  ان  اأي�شا  يقول  والتاريخ  963م. 
اجِل��راح،  خلياطة  خيوطًا  �شنع  َم��ن  اأول  هو 
خا�شة،  الأم���ع���اء  ج��راح��ِة  يف  وا���ش��ت��خ��َدم��ه��ا 
َمن  واأول  احل��ي��وان��ات،  اأم��ع��اء  م��ن  و�شنعها 
وبخيٍط  باإبرتي  الداخلي  التخييط  مار�ص 

واحد ُمثبَّت فيهما.
جراحة الفك

الأدوات  م���ن  ع������ددًا  ال����زه����راوي  ر����ش���م 
امل�شتخدمة يف جمال طب الأ�شنان، بالإ�شافة 
عمليات  من  للعديد  التف�شيلي  الو�شف  اإىل 
تقنية  بتطوير  قام  اأن��ه  كما  الهامة؛  الأ�شنان 
تعوي�ص الأ�شنان التالفة باأخرى ا�شطناعية. 

الأ�شنان  علم طب  ا يف  ج��ًدّ مهمة  اإ�شافات  وله 
الفم  ت�شوهات  يف  وكتب   ، ��ْيِ ال��ف��َكّ وج��راح��ة 
الخت�شا�ص  لهذا  اأف��رد  وق��د  احللق،  و�شقف 
ا به، �شرح فيه كيفية قلع الأ�شنان  ف�شًل خا�شًّ
القلع،  اأث��ن��اء  ال��ف��ك  ك�شور  واأ���ش��ب��اب  بلطف، 
وطرق  الأ���ش��را���ص،  ج��ذور  ا�شتخراج  وط��رق 
ال��ف��ك��ي،  ك�����ش��ور  وع����لج  الأ����ش���ن���ان،  تنظيف 
والأ�شرا�ص النابتة يف غري مكانها، وبرع يف 

تقومي الأ�شنان.
التقنيات  بتطوير  ال���زه���راوي  ق���ام  وق���د 
املثانة  م��ن  احل�شى  ل�شتخراج  امل�شتخدمة 
معدنية  حقنة  ا�شتخدم  حيث  ملحوظ؛  ب�شكل 
�شغرية  ملعقة  ت�شبه  اأداة  من  ب��دًل  ومنظارًا 
اأول  ك��ان  اأن��ه  كما  لإزال��ت��ه��ا.  باحل�شى  حتيط 
من ا�شتخدم امللقط يف ولدة الأطفال، والذي 
الر�شع  وفيات  معدل  انخفا�ص  يف  �شببًا  كان 

والأمهات اإىل حدٍّ كبري يف ذلك الوقت.

الوالدة النسائية
للولدة،  فال�شر  و�شعية  الزهراوي   و�شف 
تدبري  وط��رق  التوليد  طرق  و�شف  اإىل  اإ�شافًة 
امل�شيمة  اإخ���راج  وكيفية  الع�شرية،  ال����ولدات 
علج  وط��رق  الرحم،  خ��ارج  واحلمل  امللت�شقة، 
الإجها�ص، وابتكر اآلة خا�شة ل�شتخراج اجلني 
خا�شة  اآلت  ا�شتعمل  م��ن  اأول  وه���و  امل��ي��ت، 
اأورام  ل�شتئ�شال  واآلت  الرحم،  عنق  لتو�شيع 
الأنف وهي كال�شنارة، واآلت ل�شتخراج ح�شاة 
املثانة بال�شق والتفتيت عن طريق املهبل، واأول 
من بحث يف التهاب املفا�شل وال�شل يف فقرات 
ع��ام،  ب�شبعمائة  ب��وت  بر�شيفال  قبل  ال��ظ��ه��ر، 
التمري�ص،  يف  الن�شاء  ا�شتخدام  اإىل  واأ���ش��ار 
النزيف.  لإيقاف  القطن  ا�شتعمل  من  اأول  وهو 
كما �شنع الزهراوي اأول اأ�شكال الل�شق الطبي 

الذي ل زال ي�شتخدم يف امل�شت�شفيات اإىل الآن.
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عبد اهلل صقر - مركز المعلومات

الزهراوي..

اجلراحة،  علَم  ال��زه��راوي  القا�شم  اأب��و  الكبري  اُح  اجل���رَّ "�شرح 
حدود  وراء  فيما  جناُحها  امتدَّ  اجلراحة،  يف  جديدة  طرقًا  وابتكر 
العامل  اأنحاء  َجميع  من  النا�ُص  وك��ان  بكثري،  الإ�شلمية  اإ�شبانيا 

امل�شيحي يذهبون لإجراء العمليات اجلراحية يف قرطبة"
)امل�شت�شرق الفرن�شي جاك راي�شلر يف كتابه "احل�شارة العربية( 

لكرثة ما قدمه للعلم.
 يعد ا�شم الزهراوي اأكرث ا�شم ي�شتخدم كمرجع يف علم اجلراحة 
الطبية من الع�شور الو�شطى. بل ولكونه رائد اجلراحة احلديثة، 
كان اأبو القا�شم الزهراوي معلمًا عظيمًا. فكان لن�شو�شه الطبية دور 
كبري يف ت�شكيل العمليات اجلراحية الأوروبية حتى ع�شر النه�شة 

وما بعده.

رائد اجلراحة احلديثة ومبتكر اأدواتها
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 في بطولة الصاالت للسيدات الرمضانية..

صراع ثالثي سعودي على بوسكيتس قائد برشلونة

 النصر يدك شباك النسور الذهبية.. والهمة يهزم سما

البالد – جدة
و�سط  الع��ب  بو�سكيت�س،  �سريجيو  تلقى 
�إىل  �النتقال  �أج��ل  من  عرو�س   3 بر�سلونة، 

�لدوري �ل�سعودي يف �ملو�سم �ملقبل.
مع  لبو�سكيت�س  �حل��ايل  �لعقد  وينتهي 
يو�فق  ومل  �ملقبل،  �ل�سيف  يف  بر�سلونة 
�لتجديد  ع��ر���س  على  �ملخ�سرم  �ل��اع��ب 

حتى �الآن.
ديبورتيفو"  "موندو  ل�سحيفة  ووف���ق���ا 
م��وؤخ��ًر�  ح�سل  بو�سكيت�س  ف��اإن  �الإ�سبانية، 
على 3 عرو�س �سعودية، لكنه يف�سل �لدوري 

�الأمريكي على �النتقال �إىل �ملنطقة �لعربية.
�أن  �إىل  �الإ�سبانية  �ل�سحيفة  و�أ���س��ارت 
ب��و���س��ك��ي��ت�����س ت��ف��او���س ب��ال��ف��ع��ل م���ع �إن���ر 
عرب  �أمريكا  �إىل  �النتقال  �أجل  من  ميامي؛ 
عر�س  على  ح�سل  �أنه  كما  جمانية،  �سفقة 

من تورونتو.
و�أو�سحت "موندو ديبورتيفو" �أن �لعرو�س 

�الأمريكية تتفوق من حيث �لقيمة �ملادية.
�ملو�سم  �سارك هذ�  �أن بو�سكيت�س  �إىل  ي�سار 
مبختلف  ب��ر���س��ل��ون��ة  م���ع  م����ب����ار�ة   33 يف 
�لبطوالت، وقدم 3 مترير�ت حا�سمة، لكنه مل 

يحرز �أي هدف.
�إىل  عاملية  ميديا  �أ�سارت  �أخ��رى،  من جهة 
���س��ع��ودي��ة ل�سم جن��وم  �أن��دي��ة  م��ف��او���س��ات 
مودريت�س،  لوكا  �لكرو�تي  �أمثال  عامليني 
و�لبلجيكي  ر�مو�س،  �سريخيو  و�الإ�سباين 

روميلو لوكاكو.

البالد- الرياض
نظريه  على  لل�سيد�ت،  �ل�ساالت  ق��دم  لكرة  �لن�سر  فريق  ف��از 
�ل�ساالت  بطولة  ج���والت  �أوىل  يف   0-15 �لذهبية  �لن�سور 
�خل�سر�ء  �ل�ساالت  يف  جمعتهما  �لتي  �لرم�سانية،  لل�سيد�ت 

بالريا�س.
ويف نف�س �ملجموعة، حقق فريق �لهمة �لفوز على �سما 1-4، 
�سمن   ،1-7 �الإقليمي  �ل��ت��دري��ب  م��رك��ز  على  �ليمامة  ف��از  كما 

�ملجموعة �لثانية من �لبطولة.
جمموعتني،  على  مق�سمة  �لبطولة  �فتتحت  قد  فرق   8 وكانت 
حيث متكن فريق �الأمل من هز �سباك جمد �لعربية ب�10 �أهد�ف 
مقابل هدف، و�أحرز �لنور�س 8 �أهد�ف يف مرمى نظريه �لعنقاء 

�لذي �سجل 5 �أهد�ف.
خ�سر  بينما   ،2-7 �سهم  على  �لفوز  ج��دة  جنمة  فريق  وحقق 
�ل�سرقية على  2-0، كما فاز �سعلة  �لليث �الأبي�س من فخر جدة 

فليج 4-10.
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األخضر 
يستعد لمواجهة بوليفيا.. 

والصقور يشارك

البالد - جدة
التح�ضري  الأح��د،  اأم�س  م�ضاء  القدم،  لكرة  الوطني  منتخبنا  لعبو  ب��داأ 
املع�ضكر  الثالثاء، �ضمن  غًدا  �ضتقام  التي  الودية،  بوليفيا  منتخب  ملواجهة 

التح�ضريي اجلاري يف جدة خالل "اأيام فيفا".
الفي�ضل،  الأمري عبدالله  التي احت�ضنها ملعب  التدريبية،  وكانت احل�ضة 
ال�ضقور،  فواز  ال�ضباب  فيها لعب  �ضارك  الإع��الم، وقد  اأمام و�ضائل  مغلقًة 
خ�ضر  قد  الأخ�ضر  وكان  املع�ضكر.  اإىل  رينارد  الفني  املدير  ا�ضتدعاه  الذي 

وديته الأوىل اأمام املنتخب الفنزويلي 2-1. 

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ
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فيما يستعد لمواجهة الخليج دوريًا..

 الهالل يكشف تفاصيل إصابة الفرج

األرجنتين تطلق اسم ميسي على ملعب تدريب التانغو

البالد- الرياض
اأعلنت اإدارة الهالل تفا�سيل اإ�سابة قائد الأزرق �سلمان الفرج، التي 

تعر�ض لها خالل تدريبات الفريق اليومية.
�سلمان  اأن  "تويرت"،  على  ح�سابه  عرب  بيان  يف  الللهللالل،  وك�سف 
اإ�سابته يف احلو�ض، لتحديد مدة  اأ�سعة على مو�سع  الفرج، اأجرى 

وبرنامج العالج.
من جهة اأخرى، وا�سل فريق الهالل حت�سرياته امليدانية، على ملعب 
ر م�ساحة ملعب  التدريبات اجلديد يف الأر�ض اجلنوبية للنادي. وتقدَّ
النادي  فرق  كافة  و�سيخدم  مربع،  مرت  األف   11 بل  اجلديد  التدريب 
الأمري  الرئي�ض، وملعب  امللعب  اإىل  �سنية" و�سي�ساف  "اأول وفئات 
التدريبات  "الرديف". ويقع ملعب  العزيز  تركي بن �سلطان بن عبد 
اجلديد يف اجلهة اجلنوبية من مقر النادي، وهو جزء ل يتجزاأ من 

مرافق النادي.
وي�ستعد الفريق الهاليل ملواجهة نظريه اخلليج يوم ال�سبت املقبل 
املوافق الأول من اإبريل يف لقاء موؤجل من اجلولة الل 16 من دوري 
رو�سن، ثم �سيلتقي فريق ال�سباب يف ديربي الريا�ض يف ال�سابع من 

ال�سهر املقبل يف قمة مباريات اجلولة 22 من دوري رو�سن.

البالد  – جدة
اأعلن الحتاد الأرجنتيني لكرة القدم اإطالق 
ا�سم القائد الأيقوين ليونيل مي�سي على مقر 
لللدوره  تقديرًا  الوطني؛  املنتخب  تدريبات 
 2022 العامل  بكاأ�ض  التتويج  يف  البطويل 

ومل�سريته الالمعة.
كالوديو  الأرجنتيني  الحتاد  رئي�ض  وقال 
تابيا على تويرت: اإن "كا�سا دي اإزيزا" الذي 
بوين�ض  يف  املنتخب  تللدريللبللات  ي�ست�سيف 
اأندري�ض  "ليونيل  اأ�سبح يحمل ا�سم  اأير�ض، 

مي�سي" تكرميًا لأف�سل لعب يف العامل.
تللابلليللا خلللالل مللرا�للسللم ح�سرها  واأ�لللسلللاف 
"نرحب  لعللبللون مللعللا�للسللرون و�للسللابللقللون: 
اأبطال العامل. �سيتكون املنزل  بكم يف بيت 
من  طللوابللق  ثالثة  مللن  للمنتخبات  اجلللديللد 
الللغللرف الللفللنللدقلليللة، ومللركللز تللدريللب عللايل 
الأداء، وو�سائل الراحة وغرف ال�ست�سفاء، 

ومركز تدريب".
خالل  الأرجللنللتللن  انللتللظللار  مي�سي  واأنللهللى 
اإجناز  معادًل  العامل،  بكاأ�ض  للفوز  عامًا   36

الراحل دييغو مارادونا، بعد اأن قادها للفوز 
يف النهائي على فرن�سا بركالت الرتجيح يف 

قطر يف دي�سمرب املا�سي.
�سعيد  "اأنا  عللامللًا(:   35( مي�سي  وقللال 
جدًا، اإنه تكرمي مميز للغاية، اإطالق ا�سم 
املكان  هذا  على  مي�سي  اأندري�ض  ليونيل 

اأمر جميل جدًا".
وكلللانلللت كلللاأ�لللض اللللعلللامل الللقللطللعللة املللفللقللودة 
الفوز  ت�سمل  والتي  املذهلة  مي�سي  مب�سرية 
بجائزة اأف�سل لعب يف العامل 7 مرات، وهو 

كوبا  بكاأ�ض  التتويج  بجانب  قيا�سي،  رقللم 
اأمريكا، و11 لقبًا للدوري و4 األقاب بدوري 

اأبطال اأوروبا.
م�سريته  يف   800 هللدفلله  مي�سي  واأحللللرز 
ودي  لقاء  يف  بنما  على   0-2 الللفللوز  اأثللنللاء 
جماهري  اأمام  الأول  هو  اأير�ض،  بوين�ض  يف 
الأرجللنللتللن مللنللذ الللتللتللويللج بللكللاأ�للض الللعللامل، 
اأخرى  ودية  مباراة  يف  الأرجنتن  و�سيقود 
العودة  الللثللالثللاء، قبل  غللًدا  كللورا�للسللاو  اأملللام 

لناديه باري�ض �سان جريمان.
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في تصفيات يورو 2024..

فرنسا تواجه أيرلندا.. ومهمة سهلة لهولندا أمام جبل طارق

خوسيلو يكسر رقم موريينتس مع 
الماتادور اإلسباني

البالد – جدة
���س��ج��ل خ��و���س��ي��ل��و م��ات��و 
منتخب  م��ع  ل��ه  هدفني  �أول 
�إ���س��ب��ان��ي��ا خ���ال 4 دق��ائ��ق 
�أول مبار�ة  و15 ثانية يف 
دول��ي��ة ل��ه، �أم���ام �ل��روي��ج، 
لي�سبح �أ�سرع العب �إحر�زً� 
ل��ث��ن��ائ��ي��ة م���ع )الروخ�������ا(، 
�لقيا�سي  �ل��رق��م  م��ت��ج��اوزً� 
�مل�����س��ج��ل ب��ا���س��م ف��رن��ان��دو 

موريينت�س.
وك������ان م��وري��ي��ن��ت�����س ق��د 
����س���ج���ل ه����دف����ني خ������ال 5 
 25 يف  ثانية  و40  دقائق 
�أث���ن���اء  1988م  م���ار����س 

و�ل�سويد  �إ�سبانيا  مو�جهة 
يف بااليدو�س، �لتي �نتهت بفوز عري�س لاإ�سبان 0-4 
موريينت�س  منح  �ل��ذي  كليمنتي  خافيري  ق��ي��ادة  حت��ت 

فر�سة �أول ظهور دويل يف تلك �ملبار�ة.
ومنذ ذلك �حلني، مل يتمكن �أي العب جديد يف �سفوف 
مبار�ة  �أول  يف  هدفني  ت�سجيل  من  �الإ�سباين  �ملنتخب 
خو�سيلو،  �أح��رز  حني  �ملا�سي،  �ل�سبت  حتى  له  دولية 
�لدقيقة  يف  �مللعب  �أر�سية  نزل  �لذي  �إ�سبانيول  مهاجم 

ثنائيته. مور�تا،  �ألفارو  من  بداًل   81

بهذه  حلمت  "لطاملا  �ل��ل��ق��اء:  عقب  �ل��اع��ب  و���س��رح 
مع  م��ب��ار�ة  �أول  يف  بالت�سجيل  يحلم  ال  م��ن  �ل��ب��د�ي��ة، 
منتخب باده �الأول، ثم ينتهي به �حلال حمرزً� هدفني، 

�الأحام وجدت كي حتقق وقد فعلت ذلك".
�إن  �سولباكن:  �ستايل  �لرويج  مدرب  قال  جهته،  من 
�لنتيجة  كانت  عندما  حتى  �لتعادل  ي�ستحق  كان  فريقه 
ت�سري �إىل تقدم )الروخا( بثنائية خو�سيلو، �لذي لو مل 
يكن ي�سجل" لكنا قدمنا �إحدى �أف�سل مباريات �لرويج 

خارج �الأر�س خال 100 عام".

البالد  – جدة
�لعجوز جولة جديدة من  �لقارة  تخو�س منتخبات 
حيث   ،2024 �أوروب��ا  كاأ�س  �إىل  �ملوؤهلة  �لت�سفيات 
حتل فرن�سا و�سيفة �لعامل �سيفة على منتخب �أيرلند� 
�سهلة على  دبلن، ويخو�س منتخب هولند� مهمة  يف 
�أر�سه �أمام جبل طارق، يف �أبرز مبار�تني م�ساء �ليوم.
كاأ�س  نهائي  �أ�سهر من هزمية موؤملة يف  فبعد ثاثة 
بد�أت  عندما  و�لثقة  �لقوة  فرن�سا  ��ستعادت  �لعامل، 
م�سو�رها يف �لت�سفيات بفوز كبري 4-0 على هولند� 

�جلمعة.
للفريق،  كقائد  ملبابي  �الأوىل  �ملبار�ة  هذه  وكانت 
بعد �أن �أعلن �حلار�س هوغو لوري�س �عتز�له دولًيا، 
ب�سكل  �لفريق  ج��ريم��ان  �سان  باري�س  مهاجم  وق��اد 
جز�ء  ركلة  ماينان  مايك  �حلار�س  �أنقذ  بينما  ر�ئ��ع، 

متاأخرة، يف �أد�ء ال ت�سوبه �سائبة.
ح�ساب  على  �لثانية  �ملجموعة  فرن�سا  وتت�سدر 
خارج   0-3 ط��ارق  جبل  على  تغلبت  �لتي  �ليونان 
على  �أيرلند�  على  �سيوًفا  "�لديوك"  ويحل  �أر�سها. 
هولند�  �ست�ست�سيف  بينما  دبلن،  يف  "�أفيفا"  ملعب 

منتخب جبل طارق. 
عاد  �ل��ذي  دي�سامب،  نظري  كومان،  رونالد  وعانى 
من  ق�ساها  �أوىل  ف��رة  بعد  �لهولندي  �ملنتخب  �إىل 

�لن�سيان. من  يوًما  2018-2020م، 
�خل�سارة  على  �أع���ذ�ر  �أي  ت��ق��دمي  ك��وم��ان  ورف�����س 
�لقا�سية �أمام فرن�سا يف �جلولة �الأخرية، على �لرغم 
العبني   5 دون  من  �مل��ب��ار�ة  خلو�س  ��سطر  �أن��ه  من 

تعر�سو� لاإ�سابة بعدوى فريو�سية.
لرد  �ملتو��سع  ط��ارق  جبل  منتخب  و�سيتعر�س 
فعل قوي عندما ي�سافر �إىل روترد�م �لليلة ملو�جهة 
يف  فرن�سا  يف  �مل��ذل��ة  �لهزمية  تلقيها  بعد  هولند�، 
لنهائيات  �ملوؤهلة  �لت�سفيات  يف  م�سو�رها  بد�ية 

بطولة �أوروبا. 
وخ�����س��ر ج��ب��ل ط�����ارق �آخ�����ر 7 م���ب���اري���ات خ���ارج 
م�سو�ره  وب��د�أ  خالها،  هدًفا   33 و��ستقبل  �أر�سه، 

�أر�سه  على   0-3 بالهزمية  �لثانية  �ملجموعة  يف 
نف�س  يف  ط��ارق  جبل  وك��ان  �جلمعة.  �ليونان  �أم��ام 
هولند�،  مع   2022 �لعامل  لكاأ�س  �ملوؤهلة  �ملجموعة 

وخ�سر 7-0 على �أر�سه و6-0 يف روترد�م.

 بلجيكا تتطلع لفوز جديد
للمنتخب  �لفني  �ملدير  تيدي�سكو  دومينيكو  يتوقع 
 0-3 �لفوز  رغ��م  �لفريق،  من  �ملزيد  روؤي��ة  �لبلجيكي 
كمدير  ل��ه  م��ب��ار�ة  �أول  يف  �ل�����س��وي��دي  �ملنتخب  ع��ل��ى 
)هاتريك(  �لثاثة  �الأه���د�ف  وبف�سل  للمنتخب.  فني 
مباريات  �فتتاحية  يف  لوكاكو  روميلو  �سجلها  �لتي 
تيدي�سكو،  �سمن   ،2024 ليورو  �ملوؤهلة  �لت�سفيات 
لروبرتو  خلفا  �لبلجيكي  �ملنتخب  تدريب  توىل  �ل��ذي 
�ملنتخب  بد�يته مع  تكون  �أن  �ملا�سي،  �ل�سهر  مارتينيز 

�لبلجيكي مذهلة.
وم��ع �ع��ت��ز�ل الع��ب��ني �أم��ث��ال �إدي���ن ه����از�رد، وتوبي 
�أُتيحت  �ل��دويل،  �للعب  فيتي�سل،  و�أك�سيل  �ألدرفريلد، 
ك��ان��و�  �ل��وج��وه �جل���دي���دة، و�ل��ذي��ن  �ل��ف��ر���س��ة لبع�س 
مهم�سني، للظهور. و�سنع دودي لوكيباكيو �أول هدفني 
للوكاكو يف ثالث مبار�ة يبد�أها مع �ملنتخب، فيما �سنع 
جو�ن باكايوكو، �لذي كان ي�سارك للمرة �الأوىل، �لهدف 

�لثالث بعدما �سارك يف �ملبار�ة كبديل. 
�الأن��ظ��ار  ب��رل��ني،  ه��ريت��ا  ج��ن��اح  لوكيباكيو،  وج���ذب 
�الأمي��ن، ولكن مثله مثل مدربه  باأد�ئه يف �جلانب  �إليه 
�لذي   - �لبلجيكي  �ملنتخب  �أن  �أي�سا  يعتقد  تيدي�سكو، 

ف�سل يف مونديال قطر 2022 - ميكنه �لتح�سن.
ويتمنى لوكاكو �أن يكون قد رد على منتقديه بت�سجيله 
حيث  �ل�سويدي،  �ملنتخب  �أم���ام  �مل��ب��ار�ة  يف  هاتريك 
تعر�سه  ب�سبب  �ملو�سم  هذ�  �أد�ئ��ه  �نخفا�س  من  عانى 

لاإ�سابات. 
�الأمل���اين  ن��ظ��ريه  م��ع  �لبلجيكي  �ملنتخب  ويلتقي 
�ملنتخب  يلعب  فيما  ودي��ة،  مبار�ة  يف  �لثاثاء  غ��دً� 
من  �لثانية  �جل��ول��ة  يف  �أذرب��ي��ج��ان  م��ع  �ل�����س��وي��دي 
�لت�سفيات، يف مبار�ة جديدة للنجم �ملخ�سرم زالتان 

�إبر�هيموفيت�س.



علماء يبتكرون مالبس تقيس نسبة اإلرهاق
زيوريخ ــ وكاالت

ابتكر علماء نوعًا من املالب�س الذكية التي باإمكانها 
قيا�س ن�سبة االإرهاق البدين الذي يعانيه مرتدوها.

يف  للتكنولوجيا  الفيدرايل  باملعهد  العلماء  وك�سف 
على  قــادرة  اإلكرتونية  خيوط  عن  ب�سوي�سرا  زيوريخ 
واأو�سحوا  بدقة،  ال�سخ�س  ج�سم  حترك  كيفية  قيا�س 
املالب�س  يف  مبا�سرة  املــدمــج  الن�سيج  م�ست�سعر  اأن 
ا�ستنفاد  مب�ستوى  يتنباأ  العمل  مالب�س  اأو  الريا�سية 

مرتديها اجلهد البدين.
اأ�ستاذ  مينون،  كارلو  بقيادة  العلمي،  الفريق  ولفت 
ينتج  امل�ست�سعر  اأن  اإىل  املتنقلة،  ال�سحة  تكنولوجيا 
قيا�سات يف الوقت الفعلي ملدى اإرهاق ال�سخ�س اأثناء 
النتائج  اإر�سال  يتم  اأنه  اإىل  م�سريين  البدين،  املجهود 

اإىل الهاتف املحمول.
يف  بــدجمــه  اجلــديــد  امل�ست�سعر  الــعــلــمــاء  واخــتــر 
ومن  املــتــطــوعــن،  مــن  ملجموعة  الريا�سية  املــالبــ�ــس 
متّكن  الذكية،  هواتفهم  على  خاطفة  نظرة  اإلقاء  خالل 
املتطوعون من معرفة متى و�سلوا اإىل احلد االأق�سى، 

وما اإذا كان يجب عليهم اأخذ ق�سط من الراحة.
ال�سوي�سري  املعهد  �سجله  ــذي  ال االخـــرتاع،  وهــذا 
الطريق  اأن ميــهــد  اخــــرتاع، ميــكــن  بــــراءة  بــاعــتــبــاره 
تــتــ�ــســم تلك  اإذ  الــذكــيــة؛  ــد مـــن املــالبــ�ــس  جلــيــل جــدي
مثل  اإلــكــرتونــيــة،  مــكــونــات  على  امل�ستملة  املنتجات 
املعدلة  الرقائق  اأو  البطاريات  اأو  اال�ست�سعار  اأجهزة 
اأ�سعارها، ف�ساًل عن �سعوبة ت�سنيعها  عليها، بارتفاع 

و�سيانتها.

"روشتة" الحتواء نقص المنبهات في رمضان

أجواء الربيع
اإىل  متو�سطة  من  اأمــطــار  هطلت 
اململكة  مناطق  من  عــدد  يف  غزيرة 
وال�سرقية،  الــريــا�ــس،  بينها  مــن 
جتــددت  التي  ال�سمالية  واحلـــدود 
فـــيـــهـــا اأجـــــــــواء مـــو�ـــســـم الـــربـــيـــع 

اال�ستثنائي التي ت�سهده املنطقة.
وتــ�ــســتــهــر بــعــ�ــس املـــنـــاطـــق يف 
هـــذا الــفــ�ــســل بــعــدد مــن االأعــ�ــســاب 
قليقالن،  الديدحان،  ومنها:  الرية 
قحويان، ال�سفار، حوذان، ال�سيح، 
غف�س،  اجلــريــد،  القفعى،  الــربــلــة، 
حـــنـــوه، جـــهـــق، خـــزامـــى، مــلــيــح، 
ــريــ�ــس، نــفــل، خــبــيــز، بــابــوجن،  ق
اأخــرى  حــوذان، وحمباز، واأنـــواع 
من النباتات التي تزين املكان على 
ال�سياح  وجتذب  العن  نظر  امتداد 

مبنطقة احلدود ال�سمالية.

البالد ـ وكاالت
يف  �سيئة  مزاجية  حالة  االأ�سخا�س  من  كثري  يعاين 
بالن�سبة  خا�سة  ال�سيام،  اأوقــات  يف  �سيما  ال  رم�سان، 
ملن اعتادوا تناول كميات كبرية من املنبهات مثل ال�ساي 
اأو القهوة اأو حتى التدخن، وهناك الكثري من الن�سائح 
التي  االأعرا�س  لتقليل  اإليها هوؤالء  يلجاأ  اأن  التي ميكن 
ي�ساب بها ال�سخ�س الذي اعتاد تناول املنبهات بانتظام 
العالجية  التغذية  اأخ�سائي  واأو�ــســح  رمــ�ــســان.  قبل 
والقهوة  ال�ساي  مثل  املنبهات  اأن  فهمي،  الدين  عماد 
عليها  فيعتاد  كاإدمان،  اجل�سم  معها  يتعامل  والتدخن، 
وبالن�سبة  الــــدم،  يف  تــركــيــزهــا  يــقــل  عــنــدمــا  ويطلبها 
اأنهم  بكثافة،  املنبهات  تناول  على  املعتادين  لل�سائمن 
والع�سبية  ال�سداع  مثل  ان�سحابية  ا  اأعرا�سً يعانون 
عنها،  االبتعاد  عن  بع�سهم  يعجز  فيما  خطري،  ب�سكل 
تكون  ال�سيام  "يف  اأنــه  وبــّن  �ــســوءًا.  مزاجهم  ويــزاد 
بطيئة  الدم  عالية، وحركة  الدم  فارغة، ولزوجة  املعدة 
اجللطات،  حدوث  فر�س  وتــزداد  ال�سوائل،  قلة  ب�سبب 
واالأف�سل التعجيل باالإفطار بال�سوائل.. وعند التدخن 
حتدث اآثار خطرية، فعند ك�سر ال�سيام بالتدخن متتزج 
املكونات امل�سرطنة يف ال�سيجارة بالدم وبع�سها ينتقل 
عمليات  اإعاقة  يف  ويت�سبب  واملعدة،  الهوائية  للق�سبة 
ال�سهية، وع�سر  املعوية، و�سد  الع�سارة  اله�سم واإفراز 

اله�سم العنيف، واالإم�ساك، والغازات، واحلمو�سة".
واالعتماد  املــيــاه،  �سرب  من  االإكــثــار  "يجب  وتــابــع: 
و�سرب  املك�سرات،  وتناول  االأخ�سر،  ال�ساي  على  اأكرث 

احلليب قبل تناول ال�ساي اأو القهوة اأو ال�سجائر.

 دراسة تكشف عن ضرر حقن »البوتوكس«
وا�سنطن ـ وكاالت

حقن  عن  ينجم  اأن  ميكن  �سرر  عن  حديثة  درا�سة  ك�سفت 
"البوتوك�س"، مرتبط بالقدرة على التعبري عن امل�ساعر، وتو�سلت 
اأجراها علماء يف جامعة كاليفورنيا وباحثون من �سركة  درا�سة 
يف  تغيريات  دث  حتحُ البوتوك�س  حقن  اأن  اإىل  لالأدوية،  "اأبفي" 
مناطق الدماغ املرتبطة باملعاجلة العاطفية، مثل اللوزة والتلفيف 

حقن  قبل  لن�ساء  دماغية  فحو�سات  العلماء  واأجرى  املغزيل، 
ثالثة  اإىل  اأ�سبوعن  بعد  اأخرى  ومرة  اجلبهة،  يف  البوتوك�س 
امل�ساِركات  على  كان  لالأبحاث  وفقًا  التجربة  واأثناء  اأ�سابيع. 
الوجوه  �سور  يف  وال�سعادة  الغ�سب  م�ساعر  ومتييز  التعرف 
الدرا�سة  نتائج  فاإن  العلماء،  ووفق  عليهم.  تحُعر�س  كانت  التي 
ميكن  والذي  العبو�س،  اأو  االبت�سام  على  القدرة  عدم  اأن  اأظهرت 

قراءة  كيفية  على  اأَْي�سًا  يوؤثر  كما  للبوتوك�س،  نتيجة  يكون  اأن 
االأفراد للوجوه. ويف حديثه اإىل جملة "نيو �ساينت�ست" العلمية، 
اأو�سح الدكتور فرناندو مارموليغو رامو�س، الباحث يف االإدراك 
الب�سري، اأن تقليد التعابري ي�ساعدنا يف التعرف عليها، فع�سالت 
وجهنا تن�سخ دون وعي عبو�س ال�سخ�س االآخر اأو ابت�سامته قبل 

اإر�سال اإ�سارات اإىل مناطق الدماغ التي تف�سر امل�ساعر.
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