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فجر الصحافة السعودية

أرامكو

105 مليارات

استثمارات مليارية في الصين

صادرات المملكة السلعية

البالد - الظهران
لال�ستحواذ  نهائية  اتفاقيات  ال�سعودية،  اأرام��ك��و  وّق��ع��ت 
للبرتوكيميائيات  رونغ�سنغ  �سركة  يف   % 10 ح�سة  على 
 24.6 مقابل  �سنجن،  ب��ور���س��ة  يف  وامل��درج��ة  امل��ح��دودة 

مليار يوان �سيني )3.6 مليار دوالر(. 
���س��ت�����س��ه��م يف  ال�����س��ف��ق��ة  اإن  ب���ي���ان  ال�����س��رك��ة  يف   وق���ال���ت 
التكرير  اأع��م��ال  يف  كبري  ب�سكل  وج��وده��ا  تو�سيع  زي���ادة 
والكيميائيات والت�سويق يف ال�سني، وتت�سمن توريد 480 
جيجيانغ  �سركة  اإىل  اخل��ام   النفط  من  يوميًا  برميل  األ��ف 

للنفط والبرتوكيميائيات التابعة ل�سركة رونغ�سنغ.

البالد - جدة
يناير  �سهر  خالل  للمملكة  ال�سلعيَّة  ال�سادراِت  قيمة  بلغت   
قيمة  ريال  مليار   82.1 منها  ريال،  مليار   105.1 املا�سي 
غري  ال�����س��ادرات  قيمُة  بلغت  فيما  ��ة،  ال��ب��رتول��يَّ ال�����س��ادرات 
البرتولية )التي ت�سمل اإعادة الت�سدير( 23.0 مليار ريال، 
وذلك بح�سب ن�سرة التجارة الدولية للمملكة ال�سادرة اأم�س 

عن الهيئة العامة لالإح�ساء عرب موقعها الر�سمي.
واأو�سحت الن�سرة اأن قيمة الواردات ال�سلعيَّة للمملكة خالل 
52.5 مليار  66.6 مليار ريال، مقابل  الفرتة، بلغت  نف�س 
وذلك  2022م،  املا�سي  العام  من  يناير  �سهر  خ��الل  ري��ال 

بارتفاع مقداره 14.1 مليارات ريال، بن�سبة 26.9 %.
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توفير بيئة إبداعية للطالب
موهبة تفتح التسجيل في 173 برنامجًا إثرائيًا بـ18 مدينة

اف��ت��ت��ح��ت م��وؤ���س�����س��ة امل���ل���ك ع��ب��د 
واالإب��داع  للموهبة  ورجاله  العزيز 
 77 يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل  "موهبة"، 
موهبة  ب���رام���ج  ���س��م��ن  ب��رن��اجم��ًا 
االإث��رائ��ي��ة االأك��ادمي��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة 
و96   - –ح�سوريًا  وال��ب��ح��ث��ي��ة 
لنحو  -افرتا�سيًا-،  اإثرائيًا  ف�ساًل 
12 األف طالب وطالبة من خمتلف 
الت�سجيل  اململكة، وي�ستمر  مناطق 
اأن  على  املقبل،  يونيو   13 حتى 
والعاملي  االأكادميي  الربنامج  يبداأ 
يف 23 يوليو وحتى 10 اأغ�سط�س 
امل���ق���ب���ل، ب��ي��ن��م��ا مي��ت��د ال��ربن��ام��ج 

البحثي اإىل 17 من ال�سهر نف�سه.
ال��ربام��ج  اأن  "موهبة"،  وب��ي��ن��ت 
احل�سورية  االأك��ادمي��ي��ة  االإث��رائ��ي��ة 
�ستقام يف 18 مدينة داخل اململكة، 
فيما  اإثرائية،  وحدًة   36 مت�سمنًة 
�ستعقد  ال��ت��ي  ال���ربام���ج  �ست�سمل 
وح���دة   16 ع��ل��ى  -اف���رتا����س���ي���ًا- 
 5 يف  �ستعقد  اأنها  مفيدًة  اإثرائية، 

مدن وهي: الريا�س، جدة، الدمام، 
مب�ساركة  واالأح�����س��اء،  ال��ظ��ه��ران، 

وطالبًة. طالبًا   340
اأن  ع���ل���ى  "موهبة"  واأك����������دت 
ال��ربن��ام��ج االإث����رائ����ي االأك���ادمي���ي 
واملهاري،  العلمي  اجلانب  ي�سمل 
ال�سخ�سية  الطلبة  مهارات  لتعزيز 
مهارات  واإك�سابهم  واالجتماعية، 
واإثراء  والع�سرين،  الواحد  القرن 
الكفاءة  ورفع  املعرفية،  ح�سيلتهم 
واال����س���ت���ع���داد، وب���ن���اء اخل����ربات 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال���ع���م���ل���ي���ة، وحت����دي 
ق���درات���ه���م. ك��م��ا ي���راع���ي ج��وان��ب 
ال���ت���اأه���ي���ل وال���ت���دري���ب ل��ل��ط��الب، 
ع��ل��ى اأي����دي م��درب��ني واأك��ادمي��ي��ني 
خ�سعوا لدورات م�ستمرة وبرامج 
التقنيات  اأف�سل  تواكب  متطورة، 
املبا�سرة  التعليم  وط��رق  والعلوم 
املعلومات،  الإي�سال  واالفرتا�سية، 
ل��الإب��داع  منا�سبة  بيئات  وت��وف��ري 

والتعلم والتحفيز.

البالد - الرياض

ولي العهد وماكرون يبحثان 
التعاون والمستجدات 
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خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 257 قاضيًا

تعزيز كفاءة كوادر قطاع األفالم
ورش عمل لإلرشاد المهني

مع  بالتعاون  االأف���الم  هيئة  نظمت 
الب�سرية  امل����وارد  تنمية  ���س��ن��دوق 
)ه���دف( ب��ال��ري��ا���س، ور���س��ت��ّي عمل 
املهني  واالإر�ساد  "التطوير  بعنوان 
االأفالم"،  ق��ط��اع  يف  ل��ل��م��م��ار���س��ني 
التي  املفاهيم  تر�سيخ  بهدف  وذل��ك 
املمار�سني  وكفاءة  ج��ودة  من  تعزز 
اأ�ساليب  وبحث  االأف���الم،  قطاع  يف 
املهنية،  تطوير مهاراتهم وكفاياتهم 
ال�����س��وء  ت�����س��ل��ي��ط  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
الهيئة  وم�ستهدفات  تطلعات  على 
االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة. وب����داأت ال��ور���س��ة 
اخت�سا�س  ن��ط��اق  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز 
وتطور  ت�سّجع  التي  االأف��الم،  هيئة 
اململكة،  يف  االأفالم  وت�سويق  اإنتاج 
واملوؤ�س�سات  االأف��راد  حتفيز  بجانب 
وال���������س����رك����ات الإع����������داد واإن����ت����اج 
غاية  الور�سة  واأو�سحت  املحتوى، 
اإ�سرتاتيجية تنمية القدرات الثقافية 
الوطنية  اال�سرتاتيجية  من  املنبثقة 
اململكة  روؤي��ة  مع  وتكاملها  للثقافة 
2030؛ ال�ساعية اإىل تنمية قدرات 

املمار�سني يف الثقافة والفنون.
اأبرز برامج  وتعّرف احل�سور على 
"برنامج  مثل  الهيئة،  وم��ب��ادرات 
ي�سعى  ال�����ذي  االأفالم"  ���ّن���اع  ����سُ
امل��واه��ب  وت��ع��زي��ز  اك��ت�����س��اف  اإىل 
الهيئة  روؤية  تتمثل  الوطنية، حيث 
اململكة ب�سفتها  "تر�سيخ مكانة  يف 
يف  االأف���الم  ل�سناعة  عامليًا  م��رك��زًا 
وتتمحور  االأو�سط"،  ال�سرق  قلب 
وت��ط��وي��ر  "بناء  ح����ول  ر���س��ال��ت��ه��ا 
ق���ط���اع اأف������الم ����س���ع���ودي اإب���داع���ي 
وت��ع��زي��ز ق���درات���ه ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
والدولية"،  امل��ح��ل��ي��ة  االأ�����س����واق 
"قطاع  اأن  ال��ور���س��ة  اأك����دت  ف��ي��م��ا 
االأفالم" يعني كذلك باالأن�سطة ذات 
وبجميع  ال�سناعة،  ب��ه��ذه  ال�سلة 
كتابة  وت�سمل  ومراحلها،  اأ�سكالها 
ال�����س��ي��ن��اري��و واالب���ت���ك���ار واإن���ت���اج 
اإىل  االأف���الم  وتق�ّسم  الفيديوهات، 
اأفالم طويلة وق�سرية، وتتنوع بني 
والكوميديا  ك��ال��درام��ا  اأن���واع  ع��دة 

واخليال العلمي.

البالد ـ الرياض



البالد - مكة المكرمة
اأطلقت الرئا�سة العامة ل�س�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد 
النب�ي، ممثلة ب�كالة �س�ؤون املعار�ض واملتاحف بامل�سجد 
طيلة  يقام  ال��ذي  العام،  لهذا  الرم�ساين  معر�سها  احل��رام 
فرتة �سهر رم�سان املبارك يف ت��سعة امللك عبدالله -رحمه 
الله- وي�ستقبل زواره ي�ميًا من ال�ساعة 10 �سباحًا وحتى 

االنتهاء من �سالة الرتاويح.
واأو�سح وكيل الرئي�ض العام ل�س�ؤون املعار�ض واملتاحف 
يحت�ي  املعر�ض  اأن  الزهراين،  من�سي  بن  ماهر  املهند�ض 
امل�سجد  من  االأث��ري��ة  ب���االأدوات  جمهزة  اأق�سام  ثالثة  على 
احلرام، اإ�سافًة اإىل التقنيات احلديثة امل�ستخدمة يف العهد 

احلايل، بحيث يّطلع عليها الزائر بكل ي�سر و�سه�لة.
امل�سجد  ل�س�ؤون  العامة  الرئا�سة  قامت  ثانية  جهة  من 
العامة  العالقات  ب�كالة  ممثلة  النب�ي  وامل�سجد  احل��رام 
بت�زيع  املجتمعية،  وال�سراكات  امل�ؤ�س�سي  والت�ا�سل 
يف  ال��رح��م��ن  ل�سي�ف  ج��اف��ة  وج��ب��ة  اآالف   10 م��ن  اأك���ر 

حملة  �سمن  وذل��ك  بجدة؛  ال��دويل  عبدالعزيز  امللك  مطار 
�سعار  وحتت  ملن�س�بينا  �سرف  معتمرينا  الرئا�سة" خدمة 

من "ال��س�ل حتى احل�س�ل".
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نائب أمير مكة يطلع على جهود التنمية االجتماعية واألحوال المدنية
البالد - جدة 

ا�ستقبَل االأمري بدر بن �سلطان بن 
مكة  منطقة  اأم��ري  نائب  عبدالعزيز، 
املكرمة، يف مقر االإمارة بجدة، مدير 
الب�سرية  امل�����ارد  وزارة  ف��رع  ع��ام 
باملنطقة  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
ه  ب��ن رق������ض. وا���س��ت��م��ع �سم�ُّ ف��ه��د 
ال���زارة  فرع  اأعمال  عن  اإيجاز  اإىل 
تقدمها  التي  واخل��دم��ات  باملنطقة، 
اجل��م��ع��ي��ات االأه��ل��ي��ة وامل���ؤ���س�����س��ات 
الربحي  غ��ري  ال��ق��ط��اع  اخل��ريي��ة يف 

خالل �سهر رم�سان املبارك.

االأح����ال  ع��ام  م��دي��َر  ا�ستقبَل  كما 
املدنية باملنطقة، بدر بن عبدالرحمن 
�سرح  اإىل  ه  �سم�ِّ وا�ستمع  احلمِيّد، 
عن خدمات االأح���ال املدنية املقدمة 
يف خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات امل��ن��ط��ق��ة؛ 
ومن اأهمها وحدات االأح�ال املدنية 
و�سائل  اأب��رز  من  تعدُّ  التي  املتنقلة، 
اخل���دم���ات امل��ي��دان��ي��ة يف االأح�����ال 
املدنية؛ وذلك ملا تقدمه من ت�سهيالت 
ل��ع��م���م امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ال��رج��ال 
اخت�سار  يف  واإ�سهامها  والن�ساء، 

ال�قت وتقليل اجلهد.

 10 اآالف وجبة ل�سي�ف الرحمن باملطار 
 معرض رمضاني لقاصدي البيت العتيق

محافظ جدة يستقبل رؤساء المحاكم والقضاة

البالد - جدة 
بن  عبدالله  بن  �سع�د  االأم��ري  ا�ستقبل 
اأم�����ض،  ج��ل���ي حم��اف��ظ ج��دة يف مكتبه 
ال�سيخ  بجدة  اال�ستئناف  حمكمة  رئي�ض 
م���اج���د ال��رج��ي��ع��ي، ورئ��ي�����ض امل��ح��ك��م��ة 
ورئي�ض  الت�يجري،  زياد  ال�سيخ  العامة 
العقيل،  حممد  ال�سيخ  التنفيذ  حمكمة 
ورئي�ض املحكمة اجلزائية ال�سيخ �سامي 
التجارية  املحكمة  ورئي�ض  احلقباين، 
ال�سيخ اإبراهيم العقالء، ورئي�ض حمكمة 

االأح�ال ال�سخ�سية ال�سيخ عمر الربي�ض، 
اأحمد  ال�سيخ  العمالية  املحكمة  ورئي�ض 
بجدة؛  الق�ساة  من  وع���ددًا   ، ال��زه��راين 
الذين قِدم�ا لل�سالم على �سم�ه وتهنئته 

مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك.
اأن  الله  داعيًا  التهنئة  �سم�ه  وبادلهم 
يعيده باخلري والربكات، واأن يتقبل من 
اجلميع ال�سيام والقيام و�سالح االأعمال، 
واأن يدمي على بالدنا نعمة االأمن واالأمان 

واال�ستقرار يف ظل القيادة احلكيمة.
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و�أول��وي��ة  مكانة  �لإ���س��ام��ي  للعمل 
ع��ال��ي��ة يف ن��ه��ج �مل��م��ل��ك��ة ب��ق��ي��ادت��ه��ا 
ما  كل  بتقدمي  �لله،  حفظها  �لر�سيدة 
لتنمية  و�ل��دع��م  لأم��ت��ه��ا،  �خل��ر  فيه 
�إط���ار  يف  �سعوبها،  ورخ����اء  دول��ه��ا 
خ�����س��و���س��ي��ة ر���س��ال��ت��ه��ا وم��ك��ان��ت��ه��ا 
�ل��ر�ئ��د يف خدمة �لإ���س��ام  ودوره���ا 
و�مل�����س��ل��م��ن ب��اأن��ح��اء �ل���ع���امل، ويف 
مو�قف  تتجلى  �لف�سيل  �ل�سهر  هذ� 
�ململكة بتقدمي كل ما يام�س حاجات 
�مل�سلمن، ويعينهم على �أد�ء فري�سة 
بر�مج  يف  ذل��ك  ويتج�سد  �ل�����س��وم، 
ه��دي��ة خ����ادم �حل���رم���ن �ل�����س��ري��ف��ن 
وت��وزي��ع  �ل�سريفة،  �مل�ساحف  م��ن 
دول  يف  �ل�سائمن  وتفطر  �لتمور، 
عليها  تقوم  و�لتي  �لإ�سامي،  �لعامل 
و�لدعوة  �لإ�سامية  �ل�سوؤون  وز�رة 
ت�سل  �أن  على  و�حلر�س  و�لإر�ساد، 

�إىل ماين �مل�سلمن.
�ململكة  تو��سل  ذل��ك  مع  بالتو�زي   
جهودها �لكبرة يف �لعمل �لإن�ساين 
على �متد�د خارطة �لعامل، من خال 
و�لأعمال  لاإغاثة  �سلمان  �مللك  مركز 
�لإن�����س��ان��ي��ة يف ����س��ت��ج��اب��ة و����س��ع��ة 
و�سريعة ووفق عمل موؤ�س�سي فريد، 
تدعمه �لقيادة بكافة �لإمكانات، حتى 
�لإن�ساين  �لعمل  �أيقونة  �ملركز  بات 
نهر عطاء متجدد يف  �لعامل، يف  يف 
متييز،  ول  ت�سيي�س  دون  �جت��اه  كل 
ودع�����م �ل��ع��م��ل �لإن�������س���اين �ل����دويل 
هدية  ك��ذل��ك  �لأمم��ي��ة،  و�ملوؤ�س�سات 
مع  ب��ال�����س��ر�ك��ة  �ل��ت��م��ور  م��ن  �ململكة 
 72 ل�سالح  �لعاملي  �لأغذية  برنامج 

دولة حول �لعامل.

مكانة ورسالة
كلمة

 مليون ريال تبرعات 
اكتتاب جود اإلسكان

وزير الداخلية يستقبل سفيري الهند والبرتغال
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جدة- واس
بن  �سلمان  بن  حممد  �لأم��ر  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  تلقى 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لعهد  ويل  �سعود  �آل  عبد�لعزيز 
�ت�ساًل هاتفيًا، من فخامة �لرئي�س �ميانويل ماكرون رئي�س 
��ستعر��س  �لت�����س��ال  خ��ال  وج��رى  �لفرن�سية.  �جلمهورية 

بن  �مل�����س��رك  �ل��ت��ع��اون  و�أوج����ه  �لثنائية  �ل��ع��اق��ات 
�لق�سايا  �أب��رز  بحث  جانب  �إىل  وفرن�سا،  �ململكة 

و�جلهود  و�لدولية  �لإقليمية  و�مل�ستجد�ت 
�مل����ب����ذول����ة جت���اه���ه���ا ل���ت���ع���زي���ز �لأم������ن 
و�ل�����س����ت����ق����ر�ر. ك���م���ا ج�����رى خ���ال 
�لت�����س��ال ت��ب��ادل وج��ه��ات �لنظر 

ذ�ت  �مل�سائل  م��ن  ع��دد  ح��ول 
�لهتمام �مل�سرك.

بدعم سخي من القيادة  تقديم هدية خادم الحرمين من 
المصاحف والتمور في عدة دول

البالد - الرياض
بن  �لعزيز  عبد  �لأم���ر  ��ستقبل 
�لعزيز  عبد  بن  نايف  بن  �سعود 
م��ك��ت��ب��ه  �ل���د�خ���ل���ي���ة، يف  وزي������ر 
بالريا�س، �أم�س، �سفر جمهورية 
�لهند لدى �ململكة �لدكتور �سهيل 

�إعجاز خان.
كما ��ستقبل �لأمر عبد�لعزيز بن 
�سعود، �سفر جمهورية �لربتغال 
ل�����دى �مل���م���ل���ك���ة ن���ون���و ف��ول��ت��ر 

ماتيا�س.
وج�������رى خ�����ال �ل���س��ت��ق��ب��ال��ن 
ذ�ت  �ملو�سوعات  من  ع��دد  بحث 

�لهتمام �مل�سرك.
وز�رة  وكيل  �ل�ستقبالن  ح�سر 
�ل��د�خ��ل��ي��ة �ل��دك��ت��ور ه�����س��ام بن 
من  وع���دد  �ل��ف��ال��ح،  عبد�لرحمن 

�مل�سوؤولن بوز�رة �لد�خلية.

450 البالد - الرياض 
و�لدعوة  �لإ�سامية  �ل�سوؤون  وز�رة  د�سنت 
هدية  بر�جمي  تايلند،  مملكة  يف  و�لإر���س��اد، 
�مل�ساحف  م��ن  �ل�����س��ري��ف��ن  �حل��رم��ن  خ����ادم 
�ل�������س���ري���ف���ة، وت����وزي����ع �ل���ت���م���ور، وت��ف��ط��ر 
�حلرمن  خ��ادم  �سفر  بح�سور  �ل�سائمن، 
بن  عبد�لرحمن  تايلند  مملكة  لدى  �ل�سريفن 
عبد�لعزيز �ل�سحيباين، وذلك �سمن �مل�ساريع 
�سهر  بالعامل يف  للم�سلمن  �ملقدمة  �ل�سعودية 

رم�سان �لكرمي.
 10 توزيعها  �سيتم  �لتي  �لتمور  وزن  ويبلغ 
 55.000 م��ن  �أك���ر  منها  وي�ستفيد  �أط��ن��ان، 
قر�بة  �لتفطر  م�سروع  وي�ستهدف  م�ستفيد، 
 250.000 وت��وزي��ع  م�ستفيد،   100.000

ن�سخة من �مل�سحف �ل�سريف.
�لدينية يف  �لوز�رة، ممثلة بامللحقية   ود�ّسنت 
�سفارة �ململكة بجمهورية كينيا، برناجمي خادم 
�حلرمن �ل�سريفن، بح�سور نائب �سفر خادم 
�حلرمن �ل�سريفن لدى جمهورية كينيا نا�سر 
�مللحقية  باأعمال  و�لقائم  �لفريدي،  حممد  بن 
من  وع���ددً�  حم���زري،  ماطر  ب��ن  حممد  �لدينية 
ويبلغ  �لكينية.  �لإ�سامية  �ل�سخ�سيات  كبار 

�أطنان،   10 توزيعها  �سيتم  �لتي  �لتمور  وزن 
�أكر  �ل�سائمن  تفطر  برنامج  ي�ستهدف  فيما 

من 15 �ألف �سائم.
�لإ�سامي  باملعهد  ممثلة  �ل��وز�رة،  د�سنت  كما   
برنامج  �ل�سنغال،  �سمال  لوغا  باإقليم  �لعايل 
�ل�سائمن،  لتفطر  �ل�سريفن  �حلرمن  خ��ادم 
بح�سور مدير �ملعهد �ل�سيخ من�سور بن مع�سد 
�لعجمي، وحاكم �إقليم لوقا وكبار �ل�سخ�سيات 

ومن�سوبي �ملعهد.
�سكرهم  �ل��دول عن  ه��ذه  �مل�سوؤولون يف   وع��رب 
و�أع��م��ال��ه��ا  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى  للمملكة  وت��ق��دي��ره��م 
�لإن�����س��ان��ي��ة، وت��ق��دمي ك��ل م��ا م��ن ���س��اأن��ه خدمة 
وز�رة  ج��ه��ود  مثمنن  و�مل�����س��ل��م��ن،  �لإ����س���ام 
�ل�سوؤون �لإ�سامية و�لدعوة و�لإر�ساد يف تنفيذ 
�مل�ستفيدين منه بطريقة  �لربنامج و�ختيار  هذ� 
مهنية لكي ي�ستفيد منه �أكرب عدد من �مل�ستحقن.

الرياض- واس
عبد  ب��ن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفن  �حل��رم��ن  خ��ادم  �أ���س��در 
برقية  �ل��ك��رمي  �أم���ره  �ل��ل��ه-،  -حفظه  �سعود  �آل  �لعزيز 
�لعدل يف خمتلف درجات  قا�سيًا بوز�رة   257 وتعين 

�ل�سلك �لق�سائي.
للق�ساء  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�س  �ل��ع��دل  وزي���ر  و�أك���د 
�ل��دك��ت��ور ول��ي��د ب��ن حم��م��د �ل�����س��م��ع��اين، �أن �لأم���ر 

�م��ت��د�دً�  ي��اأت��ي  وتعين،  ترقية  م��ن  ت�سمنه  وم��ا  �ل��ك��رمي 
وحر�سه  �ل�سريفن  �حلرمن  خادم  من  �ملتو��سل  للدعم 

و�هتمامه -�أيده �لله-، مبرفق �لق�ساء.
و���س��األ �مل��وىل - ع��ز وج��ل - �أن َي��ج��زَي خ��ادم �حلرمن 
�ل�سريفن و�سمو ويل عهده �لأمن - حفظهما �لله - خر 
لتحقيق  �لق�ساة  �لف�سيلة  �أ�سحاب  يوفق  و�أن  �جل��ز�ء، 

تطلعات ولة �لأمر -وفقهم �لله-، يف �إقامة �لعدل.

البالد - الرياض
�رت��ف��ع��ت ت��ربع��ات ح��م��ل��ة �ك��ت��ت��اب ج��ود 
مليون   450 لتتجاوز  �لإ�سكان �خلرية 
ريال،  وتهدف جلمع مبلغ مليار ريال من 
  3500 لتاأمن  �سهم  مليون   100 خال 

م�سكن لاأ�سر �لأ�سد �حتياجًا.
�مللك  �ل�سريفن  �حل��رم��ن  خ���ادم  وك���ان 
�سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود و�ساحب 
�ل�سمو �مللكي �لأمر حممد بن �سلمان بن 
رئي�س  �لعهد  ويل  �سعود  �آل  عبد�لعزيز 
جمل�س �لوزر�ء - حفظهما �لله - ، قد د�سنا 
جود  �كتتاب   " حملة  �ملا�سي  �خلمي�س 
من�سة  �أطلقتها  �لتي  �خلري"  �لإ�سكان 
تربعن  بتقدميهما  �لإ�سكان"،  "جود 
ريال؛ حيث  مليون   150 �سخين مببلغ 
�أي��ده   - �ل�سريفن  �حلرمن  خ��ادم  ت��رّبع 
ترّبع  فيما  ري��ال،  مليون   100 ب�   - �لله 
مببلغ   - �لله  حفظه   - �لعهد  ويل  �سمو 
�إطار حر�س  ريال؛ وذلك يف  مليون   50
�جلهود  كافة  دعم  على  �لر�سيدة  �لقيادة 
و�ملُبادر�ت �لتي ت�ستهدف توفر م�ساكن 

لاأ�سر �لأ�سد �حتياجًا.

و�نطلقت حملة هذ� �لعام ب�سعار "�سهمك 
يف  ل��ُت��ح��اك��ي  �حلياة"  م����دى  �أخ�������س���ر 
�ل�سركات يف �سوق  �أ�سهم  �أ�سلوبها طرح 
�لر�بح"  "�ل�سهم  مفهوم  وتقدم  �لأ�سهم، 
يف  لاإ�سهام  و�جتماعية  خرية  باأرباح 
من  وذلك  �سديدة �حلاجة،  �لأ�سر  �إ�سكان 
طيلة  �ملجتمعية  �مل�ساركة  �إت��اح��ة  خ��ال 
خالها  يتمكن  �ل��ف�����س��ي��ل،  �ل�سهر  �أي����ام 
 10 من  تبد�أ  بقيمة  �لتربع  من  �مل�ساهم 

ريالت فقط.
و�لقروية  �لبلدية  �ل�سوؤون  وزي��ر  و�أك��د 
�أن  �حلقيل،  عبد�لله  بن  ماجد  و�لإ�سكان 
�لتمكن  رحلة  ثمرة  ت��اأت��ي  �حلملة  ه��ذه 
�ململكة  روؤي���ة  �إع���ان  منذ  �نطلقت  �لتي 
يف  م��ن��ج��ز�ت  م��ن  حت��ق��ق  وم���ا   2030
�لتنموي،  و�لإ�سكان  �لإ�سكاين  �لقطاع 
بالإ�سافة �إىل متكن �لقطاع غر �لربحي 
من حتقيق منجز�ت عدة على �مل�ستويات 
ك��اف��ة، وم��ن��ه��ا ه���ذه �حل��م��ل��ة �ل��ت��ي تهدف 
�لأ�سد  لاأ�سر  �مل�ساكن  �آلف  ت��اأم��ن  �إىل 
�أبعاد تنموية  �حتياًجا للم�سكن وحتقيق 

تعود على �أبناء هذه �لأ�سر.

 ولي العهد وماكرون يبحثان
 التعاون والمستجدات
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البالد ـ الريا�ض

امللح  اأن  وال��دواء  للغذاء  العامة  الهيئة  اأو�ضحت 

يحت�ي على عن�ضر ال�ض�دي�م الذي ي�ؤدي َدْورًا 

ُمِهّمًا يَف العمليات احلي�ية يف اجل�ضم ووظائف 

اخلاليا، اإال اأن ارتفاع ا�ضتهالكه يرتبط مبخاطر 

�ضحية، لذلك ت��ضي منظمة ال�ضحة العاملية بعدم 

مبا  ِللِبالغني  َيْ�ِمّيًا  امللح  من  غرامات   5 جت��اوز 

يعادل ملعقة طعام �ضغرية.

للمنتجات  ك��ث��رية  اإ���ض��اف��ات  ه��ن��اك  اأن  واأف�����ادت 

لها م�ضميات خمتلفة  امللح  الغذائية حتت�ي على 

حمت�ى  معرفة  لت�ضهيل  عليها  التعّرف  املهم  من 

ف��ضفات  "�ض�دي�م،  م��ث��ل:  امل��ل��ح،  م��ن  امل��ن��ت��ج 

����ض����دي����م، م��ل��ح ب���ح���ري، ن����رات ���ض���دي���م، 

بيكرب�نات  ال�ض�دي�م،  بنزوات  ب��اودر،  باكنج 

ال�ض�دي�م، غل�تامات اأحادية ال�ض�دي�م."

"الهيئة" بقراءة  تن�ضح  امللح  ا�ضتهالك  وخلف�ض 

الغذائية  املنتجات  واختيار  التغذوية  البطاقة 

ملح  ب���دون  ت��ك���ن  ال��ت��ي  اأو  ال�����ض���دي���م،  قليلة 

امللح  عن  �ضحة  اأكرث  بدائل  وا�ضتخدام  م�ضاف، 

واالأع�ضاب  واخلل  الليم�ن  مثل:  النكهة  لتعزيز 

والت�ابل يف اأثناء الطبخ وتناول ال�جبات.

ومن املخاطر ال�ضحية التي قد يت�ضبب بها ارتفاع 

واأمرا�ض  القلب،  اأمرا�ض  ال�ض�دي�م،  ا�ضتهالك 

فاإن  ل��ذا  الدماغية،  وال�ضكتة  الدم�ية،  االأوع��ي��ة 

كبري  تاأثري  لها  الي�مية  التغريات  بع�ض  اإج��راء 

امل��ضى  املمار�ضات  تلك  اأهم  ومن  ال�ضحة،  على 

وجتنب  امل��ن��زل،  يف  االأط��ع��م��ة  بع�ض  اإع���داد  بها 

املحت�ى  عالية  التح�ضري  �ضريعة  االأطعمة  �ضراء 

التح�ضري،  ���ض��ري��ع��ة  ال�����ض���رب��ات  م��ث��ل:  ب��امل��ل��ح 

امل�ضنعة،  اللح�م  التح�ضري،  �ضريعة  املعكرونة 

اإىل  اإ�ضافًة  ال�ضطائر،  املعلبة،  االأطعمة  البيتزا، 

االأج���ب���ان ب��اأن���اع��ه��ا، وم��ك��ع��ب��ات م���رق ال��دج��اج، 

ورقائق البطاط�ض، واملاي�نيز.

 الغذاء والدواء:
 عززوا النكهة

ببدائل الملح

 البالد - جدة
قبيل مغيب ال�ضم�ض يف كل ي�م من هذا ال�ضهر الف�ضيل، ثمة م�ضاهد 

باعة  �ض�ت  ويعل�  ال�ضيارات،  حركة  تزاد  حيث  امل��دن،  �ض�ارع  يف 

ولكن  الرئي�ضية،  ال�ض�ارع،  ن�ا�ضي  على  يقف�ن  " الذين  "ال�ض�بيا 
رم�ضان  اإفطار  وم�عد  ال�ضم�ض  غروب  قبل  ح�ض�رًا  االأك��رث  امل�ضهد 

الف�ل و"التمي�ض"، حيث ال  اأمام حمال  يتمثل يف م�ضاهد االزدح��ام 

يحل� االإفطار لدى الكثريين اإال بطبق الف�ل والتمي�ض، ويف بع�ض 

ح�ضته،  ياأخذ  اأن  يريد  فكل  امل�ضرين،  بني  م�ضادات  حتدث  االأحيان 

ح���اري  يف  ولرم�ضان  املغرب،  اآذان  وم�عد  ال�ضم�ض  ق��روب  قبيل 

واأحياء جدة خ�ض��ضيته، حيث تتن�ع االأطعمة التي تزين امل�ائد، 

��ضًا اأن رم�ضان يت�ضم  والتي تتفانى ربات البي�ت يف اإعدادها، ُخ�ضُ

االإفطار.  مائدة  ح�ل  واالأق��ارب  االأ�ضر  "العزائم" واجتمعات  بكرثة 

وترى ربة منزل، اأن الف�ل بكافة و�ضفاته،  يعّد الطبق االأ�ضا�ضي على 

اإنها اعتادت، منذ �ضن�ات ط�يلة على وج�د  مائدة االإفطار، وتق�ل 

اإع��داده  ط��رق  واأن  رم�ضان،  اأي��ام  ط���ال  ال�ضفرة  على  ال��ف���ل،  طبق 

يف  طريقته  جمتمع  لكل  اإن  حيث  واملجتمعات،  البلدان  بني  منّ�عة 

وهناك  باحلم�ض  واآخ��رون  بالعد�ض  يعده  من  فمنهم  الف�ل،  اإع��داد 

املبخر  الف�ل  عن  اًل  َف�ضْ واجل��ن،  والبي�ض  بالطحينة  للف�ل  نكهات 

اأو�ضحت  ال�ضياق  لق�لها. ويف هذا  النكهات وفقًا  اأف�ضل  والذي يعد 

"لـ"البالد":"  ا�ضت�ضارية التغذية العالجية الدكت�رة منرية الغامدي 

ولكن  االإفطار،  يف  ك�جبة  الف�ل  تناول  يف  اإ�ضكالية  اأي  هناك  لي�ض 

املقليات  يتناول  االإفطار  فالفرد خالل  تناوله،  من  االإكثار  عدم  يجب 

على  احلر�ض  يجب  لذا  د�ضمة،  اأطعمة  وكلها  وال�ض�ربة  واملعجنات 

َد�َضمًا  غ��ذاء  يعترب  اأن��ه  ��ضًا  َوُخ�ضُ الف�ل،  من  ب�ضيطة  كمية  تناول 

حت�ضريه  عند  له  ي�ضاف  كما  الغذائية،  باالألياف  غني  فه�  ِن�ْضِبّيًا، 

وهذا  جاِهزًا،  ي�ضبح  اأن  بعد  الطبق  على  الزيت  ير�ض  ثم  الطحينة، 

الف�ل  ال�ضائم  تناول  اإذا  لذلك  احلرارية،  بال�ضعرات  غني  اأنه  يعني 

َواأَْي�ضًا هذا يعتمد على  على االإفطار، فاإنه قد ي�ضعر بالثقل والتعب، 

الطبق.  اإىل  والطحينة  الزيت  اإ�ضافة  وعلى  ياأكلها،  التي  الكمية 

بتناول  لها  ين�ضح  ال  فئات  "هناك  ال��ق���ل:  اإىل  منرية  د.  وخل�ضت 

ح�ضا�ضية  لديهم  الذين  َواأَْي�ضًا  النقر�ض  من  تعاين  التي  وهي  الف�ل 

باأنيميا  وامل�ضابني  الع�ضبي،  الق�ل�ن  ومر�ضى  الف�ل،  من  غذائية 

الف�ل غني  اأن  اإىل  ال�ضكري يجب االنتباه  الف�ل، وبالن�ضبة ملر�ضى 

بالكرب�هيدرات، وخا�ضة عند اأكله مع اخلبز، ولذلك يجب احت�ضابه 

اأما  الدم،  اإىل ارتفاع �ضكر  الكرب�هيدرات؛ حتى ال ي�ؤدي  من ح�ضة 

مر�ضى الك�لي�ضرول، فيجب حماولة تقليل ما ي�ضاف له من طحينة؛ 

الزيت�ن،  زيت  مع  اأو  زيت  بدون  تناوله  يف�ضل  َواأَْي�ضًا  دهن،  الأنها 

عدم  اإىل  االنتباه  فيجب  ال��دم  �ضغط  ارت��ف��اع  مر�ضى  وبخ�ض��ض 

اأما الف�ل املعلب، فين�ضح بغ�ضله من ماء النقع قبل  اإ�ضافة امللح له، 

يعد  وجبة  الف�ل مل  اأن طبق  يذكر  بال�ض�دي�م.  الأنه غني  تقدميه؛ 

�ضعبية تقدم فقط من خالل املطاعم ال�ضعبية، كما يعتقد، بل تت�ضابق 

على اإعداده اأف�ضل الفنادق واملطاعم الراقية بطرق حديثة تختلف عن 

اأن  الذين يرون  النا�ض  التي يرغبها عامة  ال�ضعبية  ما تقدمه املطاعم 

تناول الف�ل يف املطاعم ال�ضعبية اأ�ضهى من مطاعم الفنادق الفخمة.

الف�ل يت�ضيد

امل�ائد الرم�ضانية

البالد � مكة املكرمة 

احل���رام  امل�ضجد  ل�����ض���ؤون  ال��ع��ام��ة  ال��رئ��ا���ض��ة  اأط��ل��ق��ت 

لل�ض�ؤون  العامة  ب����االإدارة  ممثلة  النب�ي،  وامل�ضجد 

ب�كالة  الن�ضائية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  واالأن�����ض��ط��ة  الثقافية 

مكتبة  ل��رواد  م��ب��ادرات   5 الثقافية  ال�ض�ؤون  املكتبات 

العديد من  تت�ضمن على  ال�ضريف، والتي  املكي  احلرم 

داخ��ل  امل��ب��ارك  رم�ضان  �ضهر  خ��الل  الثقافية  ال��ربام��ج 

املكتبة وخارجها. واأو�ضحت مديرة عام اإدارة ال�ض�ؤون 

بن  اأميمة  الن�ضائية  والفعاليات  واالأن�ضطة  الثقافية 

مقدمتها  يف  تاأتي  الربامج  اأن  ال�ضدي�ض،  الرحمن  عبد 

ملتقى ن�ضائم رم�ضانية، والذي ي�ضم اأربع حما�ضرات 

ا�ضتقباله،  وح�ضن  رم�ضان  �ضهر  ف�ضل  ع��ن  للحديث 

الرم�ضانية  االعتدال  ليايل  عن  اإث���راءان  لقاءان  يليها 

"االعتدال الفكري والتعبدي"، وعقب ذلك اإقامة مبادرة 
مع  تفاعلية  من�عة  برامج  حزمة  املت�ضمنة  هالله  هل 

اجلمه�ر ح�ض�ريًا تقام يف ق�ضم الرجال ملكتبة احلرم 

"اآية  برامج وهي  ال�ضريف، ويندرج حتتها عدة  املكي 

وتف�ضري، وحدث يف رم�ضان، وجل�ضة مع كتاب، وكيف 

الطريقة لطبق رم�ضاين، وعلى مائدة االفطار".

واأو�ضحت ال�ضدي�ض اأن تقدمي مثل هذه الربامج ياأتي 

الثقايف  ال���ع��ي  بن�ضر  امل�ض�ؤولية  واق��ع  م��ن  انطالقًا 

منبعًا  والكتاب  املكتبة  باعتبار  املجتمعية  وامل�ضاركة 

للثقافة واملعرفة واإثراء االإبداع.

 إطالق خمس مبادرات
 لرواد مكتبة الحرم

1
 مرضى القولون2

العصبي

 مرضى أنيميا
الفول

مرضى
النقرس

3
4

فئات ممنوعة
من تناول الفول

 مرضى الحساسية
الغذائية

مليون مستفيد من توزيع التمور 1.6

الخمول سبب في زيادة الوزن في رمضان

البالد � جدة  
وزعت جمعية التم�ر للخدمات االإن�ضانية اأكرث من  3760 طنًا من 

مت�ر الدولة املخ�ض�ضة للجمعيات االأهلية بتكليف من وزارة امل�ارد 

ملي�ن   1.6 من  اأكرث  منها  ا�ضتفاد  االجتماعية،  والتنمية  الب�ضرية 

م�ضتفيد، من خالل 470 جمعية اأهلية يف 13 منطقة باململكة.

وقت  ويف  ب�ضال�ضة،  اجلمعيات  م�ضت�دعات  اإىل  التم�ر  ُنقلت  وقد 

تباعد  االعتبار  يف  االأخ��ذ  مع  املبارك  رم�ضان  �ضهر  وقبل  قيا�ضي، 

اجلمعيات االأهلية وانت�ضارها اجلغرايف.

لتنمية  االجتماعية  والتنمية  الب�ضرية  امل���ارد  وزارة  وكيل  وعرب 

خادم  ملقام  وتقديره  �ضكره  عن  ماجد  بن  �ضالح  بن  اأحمد  املجتمع 

على  الله"  "حفظهما  االأم��ني  عهده  ويل  و�ضم�  ال�ضريفني  احلرمني 

حر�ضهم ودعمهم للجمعيات االأهلية من خالل برنامج ت�زيع مت�ر 

مت�ر  ت���زي��ع  برنامج  اأن  واأك���د  االأه��ل��ي��ة.  اجلمعيات  على  ال��دول��ة 

الدولة على اجلمعيات االأهلية َبْرناجَمًا �ضن�يًا ُت�ضرف عليه ال�زارة 

بهدف اإمداد اجلمعيات االأهلية �َضَنِ�ّيًا مبا يحتاج�ن اإليه من مت�ر 

التم�ر  جلمعية  وتقديره  �ضكره  مقدمًا  املبارك،  رم�ضان  �ضهر  قبل 

هذه  لت�ضل  م�ضك�ر  جهد  م��ن  ب��ذل���ه  م��ا  على  االإن�ضانية  للخدمات 

التم�ر يف ال�قت املالئم.

من جانب اآخر ك�ضف الدكت�ر عبدالعزيز بن عبدالرحمن الت�يجري 

العام  بداية هذا  د�ضنت  اأن اجلمعية  اإدارة اجلمعية،  رئي�ض جمل�ض 

من�ضتها اخلا�ضة باملنح العيني، والتي تي�ضر على اجلمعيات االأهلية 

دًا ت�زيع اأكرث من  تقدمي طلبات املنح ورفع التقارير عن التنفيذ، ُم�ؤَكِّ

احتياجات  لتغطية  الدولة  خ�ض�ضتها  التي  التم�ر  من  طنًا   3760
املا�ضي،  ال��ع��ام  ع��ن   %  36 و�ضلت  ب��زي��ادة  اأهلية  جمعية   470
ريًا اإىل اأن الربنامج يعزز دور وزارة امل�ارد الب�ضرية والتنمية  ُم�ضِ

اأهدافهم  لتحقيق  باململكة  االأهلية  اجلمعيات  متكني  يف  االجتماعية 

وت�فري  للم�ضتفيدين،  احلياة  ج���دة  ورف��ع  واالإغاثية  االجتماعية 

احتياجاتهم خا�ضة من التم�ر قبل �ضهر رم�ضان املبارك.

البالد � جدة  
 يجد بع�ض االأ�ضخا�ض اأن وزنهم قد زاد ب�ضعة كيل�جرامات، خالل �ضهر رم�ضان املبارك، 

يف ال�قت الذي يعتقد فيه البع�ض اأن �ضهر ال�ض�م فر�ضة الإنقا�ض وزنهم، ورغم انقطاع 

ويعزو  ال�ضهر،  هذا  خالل  ي��زداد  وزنهم  اأنه  اإال  ط�يلة،  ل�ضاعات  الطعام  تناول  عن  الفرد 

االأطباء زيادة ال�زن اإىل عدم التقيد بن�ع وكمية الطعام، اإ�ضافة اإىل عدم احلركة واخلم�ل 

الرتباطها  االإن�ضان  ب�ضحة  يهدد  َخَطرًا  ت�ضكل  التي  فال�ضمنة  االإفطار.  وجبة  تناول  بعد 

يف  خط�رة  الع�امل  اأكرث  من  تك�ن  قد  وال�ضرطان،  والقلب  ال�ضكري  باأمرا�ض  ال�ثيق 

طبيعي،  ب�زن  للتمتع  مثالية  فر�ضة  رم�ضان  �ضهر  يعد  االأطباء  ووفق  احلا�ضر.  ال�قت 

عرب التقيد بنمط غذائي �ضحي وعدم االإفراط يف تناول احلل�يات، فيما تعد احلركة من 

دًا يف هذا ال�ضهر. من جهة اأخرى، يركز اأطباء  الع�امل التي ت�ضاعد على �ضبط ال�زن َجيِّ

التغذية واخلرباء على دور االأطعمة ال�ضحية يف املحافظة على وزن طبيعي، اإذ اإن طهي 

االأطعمة بطرق بديلة، اإما عرب �ضلقها اأو �ض�يها اأو حتمي�ضها يخفف من كمية الده�ن التي 

ت�جد عادة يف ال�جبات الرم�ضانية.

من جهتها �ضبق اأن قّدمت وزارة ال�ضحة عددًا من الن�ضائح لل�ضائمني خالل �ضهر رم�ضان 

املبارك، ودعت اإىل اأهمية جتنب زيادة ال�زن يف رم�ضان واحلر�ض على ممار�ضة ن�ضاط 

بتناول  اجلميع  وطالبت  الزائدة.  احلرارية  ال�ضعرات  من  للتخل�ض  وذل��ك  ي�ميًا  بدين 

احل�ضاء، الأنه و�ضيلة خفيفة لبدء االإفطار نظرًا ل�ضه�لة ه�ضمه، فه� مُيد اجل�ضم بال�ض�ائل 

والفيتامينات واملعادن خا�ضة اإذا كان ُمعدًا من اخل�ضار اأو البق�ليات.

 ا�ضت�ضارية ل�             : فئات ممن�عة من تناول املدم�ض
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لماذا تتفاوت أسعار السلع الغذائية؟
ي�ستكي الكثري من املواطنني واملقيمني من ارتفاع اأ�سعار ال�سلع 
ب��داي��ة ح��رب رو�سيا  م��ع  االرت��ف��اع  ب���داأت يف  وال��ت��ي  الغذائية، 
الغذائية  ال�سلع  اأ�سعار  يف  كبريًا  تفاوتًا  والحظوا  واأوكرانيا، 
بع�ض  وا�ستغل  امل���ب���ارك،   رم�����س��ان  �سهر  ب��داي��ة  م��ع  وخ��ا���س��ة 
ال�سلع  لبع�ض  التخفي�ض  اإعالنات  التجارية  املحالت  اأ�سحاب 
اأرب��اح  على  املتجر  يح�سل  حتى  االأخ��رى،  ال�سلع  اأ�سعار  ورف��ع 
عالية؛ ب�سبب خف�سه يف اأ�سعار ال�سلع التي خف�ض يف اأ�سعارها 
مع االإعالن، واإن كان الكثري من املحالت التجارية حري�سة على 
االأ�سعار التناف�سية، ومن املغاالة يف اأ�سعار بع�ض ال�سلع يتحجج 
اأ�سحاب املحالت اأن �سبب االرتفاع ندرته يف ال�سوق ولذلك يقوم 
املتجر الذي تتوفر لديه الكمية برفع ال�سعر، وقد اأ�سار م�سدر يف 

وزارة التجارة باأن هناك تفاوتًا يف اأ�سعار بع�ض ال�سلع الغذائية 
من خالل فرق الرقابة وكذلك من خالل ورود البالغات التي ت�سل 
يتم حتويلها عرب  البالغات  باأن  التجارة علمًا  اإىل فروع وزارة 
يقوم  وال��ذي  املراقب،  املخت�ض  املوظف  اإىل  اإلكرتونيًا  النظام 
البالغ،  يقفل  ثم  ومن  لال�ستف�سار؛  املتجر  ب�ساحب  باالت�سال 
وقد اأو�سحت وزارة التجارة اأن الهيئة العامة للمناف�سة تخت�ض 
ومن  املناف�سة،  نظام  وخمالفات  االحتكارية  املمار�سات  ب�سبط 

اأ�سباب تفاوت اأ�سعار ال�سلع الغذائية ما يلي:
الرقابي الدور  �سعف   -  1

االأ�سعار لتحديد  اآلية  وجود  عدم   -  2
باالأ�سعار اجلهل   -  3

الغرامات. تطبيق  يف  التهاون   -  4
خمف�سة،  باأ�سعار  الغذائية  ال�سلع  اإتاحة  مبادرة  انطلقت  ولقد 
تعهد  وقد  الغرف،  واحتاد  التجارية  الغرف  بني  باالتفاق  وذلك 
�سهر  خالل  الغذائية  ال�سلع  اأ�سعار  ارتفاعات  بكبح  مورد   300
اجتماعًا  موؤخرًا  جدة  مدينة  احت�سنت  ولقد  املبارك،  رم�سان 
اأ�سعار  ت�سخم  تداعيات  ملناق�سة  والدوليني  املحليني  للموردين 
اأن �سهدت  املنتجات الغذائية يف اململكة العربية ال�سعودية بعد 
اأ�سعار  خاللها  م��ن  ارت��ف��ع��ت  ت�سخم  م��وج��ة  املا�سية  ال�سهور 
الغذائية  للمواد  امل�ستهلكون  اأن�سح  ولذلك  الغذائية؛  املنتجات 
ال�سراء  يف  االعتماد  وعدم  حمالت  عدة  من  االأ�سعار  من  التاأكد 
حمالت  من  امل�سرتاة  ال�سلع  اأ�سعار  مقارنة  بعد  واحد  حمل  من 

خمتلفة وعدم االنخراط وراء التخفي�سات والعرو�ض الوهمية.
ولقد اأكدت وزارة التجارة اأن الفرق الرقابية املنت�سرة يف كافة 
مناطق اململكة تقوم بجوالت تفتي�سية ب�سكل دوري على املن�ساآت 
اأ�سعار  ور�سد  املنتجات،  وف��رة  ملتابعة  واالأ���س��واق  التجارية 
يتم  اإلكرتوين  نظام  با�ستخدام  وال�سرورية  التموينية  ال�سلع 
من خالله متابعة اأ�سعار اأكرث من 217 �سلعة متوينية وتطبيق 
الغرامات الفورية يف حالة وجود مغاالة غري مربرة يف اأ�سعار 

ال�سلع واملنتجات.

�أ.د. �سامل �سعيد باعجاجه 
@drsalem30267810

ذكريات رمضانية
اأخذت جولة ع�سرية على ال�سوق الرم�ساين ال�سعبي يف حمافظتي، 
و�ساهدت خريات كثرية ونعمًا ترتى وعر�ض وطلبًا متزايدًا على 
ال�سراء وخا�سة على االأكالت ال�سعبية من منتجات و�سناعة االأ�سر 
املنتجة. ويف هذا ال�سياق  تذكرت قول اأمي ) حفظها الله ( اأحفظوا 
مات  من  الله  فرحم  وجودها  على  واحمدوه  الله  وا�سكروا  النعم 
ترتى  التي  واخل��ريات  والف�سل  النعم  هذه  ي�ساهد  اأو  ي�سبع  ومل 
ونتلذذ بتنوعها على ال�سفرة الرم�سانية وذلك الأنها  اأ�ساًل مل تكن 
موجودة يف ذلك الوقت. ويف حقبة زمنية قد م�ست كانت االأكالت 
امل��ذاق.  املقادير  وال يف  اال�سم وال يف  االآن  ال يف  لي�ست كما هي 
قليل  منها وعدد  اندثر بع�ض  القدمية يف رم�سان والتي  فاالأكالت 
ما زال حمافظًا على مكانته رغم  طفرة  اأكالت �سفرة رم�سان   من 
التنوع  كالكعك واملب�سو�ض وال�سم�سم واملطبق وال�سعرية والكنافة 
ال�سوفان  اأو  بالقمح  وال�����س��رب��ة   والهري�سة  والتطلي  واملا�سية 
والع�سيدة  العد�ض  م��ع  وال���رز  وال��زالب��ي��ا  واللقيمات  وال��ر���س��وف 
وال��ق��ر���ض وال��ع��ب��ود وال��زرع��ي��ة وال���دخ���ن وال��ت��م��ري��ة وال��ف��ت��وت 
التي  االك��الت  من  وغريها  الق�ساط  النا�سف  واحل��وت  وال�سيادية 
تتنوع من منطقة اىل اخرى ومن مدينة اىل اآخرى �سواء يف اال�سم 

اأو الطعم. ومهما يكن كانت االكالت ب�سيطة وعلى قد احلال.  
ويف النهاية واأنا اأهم مبغادرة ال�سوق الرم�ساين ال�سعبي �ساهدت 
بي  طافت  فعندها  وذكرياته  زمان  رم�سان  األعاب  اقامة  عن  اأعالن 
الذاكرة اىل االلعاب الرم�سانية قدميًا والتي  كانت تقليدية وعملية 
وغري  متغرية  اإلكرتونية  ولي�ست  والتفكري  اجلهد  على  وتعتمد 
تقليدية كما يف وقتنا احلا�سر. لذلك من اأ�سهر االلعاب قدميًا لعبة 
ال�ساع  وهي  لعبة تناف�سية عبارة عن  جمموعتني من املتناف�سني 
ويتم و�سع �ساع وهو عبارة عن قطعة معدنية )قر�ض( يف االيدي 
ويتم البحث عنها من قبل املت�سابق بقوله طار واإال بع�سه وبو�ض 
باملعكارة  يده  يف  �سربه  يتم  ال�ساع  يجد  مل  واإذا  ال�ساع.  وه��ات 
حتى  طرفها  من  ومعقودة  مطوية  قما�ض  قطعة  عن  عبارة  وه��ي 
به  االحتفال  فيتم  ال�ساع  وجد  اإذا  اأم��ا  قويًا.  لي�ض  تاأثريًا  حتدث 
وينتقل اللعب اىل املجموعة االخرى. ومن االلعاب كذلك املنت�سرة 
ال�سيجة واالألغاز واملرجيحة واللب اخلرز وعظيم  يف ذلك الوقت 
ال�سنوات  م��ع  ان��دث��رت  التي  القدمية  االأل��ع��اب  م��ن  وغ��ريه��ا  �سرى 
وهذه  جيلني  بني  كبري  وتغري  تغري،  فهناك  التكنلوجي   والتقدم 

طبيعة الدنيا: تغري وتطور  ب�سفة م�ستمرة ومتالحقة.

حممد لويفي �جلهني

@lewefe

أرحمونا من زحمة الشاحنات

تجنب األلم

نايف جابر �لربقاين 

الطرق الدولية التي متر باملدن واملحافظات لها العديد 
من االآثار االإيجابية وال�سلبية خا�سة التي ال يوجد بها 
طرق خم�س�سة لل�ساحنات، ومن اأبرز االآثار ال�سلبية، 
وال�سو�ساء  امل��روري��ة  واالخ��ت��ن��اق��ات  الكثافة  زي���ادة 
املكابح  واأ���س��وات  االأب���واق  ا�ستخدام  عن  تنتج  التي 
واأ�سوات التنبيه التي عادة ما تو�سع على ال�ساحنات 

وت�ستخدم بكرثة. 
ال���دويل  ال��ط��ري��ق  ب��ه��ا  اأم��ل��ج مي��ر  ال��غ��ال��ي��ة  حمافظتنا 
عبور  واأ�سبح  العالية،  املرورية  الكثافة  ذو  ال�ساحلي 
الطريق  اأن  خا�سة  لالأهايل  اإزع��اج  م�سدر  ال�ساحنات 
ال��دويل  ال��ط��ري��ق  ويعترب  امل��ح��اف��ظ��ة،  مبنت�سف  مي��ر 
العابرة  ال�ساحنات  هذه  للمحافظة،  الناب�ض  ال�سريان 
اأوقات  خا�سة  عاليًا  مروريًا  ازدحامًا  ت�سبب  اأ�سبحت 
عنه  نتج  مم��ا  الطريق؛  على  اأح��م��ال  وزي���ادة  ال���ذروة 

هبوط وحفر يف الطريق.

املعنية  اجلهات  من  عاجاًل  تدخاًل  يتطلب  االأم��ر  هذا 
واإيجاد حلول منا�سبة، ومنها منع دخول ال�ساحنات 
يف  مطبق  هو  مبا  اأ���س��وة  ال���ذروة  اأوق���ات  للمحافظة 
العديد من مدن مملكتنا الغالية، كما اأن االأمر يتطلب 
االختناق  لتاليف  لل�ساحنات  خارجي  طريق  اإن�ساء 
تعرب  ال��ت��ي  ال�ساحنات  ه��ذه  ت�سببه  ال��ت��ي  امل����روري 
املنطقة  واأن  خا�سة  �ساعة،   24 م��دار  على  الطريق 
واأم��اال  نيوم  يف  والنماء  اخلري  م�ساريع  على  مقبلة 
والبحر االأحمر، وهذا �سوف يكون له االأثر الكبري يف 
ال��دويل خا�سة  الطريق  على  املرورية  زي��ادة احلركة 

من ال�ساحنات.
ما  متى  اإليها  التو�سل  يتم  �سوف  من احللول  الكثري 
كان هذا املو�سوع حمل االهتمام وو�سع على طاولة 
جمل�ض  اأو  املحلي  املجل�ض  يف  ك��ان  �سواء  النقا�ض، 

املنطقة اأو اجلهات املعنية، وكلنا يف خدمة الوطن.

تكمن الغاية الب�سرية يف املحافظة على  �سالمتها  النف�سية 
وجتنب مواطن االذى  واالبتعاد عنها وهذه �سرورة من 
الذات واحتياجاتها ويتم حتقيقها من خالل  �سروريات 
وامل��رور  ال��الزم��ة  امل��ه��ارات  �سقل  على  املتوا�سل  العمل 
باملواقف التي جتعل الفرد عاماًل على ا�سالحه وحت�سينه. 
النف�سية  االآالمل  موا�سع  جتنب  ان  بال�سرورة  ولي�ض 
حالته  على  حري�سًا  ال��ف��رد  يغدو  ق��د  االمل،  م��ن  يحمينا 
ق��د جتعله  امل��ت��ع��ددة   امل��واق��ف  م��ف��اج��اآت  النف�سية ول��ك��ن 
وكمها  حدتها  باختالفات  النف�سية  االزمات  اىل  يتعر�ض 

ونوعها مما جتعل �سعوره باالمل النف�سي مت�ساعدًا. 
االمل  الفرد  يتجنب  حني  الذاتي  العنف  وت��رية  وتتزايد 
وع��دم  جتاهله  على  وي�سر  ل��ه  تعر�ض  ال���ذي  النف�سي 
بال�سمت  وي�ستمر  الأح���د  عنه  ال��ب��وح  او  ب��ه  االع���رتاف 
ال��ذات حاماًل  ال��ذي يجعله ح��ادًا يف التعامل مع  امل��وؤذي 

اعباًء كبرية على عاتقه مما يجعل تكييفه �سعبًا. 
يف احلقيقة جتنب هذه ال�سغوط وامل�ساعر التي خلقتها 
هذه ال�سغوط امر ايجابي جدًا ولكن هذا التجنب يجب 
ان يكون مبنيًا على عدة عوامل ا�سا�سية وهي مواجهة 
التعامل  خ��الل  م��ن  معاجلتها  على  والعمل  ال�سغوط 
املرن وعدم اطالة التفكري فيها وادارة االزمات النف�سية 

باإدراك ووعي. 
ان الهروب من مواجهة اي امل يخلق اأملًا ا�سد عمقًا، فحني 
تركها  الأن  تاأجليها وذلك  ال  علينا حلها  باملواقف  مرورنا 
دون معاجلتها يرتك يف انف�سنا اآثارًا ج�سيمة ونحن يف 
غنى عنها وعن االعرا�ض النف�سية والتي قد نكون �سببًا 
يف جلبها لذواتنا من خالل عدم العمل على تدمري بذور 
من  خري  دائما  الوقاية  ان  نن�سى  وال  ال�سلبية،  امل�ساعر 

رحلة العالج.

@naifalbrgani

fatimah_nahar@فاطمة نهار يو�سف

تقنية طباعة الغذاء
بعد جتربة جائحة كورونا زاد االهتمام العاملي بتطوير وتطبيق 
ذلك  خالل  ومن  واالأعمال.  املهن  من  الكثري  وميكنة  اأمتتة  اأنظمة 
ظ��ه��رت ا���س��ت��ث��م��ارات �سخمة خ��الل ال��ع��ام احل���ايل وامل��ا���س��ي يف 
تقنية  ا�ستحداث  مت  الغذاء.  لت�سنيع  الثالثية  الطباعة  ا�ستخدام 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  1986م  عام  الثالثية  الطباعة 
ومتكررة  طويلة  �سال�سل  من  م�سنوعة  )مواد  البوليمرات  الإنتاج 
من اجلزيئات( من خالل اإ�سافة طبقات متحكم فيها من خالل برامج 
متقدمة من احلا�سب االآيل لتكوين ج�سم ثالثي االأبعاد وكانت لها 
�سناعات  يف  االإنتاج  ودق��ة  �سرعة  تطوير  يف  متعددة  اإ�سهامات 
بع�ض اأجزاء املحركات النفاثة وال�سيارات واال�ستخدامات الطبية 
جمال  لتدخل  �سريع  ب�سكل  التقنية  هذه  وتطورت  املتخ�س�سة. 
واللحوم  واحل��ل��وي��ات  للمخبوزات  العجائن  لت�سنيع  االأغ��ذي��ة 
وال�سوكالته والتي مت من خاللها التحكم بدقة يف قيمتها الغذائية 
وحمتواها من العنا�سر املعدنية والفيتامينات وم�سادات االأك�سدة 
ايل  باالإ�سافة  وهذا  وال�سكل  والقوام  والطعم  والرائحة  واللون 
�سرعة اإنتاجها وكفاءتها التخزينية لفرتات طويلة )عدة �سنوات( 
املنتج منها.  الهدر من  الت�سويقية وتقليل  مما �ساعد على كفاءتها 
اخلا�سة  االأغذية  ت�سنيع  يف  التقنية  هذه  منتجات  وا�ستخدمت 
االأط��ف��ال  واأغ��ذي��ة  احلمية  والأغ��را���ض  ال�سن  وك��ب��ار  بالريا�سني 

التجاري  ا�ستخدامها  اىل  باالإ�سافة  وه��ذا  احل��وام��ل  والن�ساء 
فرايا  و�سركة  اإن��ك  فود  مثل  ال�سركات  من  العديد  يف  املطاعم  يف 
�سوق  من  املتوقع  ق��در  حيث  االأمريكية.  ن��اب  وكاندي  االإيطالية 
للعام  دوالر  مليون   225 اىل  ت�سل  بقيمة  االأغذية  لهذه  املبيعات 
2023 م بزيادة  �سنوية 46 %. ويتوقع منها ما ي�ستهلكه القطاع 
التجاري فيها بن�سبة 43 % واحلكومي 25 % وال�سحي 20 % 
واالإ�ستخدام ال�سخ�سي املنزيل ما يقارب 9 % يف دول تت�سدرها 
الواليات املتحدة االأمريكية بن�سبة 35 % واأوربا 31 % وجنوب 

�سرق اأ�سيا 21 % باالإ�سافة اىل دول اأخرى حول العامل. 
يتطلب ت�سنيع الغذاء بوا�سطة تقنية الطباعة باالأبعاد الثالثية ايل 
عرب  معلوماتها  ترتجم  والتي  متخ�س�سة  حا�سوبية  برامج  ت�سميم 
اإكتمال  اىل  ت��وؤدي  املنتج  من  متتالية  طبقات  اإ�سافة  ايل  الطابعات 
حجمه و�سكله النهائي بنكهة ولون ورائحة ومزاق حمدد. ومن اأكرث 
الطرق �سيوعًا واأقل تكلفة لت�سنيع الغذاء بهذه الطريقة هو ا�ستخدام 
طبقات  وتكوين  لرتكيب  الطابعات  اأجهزة  يف  واحل��رارة  ال�سغط 
مع  �سلبة  �سبه  اأو  �سائلة  ب�سورة  تكون  الغالب  يف  والتي  الغذاء 
اإ�ستخدام اأ�سعة الليزر لتحديد وتثبيت الطبقات مب�ساعدة اجلزيئات 
ال�سكرية والن�سوية. وهناك العديد من املواد اخلام لت�سنيع االأغذية 
ثالثية االأبعاد مثل الربوتينات والتي يف اغلبها ذات امل�سدر النباتي 

والدهون  واالأرز(  )البطاط�ض  والكربوهيدرات  ال�سويا(  )ف��ول 
م�ستخل�سات  النباتي وبع�ض  وال�سمغ  النباتية(  والزيوت  )الزبدة 

اخل�سروات والفواكه لتوفري العنا�سر املعدنية والفيتامينات.  
اإىل  تتحول  التي  )امل��واد  املائية  الغرويات  حاليًا  ت�ستخدم  وكما    
لالأغذية  االأ�سا�سية  امل��ك��ون��ات  حم��ل  لتحل  ب��امل��اء(  بخلطها  ه��الم 
امل�سادر  )اأحد  املاء والع�سب  الطحالب وعد�ض  مبواد متجددة مثل 
الطبيعية للربوتني والكربوهيدرات وم�سادات االأك�سدة( وحتويل 

تلك املكونات اإىل طعام قابل لالأكل.

�أ.د. بهجت بن طلعت حموه 
@bahgethamooh

تأخير الدورة في رمضان
لل�سائم فرحتان كما قال ر�سول الله �سلى 
اإحداهما،  الفطر  فرحة  و�سلم،  عليه  الله 
وحت��ل��و اأك����رث م���ع اجل��م��اع��ة، ول����ذا ف���اإن 
كثريًا من احلوامل يف�سلن تاأخري الدورة 
يف  اجلماعة  م��ع  ي�سمن  حتى  ال�سهرية، 
رم�����س��ان، ورغ���م اأن ال��ف��ط��ر ع��ن��د ح��دوث 
وهن  ح��واء،  بنات  كل  عند  الزم  احلي�ض 
يوؤجرن هنا على االلتزام ب�سرع الله، كما 
وي��وؤج��رن  ال�سائمات،  اأخ��وات��ه��ن  ت��وؤج��ر 
فيها،  يفطرن  ال��ت��ي  االأي����ام  يق�سني  ح��ني 
ال��دورة عن  تاأخري  اأن كثريات يف�سلن  اإال 
الفقهاء  م��ن  اأي���ًا  اأن  اأ�سمع  ومل  رم�����س��ان، 
الفقهاء بحث  يقوم  اأن  ذلك، واأمتنى  حرم 
امل�سلمات على القبول مبا �ساءه الله لهن، 
ويتم التذكري باأن �سوقهن لل�سيام يوؤهلهن 
يد  يف  خيارًا  امل�ساألة  تبقى  ولكن  لالأجر. 

املراأة طاملا اأنه ال يوؤدي اإىل �سرر.
 وط��ب��ي��ًا، ف���اإن ع���ددًا ك��ب��ريًا م��ن امل�سلمات 
ارتاحت  من  ومنهن  الطريقة،  هذه  جربن 
واأن  خا�سة  قلقها،  زاد  من  ومنهن  اإليها، 
عند  تف�سل  قد  املعتادة  الطبية  الو�سائل 
هو  يح�سل  اأن  ميكن  ما  واأك��رث  البع�ض. 
ال��دورات املقبلة، وهذا  تغيري يف مواعيد 
اأي�سا ال ي�سر، يف عيادات اخل�سوبة يعمل 
االأطباء على اإعادة برجمة مواعيد الدورة 
عند االأخوات اللواتي يتعاجلن لالإجناب. 

وال ين�ساأ عن ذلك �سرر.
بعد  م��ا  اإىل  ال���دورة  ت��اأخ��ري  ف��اإن   وعليه، 
باملراأة، ولكل  رم�سان يبقى خيارًا خا�سًا 
امرئ ما نوى. وقد الحظت ترويجًا لبع�ض 
االأدوية التي تعمل على تاأخري الدورة من 
خالل بع�ض و�سائل التوا�سل االجتماعي، 
لكنني  اآمنة،  و�سائل  اأنها  على  دليل  وهذا 
ب��اأي  طبيبها،  امل���راأة  ت�ست�سري  اأن  اأف�سل 
اأو كتابيًا،  اأو ح�سوريًا  و�سيلة، بالهاتف، 
لي�ست  اأنها  للتاأكد  اأدوي��ة،  اأية  قبل تعاطي 
م��ن ال��ن�����س��اء ال��ل��وات��ي ق��د ي��ت�����س��ررن من 
اأف�سل  ن��درت��ه��ن، وال  ه��ذه االأدوي����ة، رغ��م 
العمر  ف��اإن  ال�سابقة،  خربتها  على  البناء 
والوزن والعادات احلياتية وكذلك بع�ض 
اإىل  توؤدي  قد  وغريها  النا�سئة  االأمرا�ض 
اأن ين�سح الطبيب هذا العام بو�سيلة غري 

تلك التي ن�سح بها فيما �سبق.
 وختامًا، فاإن ديننا ي�سر ال ع�سر فيه، ودين 
هنا  العامة  والقاعدة  فيه.  تكلف  ال  فطرة 

هي ال �سرر و ال �سرار.

د. �سالح ها�سم �ل�سحري

@SalehElshehry
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 3.6 مليار دوالر قيمة ال�صفقة

اخلام  النفط  من  يوميًا  برميل  األف   480 توريد  ال�صفقة  تت�صمن 

املحدودة  والبرتوكيميائيات  للنفط  جيجيانغ  �صركة  اإىل  العربي 

التابعة ل�صركة رونغ�صنغ، مبوجب اتفاقية مبيعات طويلة االأجل. 

وبينت اأن "اأرامكو ملا وراء البحار"، وهي �صركة تابعة مملوكة 

رونغ�صنغ.  يف  احل�صة  على  ت�صتحوذ  �صوف  الأرامكو،  بالكامل 

ومن بني االأ�صول االأخرى، ت�صتحوذ رونغ�صنغ ح�صة 51 % يف 

�صركة جيجيانغ، والتي بدورها متتلك وتدير اأكرب جممع متكامل 

للتكرير والكيميائيات يف ال�صني بطاقة معاجلة تبلغ 800 األف 

برميل يف اليوم من النفط اخلام، واإنتاج 4.2 مليون طن مرتي 

من االإيثيلني �صنوًيا. 

رونغ�صنغ  الأ�صهم  البور�صة  خارج  ثانويًا  بيًعا  ال�صفقة  وتت�صمن   

رونغ�صنغ  جيجيانغ  جم��م��وع��ة  وه���و  االأك����رب  امل�����ص��اه��م  ق��ب��ل  م��ن 

القاب�صة، مع اإمكانية التعاون امل�صتقبلي بني االأطراف يف االأن�صطة 

التجارية، والتكرير، واإنتاج املواد الكيميائية، وترخي�ص التقنية. 

اأن تخ�صع  بعد  2023م،  عام  بنهاية  ال�صفقة  اإغالق  املتوقع  ومن 

للموافقات التنظيمية.

اأرامكو ال�صعودية  اأعقاب االإعالن عن عزم م�صروع  وياأتي ذلك يف 

البناء يف م�صفاة متكاملة  اأعمال  "اأرامكو هواجني" بدء  امل�صرتك 

الربع  ال�صني يف  �صمال �صرق  �صخمة وجممع برتوكيميائيات يف 

الثاين من العام احلايل ، و�صتوّرد اأرامكو ال�صعودية ما ي�صل اإىل 

املجمع. اإىل  اخلام  النفط  لقيم  من  يومًيا  برميل  اآالف   210

"اأرامكو  وم�����ص��روع  "رونغ�صنغ"  م��ع  ال�صراكة  ه��ذه  خ��الل  وم��ن 

 690 اإج��م��ايل  ال�صعودية  اأرام��ك��و  �صتوّرد  امل�صرتك،  هواجني" 

العايل  التحويل  مرافق  اإىل  اخل��ام  النفط  من  يومًيا  برميل  األ��ف 

"�صركة اأرامكو هواجني للبرتوكيميائيات"،  للكيميائيات.  وتعمل 

وجمموعة   %  30 ال�صعودية  اأرامكو  بني  م�صرتك  م�صروع  وهي 

نورينكو 51 % وجمموعة باجنني ال�صناعية 19 %، على تطوير 

م�صروع جممع جرينفيلد.  

يف اإطار ا�صرتاتيجيتها اال�صتثمارية وتنويع اأن�صطتها االقت�صادية، 

ح�صة  على  لال�صتحواذ  نهائية  اتفاقيات  ال�صعودية،  اأرامكو  وّقعت 

واملدرجة  املحدودة  للبرتوكيميائيات  رونغ�صنغ  �صركة  يف   %  10
مليار   3.6( �صيني  يوان  مليار   24.6 مقابل  �صنجن،  بور�صة  يف 

دوالر باأ�صعار ال�صرف احلالية(. وقالت ال�صركة  يف بيان اإن ال�صفقة 

التكرير  اأعمال  يف  كبري  ب�صكل  وجودها  تو�صيع  زيادة  يف  �صت�صهم 

والكيميائيات والت�صويق يف ال�صني.

البالد - الظهران

أرامكو تستحوذ
 على 10 % في رونغشنغ الصينية 

صادرات التمور
التمور  من  ذاتّيًا  اكتفاًء  اململكة  حققت 

طن  مليون   )1.54( اإنتاجها  وجت��اوز 

�صنوّيًا؛ مما اأ�صهم يف ارتفاع �صادرات 

التمور ال�صعودية اإىل االأ�صواق العاملية 

2022م  ع��ام  يف   )%  5.4( بن�صبة 

مقارنة بالعام ال�صابق له، حيث و�صلت 

وبلغ  ري��ال،  مليون  و280  مليار  اإىل 

عدد الدول امل�صتوردة لها )116( دولة.

 استقالة
الخضيري

على  ال�صعودي  االأه��ل��ي  البنك  واف��ق   

رئا�صة  من  اخل�صريي  عمار  ا�صتقالة 

اخل��ا���ص��ة،  ل��ظ��روف��ه  االإدارة  جم��ل�����ص 

ووافق البنك على تعيني �صعيد الغامدي 

نهاية  ح��ت��ى  االإدارة  ملجل�ص  رئ��ي�����ص��ًا 

نائب  وتكليف  احلالية،  املجل�ص  دورة 

التنفيذي طالل اخلريجي يف  الرئي�ص 

من�صب الرئي�ص التنفيذي. 

 الخدمات
الراديوية

دع����ت ه��ي��ئ��ة االت�������ص���االت وال��ف�����ص��اء 

مرئياتهم  ل��ت��ق��دمي  ال��ع��م��وم  والتقنية 

ح����ول وث��ي��ق��ة ت��ن��ظ��ي��م��ات اخل���دم���ات 

اإىل  تهدف  التي  البحرية،  ال��رادي��وي��ة 

الراديوية  اخلدمات  ا�صتخدام  تنظيم 

ال��ب��ح��ري��ة ورف�����ع ك���ف���اءة ا���ص��ت��خ��دام 

النطاقات الرتددية فيها من خالل اإعادة 

توزيع القنوات امل�صتخدمة يف االأنظمة 

الوثيقة  وت�صمل  البحرية،  الراديوية 

ال�صروط واالأحكام الفنية للرتاخي�ص، 

وتوزيع النطاقات الرتددية.

قيمة تويتر
عليها  اطلعت  داخ��ل��ي��ة  وثيقة  ك�صفت 

و�صائل اإعالم اأمريكية اأن رجل االأعمال 

من�صة  مالك  ما�صك،  اإيلون  وامللياردير 

املن�صة  ق��ي��م��ة  ح��ال��ي��ًا  ي���ق���ّدر  ت���وي���رت، 

كانت  بعدما  فقط،  دوالر  مليار  ب�20 

عند  مليارًا   44 لها  التقديرية  القيمة 

االجتماعية  ال�صبكة  على  ا�صتحواذه 

قبل 5 اأ�صهر.

تعزيز األمن الغذائي من اللحوم   
البالد - الرياض 

بوزن  حية  ما�صية  راأ�ص   19،100 جازان  ميناء  ا�صتقبل 

مناطق  على  لتوزيعها  جيبوتي،  من  قادمة  طنًا،   3118
املحجرية،  االأم��را���ص  من  خلوها  من  التاأكد  بعد  اململكة 

مبا يعزز منظومة االأمن الغذائي وُيلبي متطلبات ال�صوق 

ياأتي  امل��ب��ارك.  رم�صان  �صهر  حلول  مع  بالتزامن  املحلية 

للموانئ  العامة  الهيئة  به  تقوم  الذي  الدور  اإطار  يف  ذلك 

اأن�صطتها  ومتكني  احليوية  القطاعات  لتعزيز  "موانئ" 

اأداء  رف��ع  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��غ��ذائ��ي،  ال��ق��ط��اع  مقدمتها  ويف 

وجودة اخلدمات اللوج�صتية والكفاءات الت�صغيلية لتقدمي 

م�صتهدفات  مع  متا�صًيا  اجل��ودة،  عالية  خدمة  م�صتويات 

اللوج�صتية  واخل��دم��ات  للنقل  الوطنية  اال�صرتاتيجية 

وحمور  عاملية  لوج�صتية  كمن�صة  اململكة  مكانة  برت�صيخ 

العامة  الهيئة  ق��ررت  ثانية  جهة  من  ق���ارات.  ث��الث  التقاء 

حلوم  ا�صترياد  على  املوؤقت  احلظر  رف��ع  وال���دواء  للغذاء 

من  وجتهيزاتهما  ومنتجاتهما  املائدة  وبي�ص  ال��دواج��ن 

منطقة االإدارية "ماين" بفرن�صا.

من  ورد  تقرير  على  بناء  ج��اء  احلظر  رف��ع  اأن  واأ���ص��اف��ت 

على  بال�صيطرة  يفيد  احليوانية  لل�صحة  العاملية  املنظمة 

مر�ص اإنفلونزا الطيور �صديد ال�صراوة يف هذه املنطقة.

ولفتت الهيئة اإىل اأنها فر�صت احلظر املوؤقت على ا�صترياد 

وجتهيزاتهما  ومنتجاتهما  املائدة  وبي�ص  الدواجن  حلوم 

تف�صي  ب�صبب  باالأرجنتني  اآي��ر���ص  بوين�ص  حمافظة  م��ن 

مر�ص اإنفلونزا الطيور �صديد ال�صراوة يف هذه املحافظة.

البالد - الرياض   
ائتمان  خط  اتفاقية  توقيع  عن  ال�صعودي  واال�صترياد  الت�صدير  بنك  اأعلن 

االإ�صالمي  العراقي  امل�صرف  مع  ال�صعودية  ال�����ص��ادرات  لتمويل  جديدة 

لال�صتثمار والتنمية، بقيمة 75 مليون ريال متثل امتدادًا للحزم االئتمانية 

والتمويلية التي يقّدمها بنك الت�صدير واال�صترياد ال�صعودي للبنوك املحلية 

واملوؤ�ص�صات املالية، وتهدف اإىل تعزيز حركة الت�صدير وتطوير العالقات 

اململكة  بني  التجارية  العالقات  تدعم  ا�صتثمارية  اآف��اق  وفتح  التجارية، 

حلول  لتوفري  البنك  جهود  �صمن  االتفاقية  وت��اأت��ي  ال��ع��راق.  وجمهورية 

متويلية تدعم تنمية ال�صادرات ال�صعودية غري النفطية، وتعزز تناف�صيتها 

يف االأ�صواق االإقليمية والعاملية، حيث مت ت�صميم بنود االتفاقية لت�صهم يف 

تفعيل حركة التجارة بني البلدين ال�صقيقني، وتقليل خماطر الت�صدير و�صد 

فجوات متويل ال�صادرات اإىل جمهورية العراق.

ال�صعودي  واال�صترياد  الت�صدير  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص  االتفاقية  وّق��ع 

العراقي  للم�صرف  املفّو�ص  العزيز اخللب، واملدير  بن عبد  �صعد  املهند�ص 

رئي�ص  بح�صور  وذل��ك  كاظم  ثامر  همام  والتنمية  لال�صتثمار  االإ�صالمي 

جمل�ص اإدارة امل�صرف اأحمد وليد اأحمد، وعدد من القيادات من اجلانبني.

البالد - الرياض   
ارتفعت ا�صتثمارات االأجانب غري املوؤ�ص�صني بال�صوق ال�صعودي 

 %  10.46 اإىل  مار�ص احلايل   23 املنتهي يف  االأ�صبوع  خالل 

من اإجمايل ال�صوق مقارنة ب� 10.45 % بنهاية االأ�صبوع الذي 

�صبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون اأرامكو 296.14 مليار ريال.

 وبالن�صبة مللكية امل�صتثمرين اخلليجيني يف ال�صوق ال�صعودي، 

2023م  مار�ص   23 يف  املنتهي  االأ�صبوع  خالل  انخف�صت  فقد 

من 1.82 % اإىل 1.79 % من اإجمايل القيمة ال�صوقية لالأ�صهم 

مليار   50.7 اإىل  ملكيتهم  قيمة  لت�صل  اأرام��ك��و،  ب��دون  املدرجة 

بدون  االأجانب  للم�صتثمرين  االإجمالية  امللكية  وارتفعت  ري��ال. 

االأ�صبوع  نف�ص  خالل  اال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  �صاملة  اأرامكو 

 341.19 قيمتها  وبلغت   ،%  12.05 اإىل   ،%  12.04 من 

املوؤ�ص�صني  غري  االأجانب  امل�صتثمرين  ملكية  ومتثل  ريال.  مليار 

)اتفاقيات املبادلة وامل�صتثمرين املوؤهلني وامل�صتثمرين املقيمني(، 

بينما ال ت�صمل احل�ص�ص اال�صرتاتيجية للموؤ�ص�صني ، فيما ميثل 

 %  9  1.5 ن�صبته  ما  اأرامكو  بدون  املوؤ�ص�صون  االأجانب  املالك 

من اإجمايل ملكية االأجانب يف ال�صوق خالل االأ�صبوع ، ما يعادل 

45.1 مليار ريال.  من جهة ثانية متت اأم�ص االإثنني، 22 �صفقة 
بلغت  اإجمالية  بقيمة  ال�صركات  من  عدد  على  ال�صوق  يف  خا�صة 

مليار ريال.

دعم حركة الصادرات مع العراق

ارتفاع ملكية األجانب بالسوق السعودي

 البالد - الرياض   
اأعلن برنامج اإيجار عن حتقيق قطاع االإيجار التجاري 

اإيجار  عقد  مليون  من  اأك��ر  بتوثيقه  قيا�صية  اأرق��ام��ًا 

االإي��ج��ار  خل��دم��ات  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال�صبكة  يف  جت���اري 

األف   500 يقارب  ما  كا�صفًا عن توثيق  تاأ�صي�صها،  منذ 

املا�صية،   12 ال���  االأ���ص��ه��ر  خ��الل  جت���اري  اإي��ج��ار  عقد 

�صبكة  تقدمه  ما  االأرق��ام حتققت يف ظل  اأن هذه  مبينًا 

قطاع  من  للم�صتفيدين  ومم��ي��زات  خدمات  من  اإي��ج��ار 

ي�صعى  "اإيجار" اأنه  واأكد  التجاري.  العقاري  االإيجار 

التجاري  االإي��ج��ار  قطاع  متطلبات  ال�صتيعاب  دوم���ًا 

التجارية  االإيجار  عقود  جميع  وت�صجيل  ومتغرياته، 

حقوق  يحفظ  مبا  امل��وّح��دة،  وغ��ري  امل��وّح��دة  بنوعيها 

االإيجار  التعامالت يف قطاع  االأط��راف ويح�صن كفاءة 

العقاري يف اململكة، ويزيد الثقة يف التعامالت املالية 

توفري  خ���الل  م��ن  االإج������راءات  ويي�صر  وال��ت��ع��اق��دي��ة، 

متنوعة  وق��ن��وات  ال��دف��ع��ات،  ل�صداد  متعددة  خ��ي��ارات 

التي  االأخرى  النوعّية  اخلدمات  اإىل  اإ�صافة  ل�صدادها، 

"اإيجار"  يف  التجاري  العقد  ويوفر  "اإيجار".  تقدمها 

ال��ت��ج��اري،  ال��ع��ق��اري  للقطاع  املهمة  امل��زاي��ا  م��ن  ع���ددًا 

البنود  �صياغة  يف  وامل��رون��ة  امل�����ص��روط،  العقد  مثل 

للم�صتاأجر،  اأك���رب  ���ص��الح��ي��ات  وم��ن��ح  واالل���ت���زام���ات، 

رج��ع��ي،  ب��اأث��ر  ال��ت��ج��اري��ة  االإي���ج���ار  ع��ق��ود  وت�صجيل 

وتنوع  الدفعات  ومرونة  امل�صافة،  القيمة  واحت�صاب 

التجارية،  )املراكز  العقارات  وتنوع  �صدادها،  اآليات 

املحال، اأك�صاك، م�صتودعات( وغريها.

مليون عقد
 إيجار تجاري
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البالد - وكاالت
البيالرو�سية  ال�سلطات  اأكدت  حال  بالرد  الأوروب��ي  الحتاد  لّوح 

املتحدث  اأرا�سيها.وقال  على  تكتيكية  نووية  اأ�سلحة  رو�سيا  ن�سر 

والأمنية،  وال�سيا�سية  اخلارجية  لل�سوؤون  الأوروب��ي  الحتاد  با�سم 

من  تاأكيدًا  نَر  "مل  �سحافية:  اإف��ادة  يف  )الثنني(  اأم�س  �ستانو،  بيرت 

عواقب،  هناك  �ستكون  بالطبع  فعندئذ  ذلك،  حدث  واإذا  بيالرو�سيا، 

وهذا �سيعني ت�سعيدًا وتهديدًا لالأمن الأوروبي، ولن مير دون رد". 

ميكن  التي  اجلديدة  العقوبات  عن  �سوؤال  على  ردًا  �ستانو  واأ�ساف 

التخلي  للغاية  املهم  "اأوًل، من  ُتفر�س على رو�سيا وبيالرو�سيا:  اأن 

األك�سندر  البيالرو�سي  الرئي�س  �سيقوله  ما  ومعرفة  الإعالن  هذا  عن 

لوكا�سينكو"، م�سريًا اإىل اأن عملية فر�س العقوبات هي عملية �سرية. 

واأعلن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني، يف وقت �سابق، اأن رو�سيا 

�ست�ستكمل بناء من�ساأة تخزين خا�سة لالأ�سلحة النووية التكتيكية يف 

بيالرو�سيا يف 1 يوليو، واأنها �سلمت بيالرو�سيا منظومة ال�سواريخ 

"اإ�سكندر"، التي باإمكانها اأن حتمل الأ�سلحة النووية. ووفقًا لبوتني، 
فقد كان الرئي�س البيالرو�سي، األك�سندر لوكا�سينكو، قد اأثار منذ فرتة 

بيالرو�سيا،  تكتيكية رو�سية يف  نووية  اأ�سلحة  ن�سر  م�ساألة  طويلة، 

والوليات املتحدة قد ن�سرت هذه الأ�سلحة منذ فرتة طويلة يف عدد 

من البلدان، لذلك ل يوجد �سيء غري عادي يف طلب بيالرو�سيا.

مع  اتفاقًا  ب��الده  اإب���رام  ح��ول  ب��وت��ني،  ت�سريحات  لق��ت  وبعدما 

جارتها بيالرو�سيا لن�سر اأ�سلحة نووية تكتيكية على اأرا�سيها تنديدًا 

جمل�س  اأمني  �سرح  اإذ  اكرتاثها،  عدم  واأب��دت  مو�سكو  عادت  دوليًا، 

اأ�سلحة  متتلك  مو�سكو  ب��اأن  باترو�سيف،  نيقولي  الرو�سي،  الأم��ن 

حديثة وفريدة من نوعها وقادرة على تدمري اأي خ�سم، مبا يف ذلك 

الوليات املتحدة الأمريكية.

اأن  لف���روف  �سريغي  الرو�سي  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د  جهته،  م��ن 

وفقًا  الغرب  مع  القادمة  عالقاتها  واآف��اق  م�ستقبل  �ستقرر  مو�سكو 

يف  الأ�سدقاء  ه��وؤلء  قلة  من  "بالرغم  م�سيفًا:  اخلا�سة،  ل�سروطها 

اجلن�سيات،  متعدد  بلدنا  مع  يتعاطفون  اأنهم  متامًا  ن��درك  الغرب 

ويحبون الثقافة الرو�سية، وي�ساركوننا قيمنا الأخالقية التقليدية".

االتحاد األوروبي يلوح بالرد على نووي روسيا

البالد - وكاالت
حتاول احلكومة الفرن�سية ا�ستعادة زمام املبادرة باإبداء رغبتها 

اأن  دون  من  لكن  الأخ���رية،  التظاهرات  بعد  الأو���س��اع  تهدئة  يف 

تنجح حتى الآن يف نزع فتيل التوتر ع�سية تعبئة جديدة مقررة 

اليوم احتجاجًا على رفع �سن التقاعد من 62 اإىل 64 عامًا، بعد 

اإقرار تعديل النظام التقاعدي من دون ت�سويت يف  اأ�سبوع على 

الوطنية  للجمعية  الإلكرتوين  املوقع  اإّن  خ��راء  وق��ال  الرملان. 

الفرن�سية )الرملان( معّطل منذ اأم�س نتيجة هجوم تبّنته جمموعة 

لدعم  انتقامًا  نيم"  "نو  لرو�سيا  املوالية  الإلكرتونية  القر�سنة 

املكلف  تالي�س  جمموعة  يف  الفّني  املدير  واأك��د  لكييف.  باري�س 

الإلكرتوين  املوقع  اإّن  فونتارين�سكي،  اإيفان  ال�سيراين  بالدفاع 

ب�سيل  اإغ��راق��ه  طريق  من  اخل��دم��ات  من  حرمان  لهجوم  تعّر�س 

اأّن  اإىل  م�سريًا  معها،  التعامل  على  قدرته  يفوق  مبا  الطلبات  من 

جمموعة قرا�سنة موالية ملو�سكو تطلق على نف�سها ا�سم "نو نيم 

057)16(" تبّنت الهجوم عر قناتها على موقع تلغرام انتقاما 
من فرن�سا ب�سبب دعمها لأوكرانيا.

من�سوب  يف  ارتفاعًا  فرن�سا  �سهدت  املا�سي  الأ�سبوع  ونهاية 

العنف خالل اجلولة التا�سعة من الحتجاجات التي ت�سهدها �سد 

الرئي�س  التفاف  العنف يف مواجهة  التقاعد. وجاء  اإ�سالح نظام 

املثري  القانون  بتمرير  الرملان  على  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي 

للجدل دون احلاجة للت�سويت عليه م�ستغال بند د�ستوري يخول 

منتقدوه  يعتقد  التي  ماكرون  ما و�سف بوح�سية  واأم��ام  ذلك.  له 

باري�س  العا�سمة  �سهدت  الدميقراطية  اللعبة  بقوانني  اأخلت  اأنها 

واحتجاجات  واإغ��الق��ات  اإ�سرابات  اأخ��رى،  فرن�سية  م��دن  وع��دة 

اإ�سالح  لقانون  رف�سًا  الأ�سود"،  "اخلمي�س  �سعار  حتت  حا�سدة 

نظام التقاعد، الذي اأقرته احلكومة على م�سوؤوليتها.

البالد - وكاالت
الثالث  التعديل  قانون  العراقي  الرملان  اأقر 

بعد  املحافظات  وجمال�س  النيابية  لالنتخابات 

مناق�سات حادة، واعرتا�سات �ساخبة ا�ستمرت 

ح��ت��ى ف��ج��ر اأم�����س )الث���ن���ني(، وب��غ��ي��اب اأغ��ل��ب 

النواب امل�ستقلني، متكن الرملان من الت�سويت 

النواب  انتخابات جمل�س  قانون  على تعديالت 

لقانون  وفقا  والأق�سية  املحافظات  وجمال�س 

"�سانت ليغو" الذي اعتمد لأول مرة يف البالد 
2014م. وت�سمنت التعديالت عدة بنود،  عام 

اإلغاء الدوائر املتعددة واعتماد الدائرة  اأبرزها 

عن  ف�ساًل  واح��دة(،  دائ��رة  )املحافظة  الواحدة 

لالنتخابات  امل��ر���س��ح  ب��اأه��ل��ي��ة  تتعلق  ���س��روط 

جمال�س  انتخابات  موعد  وحت��دي��د  النيابية، 

تاريخ  يتجاوز  األ  على  العام  ه��ذا  املحافظات 

جترى  اأن  على  ن�ست  كما  املقبل.  دي�سمر   20
املنتظمة  غ��ري  املحافظات  جمال�س  انتخابات 

باإقليم يف يوم واحد بعموم البالد، غري اأن م�ساألة 

"الدائرة الواحدة" هذه كانت اأثارت �سابقًا ويف 
جل�سة، انتقادات حادة من قبل النواب امل�ستقلني 

البند حتديدا و�سع خلدمة  اأن هذا  راأوا  الذين 

الأ�سوات  واإق�ساء  الكرى،  ال�سيا�سية  الكتل 

امل�ستقلة.  اأو  املعار�سة  ال�سغرية  والأح���زاب 

و�سهدت اجلل�سة فو�سى كبرية ب�سبب اعرتا�س 

عرقلة  حاولوا  الذين  امل�ستقلني،  النواب  اأغلب 

الدولة  اإدارة  ائتالف  متكن  بعدما  الت�سويت، 

ال�سنية  والكتل  التن�سيقي  الإط��ار  ميثل  ال��ذي 

الدميقراطي  احلزب  وحتديدًا  الكردي،  والكتل 

ال��ك��رد���س��ت��اين والحت����اد ال��وط��ن��ي، م��ن ت��اأم��ني 

الن�ساب القانوين.

برلمان العراق
فرنسا.. تظاهرات وتعطل موقع البرلمانيمرر قانون االنتخابات

حذر من خطورة الت�سعيد
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البالد � العال
اخل��اب��ة  بطبيعتها  ال��ع��ا  حم��اف��ظ��ة  مت��ت��از 
حلول  ومع  اجلذابة،  ال�صخرية  وت�صكياتها 
�صهر رم�صان يحر�ص الكثري اإىل الذهاب ليًا 
لتلك املواقع بهدف التنزه والتخييم وتناول 

ال�صحور، بعيدًا عن �صخب املدن.
ك��م��ا ي��ح��ر���ص ك��ل زائ����ر ل��ت��ل��ك امل���واق���ع على 
ما  اأب���رز  وم��ن  وال�صماء،  النجوم  م�صاهدة 
حيث  التبانة"،  "درب  جم���رة  ي�����ص��اه��دون��ه 
ت��ظ��ه��ر امل��ج��رة ل��ي��ًا ع��ل��ى ���ص��ك��ل ���ص��ري��ط يف 
ال�صماء، ويختلف ظهورها من منطقة لأخرى 
وف�صول  ال�صوئي،  التلوث  ن�صبة  بح�صب 
بوقت  ال�صيف  يف  تظهر  اإنها  حيث  ال�صنة، 
ال�صاعات  تظهر يف  التي  ال�صتاء  مبكر عك�ص 

املتاأخرة من الليل.

طاهيات
يتنافسنَ في المأكوالت الرمضانية

 أدبي جدة 
يوقع اتفاقية لتنظيم الفعاليات

البالد � عرعر
اأ�����ص����ه����م ����ص���ه���ر رم�������ص���ان 
�صوق  انتعا�ص  يف  امل��ب��ارك 
ال���ط���اه���ي���ات م����ن الأ�����ص����ر 
امل��ن��ت��ج��ة، وذل����ك ب��ال�����ص��وق 
ال�����ص��ع��ب��ي مب��دي��ن��ة ع��رع��ر، 
لِف��ت��ًا  اإِْق����ب����اًل  ي�صهد  ال����ذي 
ل�صراء  امل�صوقني،  قبل  م��ن 
ال�صعبية،  الأط���ب���اق  اأب����رز 
واجلري�ص  ال�صوربة  منها 

وامل����رق����وق وال�����ص��م��ب��و���ص��ة 
التي  والع�صائر،  والفطائر 

قمن باإعدادها يف منازلهن.
الطاهيات  من  العديد  اأن  يذكر 
دورات  ل��ه��ن  ُق��دم��ت  باملنطقة 
ال��ب��ي��ع  ث���ق���اف���ة  جم���ان���ي���ة يف 
وال�������������ص������راء وال���ت�������ص���وي���ق 
الإل����ك����روين؛ م���ا اأ���ص��ه��م يف 
كبرية  و�صمعة  �صعبية  حتقيق 

يف البيع وتو�صع جتارتهن.

البالد � جدة
وق���ع ال���ن���ادي الأدب�����ي ال��ث��ق��ايف 
ب��ج��دة اأم�������ص، ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون 
بجدة  الثقايف  احلجاز  بيت  مع 
ال��ت��اري��خ��ي��ة، ت��ت�����ص��م��ن اإق���ام���ة 
والأم�صيات  الفعاليات  وتنظيم 
والفكرية  الثقافية  وال���رام���ج 
والتدريبية يف املجالت الثقافية 
املعريف  الدعم  وتبادل  املختلفة، 

بني الطرفني.
واأو�����ص����ح رئ��ي�����ص اأدب�����ي ج��دة 
عويقل  ب���ن  ع��ب��دال��ل��ه  ال��دك��ت��ور 
ب��ن��ود  اأب�����رز  م���ن  اأن  ال�����ص��ل��م��ي، 
التفاقية اإقامة الأن�صطة الثقافية 
اأن ال�صراكة  والجتماعية، مبينًا 
من  لكل  مطلب  ه��ي  املجتمعية 
يقوم بدور بناء للفكر واحلر�ص 
وتنمية  والفتيات  ال�صباب  على 

ملجتمع  وت��ق��دمي��ه��م  م��واه��ب��ه��م 
ي�صتهدف  واأن  وواع������د،  واع 
���ص��ري��ح��ة ال�������ص���ب���اب ب�����ص��ف��ت��ه��م 
الركيزة الأ�صا�صية يف جمتمعنا، 
واك��ت�����ص��اف��ه��م وت��ن��م��ي��ة ق��درات��ه��م 
وتقدميهم  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ك��ري��ة 
بناء  عنا�صر  ليكونوا  للمجتمع 

يف املجتمع.
م���ن ج��ه��ت��ه اأ�����ص����ار م���دي���ر بيت 
حممد  الدكتور  الثقايف  احلجاز 
ال�صراكة  اأن  اإىل  احل�صني،  علي 
الثقافية مع النادي الأدبي بجدة 
ممثلة يف منتدى عبقر ال�صعري، 
ت�صتهدف نقل الفعاليات للمنطقة 
وجهة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
مل��واك��ب��ة  وت��اري��خ��ي��ة،  �صياحية 
 2030 اململكة  روؤي��ة  وحتقيق 
لدعم الأن�صطة الأدبية والثقافية.

»مشاهد النجوم« تجذب عشاق الطبيعة

المساجد السبعة.. أحد شواهد غزوة الخندق

1
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أصالة المحتوى

رضاء الجمهور 

مستوى االحترافية

ممكنات جودة 
إنتاج األفالم

البالد � الرياض

عبر ورشتي عمل لإلرشاد المهني

"هدف" بالريا�ص، ور�صتّي عمل  الب�صرية  امل��وارد  تنمية  بالتعاون مع �صندوق  الأف��ام  نظمت هيئة 
"التطوير والإر�صاد املهني للممار�صني يف قطاع الأفام"، وذلك بهدف تر�صيخ املفاهيم التي  بعنوان 
تعزز من جودة وكفاءة املمار�صني يف قطاع الأفام، وبحث اأ�صاليب تطوير مهاراتهم وكفاياتهم املهنية، 

بالإ�صافة اإىل ت�صليط ال�صوء على تطلعات وم�صتهدفات الهيئة الإ�صراتيجية.
وت�صويق  اإنتاج  ت�صّجع وتطور  التي  الأف��ام،  هيئة  اخت�صا�ص  نطاق  على  بالركيز  الور�صة  وبداأت 
الأفام يف اململكة، بجانب حتفيز الأفراد واملوؤ�ص�صات وال�صركات لإعداد واإنتاج املحتوى، واأو�صحت 
الور�صة غاية اإ�صراتيجية تنمية القدرات الثقافية املنبثقة من ال�صراتيجية الوطنية للثقافة وتكاملها 

مع روؤية اململكة 2030؛ ال�صاعية اإىل تنمية قدرات املمار�صني يف الثقافة والفنون.

مثل  الهيئة،  وم��ب��ادرات  برامج  اأب��رز  على  احل�صور  وتعّرف 
وتعزيز  اكت�صاف  اإىل  ي�صعى  الذي  الأفام"  ّناع  �صُ "برنامج 
املواهب الوطنية، حيث تتمثل روؤية الهيئة يف "تر�صيخ مكانة 
ال�صرق  قلب  يف  الأفام  ل�صناعة  عامليًا  مركزًا  ب�صفتها  اململكة 
قطاع  وتطوير  "بناء  ح��ول  ر�صالتها  وتتمحور  الأو�صط"، 
اأفام �صعودي اإبداعي وتعزيز قدراته على م�صتوى الأ�صواق 
الأفام" يعني  "قطاع  اأن  الور�صة  املحلية والدولية". واأكدت 
اأ�صكالها  ال�صناعة، وبجميع  ال�صلة بهذه  بالأن�صطة ذات  كذلك 
واإن��ت��اج  والب��ت��ك��ار  ال�صيناريو  كتابة  وت�صمل  وم��راح��ل��ه��ا، 
وق�صرية،  طويلة  اأف���ام  اإىل  الأف���ام  وتق�ّصم  الفيديوهات، 
وتتنوع بني عدة اأنواع كالدراما والكوميديا واخليال العلمي.

ون��اق�����ص احل�����ص��ور مم��ك��ن��ات ج���ودة الإن���ت���اج، وه���ي اأ���ص��ال��ة 
ور�صى  التمثيل  وم�صتوى  الح��راف��ي��ة  ومت��ك��ن  امل��ح��ت��وى، 
املهنية،  والكفايات  املهارات  الور�صة  تناولت  كما  اجلمهور، 
ال�صخ�صية،  واملهارات  التخ�ص�صية،  املهارات  يف  املتج�صدة 
املهنية،  النمو  مراحل  مع  تتما�صى  التي  الأع��م��ال،  ومهارات 

مرورًا بالتاأ�صي�ص وال�صتمرار حتى التقاعد.
بني  القائمة  ال�صراكة  ظ��ل  يف  ت��اأت��ي  ال��ور���ص��ة  ه��ذه  اأن  يذكر 
املرتبطة  الب�صرية  امل���وارد  تنمية  و�صندوق  الثقافة  وزارة 
ب��ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة ت��ن��م��ي��ة ال���ق���درات ال��ث��ق��اف��ي��ة، وال���ت���ي ت��دع��م 
ال�صراتيجية الوطنية للثقافة من خال دعم ال�صتدامة املهنية 

للممار�صني يف قطاع الثقافة والفنون.

ترسيخ كفاءة كوادر قطاع األفالم

 البالد � المدينة المنورة
التاريخ  يف  زمنية  حقبة  ال�صبعة  امل�صاجد  جت�صد 
الإ�صامي؛ جعلها حمط اأنظار زوار املدينة املنورة 
تلك  ذاك��رت��ه��م  يف  لتبقى  ال��رح��م��ن؛  ���ص��ي��وف  م��ن 
و�صلم-  عليه  الله  -�صلى  النبي  عا�صها  التي  الفرة 
الأر���ص  هذه  يف  عليهم-  الله  -ر�صوان  و�صحابته 
من  جمموعة  ال�صبعة  امل�صاجد  ومت��ث��ل  امل��ب��ارك��ة. 
ولي�ص  �صتة،  احلقيقي  وعددها  ال�صغرية؛  امل�صاجد 
ال�صم  بهذا  ا�صتهرت  لكنها  �صهرتها،  هي  كما  �صبعة 
"ال�صبع امل�صاجد " حيث اأورد املوؤرخون اأن " م�صجد 
ي�صاف  تقريبًا  كيلو مر  عنها  يبعد  القبلتني" الذي 
اإليها؛ لأن من يزور تلك امل�صاجد عادًة يزوره اأي�صًا 

يف الرحلة نف�صها، في�صبح عددها �صبعة.
من  الغربية  اجلهة  يف  ال�صبعة  امل�صاجد  هذه  وتقع 
حفره  الذي  اخلندق  موقع  من  جزء  عند  �صلع  جبل 
امل�صلمون يف عهد النبوة للدفاع عن املدينة املنورة؛ 
عندما زحفت اإليها جيو�ص قري�ص والقبائل املتحالفة 
اأح��داث  وقعت  وعندها  للهجرة  خم�ص  �صنة  معها 
"غزوة  مب�صمى  اأي�صًا  تعرف  التي  اخلندق  غ��زوة 
الأحزاب"؛ حيث كانت هذه مواقع مرابطة ومراقبة 

يف تلك الغزوة، وقد �صمي كل م�صجد با�صم من رابط 
فيه عدا م�صجد الفتح الذي بني يف موقع قبة �صربت 

لر�صول الله �صلى الله عليه و�صلم.
اإىل  ال�صمال  م��ن  ال��ت��وايل  على  امل�صاجد  وه���ذه 
اجلنوب م�صجد الفتح، وم�صجد �صلمان الفار�صي، 
م�صجد  اإىل  اإ�صافًة  ال�صديق،  بكر  اأب��ي  وم�صجد 
طالب،  اأب��ي  بن  علي  وم�صجد  اخلطاب،  بن  عمر 

وم�صجد فاطمة؛ فيما يعرف اأكر امل�صاجد ال�صبعة 
اأو امل�صجد الأعلى، وهو مبني  مب�صجد الأحزاب 
فوق رابية يف ال�صفح الغربي جلبل �صلع، و�صمي 
بهذا ال�صم، لأنه كان خال غزوة الأحزاب م�صلى 
�صورة  ولأن  و�صلم،  عليه  الله  �صلى  الله  لر�صول 
كانت يف  الغزوة  اأنزلت يف موقعه، وتلك  الفتح 

نتائجها فتحًا على امل�صلمني.
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جدة – هالل سلمان
يخو�س منتخبنا الوطني م�شاء اليوم وديته الثانية والأخرية يف مع�شكره املقام يف حمافظة جدة، تزامًنا مع اأيام الفيفا يف �شهر مار�س 2023م، حيث يواجه نظريه البوليفي 

على ا�شتاد الأمري عبدالله الفي�شل بجدة يف الـ 11 م�شاء.
وكان الأخ�شر قد خ�شر وديته الأوىل يف مع�شكره احلايل اأمام نظريه الفنزويلي بهدفني مقابل هدف، وي�شعى للتعوي�س وحتقيق الفوز يف لقاء الليلة.

في وديته األخيرة ضمن أيام الفيفا..

األخضر يواجه بوليفيا على استاد عبداهلل الفيصل

الوطني  منتخبنا  لعبو  ا�شتعد  ميدانًيا، 
للقاء بتدريب جرى اأم�س على ملعب املباراة، 
وكان الفرن�شي اإيريف رينارد مدرب الأخ�شر 
التمبكتي  حــ�ــشــان  الثالثي"  ا�ــشــتــبــعــد  قـــد 
وعبدالرحمن العبود وريا�س �شراحيلي" من 
الإ�شابة،  بداعي  جــدة  يف  الأخ�شر  مع�شكر 

لالن�شمام  ال�شقور  فــواز  �شم  ذلــك  وقبل 
اإىل املع�شكر.

 غياب زاباال وسيغريدو
غو�شتافو  بوليفيا،  مـــدرب  اخــتــار 
كو�شتا�س 26 لعًبا ملواجهة الأخ�شر، 
كــارلــو�ــس لمــبــي،  هم" لــلــحــرا�ــشــة: 
في�شكارا.  غيريمو  كــوردانــو،  روبــن 
خايرو  خو�شينو،  اأدريــــان  لــلــدفــاع: 
ــتــريو�ــس، لـــيـــونـــاردو زابــــال،  ــن كــوي
روت�شا،  يــومــار  �شاغريدو،  خو�شيه 
ميدينا،  دانييل  فــرنــانــديــز،  روبــرتــو 
�شواريز.  مار�شيلو  روكــا،  كارلو�س 
للو�شط: لو�شيانو اأور�شينو، بوري�س 

غابرييل  كريوغا،  األــفــارو  �شي�شبيدي�س، 
بيخارانو،  داين  فــاكــا،  رامـــريو  فياميل، 
ميغيل تري�شريو�س، دافيد ريبريا، خاميي 

ارا�شكايتا.
خي�شون  مارتين�س،  مار�شيلو  للهجوم: 
ت�شورا، خاومي كوييار، كارميلو األغارانياز، 

لوكا�س ت�شافيز".
زابال  ليوناردو  القائمة   من  وا�شتبعد 
ب�شبب  الربازيلي  �شانتو�س  نادي  مدافع 
�شاغريدو  خو�شيه  يغيب  كما  الإ�شابة، 
يوم  اأوزبك�شتان  مــبــاراة  يف  طــرده  بعد 

اجلمعة املا�شي.

رابع مواجهة
هذه هي املواجهة الرابعة التي جتمع الأخ�شر 
 3 يف  التقيا  اأن  �شبق  حيث  البوليفي،  بنظريه 
مباريات �شابقة؛ الأوىل كانت ودية عام 1994م 
ا�ــشــتــعــداًدا ملــونــديــال اأمــريــكــا، وقــد اأقــيــمــت يف 
بوليفيا  منتخب  وك�شبها  الفرن�شية،  كان  مدينة 

فيما كانت  اإروين �شان�شيز،  بهدف وحيد �شجله 
عام  القارات  كاأ�س  بطولة  يف  الثانية  املواجهة 
ال�شلبي،  بالتعادل  وانتهت  باملك�شيك،  1999م 
اأما املواجهة الأخرية فكانت ودية عام 2018 م 
2-2، �شجل هديف  بالريا�س، وانتهت بالتعادل 

الأخ�شر يحيى ال�شهري و�شامل الدو�شري.
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 المنشطات تعتمد عقوبة إيقاف" المولد" حتى أغسطس المقبل

تأكيدًا لما انفردت به "            " منذ شهر..

"الدرة" يستضيف ديربي الهالل والنصر

الرياض- هاني البشر
تاأكيًدا ملا ن�شرته" البالد" يف الأول 
رابطة  اأعلنت  اجل���اري،  مار�س  من 
عن  للمحرتفني  ال�شعودي  ال��دوري 
ديربي  م��ب��اراة  اإق��ام��ة  م��ك��ان  تغيري 
الريا�س بني فريقي الهالل والن�شر 
 )25( اجل���ول���ة  م���ب���اري���ات  ���ش��م��ن 
ال��دويل  فهد  امللك  ا�شتاد  ملعب  اإىل 
ا�شتاد  م��ن  ب���دًل  ال��ري��ا���س  مب��دي��ن��ة 

الأمري في�شل بن فهد.
مباراة  بداية  موعد  تعديل  مت  كما 
الوحدة والحتاد يف اجلولة )23( 
لتكون  الناديني  موافقة  على  ب��ن��اًء 
 11 ال�شاعة  عند  ال��ب��داي��ة  ���ش��اف��رة 
ال�شابق  م��وع��ده��ا  م��ن  ب���دًل  م�����ش��اًء 

ال�شاعة 10 م�شاًء.
ويف الوقت ذاته، اأعلنت الرابطة عن 
 )24( من  اجلولت  مباريات  مواعيد 

دوري  م�شابقة  م��ن   )30( اإىل 
للمو�شم  ال�����ش��ع��ودي  رو����ش���ن 
الريا�شي احلايل؛ حيث تنطلق 
اجلمعة  ي���وم   )24( اجل��ول��ة 
امل��ق��ب��ل،  اأب���ري���ل   14 امل���واف���ق 
وتختتم م�شابقة دوري رو�شن 
اجلولة  ب��ل��ق��اءات  ال�شعودي 
املوافق  الأرب��ع��اء  يوم   )30(

2023م. مايو   31

البالد- الرياض
اإىل  ال��و���ش��ول  ع��ن  املن�شطات  على  ال��رق��اب��ة  جلنة  اأعلنت 
ت�شوية والإبقاء على عقوبة لعب فريق ال�شباب، فهد املولد 
بالإيقاف ملدة 18 �شهرًا تنتهي يف 20-08-2023م، حيث 

يعود الالعب للم�شاركة مع ال�شباب بعد 5 اأ�شهر من الآن.
يف  اإليه  التو�شل  مت  ما  "اإن  لها:  بيان  يف  اللجنة  وقالت 
فهد  قبل  من  املن�شطات  على  الرقابة  اأنظمة  انتهاك  ق�شية 
21/02/2022م، وبعد ح�شور  بتاريخ  الذي وقع  املولد 
الدفاع،  وفريق  الالعب  اأقوال  و�شماع  عادلة  ا�شتماع  جل�شة 
وبعد مداولة الق�شية اأ�شدرت اللجنة حينها قرارها باإيقاف 
الالعب عن امل�شاركات الريا�شية داخليًا وخارجيًا ملدة ثمانية 

ع�شر �شهرًا".

ق��رار  ا�شتاأنف  ق��د  ال��الع��ب  اإن  "حيث  اللجنة:  واأ���ش��اف��ت 
بتاريخ  ال�شعودي  الريا�شي  التحكيم  مركز  ل��دى  الإي��ق��اف 
الريا�شي  التحكيم  مركز  اأ�شدر  وقد  18/07/2022م 
بتقلي�س  25/08/2022م  ب��ت��اري��خ  ق���راره  ال�����ش��ع��ودي 
لت�شبح �شهرين فقط عن النتهاك حمل  الالعب  اإيقاف  فرتة 
الدولية  الوكالة  تدخل  ا�شتدعى  الذي  الأمر  املاثلة؛  املنازعة 
مركز  ق���رار  با�شتئناف   WADA امل��ن�����ش��ط��ات  ملكافحة 
التحكيم الريا�شي ال�شعودي لدى حمكمة التحكيم الريا�شية 

الدولية CAS بتاريخ 2022/10/13م".
" تو�شلت الوكالة الدولية ملكافحة املن�شطات  واأو�شحت: 
WADA بتاريخ 2023/03/2م اإىل اتفاق ت�شوية نافذ 

الالعب  عن  بالدفاع  املكلف  الفريق  وبني  بينها  تاريخه،  من 
ووافقت عليه اللجنة ال�شعودية للرقابة على املن�شطات، يتم 
ال�شعودية  اللجنة  فر�شتها  التي  العقوبة  اعتماد  مبوجبه 
اإي��ق��اف  وه��ي  الق�شية  ب��داي��ة  يف  املن�شطات  على  للرقابة 
الالعب فهد املولد عن امل�شاركات الريا�شية داخليًا وخارجيًا 
يف  الإي��ق��اف  ف��رتة  تنتهي  بحيث  ���ش��ه��رًا  ع�شر  ثمانية  مل��دة 

2023/08/20م".
�شحبت  الت�شوية  هذه  "مبوجب  بيانها:  اللجنة  واختتمت 
الوكالة الدولية WADA ال�شتئناف املقدم من قبلها اإىل 
يتحمل  واأن   ،CAS الدولية  الريا�شية  التحكيم  حمكمة 
الالعب اأي تكاليف اأو ر�شوم مالية م�شتحقة ملحكمة التحكيم 

."CAS الريا�شية الدولية
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)الدون( يعزز رصيده ويواصل تحطيم األرقام..

122 هدفًا لرونالدو في 198 مباراة دولية

البالد – جدة
ع�����زز ال���ن���ج���م ال����رت����غ����ايل امل��خ�����ض��رم 
ر�ضيده  عاًما(   38( رونالدو  كري�ضتيانو 
 122 اإىل  ورفعها  الدولية،  الأه���داف  من 
خالل  ثنائية  بت�ضجيله  مباراة،   198 يف 
م�ضيفته  على  ال�ضاحق  بالده  منتخب  فوز 
�ضمن  نظيفة،  ب�ضدا�ضية  لوك�ضمبورغ 
اأوروب��ا  اأمم  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  الت�ضفيات 

املقررة يف اأملانيا �ضيف عام 2024م.
ا يف  وكان رونالدو قد �ضجل ثنائية اأي�ضً
مرمى لي�ضتن�ضتاين يف املباراة الأوىل التي 
انتهت بفوز بالده 4-0 اخلمي�س، يف لقاء 
حطم فيه الرقم القيا�ضي يف عدد املباريات 
الدولية قبل اأن يعززه اأم�ضية الأحد برفعه 

اإىل 198 مباراة.
اأوروب��ا  بطل  الرتغايل  املنتخب  ورف��ع 
من  ن��ق��اط   6 اإىل  ر���ض��ي��ده  2016م  ع���ام 
لي�ضع  العا�ضرة،  املجموعة  يف  مباراتني 
ن��ف�����ض��ه ع��ل��ى ال�����ض��ك��ة ال�����ض��ح��ي��ح��ة ل��ب��ل��وغ 
يف  اأوقعته  القرعة  اأن  ل�ضيما  النهائيات، 
ا منتخبات  جمموعة يف متناوله ت�ضم اأي�ضً
واآي�ضلندا،  و�ضلوفاكيا  والهر�ضك  البو�ضنة 
مبا�ضرة  يتاأهالن  والثاين  الأول  اأن  علمًا 

اإىل النهائيات.
وتعد �ضباك لوك�ضمبورغ مف�ضلة بالن�ضبة 

هدًفا   11 فيها  �ضجل  حيث  الن�ضر؛  لنجم 
من اأهدافه ال� 122 الدولية التي يتزعم بها 

قائمة هدايف املنتخبات عر التاريخ.

 رونالدو مهم وفريد من نوعه
للمنتخب  الإ�ضباين  الفني  املدير  اعتر 
الرتغايل، روبرتو مارتينيز، اأن مهاجمه 
ي��زال  ل  رون��ال��دو  كري�ضتيانو  املخ�ضرم 
�ضجل  اأن  بعد  ت�ضكيلته،  مهًما" يف  "جزًءا 
4 اأهداف يف اأول مباراتني �ضمن ت�ضفيات 

كاأ�س اأوروبا 2024 باأملانيا.
وقال مارتينيز: "كري�ضتيانو لعب فريد 
يف  القيا�ضي  الرقم  ميلك  وهو  نوعه،  من 
عدد املباريات الدولية. اخلرة التي يتمتع 
جميع  املالب�س.  غ��رف  يف  ج��ًدا  مهمة  بها 
ال�ضبان منهم  الالعبني يوؤدون دوًرا مهًما، 
واآخ���رون  للعب،  ال��رغ��ب��ة  ميلكون  ال��ذي��ن 
باتري�ضيو  وروي  كري�ضتيانو  اأم���ث���ال 
وبرناردو �ضيلفا الذين يجلبون اخلرة". 

الإ�ضراف  مهمة  ت�ضلم  قد  مارتينيز  وكان 
لفرناندو  خلًفا  الرتغايل  املنتخب  على 
���ض��ان��ت��و���س، ب��ع��د ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س ال��ع��امل 
منتخبه  ح�ضد  وق���د  ق��ط��ر،  يف  الأخ�����رة 
العالمة الكاملة يف الت�ضفيات، بعد حتقيقه 

فوزين يف م�ضتهل امل�ضوار.
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ضمن تصفيات يورو 2024..

في تصفيات كأس أمم أفريقيا..

إسبانيا في اختبار أسكتلندا.. ورفاق مودريتش يواجهون األتراك 

مصر في ضيافة ماالوي.. وقمة عربية بين تونس وليبيا

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

البالد  – جدة
بدايته  ت�أكيد  اإىل  الإ�سب�ين  املنتخب  يتطلع 
ك�أ�س  لبطولة  امل��وؤه��ل��ة  الت�سفي�ت  يف  ال��ق��وي��ة 
2024(، عندم�  )يورو  املقبلة  الأوروبية  الأمم 
م�س�ء  الأ���س��ك��ت��ل��ن��دي  ن��ظ��ره  ع��ل��ى  �سيًف�  ي��ح��ل 
مب�ري�ت  من  الث�نية  اجلولة  يف  الثالث�ء  اليوم 

املجموعة الأوىل ب�لت�سفي�ت.

من  الهتم�م  معظم  على  امل��ب���راة  وت�ستحوذ 
هذه  يف  تق�م  التي  ال�سبع،  املب�ري�ت  جميع  بني 
مبكرة  مواجهة  كونه�  الت�سفي�ت؛  من  اجلولة 
ب��ني ال��ف��ري��ق��ني ع��ل��ى ���س��دارة امل��ج��م��وع��ة بعدم� 
من  الأوىل  اجل��ول��ة  يف  ال��ف��وز  منهم�  ك��ل  حقق 

الت�سفي�ت.
الفني  مديره  بقي�دة  الإ�سب�ين  املنتخب  وك�ن 

اجلديد لوي�س دي ل فوينتي قد ا�ستهل م�سرته 
نظره  على   0-3 كبر  ب��ف��وز  الت�سفي�ت  يف 
الرنويجي، كم� ف�ز املنتخب الأ�سكتلندي بنف�س 

النتيجة على نظره القرب�سي.
والأ�سكتلندي  الإ�سب�ين  املنتخب�ن  واقت�سم 
بينهم�  املرتقبة  املب�راة  قبل  املجموعة  �سدارة 
للمنتخب  الأوىل  املواجهة  متثل  التي  الليلة، 

الإ�سب�ين خ�رج ملعبه منذ توىل دي ل فوينتي 
بعد  اإنريكي  لوي�س  ملواطنه  خلًف�  امل�سوؤولية 
خروج الفريق �سفر اليدين من دور ال� 16 لك�أ�س 

الع�مل 2022.
الت�سفي�ت  يف   � اأي�سً التقي�  قد  الفريق�ن  وك�ن 
املوؤهلة ليورو 2012، وف�ز املنتخب الإ�سب�ين 
3-2 ذه�ًب� ب�أ�سكتلندا و3-1 اإي�ًب� يف اإ�سب�ني�.

ي�سعى  ب���مل��ج��م��وع��ة،  ال��ث���ن��ي��ة  امل���ب����راة  ويف 
يف  ات��زان��ه  ا�ستع�دة  اإىل  ال��رنوي��ج��ي  املنتخب 
املنتخب  ع��ل��ى  �سيًف�  ي��ح��ل  ع��ن��دم���  الت�سفي�ت 

اجلورجي.
مثرة  مواجهة  يف  كرواتي�  مع  تركي�  وتلتقي 
ويلز  منتخب�  يلتقي  كم�  ال��راب��ع��ة،  ب�ملجموعة 

ولتفي� بنف�س املجموعة.

جدة – هالل سلمان
تخو�س منتخب�ت الق�رة ال�سمراء جولة 
جديدة من الت�سفي�ت املوؤهلة لك�أ�س الأمم 
الأفريقية 2023 املقررة يف �س�حل الع�ج 
منتخب  يحل  حيث  امل��ق��ب��ل؛  ال��ع���م  مطلع 
�سمن  امل����لوي  نظره  على  �سيًف�  م�سر 
ذه�ًب�  عليه  تغلبه  بعد  الرابعة  املجموعة 
امل��سي بهديف حممد  الق�هرة اجلمعة  يف 
�سالح وعمر مرمو�س، م� �سمح له بت�سدر 
املجموعة بر�سيد 6 نق�ط، بف�رق الأهداف 
عن غيني� التي ف�زت على اإثيوبي� ب�لنتيجة 

ذاته�.
منتخب  عقدة  لك�سر  الفراعنة  وي�سعى 
على  ال��ف��وز  ل��ه  ي�سبق  مل  حيث  م�����لوي؛ 
اأر�سه، حيث تواجه� 3 مرات فف�ز الأخر 

مرتني مق�بل تع�دل وحيد.

 قمة عربية
يحت�سن ملعب "�سهداء بنين�" يف بنغ�زي 
اأ�سح�ب  القمة العربية التي جتمع  مب�راة 
�سمن  التون�سي  املنتخب  مع  ليبي�  الأر�س 

اجلولة الرابعة للمجموعة الع��سرة.

ي��وم اجلمعة  تون�س  منتخب  ف���ز  وق��د 
ليبي�  "راد�س" على  ملعب  على  امل��سي 
من  الث�لثة  اجل��ول��ة  اإط����ر  يف   ،0-3

ن�سور   " ليعزز  الأفريقية،  الت�سفي�ت 
بر�سيد  للمجموعة  �سدارتهم  قرط�ج" 

نق�ط.  7

الثالثي"  ت��ون�����س  منتخب  ع��ن  وي��غ��ي��ب 
يو�سف امل�س�كني ومنت�سر الط�لبي وديالن 
املدير  وا�ستدعى  الإ�س�بة،  ب�سبب  برون" 

الفني ملنتخب تون�س جالل الق�دري مه�جم 
ومدافع  العبيدي  حمدي  الإفريقي  الن�دي 

ال�سف�ق�سي عالء غرام لتعوي�س النق�س.



  فوائد صحية لعشبة إكليل الجبل
البالد ـ وكاالت

تــعــتــر عــ�ــشــبــة اإكـــلـــيـــل اجلـــبـــل املـــعـــروفـــة 
االأعــ�ــشــاب  مــن  الــبــان  اأو ح�شى  بــالــروزمــاري 
العطرية ذات الروائح املميزة، حيث ا�شتخدمت 
وطـــارد  ومن�شط  للت�شنجات  كم�شاد  قــدميــًا 
ــغــازات ومــ�ــشــاكــل اجلــهــاز الــهــ�ــشــمــي، فهي  ــل ل
حتتوي على كميات عالية من االألياف واملعادن 
اأي�شًا  الــروزمــاري  فوائد  ومن  والفيتامينات، 
اأنها غنية مب�شادات االأك�شدة، وحتارب االلتهاب 
لل�شرطانات،  م�شادة  اأنها  عن  ف�شاًل   باجل�شم، 
ال�شرطانية  اخلــاليــا  تدمري  على  تعمل  حيث  
والـــتـــاأثـــري يف متــثــيــلــهــا الـــغـــذائـــي وحمــاربــة 
�شرطان  عــالج  احلــرة، وت�شتخدم يف  اجلــذور 
الــدم.  و�شرطان  الثدي  و�شرطان  الرو�شتاتا 
على  ت�شاعد  اإذ  لله�شم،  معززة  اأنها  جانب  اإىل 
املختلفة،  اله�شمي  اجلهاز  التهابات  مكافحة 
ا�شطرابات  عالج  يف  ا�شتخداماتها  عن  ف�شاًل 
حتارب  كما  اله�شم.  وع�شر  اله�شمي  اجلهاز 
حت�شني  على  الــقــدرة  متتلك  حيث   االكــتــئــاب، 
مناطق  على  العطرية  رائحتها  لتاأثري  املــزاج 
اال�شرتخاء،  على  ت�شاعد  اإذ  الدماغ،  يف  معينة 
اإ�شافة  االكتئاب.  حاالت  يف  اإيجابيًا  يوؤثر  ما 
اإىل ذلك يعمل حم�ض الكارنو�شيك الذي يتوفر 
الع�شبية  اإكليل اجلبل على حماية اخلاليا  يف 
اأعــرا�ــض  مــن  يقي  مــا  الــدمــاغ،  خاليا  وخا�شة 

الزهامير املرتبط بال�شيخوخة.

يهربان من السجن لتناول الفطائر

الترفيه والتسوق
"التي تنفذ  "اأجاويد  ت�شهد فعاليات مبادرة 
خالل �شهر رم�شان املبارك يف ثالثة م�شارات 
املجتمع  اأطــيــاف  جميع  وت�شتهدف  متنوعة 
والــزوار  االأهــايل  من  متزايدًا  اإقبااًل  املحلي، 
من  اأوقـــات  لق�شاء  رفــيــدة،  اأحــد  يف حمافظة 
ال�شعبي  بال�شوق  وذلــك  والت�شوق،  الرتفيه 

و�شط املحافظة.
املهند�ض  رفيدة  اأحد  بلدية  رئي�ض  واأو�شح 
اإقامة  ت�شمل  الفعاليات  اأن  م�شواح  ح�شن 
واالألــعــاب  الرم�شانية  املعار�ض  مــن  العديد 
جانب  اإىل  الريا�شية  والــبــطــوالت  ال�شعبية 
يف  والــ�ــشــحــور  للفطور  منطقة  تخ�شي�ض 
رم�شان، كما تركز الفعالية على تنفيذ العديد 
ولقاءات  ندوات  كاإقامة  اخلريية  االأعمال  من 
الرم�شانية  واخليمة  تالوة،  اأعذب  وم�شابقة 

وتت�شمن معار�ض لدعم االأ�شر املنتجة.

وا�شنطن ــ وكاالت
يف  �شجينان  متكن  غريبة،  حادثة  يف 
الـــواليـــات املــتــحــدة مــن الـــهـــروب خــارج 
ــق حــفــر نــفــق �شغري  الــ�ــشــجــن عـــن طــري
بدائية  اأدوات  م�شتخدمني  جدرانه  باأحد 

كفر�شاة االأ�شنان.
 43 نــيــمــو  اآيل  الــ�ــشــجــيــنــان  وهـــــرب 
عــامــًا، من �شجن   37 غــارزا  عامًا وجــون 
يف  الفطائر  تــنــاول  بــهــدف  فرجينيا  يف 

مطعمهما املف�شل.
الروتينية  ال�شجناء  وخالل عمليات عد 
غياب  ال�شجن  داخل  امل�شوؤولون  اكت�شف 
بالبحث  ال�شروع  ا�شتدعى  ما  النزيلني، 

عنهما ملدة ا�شتمرت 9 �شاعات.
وجدا  النزيلني  فاإن  التقارير،  وبح�شب 
ال�شجن،  جـــدران  اأحــد  يف  �شعيفًا  مكانًا 
فا�شتخدموا اأدوات بدائية ال�شنع كفر�شاة 

االأ�شنان وقطع معدنية.
ال�شجن،  داخــل  جدارين  اخــرتاق  وبعد 
ت�شلق ال�شجينان ال�شور اخلارجي وهربا، 
اإىل  اأميال و�شواًل   6.6 ال�شجينان  وقطع 
»بان  فطائر  طلبا  حيث  املن�شود،  املطعم 

كيك«، قبل اعتقالهما.
ومل جتب ال�شلطات على االأ�شئلة املتعلقة 
على  الهروب،  من  ال�شجناء  متكن  بكيفية 

اعتبار اأنها معلومات مرتبطة بالتحقيق.

سرق أسالك كهرباء فقتلوه صعقًا
نيودلهي - وكاالت

اإقدامه على �شرقة  بعد  ُقتل هندي �شربًا و�شعقًا 
واأو�شحت  تيالجنانا،  والية  يف  كهرباء  اأ�شالك 
 30 العمر  من  البالغ  الرجل،  اأن  الهندية  ال�شرطة 
بع�ض  يد  على  املوت  حتى  لل�شرب  �ض  تعرَّ عامًا، 

االأول،  اأم�ض  حتفه،  لقي  اأنه  وذكرت  القرويني. 
كهربائية  اأ�شالك  �شرقة  بتهمة  ب�شجرة  ربطه  بعد 
تيالجنانا جنوبي  بوالية  �شاجناريدي  منطقة  يف 
لل�شرب  �ض  تعرَّ اإنه  اأ�شرته  اأفراد  وقال  البالد. 
ا جاء يف بع�ض وكاالت  ْفقًا ملمِ وال�شعق بالكهرباء، ومِ

يف  الرجل  �شبطوا  قد  قرويون  وكان  االأنباء. 
احلقول الزراعية بقرية جوماديداال �شباحًا، عندما 
تردد اأنه كان ي�شرق اأ�شالكًا كهربائية من حمركات 
زراعية، ومت ربطه الحقًا ب�شجرة و�شربه، ما اأدى 

اإىل وفاته، وفقًا لل�شرطة.

14 2األخيرة 3 8 7 0 د  لع��د 9 ا 1 لس��نة  2م ا 0 2 3 س  ر 2 م��ا 8 ف��ق  ا لمو 1ه��� ا 4 4 4 ن  مض��ا ء 6 ر ث��ا لثال ا

www.albiladdaily.com


	BLD_P01_28032023_ED1.pdf
	BLD_P02_28032023_ED1.pdf
	BLD_P03_28032023_ED1.pdf
	BLD_P04_28032023_ED1.pdf
	BLD_P05_28032023_ED1.pdf
	BLD_P06_28032023_ED1.pdf
	BLD_P07_28032023_ED1.pdf
	BLD_P08_28032023_ED1.pdf
	BLD_P09_28032023_ED1.pdf
	BLD_P10_28032023_ED1.pdf
	BLD_P11_28032023_ED1.pdf
	BLD_P12_28032023_ED1.pdf
	BLD_P13_28032023_ED1.pdf
	BLD_P14_28032023_ED1.pdf

