 22فبراير (يوم التأسيس) وإعالنه إجازة رسمية
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األسبـوعية

ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

الريا�ض -وا�س
�صدر �أم�س �أمر ملكي ،ب�أن يكون يوم ( 22فرباير)
من كل عام يومًا لذكرى ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية،
ب��ا��س��م (ي ��وم ال�ت��أ��س�ي����س) ،وي�صبح �إج ��ازة
ر�سمية؛ اع�ت��زا ًزا ب��اجل��ذور الرا�سخة
ل�ه��ذه ال��دول��ة امل �ب��ارك��ة ،وارت �ب��اط
مواطنيها الوثيق بقادتها منذ
عهد الإم��ام حممد بن �سعود
قبل ث�لاث��ة ق ��رون ،وب��داي��ة
ت�أ�سي�سه يف منت�صف عام
1139هـ (1727م)
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تنمية واستقرار
وجودة حياة

يوم التأسيس

كتب :حممد اجلهني

تعزيز الجذور السعودية الراسخة

أنامل

للدولة ال�سعودية الأوىل التي ا�ستمرت �إىل عام 1233هـ
(1818م) ،وعا�صمتها الدرعية.
مي�ض �سوى �سبع �سنوات على انتهائها حتى متكن
ومل ِ
الإمام تركي بن عبدالله بن حممد بن �سعود عام 1240هـ
(1824م) م��ن ا�ستعادتها ،وت�أ�سي�س ال��دول��ة ال�سعودية
الثانية التي ا�ستمرت �إىل عام 1309هـ (1891م)؛ وبعد
انتهائها بع�شر ��س�ن��وات ،قيَّ�ض الله امللك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن الفي�صل �آل �سعود ع��ام 1319هـ (1902م)
لي�ؤ�س�س الدولة ال�سعودية الثالثة ويوحدها با�سم اململكة
العربية ال�سعودية ،و��س��ار �أب �ن��ا�ؤه امل�ل��وك م��ن بعده على
نهجه يف تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها.

جدة

تبدع بالتراث السعودي تستعد لسياحة اليخوت

ع��ا� �ش��ت ��ش�ب��ه اجل ��زي ��رة ال �ع��رب �ي��ة ح��ال��ة ان �ع��دام
اال�ستقرار على م��دى ق��رون طويلة� ،أعقبت حكم
اخل �ل �ف��اء ال��را� �ش��دي��ن ،وظ �ل��ت اجل ��زي ��رة ��س��اح��ة
لل�صراعات القبلية ونزاعات الإم��ارات ال�صغرية
وميدا ًنا ملزيد من الفخر واالعتزاز بالغزوات ،فكان
ً
م�سلطا على رق��اب ال�ضعفاء ،وظل
ال�ق��وي �سي ًفا
الأم��ن مفقودًا حتى بلغ الأم��ر مرحلة كتابة عمر
جديد ملن يرجع �ساملًا غا ً
منا من رحلة احلج ،فيما
كانت ال�صحارى القاحلة تبتلع �أح�لام املت�شبثني
بالبقاء على قيد احلياة قبل �أن يت�شتت �شمل �أبناء
اجل��زي��رة العربية ،وي�ضطر كثري منهم للهجرة
بح ًثا عن احلياة يف �شتى بقاع الأر� ��ض ،بعد �أن
�ضرب الفقر ب�أطنابه يف كافة �أرجاء �شبه اجلزيرة
العربية .و�أ�ضحت الغارات واالجتياحات عنوا ًنا
رئي�سً ا للتباهي ،فغدت الغنائم على ر�أ�س املكت�سبات
امل�ستهدفة لتتحول بع�ض مناطق �شبه اجلزيرة
ملنطقة �أطماع خارجية ما لبثت �أن تقهقرت بحكم
ج�سارة املجتمعات وع�شق الأر�ض الفطري.
التاريخ الت�أ�سي�سي للمملكة العربية ال�سعودية
ب��د�أ قبل نحو ثالثة ق��رون؛ �أي منذ قيام الدولة
ال�سعودية الأوىل عام  1139هـ املوافق  1727م
على يد الإمام حممد بن �سعود �أمري �إمارة الدرعية،
و�صاحب الطموح بتغيري واقع حال �شبه اجلزيرة
العربية امل��زري �آن��ذاك ،حيث ب��د�أ م�شوار التنمية
وح�صنها وتوالت
والتوحيد ،فبنى �أ�سوار الدرعية َّ
الإجن � ��ازات والب��رام��ج ال�ه��ادف��ة ل�ل�ت��واف��ق القبلي
واملناطقي ،فيما يحقق بناء دولة قوية ت�ضم كافة
�أطياف املجتمع حتت ظل العدل وامل�ساواة ،ومل
ينقطع خ�ي��ط احل�ك��م ال���س�ع��ودي م�ن��ذ الت�أ�سي�س
�سوى ف�ترات ق�صرية ج �دًا بحكم �أح��وال املنطقة
القائمة يف ذلك التاريخ على التجيي�ش الع�شائري
وتعظيم الغزو وا�ستهداف الطم�أنينة؛ الأمر الذي
�أدى ال�ستمرار �إ�صرار الدولة ال�سعودية على توفري
الأمن والوفاق حتت راية العدل وامل�ساواة ون�شر
ثقافة الت�سامح وت�ع��زي��ز التنمية لكافة املناطق
اخلا�ضعة للنفوذ يف ب��داي��ة الأم� ��ر� ،إ��ض��اف��ة اىل
التطلعات ال�سيا�سية لقيام كيان قوي؛ يجمع �شتات
الأمة مبا يحقق �أحالم املجتمع.
مل تكن اململكة العربية ال�سعودية دول��ة طارئة
وال هام�شية منذ ت�أ�سي�سها حتى اليوم ،و�ستظل
ك��ذل��ك؛ ب��ل ك��ان��ت -وال ت��زال -دول��ة فاعلة م�ؤثرة
ذات ثقل دويل على مر الع�صور ،مرت كغريها من
دول العامل مبراحل متعددة قوامها النمو املتدرج
لت�صبح عالمة ف��ارق��ة؛ ب��ل �أمن ��وذج ناجح �صارخ
يف جمال النه�ضة والتطور ،بعد �أن �أ�ضحت �ضمن
�صفوف الع�شرين الكبار ،وجعلت الإن�سان على
ر�أ���س �أولوياتها ،ولنا يف املبادرات الرائدة �إبان
اجتياح ك��ورون��ا م��ا يغني ع��ن الإ��س�ه��اب� ،إ�ضافة
�إىل الإ�سهام يف ن�شر ثقافة املحبة وال��ري��ادة فيما
يتعلق بحرب الإره��اب ودح��ر �أخطار الإرهابيني
واحلكمة املتناهية بالتعامل مع دول العامل قاطبة،
والقدرة الفائقة على جت��اوز الأخطار ،واخل��روج
�ساملة غامنة من حتت �أجنحة امل�ؤامرات ليت�ساقط
احلاقدون على �صخرة القدرات ال�سعودية.
ال ميكن ف�صل التاريخ ال�سعودي املجيد ،ولعلنا
ن�ستح�ضر مالمح النجاحات املتوالية لر�ؤية اململكة
 2030التي يرعاها خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ،ويتابع تنفيذها باحرتافية
�سمو ويل العهد الأم�ير حممد بن �سلمان ،بعد �أن
عمَّت كافة مناطق اململكة وحققت طموحات و�آمال
ال�شعب ال�سعودي ،وعززت مفهوم الوطنية وحققت
جودة احلياة و�أثبتت من جديد على �أن الإن�سان هو
حمور االهتمام ،و�أن تنمية املكان جزء ال يتجز�أ من
رعاية املجتمعات.
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األسبـوعية

األزياء القدمية متتاز بألوانها وتصميمها ورونقها اخلاص  ..كنداسة:

أنامل تبدع التراث السعودي
جدة ـ يا�سر بن يو�سف
متتاز اململكة العربية ال�سعودية بات�ساع رقعتها وتنوع ثقافاتها وتعدد موروثاتها من منطقة الخرى ،وللعائلة دور مهم يف ت�أ�صيل
القيم واملبادئ التي تعك�س ثقافة كل منطقة لدى �صغار ال�سن الذين ميثّلون امل�ستقبل وعماد املجتمع  ،كما تتميز الأزياء القدمية
يف اململكة العربية ال�سعودية ب�ألوانها وت�صميمها ورونقها اخلا�ص ،وخالل املعار�ض العاملية لفتت الأزياء التقليدية
ال�سعودية اهتمام كثري من دور العر�ض العاملية التي �أ�ضفت عليها �أ�شغاال جتميلية.
كما �أن لكل منطقة موروثها اخلا�ص ،بالذات منطقة البادية التي
تت�ألق بالثياب الن�سائية الزاهية ب�ألوانها ،ومن االنامل التي تهتم
باالزياء الفلكلوية م�صممة الأزياء الرتاثية �أميمة كندا�سة ،التي
انطلقت يف رحلتها مع ت�صاميم الأزي���اء الن�سائية القدمية يف
خمتلف مناطق اململكة.
و�أو�ضحت "كندا�سة"� ،أن حبها للرتاث ع�شق ال ينتهي،
ول��ذل��ك تبحرت يف الت�صاميم ال�تراث��ي��ة القدمية
مل��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة ،م����ؤك���دة �أن ب�لادن��ا
احلبيبة بها تراث خمتلف ال بد
�أن يظهر للعامل اخلارجي.
وقالت �إنها منذ �صغرها
ك���ان يتملكها ال�شغف
يف ت�صميم مالب�سها
بنف�سها وكذلك مالب�س
ال��ع��ائ��ل��ة ،فتخ�ص�صت
يف الت�صميم ب��ع��د ذل��ك،
الفتة �إىل �أنها الحظت �أن
الإق����ب����ال ك��ب�ير ج����دا على
امل�لاب�����س ال��راث��ي��ة فبد�أت
يف ت��ع��ل��م ث��ق��اف��ات امل��ن��اط��ق
الأخرى باململكة،
و�أ�شارت �إىل �أن �شغفها للو�صول
�إىل مهرجانات اجلنادرية والفعاليات
ال��ث��ق��اف��ي��ة دف��ع��ه��ا للبحث ع��ن ال�ت�راث
ال��ق��دمي وت��ع��ل��م��ه ،خ��ا���ص��ة �أن مناطق
اململكة غنية جدا بذلك.
و�أك��دت �أنه ال يوجد �أجمل من تقدمي ثقافة
الوطن خا�صة من خالل الأزياء ،معربة عن
طموحها يف �أن يكون لها متحفها اخلا�ص
املت�ضمن االزي����اء ال�تراث��ي��ة م��ن خمتلف
مناطق اململكة.
ويف ���س���ؤال عن م�شاركاتها اخلارجية
قالت� :شاركت يف خم�س دول حيث
عر�ضت اع��م��ايل ال�تراث��ي��ة يف ك��ل من
البحرين وم�صر وامل��غ��رب وال�شارقة

وابو ظبي كما عر�ضت االزياء الرتاثية يف كل من الريا�ض وابها
والطائف وج��ده وك��ان املفرت�ض اغ��ادر �إىل ايطاليا للتعريف
باالزياء الرتاثية ال�سعودية ولكن جائحة كورونا حالت دون ذلك.
وعن ال�شهادات واجلوائز التي حت�صلت عليها قالت :ح�صلت
على �شهادة فخر واعتزاز من جامعة امللك عبدالعزيز "�صنع بيدي
كما ح�صلت على �شهادة امتياز من الغرفة التجارية مع الدكتورة
نادية باع�شن يف م�سابقة تراثية ،ف�ضال عن �شهادة تكرمي وامتياز
من كلية الرتبية للبنات .حا�صلة على �شهادة �شكر وتقدير من
جامعة امللك عبد العزيز لعر�ض املالب�س الرتاثية يف العام ٢٠١٦

كما ح�صلت على �شهادة �شكر ودرع من جامعة جدة.
وع��ن م�شاركتها املجتمعية ق��ال��ت� :شاركت يف عدة
ن�شاطات منها تنظيم مهرجان �أرامكو يف ينبع للرجال
والن�ساء ،وامل�شاركة يف عر�ض الأزياء الرتاثية يف جامعة
امللك عبدالعزيز ف��رع ال�سلمانية وف��رع الفي�صلية ،كما
�شاركت يف ت�صميم الأزي���اء الرتاثية يف برنامج "هو
وهي" ،ف�ضال عن امل�شاركة يف فعالية �سوق عكاظ� ،إىل
جانب عر�ض ازياء تراثي يف مهرجان غمرتي يف جدة.
وا�ستطردت مت تر�شيحي كخبرية ازي��اء تراثية يف
برنامج ام��ارت��ي �أقيم يف ابوظبي للتعريف برتاث
اململكة وربط �أوجة ال�شبه واالختالف بني الدولتني
يف عام  ،٢٠١٩بالإ�ضافة لعمل ديكور لرتاث اململكة
يف اح��د الفنادق ،وم�شاركتي يف كلية الرتبية
كمحا�ضره للبنات عن االزياء ال�سعودية .كما
عملت مع هيئة الرتفيه يف الريا�ض يف جمال
االزي���اء الرتاثية ف�ضال ع��ن م�شاركتي مع
جمعية الرب يف جده يف احتفال تراثي.
وح�����ول اخ���ت���ي���اره���ا ايل ه����ذا ال���ن���وع من
الت�صميم قالت :اختياري لهذا النوع ي�أتي
جلمال وغرابة اللب�س والتفا�صيل التي جتعل
االن�����س��ان يعي�ش يف رده���ات امل��ا���ض��ي ،كما
انني ا�سعى �إىل تكري�س الرتاث يف نفو�س
االجيال الالحقة ،مو�ضحة �إىل �أنها تطمح
للو�صول �إىل املن�صة العاملية من خالل االزياء
الرتاثية.
وع��م��ا تتميز ب��ه الأزي�����اء ال�تراث��ي��ة مبنطقة
ع�سري ق��ال��ت :يتم ت�صميم ال��ث��وب الع�سريي
كي يتما�شى مع ال��ظ��روف املناخية ،ويتميز
بالنقو�ش والأل�����وان ال��زاه��ي��ة ،وق��دمي�� ًا كان
ي�ستغرق تف�صيله �أربعة �أ�شهر �أو خم�سة� ،إذ
يعتمد على العمل ال��ي��دوي ،ويقوم به رجال
متمر�سون يف ه��ذه ال�صنعة ،وي�ستخدم
يف �صناعته �أجود �أنواع احلرير والق�صب،
و�أف�ضل �أنواع القطيفة.

الصبيحي شمعة أمل للكفيفات في وجه الظالم
املدينة املنورة ـ البالد
مل متنع الإعاقة الب�صرية وال�ضمور يف ال�شبكية من ارتفاع �سقف طموح املواطنة امل�صممة نوف ال�صبيحي يف حتقيق
حلمها بفتح دار للأزياء باملدينة املنورة ككفيفة ب�صر جزئي تدخل يف عامل الت�صاميم والأزياء ،فتحدّت الإعاقة وتغلبت
على ال�صعاب ب�إرادتها وعزميتها القوية ،وتركت خلفها الأحكام امل�سبقة ونظرات عطف املجتمع وانطلقت بثقة وهمة
عالية نحو حتقيق �أهدافها .و�أو�ضحت ال�صبيحي �أنها منذ نعومة �أظفارها كان هناك حلم يراودها وطموح ت�سعى
من �أجله ب�أن تكون م�صممة ،فقادها �شغفها بالت�صاميم والأل��وان والتن�سيق �إىل �أن تكون بدايتها من خالل العمل
من املنزل كعمل جتاري ،حيث عملت على ت�صاميم الأزي��اء احلديثة والرتاثية بهوية ب�صرية واحدة� ،إ�ضافة �إىل
ت�صاميم لأواين ال�ضيافة وطاوالت احلفالت كالأفراح وتن�سيق كل ما يخ�ص املنا�سبات ب�شكل كامل .وذكرت �أن
انطالقتها احلقيقة كانت بافتتاح م�شروعها اخلا�ص حيث م�ضت فيه متجاوزة العقبات وال�صعوبات حتى حققت
طموحاتها وعمّا تتميز به من منتجات بيّنت �أنها مزجت �أعمالها بني الأزياء احلديثة والرتاثية و�أدخلت فيها فن
الكرو�شيه والتطريز بال�سيالن والأحجار الكرمية وغريها� ،إ�ضافة �إىل �أنها �أ�صبحت مدربة معتمدة يف تن�سيق
احلفالت واملنا�سبات فقدمت �أكرث من دورة تدريبية لعدد من املدار�س والكليات كم�صممة �أزياء متجاوزة الإعاقة
الب�صرية ،ومل تقف عند هذا احلد بل طموحها م�ستمر يف عامل الأزياء بو�صولها �إىل العاملية ،وتنتظر الفر�صة
املنا�سبة ب�أن حت�صل على النظارة املكربة امل�ساعدة من م�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون بالريا�ض لتتمكن
من الإبداع والتميز يف الت�صميم لت�ساعدها بالعمل �أثناء الر�سم ب�سهولة الو�صول ومعرفة النقطة التي توقفت
عندها .و�أ�شارت �إىل �أن اململكة عملت منذ وقت مبكر على خدمة وتطوير برامج العمل للمكفوفني يف جماالت
كثرية ،حيث �أن�ش�أت املعاهد والدورات والربامج املختلفة �إىل جانب تهيئة املدار�س واجلامعات والأماكن العامة
عرب برنامج وطني ي�ضمن حق املكفوفني يف العلم واملعرفة والعمل .ووجهت ر�سالة �إىل �أ�صحاب الهمم الكفيفات
ب�أن الكفيف هو ع�ضو فعال يف املجتمع �إذا مت �إف�ساح املجال له و�إيجاد الفر�ص املالئمة ،فيجب عليه اكت�شاف
موهبته وتطويرها لتوظيفها ل�صاحله �أوال يف �إيجاد م�صدر دخل دائم بعد التو�سع مب�شروعه وتطويره-
ول�صالح الوطن ،فيكون ع�ضوً ا فاع ًال يف املجتمع.

22
األسبـوعية

محليات

اجلمعة  25جمادى الآخرة 1443هـ املوافق  28يناير 2022م ال�سنة  91العدد 23558

3

اعتزازاً بالجذور الراسخة للدولة السعودية وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها ..أمر مليك:

فبراير من كل عام «يوم التأسيس» وإعالنه إجازة رسمية

واعتزاز ًا باجلذور الرا�سخة لهذه الدولة املباركة،
الرياض -واس
وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام
�صدر �أم�س �أمر ملكي فيما يلي ن�صه :
حممد بن �سعود قبل ثالثة قرون ،وبداية ت�أ�سي�سه يف
الرقم� :أ 371 /
منت�صف عام 1139هـ (1727م) للدولة ال�سعودية
التاريخ1443 / 6 / 24 :هـ
الأوىل ،التي ا�ستمرت �إىل عام 1233هـ (1818م)،
بعون اللـ ــه تعال ـ ــى
وعا�صمتها الدرعية ود�ستورها القر�آن الكرمي و�سنة
نح ـ ــن �سلم ـ ــان ب ــن عبدالعزيـ ـ ــز �آل �سع ـ ـ ــود
ر�سوله �صلى الله عليه و�سلم ،وما �أر�سته من الوحدة
مل ــك اململك ـ ـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ــة ال�سعوديـ ــة
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم ,ال�صادر والأمن يف اجلزيرة العربية ،بعد قرون من الت�شتت
ب��الأم��ر امللكي رق��م ( �أ  ) 90 /بتاريخ  / 8 / 27والفرقة وعدم اال�ستقرار ،و�صمودها �أمام حماوالت
مي�ض �سوى �سبع �سنوات على
الق�ضاء عليها؛ �إذ مل ِ
1412هـ.

انتهائها حتى متكن الإمام تركي بن عبدالله بن حممد
بن �سعود عام 1240هـ (1824م) من ا�ستعادتها
وت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية الثانية ،التي ا�ستمرت
�إىل عام 1309هـ (1891م)؛ وبعد انتهائها بع�شر
�سنوات ،ق َّي�ض الله امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
الفي�صل �آل �سعود عام 1319هـ (1902م) لي�ؤ�س�س
الدولة ال�سعودية الثالثة ويوحدها با�سم اململكة
العربية ال�سعودية ،و�سار �أبنا�ؤه امللوك من بعده
على نهجه يف تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها.
ومبا �أن منت�صف عام 1139هـ املوافق ل�شهر فرباير

من عام 1727م هو بدء عهد الإمام حممد بن �سعود
وت�أ�سي�سه للدولة ال�سعودية الأوىل.
�أمرنا مبا هو �آت:
ً
�أو ًال :يكون يوم ( 22فرباير) من كل عام يوما لذكرى
ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية ،با�سم (يوم الت�أ�سي�س)،
وي�صبح �إجازة ر�سمية.
ثاني ًا :يبلغ �أمرنا ه��ذا للجهات املخت�صة العتماده
وتنفيذه.

�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

األمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف:

يوم التأسيس يرتبط بشخصية اإلمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية األولى
السعودية تستند على إرثها التاريخي العريق وحضارتها العظيمة

الريا�ض  -وا�س

ق��ال الأم�ي�ن ال��ع��ام ل���دارة امللك عبدالعزيز املكلف
ال��دك��ت��ور ف��ه��د ب��ن ع��ب��دال��ل��ه ال�����س��م��اري� :إن ي��وم
الت�أ�سي�س ال��ذي ج��رى الإع�ل�ان عنه (اخلمي�س)
يرتبط ب�شخ�صية حمورية يف تاريخنا ال�سعودي،
وهو الإمام حممد بن �سعود -رحمه الله؛ م�ؤ�س�س
الدولة ال�سعودية الأوىل و�أول حكامها ،وهو اليوم
الذي توىل فيه مقاليد احلكم يف الدرعية ،حيث كان
لأعماله التي قام بها ،و�إجنازاته التي حققها ،دور

وطننا الغالي بلغ مستويات عليا في ظل قيادته الحكيمة

بارز يف م�سرية الدولة ال�سعودية وا�ستمرارها.
و�أو����ض���ح يف ت�صريح ب��ه��ذه املنا�سبة� ،أن هذا
الإعالن ي�أتي داللة وا�ضحة على مدى حر�ص خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل ���س��ع��ود ،و�سمو ويل ع��ه��ده الأمني-حفظهما
الله -على �إب���راز الهوية الوطنية لأب��ن��اء اململكة
العربية ال�سعودية ،بربطهم معرفي ًا بال�شخ�صية
ال��ت��ي و�ضعت اللبنة الأوىل لعمقنا التاريخي
واحل�ضاري ،الذي نرى ثمار ت�أثريه اليوم ،بحمد

الله وتوفيقه.
و�أ���ض��اف :لقد ت��وىل الإم���ام حممد ب��ن �سعود بن
حممد بن مقرن حكم الدرعية يف خ�ضم فو�ضى
�سيا�سية يف اجل��زي��رة العربية ،تنكفئ فيه كل
بلدة و�إقليم يف حكم م�ستقل ن�سبيًا ،ب�شكل ال يلبي
املتطلبات الدنيا لقيام �أي ح�ضارة �أو ازده��ار �أو
ثقافة ،وقد كانت تلك البلدان والأقاليم دائمة القتال
واحل���روب فيما بينها ،وكانت الفرقة والت�شتت
�شعارها كما كانت لبع�ض القوى نفوذ عليها.

و�أف��اد ب���أن الإم��ام حممد بن �سعود ك��ان �شخ�صية
ا�ستثنائية ،وعبقرية حني قرر �أن يك�سر منظومة
الت�شتت معتمد ًا �شعار ال��وح��دةً ،
مبتدئا مبدينته
"الدرعية" ووحَّ ��د �شطريها ،وجعلها حتت حكم
واح���د ،بعد �أن ك��ان احل��ك��م ً
متفرقا ب�ين مركزين
لها ،مهتمًا ب�ش�ؤونها الداخلية ،وتقوية جمتمعها،
وتوحيد �أفراده ،مع احلر�ص على تنظيم مواردها
االقت�صادية ،كما �أنه حر�ص على االهتمام باملظهر
احل�����ض��ري ل��ل��دول��ة ف���أم��ر ب��ب��ن��اء ح��ي ج��دي��د وه��و
ح��ي "الطرفية" ،وان��ت��ق��ل �إل��ي��ه بعد �أن ك��ان حي
غ�صيبة هو مركز احلكم لفرتة طويلة ،ويف ذلك
�إ�شارة وا�ضحة �إىل انطالق ع�صر جديد كان يراه
بب�صريته النافذة ،لت�شهد تلك املدينة امل�شرفة على
وادي حنيفة ا�ستقرارًا كبريًا وازدهارًا يف جماالت
متنوعةً ،
حمققا لها اال�ستقالل ال�سيا�سي التام عن
�أي قوة خارجية ،كما �سجل التاريخ حر�صه على
اال�ستقرار يف منطقته.
وع َّد الدكتور ال�سماري "يوم الت�أ�سي�س" ا�ستذكارًا
لتاريخنا العريق وح�ضارتنا املتجذرة وثقافتنا
الرا�سخة التي ب���د�أت م��ن ال��درع��ي��ة عا�صمة هذه
البالد الأوىل يف منت�صف عام 1139هـ 1727 /م
التي �أ�س�سها الإم���ام امل�ؤ�س�س حممد بن �سعود.
وق��ال�" :إن وطننا الغايل يحتفل مبرور �أكرث من
ثالثمائة ع��ام على ت�أ�سي�سه وق��د بلغ م�ستويات
عليا ورفيعة يف �شتى اجلوانب يف ظل حكومته
ال��ر���ش��ي��دة وق��ي��ادت��ه احلكيمة م�ستندا على �إرث��ه
التاريخي العريق وح�ضارته العظيمة".

وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر..

(رؤية  )2030تتوج المسيرة السعودية باإلنجازات الرائدة
جدة  -البالد

على م��دى ت��اري��خ ع��ري��ق لأك�ث�ر م��ن ثالثمائة ع��ام،
امتدت م�سرية الدولة ال�سعودية يف مالحم عظيمة
لال�ستقرار والبناء واالزدهار  ،تتوجها وحدة متينة
ل�شعبها الويف ،وتالحمه الوثيق مع قيادته احلكيمة؛
حيث حتتفل اململكة العربية ال�سعودية ابتدا ًء من
هذا العام  ،2022مبنا�سبة "يوم الت�أ�سي�س ،وهو
اليوم الذي �أ�س�س فيه الإمام حممد بن �سعود ،الدولة
ال�سعودية الأوىل العام (1139ه  1727 -م) يف
ت�أكيد وا�ضح على ر�سوخ هذا الوطن العظيم.
اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ،مكينة يف �أ�س�سها
وم��ق��وم��ات��ه��ا و�أه��داف��ه��ا احل��ا���ض��ن��ة ل�شعبها ال��ويف
وط��م��وح��ة دائ��م��ا يف م�سريتها للبناء وال��ت��ط��ور،
ولي�ست دولة طارئة على التاريخ وال على اجلغرافيا،
بل هي النموذج الأمثل للوحدة القوية يف مفهوم
و�أرك���ان الدولة على م��دى تاريخ طويل ،ور�سخت
دورها عامليا.
هذا التاريخ العميق ا�ستحق �أن ي�ستذكر تفا�صيله
�أبناء اململكة العربية ال�سعودية؛ �إذ يُعرب عن تاريخ
دولتنا العريق واملمتد �إىل �أكرث من  3ق��رون ،لذلك
�صدر الأمر امللكي الكرمي ب�أن يكون يوم  22فرباير
من كل عام يومًا لذكرى ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية
با�سم ( يوم الت�أ�سي�س).
وميثل يوم الت�أ�سي�س منا�سبة وطنية عزيزة تو�ضح
مدى ر�سوخ وثبات الدولة ال�سعودية.
ويف ه��ذا العهد ال��زاه��ر ب��ق��ي��ادة امل��ل��ك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل ���س��ع��ود ،وع�����ض��ده الأم��ي�ن� ،صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
ويل العهد ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال����وزراء رئي�س
جمل�س ال�����ش���ؤون االقت�صادية والتنمية ،حفظهما
الله ،ت�شهد اململكة قفزات نوعية للتطور والنه�ضة
ال�شاملة؛ حتى باتت اليوم رقمًا بار ًزا يف جمموعة

الع�شرين ،وقادتها بنجاح كبري لتعزيز مواجهة
العامل لتحديات اجلائحة.
فمنذ �إع�ل�ان ر�ؤي���ة اململكة  2030يف ع��ام ،2016
وخطوات التطوير ت�سري بوترية مت�سارعة ،لفتت
�إليها �أنظار العامل من �أق�صاه �إىل �أق�صاه ،بقيادة ال
متل وال تتعب من قائد التغيري ور�سالة التطوير
الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،ب�إجنازات
التنمية ال�شاملة امل�ستدامة ،وم�شروعات �ضخمة
غ�ير م�سبوقة مل���دن امل�ستقبل ،وت��ق��دم ن��وع��ي يف

ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات ع���ززت تناف�سية اململكة
عامليا فح�صدت ال�����ص��دارة يف العديد من
امل�ؤ�شرات.
وت�ستهدف امل��ب��ادرات الكربى وامل�شاريع
ت��ط��وي��ر ال�����ص��ن��اع��ات ون��ق��ل التكنولوجيا
وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة الت�شريعات
املتخ�ص�صة ،و�إن��ع��ا���ش اال�ستثمارات وغ�يره��ا ،ما
ي�ؤكد حر�ص الر�ؤية على الو�صول جلميع القطاعات
االقت�صادية بال ا�ستثناء ،و�إعادة توظيف الإمكانات

املتاحة فيها ،حل�صد الثمار املرجوة.
هذا احل�صاد الكبري املتنامي يف زمن قيا�سي ي�ؤكد
�أن الر�ؤية الطموحة التي طرحها �سمو ويل العهد،
جت�سد تطلعات القيادة الر�شيدة لهذا الوطن الغايل
ول�ل�أج��ي��ال م��ن �أب��ن��ائ��ه وب��ن��ات��ه ،بتكامل و�شمولية

التنمية االقت�صادية واالجتماعية امل�ستدامة ،وتبني
م�ستقبل �أك�ث�ر ازده����ا ًرا ورخ���اء على �أ�س�س قوية
ورا�سخة ،ويف القلب منها بناء الإن�سان ال�سعودي
الذي ميتلك قدرات عالية و�إ�صرار ًا وعزمي ًة ووعي ًا،
متكنه م��ن ترجمة الأح�ل�ام والتطلعات �إىل واق��ع
متفوق يف كل جمال.
وه��اه��ي ط��م��وح��ات ال���ر�ؤي���ة تتج�سد ع��ل��ى �أر����ض
الواقع يف" نيوم و�آم��اال والقدية والبحر الأحمر"
وا�سرتاتيجيات التطوير امل�ستدام يف كافة مناطق
الوطن ،وباتت اململكة وجهة اال�ستثمارات العاملية
�إىل ج��ان��ب القطاع اخل��ا���ص ال�����س��ع��ودي ،ويف ظل
اال�سرتاتيجية الطموحة ل�صندوق اال�ستثمارات
العامة ،واالرت��ق��اء بال�صناعات املحلية يف مبادرة
"�صنع يف ال�سعودية" ،و�صدارة عاملية يف الرقمنة،
وري���������ادة يف ح��م��اي��ة
بيئة اململكة وال�شرق
الأو�سط عرب مبادرتي
"ال�سعودية اخل�ضراء"
و"ال�شرق الأو����س���ط
الأخ�ضر".
ل���ق���د دخ����ل����ت ر�ؤي������ة
 2030مرحلة جديدة،
ب��ع��دم��ا ان��ت��ه��ت مرحلة
و�ضع اللبنات و�إر�ساء
الأ�����س���������س ،يف وق���ت
وجيز ،م�سجلة �أرقاما
ق���ي���ا����س���ي���ا ،جت������اوزت
����س���ق���ف ال����ت����وق����ع يف
قطاعات معينة ،تتكامل
يف تنويع م�صادر الدخل وتعظيم الإي���رادات غري
النفطية لوطن طموح ،وجمتمع حيوي ،واقت�صاد
مزدهر م�ستدام.
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جعلت من ينبع مقصدا للكثير من التجار والمتسوقين

أسواق ينبع..

تجربة فريدة في التجول مع التاريخ
جدة  -البالد
الزائر ملحافظة ينبع الواقعة على �ساحل البحر الأحمر ي�ستوقفه خالل جولته يف �أطرافها املرتامية �سوقها ال�شعبي �أو ما ي�سمى "البلد" قدميا والدكاكني ال�صغرية التي تختزل
ق�صة احلركة االقت�صادية يف منطقة البحر الأحمر قدميا .كانت تلك الفتحات ال�صغرية املرتا�صة م�سرحا حلركة اقت�صادية ا�ستمرت لع�شرات ال�سنني ،جعلت من ينبع مق�صدا
للكثري من التجار واملت�سوقني من خمتلف املناطق الأخرى يف اجلزيرة العربية وخارجها ,يعر�ضون فيه ح�صاد زراعتهم وما �أنتجته �أيديهم وما حاكته ن�سائهم من ملبو�سات
ي�ساعدهم يف نقلها دوابهم التي كانت رفيقهم يف ال�سفر و�أغلى ما ميلكون يف ذلك الزمان.
وهو ال�سوق املتفرد يف ينبع الذي كانت تتباهى به
قدميا �أمام الأ�سواق املنت�شرة يف خمتلف بقاع العامل
يف تلك احلقبة.
ك��ان حماطا ب�سور طيني مرتفع يحت�ضن يف داخله
جمموعة من الدكاكني ال�صغرية ،وله بوابة كبرية يقف
خلفها حار�س مهمته فتح البوابة من بعد �صالة الفجر
كل يوم لقوافل اجلمالة الذين قطعوا امل�سافات لعر�ض
ب�ضائعهم حتى �أذان املغرب ؛ لأنه بعد هذا الوقت يغلق
ال�سوق بابه �إيذانا ب�إنتهاء ن�شاط ال�سوق ومغادرة
الباعة واملت�سوقني له حتى نهار اليوم التايل.
أشغال يدوية
ا�ستعادت الأ�سواق التاريخية يف ينبع البحر بريقها
يف هذا الوقت فالعالقة بني املوانئ والأ�سواق ال ميكن
ف�صلها �إذ مت �إعادة ت�صميم ال�سوق معماريا كما اعتاد
البحر على ر�ؤي�ت��ه ب��ذات ال��روح العتيقة ،وب��أب��واب
اخل�شب ذات ال�صرير عند حركة الفتح والإغالق.
ويف ج��ول��ة ب�ه��ذه الأ���س��واق م��ع ال�ت��اري��خ ي�سرتجع
الزمن ذاك��رة املكان من كبار ال�سن ،وبقايا اخل�شب
املتناثرة يف ال�سوق ك�إرث توارثته الأجيال يف املكان

وهي دالالت ظاهرة ملعرفة التفا�صيل الدقيقة لل�سوق
القدمية يف ينبع ،فكل �شيء ي�ستحق الت�أمل مبا يف
ذلك التجاعيد على وجوه كبار الباعة �أو على �أيادي
الن�ساء الكبريات الالتي يبعن يف ال�سوق �أ�شغالهم
اليدوية.
رسومات هندسية
كانت �إعادة بناء ينبع التاريخية �أكرب بكثري من جمرد
ر�سومات هند�سية ،وميزانية مالية عالية ،ب��ل هو
نوع من �إع��ادة بناء موروث �أج��داد ،وزرعه يف وعي
الأج �ي��ال ،وحت��وي��ل ال�صخر �إىل بنك ذاك��رة ب�شرية
حتفظ ملفات التاريخ من التلف ،و�أي�ضا �إع��ادة فتح
نوافذ رزق كانت موجودة فيها منذ �سنوات بعيدة.
عا�شت الأ� �س��واق العتيقة يف ينبع كما كانت يف
املا�ضي وحتقق «ينبع التاريخية «وقتها القيا�سي
عند اق�تران امل�ساء مع البحر فمجاورته للبحر
(بينهما م�سافة ع�شرات الأمتار فقط) جتعل الليل
حا�ضن ًا لن�سمات ب��رد معتدل ،ول�سعة �شتاء غري
ق��ار���ص ،م��ع ت�ن��اول م�شروبات ال�شتاء ال�ساخنة
لإزاح��ة ال�شعور بالربد ،ثم بقية الوقت للت�أمل �إذا

كنت ُمنفرد ًا �أو لل�سمر �إذا كنت ُم�صطحب ًا.
سوق الليل
كما يحظى �سوق الليل يف ينبع بقيمة تاريخية وتراثية
كبرية� ،أهّ لته ليكون �أحد اهم �أماكن الزيارة يف حمافظة
ينبع ،التي �أدرجتها الهيئة ال�سعودية لل�سياحة �ضمن
�أكرث من  17وجهة يف مو�سم «�شتاء ال�سعودية» الذي
�أطلقته الهيئة م ��ؤخ��را ،وي�ستمر حتى نهاية مار�س
املقبل .ويعد �سوق الليل بـ»تاريخية ينبع» من �أق��دم
الأ�سواق على �ساحل البحر الأحمر� ،إذ ميتد تاريخه
�إىل مئات ال�سنني ،منذ �أن كان وجهة رئي�سية للبحارة
والتجار القادمني من �أفريقيا �إىل ميناء ينبع القدمي،
لي�شهد تبادل ال�سلع وعقد ال�صفقات التجارية ،وتوفري
م�ستلزمات ال�صيادين ،الذين كانوا يق�صدونه لي ًال قبل
انطالقهم يف رحالتهم بالبحر ،لي�صبح ا�سمه فيما بعد
بـ»�سوق الليل».
واجهة حضارية
وي�ع��د ال���س��وق واج �ه��ة ح�ضارية وج���زءًا م��ن الهوية
الثقافية لينبع لتميزه مبنتجات قد ال تتوفر يف �أ�سواق
�أخ��رى� ،سواء داخ��ل ينبع �أو باملناطق املحيطة بها،
مثل ال�سمك اجلاف والنب والهيل واحلناء وامللوخية
والتمر والرطب وغريها .و�شهد �سوق الليل بينبع يف
ال�سنوات الأخرية العديد من امل�شاريع الت�أهيلية التي
�أع��ادت �إليه رون�ق��ه ،و�أع��ادت��ه م��رة �أخ��رى للحياة بعد
توقف قرابة ن�صف قرن ،حيث عادت احلركة التجارية
يف دكاكينه العريقة ،بعد ترميمه وا�ستعادة هويته
الرتاثية الأ�صيلة ،وذل��ك يف �إط��ار �إع��ادة ت�أهيل حي
ال�صور� ،أو ما يعرف باملنطقة التاريخية ،التي تفوح
بعبق ال�تراث الينبعي ،وتتزين مبانيها بطراز البناء
التقليدي ال�ساحلي ،لت�صبح املنطقة من �أكرث الوجهات
جذبا لل�سياح من داخل ينبع وخارجها.
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دورات تأهيل العرسان مصل ضد الطالق
البالد ــ مها العواودة
ت�شهد اجلمعيات االجتماعية يف خمتلف مناطق اململكة �إقباال منقطع النظري على الدورات الت�أهيلية من قبل ال�شباب والفتيات املقبالت على الزواج ،مما يدل على ارتفاع الوعي ب�أهمية
هذه الدورات التي متنح الفتيات �أ�سا�سيات التعامل مع الأزواج حلياة �آمنة وم�ستقرة ،كما �أن ت�أهيل الزوجني ُي�سهم يف ا�ستقرار الأ�سرة ،ولذلك ف�إن برنامج تدريب وت�أهيل املقبلني
واملقبالت على الزواج يك�سبهم املهارات احلياتية ،التي ت�ضمن وجود املعرفة الأ�سا�سية والالزمة لنجاحهما يف حياتهما الزوجية ،وتهدف مثل هذه الدورات �إىل حتقيق ال�سعادة
الزوجية واال�ستقرار الأ�سري للزوجني  ،للحد من ظاهرة الطالق والتفكك الأ�سري،وزيادة الوعي ب�أ�سباب ال�سعادة الزوجية ومتطلبات احلياة الزوجية وطرق حل م�شكالتها.

تحسين جودة الحياة عبر منظومة من الحلول النوعية
يف ه���ذا ال�����س��ي��اق ���س��ب��ق و�أن ن�����ص��ح امل���درب
وامل�ست�شار الأ���س��ري �أحمد حممد القرين ،ب�أن
تكون الدورات التدريبية قبل الزواج �إلزامية.
و�أك����د �أح��م��د ال���ق���رين ،ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ال����دورات
التدريبية قبل ال��زواج وتهيئة ال�شاب والفتاة
قبل الزواج من الناحية املعرفية والنف�سية،
و�أ�ضاف اال�ست�شاري �أنه ا�ستقبل ا�ست�شارة من
�أحد ال�شباب الذي قال له �إنه طلق زوجته بعد 4
�شهور فقط من الزواج ،م�شريا �إىل �أنه يجب �أن
تكون هناك دورات تدريبية ملدة ال تقل من 10
�أيام �إىل  15يومًا قبل ال��زواج ،وتكون �إلزامية
مثل فح�ص الزواج  ،و�أ�شار اال�ست�شاري �إىل �أن
هناك زوج��ات مل تعلم �أن �أزواج��ه��ن يتعاطون
املخدرات �إال بعد عدة �سنوات من الزواج.
سالمة اإلنجاب
من جانبها ت�ؤكد فاطمة حممد كعكي ا�ست�شاري
�أول ط��ب نف�سي و�إدم�����ان ت���ؤك��د ع��ل��ى �أه��م��ي��ة
ال��دورات التثقيفية والتوعوية ما قبل ال��زواج
على ن�سق فر�ض التحليل الطبي ،فكما �أن هناك
فح�ص الزواج الطبي لالمرا�ض الوراثية يجب
ع��م��ل فح�ص ع��ن االم���را����ض النف�سيه وادم���ان
املخدارت ،كما �أن الدورات هامة لتكري�س االمان
اال�سري لدى العر�سان اجلدد ،كما تعترب دورات
التثقيف يف �ش�ؤون الزواج من �ش�أنها �أن ت�ؤدي
�إىل م�صلحة �أخ��رى عظيمة وهي دميومة هذه
ال��راب��ط��ة ك��ون ه��ذه ال����دورات ت��وع��ي ال��زوج�ين
باالمور االجتماعية والثقافية واجلن�سية بني
ال���زوج�ي�ن ،داع��ي��ة �إىل ���ض��رورة الك�شف على
الزوجني من الناحية ال�صحية والنف�سية وعن
ادمان املخدرات .على �أن تتعاون وزارات العدل
وال�صحة واملوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
يف تطبيق هذا االجراء.
تماسك األسرة
وع���ن دور م���ؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع يف تو�ضيح
الأ�ضرار الناجمة عن الطالق على م�ستوى الفرد
واال�سرة �أك��دت �أن لها دور ًا كبري ًا يف التوعية
بالأ�ضرار الناجمة عن الطالق وح��ث املجتمع
على �أخ��ذ هذه ال��دورات التدريبية قبل ال��زواج
للحفاظ على مت��ا���س��ك الأ���س��رة واملجتمع من
التفكك الأ�سري وانت�شار اال�ضطرابات النف�سية
وادمان املخدرات.
مطلب أساسي
ت��ق��ول �أم���ل ال��ن��ج��ار االخ�صائية النف�سية يف
م�ست�شفى ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ج��دة
وم�ست�شارة �أ�سرية يف جمعية املودة:بعد �إدراج
الفح�ص الطبي ك���أح��د متطلبات عقد النكاح
ننا�شد وزارة العدل كجهة م�س�ؤولة عن عقود
النكاح ب�إدراج دورات ت�أهيل املقبلني واملقبالت
على الزواج لتكون مطلب �أ�سا�سي للعقد.
وت��اب��ع��ت :ق��د نتفق على �أن ال�ترب��ي��ة الأ���س��ري��ة
ال�سليمة ال�سوية هي التي تربي وتن�شئ �شخ�صية
الإن�سان ليكون ق���ادر ًا على حتمل امل�س�ؤولية،
وقادر ًا على تقبل الآخر والتفاعل معه بناء على
القيم والأخ�لاق��ي��ات التي تربى عليها ؛ ولكن
هل الرتبية تعطي لل�شخ�ص اخل�برات الالزمة
لت�أ�سي�س ع�ش الزوجية ال�سعيد؟»
م�ؤكدة �أن العالقة الزوجية لها قد�سية جتعلها
خمتلفة عن جميع العالقات ،لذلك نحن بحاجة
�إىل مفاتيح ت�ساعدنا على ت�أ�سي�س هذه احلياة
اجل��دي��دة مم��ا ي���ؤك��د احل��اج��ة املا�سة �إىل تقدمي
ال����دورات الت�أهيلية للمقبلني وامل��ق��ب�لات على
ال���زواج ب��ل وجعلها م��ن متطلبات عقد القران
الأ�سا�سية التي اليتم �إال بها.

معالجة
القضايا
األسرية
كما ت�شري �إىل �أن��ه ال ميكن اجل��زم ب���أن برامج
الت�أهيل ال��زواج��ي وح��ده��ا مهما ك��ان��ت مدتها
�ست�ضمن ا�ستقرار الأ�سرة بل هي مفاتيح ت�ساعد
على ت�أ�سي�س ع�ش الزوجية ال�سعيد ب���إذن الله
تعاىل على �أ�س�س �سليمة بتب�صري الفرد بالأدوات
واخلطط التي يحتاج �إىل تطبيقها والعمل بها

تكريس األمان
األسري لدى
العرسان الجدد
إكساب المتدربين
المهارات لنجاح
الحياة الزوجية
تحقيق السعادة
واالستقرار األسري
للشريكين

أحمد المسند

أمل نجار

للو�صول لل�سعادة واال�ستقرار الأ�سري.
جودة الحياة
و�أ�ضافت «من دواعي �سروري ك�أحد من�سوبات
جمعية املودة للتنمية الأ�سرية �أن �أنوه عن الدور
الكبري الذي تقوم به جمعيات املجتمع اخلريية
منها �أو الر�سمية والذي قد يخفى على البع�ض
؛ ف��ه��ذه اجلمعيات ت��ه��دف �إىل حت�سني ج��ودة
حياة الأ���س��رة عرب منظومة مبتكرة ومتكاملة
من احللول النوعية واال�ستباقية وال�شراكات
امل�ؤثرة يف بيئة داعمة مما يجعل التعرف على
هذه اجلمعيات وما تقدمه من خدمات �أهمية
كربى لكل �أ�سرة  ،بل لكل فرد يف املجتمع».
تجربة حية
الدكتور �أحمد عبدالعزيز امل�سند امل�ست�شار
الرتبوي والأ�سري وامل�ست�شار يف جمعية جناح
الأ�سرة يف العا�صمة الريا�ض ي�ؤكد ومن خالل
تقدميه لعدة دورات تدريبية لل�شباب والفتيات
قبل ال���زواج انها ذات فائدة كبرية وذل��ك وفق
جت��رب��ة ح��ي��ة م���ن ال��ع��ر���س��ان وت��وا���ص��ل��ه��م بعد
الزواج مع امل�س�ؤولني على الدورات للت�أكيد على
�أهمية هذه الدورات التدريبية يف جناح احلياة

فاطمة كعكي

الأ�سرية.
م�ؤكدا حاجة العر�سان اجلدد ملثل هذه الدورات
حتى بعد ال���زواج ل�ضمان اال�ستقرار الأ�سري
ويرى يف جلوء الزوجني للأ�صدقاء �أو الأقارب
حل��ل م�شكلة �أو ع��ار���ض وكونهم لي�سوا ذوي
اخ��ت�����ص��ا���ص ب���أن��ه �سيعود عليهم ب��ال�����ض��رر ال
بالفائدة يف معظم احلاالت.
كما ي�ؤكد �أهمية و�ضرورة ال��دورات التدريبية
قبل ال���زواج خا�صة و�أن��ه��ا ذات ف��ائ��دة واي�ضا
جمانية ف�ضال عن وجود بع�ض اجلمعيات التي
تدعم �أ�صحاب الدخل املحدود من هم مقبلني على
ال���زواج لت�شجيعهم على �أخ��ذ دورات تدريبية
قبل الزواج حر�صا منها على اال�ستقرار الأ�سري
وحماية املجتمع بداية من الأ�سرة التي ت�شكل
نواته الأوىل.
الفتا �إىل �أن ه��ذه ال���دورات منت�شرة يف جميع
مناطق اململكة وتهتم بخم�س جوانب ال�شرعي
واالقت�صادي وال�صحي واالجتماعي والنف�سي
ولكل جانب �شخ�ص خمت�ص يتحدث فيه.
كما �أو�ضح �أن توعية الأهل لأبنائهم قبل الزواج
التغني عن �أخ��ذ ال���دورات التدريبية حيث من
ال��وارد ان تفوتهم بع�ض الأف��ك��ار والإر���ش��ادات
الهامة.

ك�����ش��ف��ت ج��م��ع��ي��ة امل�����ودة للتنمية
الأ����س���ري���ة مب��ن��ط��ق��ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة
م�ساهمتها الفاعلة يف خف�ض ن�سبة
حاالت الطالق باملنطقة عرب ال�صلح
بن�سبة  % 9.6خالل العام 2020م،
وذل����ك خ�ل�ال ا���س��ت��ع��را���ض تقرير
الأداء ال�سنوي يف اجتماع جمل�س
الإدارة اخلام�س يف دورته الثانية.
و�أو����ض���ح رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
جمعية امل����ودة امل��ه��ن��د���س في�صل
ال�سمنودي� ،أن اجلمعية �ساهمت
يف خف�ض ن�سبة ال��ط�لاق بن�سبة
 % 2.8م���ن خ��ل�ال ال�����ص��ل��ح على
م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة ،ويف تغطية
م��ع��اجل��ة ال��ق�����ض��اي��ا الأ����س���ري���ة يف
امل��ح��اك��م ف�����إن ت����أث�ي�ر امل�����ودة على
خف�ض الق�ضايا الأ�سرية ال��واردة
للمحاكم على م�ستوى منطقة مكة
املكرمة و�صلت ن�سبتها  ،% 72.8و
 % 17.3على م�ستوى اململكة.
و�أب�������ان ال�����س��م��ن��ودي �أن امل����ودة
���س��اه��م��ت ب��ن�����س��ب��ة  % 17.8يف
تغطية عدد امل�ستفيدين من املقبلني
على ال���زواج �إىل �إج��م��ايل ح��االت
ال��زواج يف املنطقة بن�سبة % 4.4
على م�ستوى اململكة ،ويف تغطية
وانت�شار تقدمي اخل��دم��ات للأ�سر
مقارن ًة بعدد الأ�سر يف املنطقة ف�إن
تغطية امل���ودة بلغت  ،% 9وعلى
م�ستوى اململكة بلغت ن�سبتها .% 2

الريا�ض:
هاتف وفاك�س:
0114627842

املدينة املنورة:
هاتف وفاك�س:
0148226966

�أبها:
هاتف وفاك�س:
0172249738

جازان:
هاتف وفاك�س:
0173226559

فجر الصحافة السعودية
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أشادوا مبشروع "بوتيك" ودور صندوق االستثمارات ..اقتصاديون:

إطاللة سياحية فخمة للعروس
الدحالن :املشروع سيدفع القطاع اخلاص حملاكاة التجربة

الرويلي 5 :قطاعات كبيرة ستجني ثمار املشروع اجلديد

جدة ـ يا�سر بن يو�سف

توقع اقت�صاديون وم�ستثمرون يف القطاع ال�سياحي� ،أن ي�ؤدي
اط�لاق �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبد
العزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء ،رئي�س جمل�س
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق
اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة" ،جمموعة بوتيك"� ،إىل ت��وف�ير �آالف
الفر�ص الوظيفية لل�شباب  ،وي�ؤ�س�س ل�سياحة فخمة ومتخ�ص�صة
لع�شاق الرتاث والتاريخ ،والباحثني عن جتارب فريدة و�ضيافة
ا�ستثنائية.
و�أك��دوا �أن �صندوق اال�ستثمارات العامة �أوفى
ب��وع��ده ،وب���د�أ يف تطوير ق��ط��اع��ات واع���دة يف
اململكة ،وامل�ساهمة يف تنويع االقت�صاد الوطني،
م��ن خ�لال م�شاركته الفاعلة يف تطوير املنتج
ال�سياحي والثقايف وال�تراث��ي ،وتعزيز مكانة
اململكة اقليميا ودول��ي��ا ،وت�أكيد دوره��ا كدولة
رائ��دة للعامل العربي والإ�سالمي ،ونقطة جذب
�سياحية لع�شرات املاليني حول العامل.
بداية ي�شري الدكتور عبدالله �صادق دحالن رئي�س
جمل�س الأمناء يف جامعة الأعمال والتكنولوجيا
واالقت�صادي املعروف � ،إىل �أن املرحلة الأوىل
حفظه د .عبد اهلل دحالن
للم�شروع ال��ذي �أطلقه �سمو ويل العهد ،
الله � ،ستوفر  244غرفة فندقة فاخرة ت�ؤ�س�س لل�سياحة الرتاثية
والثقافية الفخمة التي ت�ستهدفها اململكة عرب ر�ؤية  ،2030الفتا
�إىل �أنه وفق ًا لتفا�صيل امل�شروع �ستبد�أ "جمموعة بوتيك" بتطوير
ثالث وجهات تاريخية ممثلة يف ق�صر احلمراء بجدة ،و�سي�ضم
 77غرفة ت�شمل  33جناح ًا فاخر ًا و 44فيال فاخرة ،وق�صر طويق
بالريا�ض ويحتوي على  96غرفة ت�شمل  40جناح ًا فاخر ًا و56
فيال فاخرة ،وكذلك الق�صر الأحمر يف الريا�ض ،الذي �سيحتوي
على  71غرفة ت�شمل  46جناح ًا فاخر ًا و 25غرفة �ضيافة فاخرة.
و�أكد �أن اجناز املرحلة الأوىل �سيكون دافعا كبريا للم�ستثمرين
يف القطاع اخلا�ص مبحاكاة ه��ذه التجربة ال��رائ��دة ،من خالل
تطوير الكثري من الفنادق لتواكب النه�ضة الفندقية التي تقودها
جمموعة "بوتيك" عرب �أ�صالة القيم الثقافية والرتاثية للمملكة مع
منط احلياة الع�صرية ،ومن خالل تقدمي جتربة �ضيافة ح�صرية
ُترثي قطاع ال�ضيافة فائقة الفخامة يف اململكة ،الأمر الذي ي�سهم
يف تنمية االقت�صاد املحلي وتنويع اال�ستثمارات ال�سياحية.
ن�صف مليون ت�أ�شرية منذ �إطالق الت�أ�شريات ال�سياحية حتى ما
 5قطاعات
قبل جائحة كورونا ،والتي ا�ستهدفت  49دول��ة كمرحلة �أوىل،
ول��ف��ت رج��ل الأع��م��ال ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة املبتكرون وكلها م�ؤ�شرات ت�ؤكد توجه اململكة نحو تو�سيع ا�ستثماراتها
الدولية املهند�س احمد الرويلي �إىل �أن ر�ؤي��ة اململكة ت�ستهدف ال�سياحية ،وتقدمي خيارات عديدة لكل زواره��ا بو�صفها املركز
رفع الزيارات ال�سياحية يف اململكة �إىل  100مليون زائر بحلول الرئي�سي للعامل الإ�سالمي ،والبلد الذي تهوى �إليه افئدة ما يقارب
عام  ،2030تت�ضمن نحو  55مليونا من اخلارج� ،إ�ضافة �إىل  45من ملياري �شخ�ص حول العامل.
مليون زيارة من الداخل ،مع توفري ماليني من فر�ص العمل يف و�أ���ش��ار �إىل �إن جمموعة بوتيك ،تتواكب مع الأه���داف احلالية
القطاع ال�سياحي؛ وزي���ادة  % 10من الناجت املحلي الإجمايل ل�صندوق اال�ستثمارات العامة ،وتعزز توجهات اململكة يف القطاع
للدولة ،م���ؤك��د ًا �أن ال�سعودية متكنت متكنت من ت�صدير نحو ال�سياحي ،متا�شيا مع ر�ؤي��ة  ،2030وت�سهم يف تقدمي جتربة

اجلفري :آالف الفرص الوظيفية لشباب وفتيات الوطن
�ضيافة ح�صرية ت�ثري قطاع ال�ضيافة
فائقة الفخامة يف اململكة ،متوقع ًا �أن ينعك�س ذلك على قطاعات
عديدة ،منها قطاع االن�شاءات وامل��ق��اوالت ،ا�ضافة �إىل قطاعات
الثقافة والرتاث وال�سياحة ،الأمر الذي يعني �أن  5قطاعات كبرية
على الأقل �سوف ت�ستفيد من امل�شروع اجلديد.

عوائد كبيرة

وب�ين امل�ست�شار االق��ت�����ص��ادي ه��اين حممد اجل��ف��ري �أن اط�لاق
جمموعة بوتيك لن تتوقف عوائده الكبرية على تعزيز مكانة

اململكة �إقليميا ودوليا كوجهة �سياحية وثقافية رائدة ،بل �سيكون
م�شروع اقت�صادي مهم و�أح��د اال�ستثمارات النوعية ل�صندوق
اال�ستثمارات العامة ،عالوة على توفري �آالف الفر�ص الوظيفية
ل�شباب وفتيات الوطن ،وحتقيق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة ،2030
بتح�سني جودة احلياة ،وجتويد نوعية املنجزات ،خا�صة و�أن
م�شروع "بوتيك" يتبنى نهجا فريدا وع�صريا لإث���راء جتربة
ال�ضيافة فائقة الفخامة يف ال�سعودية ،عرب توفري مواقع للإقامة
الفاخرة واخلدمات ذات امل�ستوى الراقي ،لرت�سيخ �سمعة اململكة
املتنامية ك�إحدى �أبرز وجهات ال�سياحة وال�ضيافة يف املنطقة،

و�ستكون هناك فر�ص واع��دة للنجاح �أم��ام املجموعة ،ال�سيما
�أنها �ستقدم اخل��ي��ارات املرموقة لأرق��ى املطاعم العاملية ،ف�ضال
ع��ن امل�ساهمة يف توفري �أج���واء لال�سرتخاء يف �أح���دث مراكز
اال�ستجمام ،ويتوقع �أن تطلق املجموعة خدمات ح�صرية لأول
مرة يف املنطقة .و�أ�ضاف �أن امل�شروع ي�ؤكد جم��دد ًا �أن اململكة
باتت تويل اهتمامًا كبريًا بالرتاث الذي يحت�ضنه ثراها من حيث
املحافظة عليه ،والتعريف به ،وا�ستثماره على وجه يجعل منه
م�صدر دخل مه ًمّا بجانب الت�أكيد على مكانة اململكة وم�ساهمتها
يف احل�ضارة الإن�سانية قدميًا وحدي ًثا.

أول مرسى بحرى من نوعه على البحر األحمر

جدة تستعد لسياحة اليخوت

خدمات إبحار رائعة وأنشطة رياضية وترفيهية فريدة
جدة  -البالد

ت��ت��وا���ص��ل �أع���م���ال االن�����ش��اء ب��ن��ادي ج���دة ل��ل��ي��خ��وت وف��ق
مراحلها الزمنية  ،لتقرتب انطالقة �أن�شطته  ،ليكون �أول
مر�سى من نوعه على �ساحل البحر الأحمر املتفرد مبوقعه
الإ�سرتاتيجي  ،واملمتد مبعامل الإبهار يف �أكرث من حمطة
لل�سياحة الفاخرة يف مدن امل�ستقبل الذكية ب��د ًء من نيوم
و�آم�لا وم�شروع البحر الأحمر  ،ومرا�سيها البحرية ذات
املوا�صفات الفريدة واخلدمات الذكية املتكاملة.
االن��ط�لاق��ة املرتقبة ل��ن��ادي ج��دة لليخوت  ،يعني الكثري
لعرو�س البحر الأحمر  ،وما ت�شهده من م�شاريع تطوير
�سياحي غري م�سبوقة �ضمن امل�شاريع واال�سرتاتيجيات

التي �أطلقها �سمو ويل العهد الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبد العزيز ،حفظه الله  ،لبناء م�ستقبل ال�سياحة يف اململكة
 ،و�سي�سهم هذا امل�شروع يف تطوير �سياحة اليخوت الأكرث
متعة و�أي�ضا الأكرث �إنفاقا  ،وت�شهد منوا بني املدن ال�ساحلية
التي جتوبها ع�شرات الآالف من اليخوت يف العامل .
وبتكامل عنا�صر ن��ادي ج��دة لليخوت ي�ضيف امل�شروع
ميزة ن�سبية ملحافظة جدة  ،حيث �سيكون امليناء الرئي�س
لدخول اليخوت �إىل اململكة من خمتلف دول العامل ومر�س ًا
لها ،وحمطة توقف يف منت�صف الطريق لإبحار اليخوت من
البحر الأبي�ض املتو�سط �إىل املحيط الهندي وجنوب �شرق
�آ�سيا.

ويف �إطار النه�ضة ال�سياحية املت�سارعة  ،ت�ستعد اململكة
ب�سواحلها املمتدة لآالف الكيلومرتات على البحر الأحمر
واخلليج العربي  ،لتكون رقما مميزا على خارطتها  ،وقد
تهي�أت مدنها ال�ساحلية وموانئها لهذا النوع من ال�سياحة
 ،وا�ستقبلت �أ�ضخم �سفن ال��ك��روز � ،ضمن ا�سرتاتيجية
قطاع ال�سياحة ،وطموحه الكبري للإ�سهام بقوة يف التنوع
االقت�صادي ،وتوفري فر�ص العمل واال�ستثمار لل�شباب
ال�سعودي.
ويقام م�شروع نادي جدة لليخوت على م�ساحة � 112ألف
مرت مربع  ،وي�ضفي ر�ؤي��ة وهند�سة جمالية على امتداد
الواجهة البحرية ب��ج��دة ،روع��ي يف ت�صميمه ا�ستيعاب

اليخوت ال�ضخمة ب�أطوال تتجاوز  120مرت ًا� ،ضمن بيئة
عاملية امل�ستوى  ،ف� ً
ضال عن تقدميه خلدمات �إبحار رائعة،
وب��رام��ج لأن�شطة الريا�ضية واالج��ت��م��اع��ي��ة والرتفيهية
الفريدة.
وي�أتي تنفيذ و�إجناز هذا امل�شروع ب�إ�شراف و�إدارة مو�سم
ج��دة ،متناغم ًا مع منط احلياة الع�صرية من خالل توفري
جتارب فريدة جتاري مثيالتها عاملي ًا وتتوا�صل مع حركتها
 ،كمن�صة جديدة رئي�سة لتطوير ال�سياحة البحرية باململكة.
ويتميز امل�شروع بقربه من مطار امللك عبد العزيز الدويل
اجلديد ومركز مدينة جدة مب�ستقبلها الواعد يف ال�ضيافة
ال�سياحية املتنوعة  ،فيما �ستعزز هوية البيئة امل�ستوحاة

م��ن ث��ق��اف��ة املجتمع ال��ب��ح��ري��ة م��ن عنا�صر ج���ودة احل��ي��اة
وم�ساحة لنوعية من الأن�شطة املثرية والإبحار �إىل العديد
من املواقع واملرافق الرتفيهية.
وتتعدد اخليارات باكتمال ن��ادي جدة لليخوت مبا يرثي
املنتج ال�سياحي ال�سعودي عرب تنظيم الأن�شطة الريا�ضية
واالجتماعية والرتفيهية يف خمتلف مرافقه التي ت�شمل
املارينا ،واملم�شى اخل�شبي ،اخل��دم��ات الفندقية الراقية
 ،وامل���رك���ز ال�����ص��ح��ي ،وم��رك��ز رج���ال الأع���م���ال ،و���ص��االت
االحتفاالت ،والفعاليات االجتماعية ،واملحال التجارية ،
واملطاعم املختلفة ،و�سط �أجواء ا�ستثنائية ،وجتربة ت�سوّ ق
ممتعة يف املتاجر العاملية.
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احتضنت اجتماع المجلس التنفيذي لـ«األلكسو»

7

«العال» تستنهض الهوية العربية
جدة  -البالد

يف �أح�ضان مدينة العال ،موطن الرتاث العاملي
بح�ضاراتها وكنوزها العريقة ،وحا�ضرها
املطرزة ببهاء م�سرية اخلري ال�سعودية ،عقد
املجل�س التنفيذي للمنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم "الألك�سو" �أعمال دروته
الـ ،116والتي �شهدت على مدى ثالثة �أيام ،
مداوالت الأع�ضاء املمثلني لـ  21دولة عربية،
ب�����ش��أن امل��رح��ل��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة امل��ه��م��ة للمنظمة
من حيث توجهاتها الإ�سرتاتيجية وتعزيز
التكامل العربي يف ركائز (الرتبية والثقافة
وال��ع��ل��وم) لأج���ل نه�ضة الأم����ة ،وا�ستلهام
الأهداف املن�شودة للأجيال برت�سيخ هويتها
وتفاعلها احل�ضاري.
كما ه��ي اململكة حا�ضنة ال��ت��اري��خ العريق  ،ه��ي دائ��م��ا حا�ضنة
لتطلعات �أمتها وراع��ي��ة جل�سور التالقي الفكري والإب��داع��ي ،
وتوفري الف�ضاء الرحب له ،واحلر�ص املتجدد على تعزيز الإ�سهام
البنّاء ل�ل�أم��ة ،يف ظ��ل عوملة كونية حتتم التوا�صل احل�ضاري
وت��ف��ر���ض حت��دي��ات مت�س �صميم ال��ه��وي��ات .ول��ه��ذا يظل الدعم
ال�سعودي حا�ضرا ومتعاظما جتاه كل مايرثي البناء الرتبوي
والثقايف وعلوم الع�صر  ،وتفعيل دور الأمة من خالل هذه املنظمة
العريقة.
وت��ق��دي��را لهذا ال��دع��م  ،رف��ع رئي�س املجل�س التنفيذي ملنظمة
"الألك�سو" هاين بن مقبل املقبل �شكره خلادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ول�سمو ويل عهده الأمني
الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز-حفظهما الله -على املوافقة
وال��دع��م الكامل ال�ست�ضافة اململكة الجتماع املجل�س التنفيذي
للمنظمة  ،منوه ًا بجهود �سمو الأمري بدر بن عبدالله بن فرحان
وزير الثقافة رئي�س اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم ،
لتعزيز "الألك�سو" يف مد اجل�سور الثقافية بني ال�شعوب العربية
ودعم االبتكار والإبداع.

نقش الحضارات
يف كلمات عميقة الداللة لتالقي املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل على
�أر�ض العال  ،حر�ص رئي�س املجل�س التنفيذي ملنظمة "الألك�سو"
على ت�أكيد ه��ذه احلقائق  ،بقوله �إن اجتماع ال���دورة احلالية
ي�أتي يف �أح�ضان �أق��دم امل��دن يف �شبه اجلزيرة العربية "العال"
التي تعد �أعظم حتفة عرفها الزمن ،وموطن احلجر� ،أحد مواقع
الرتاث العاملي لليون�سكو� ،إذ ي�صل عمر اال�ستيطان الب�شري فيها
�إىل نحو � 4آالف عام ،م�شري ًا �إىل �أن العال �أر�ض ُعرِ فت ب�أهميتها
التاريخية واجليولوجية واجلغرافية ،حيث ا�ستمدت �أهميتها
من وقوعها على مفرتق الطرق الواقع يف طريق احلرير وطريق
البخور ،والآن يعيد العامل اكت�شاف تلك الأر�ض التي نق�شت فيها

"م�ضت �أكرث من � 6أ�شهر على رئا�سة اململكة للمجل�س التنفيذي،
ومنذ اليوم الأول للرئا�سة �سعت وبدعمكم �أن تكون �أول ثالثة
�أ�شهر ور�شة عمل مفتوحة ،مع �أع�ضاء املجل�س ومع �إدارة املنظمة،
حيث ُعقِ دت اجتماعات ثنائية ُ ،ق ِّدمت خاللها العديد من الر�ؤى
واملقرتحات ,فكانت خمرج ًا للأحرف الأوىل يف رحلة املجل�س
التنفيذي نحو توجهه احلايل لإثراء دور املنظمة.
وبي رئي�س املجل�س التنفيذي ملنظمة "الألك�سو" �أن ور�شة العمل
نَّ
الكربى التي عقدها املجل�س التنفيذي رك��زت على تطوير عمل
املجل�س و�آلياته ،و�أك��دت �ضرورة و�أهمية التخطيط اال�ستباقي
يف جميع الأعمال ،و�إعادة �صياغة العمل الإ�سرتاتيجي للمجل�س
وفق مراحل حمددة حل�صد نتائج ملمو�سة ،وقال" :خرجنا باتفاق
بعد عدة اجتماعات وور�ش عمل لت�أ�سي�س مبادئ عمل توجيهية
يف املجل�س تقوم على امل�سارات الإ�سرتاتيجية والت�شغيلية،
والتقنية ،والتوا�صل ،وال�����ش��راك��ات؛ لرفع م�ستوى التوا�صل
وامل�شاركة بني �أع�ضاء املجل�س ،بهدف دعم املنظمة ورفع م�ستوى
الت�أثري".

استراتيجية طموحة
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احل�ضارات �آثارها.
وبي �أن "العال " متيزت بكونها يف �صفحات التاريخ نقطة التقاء
نَّ
ثالث ق��ارات وبوابة �شبه اجلزيرة العربية �إىل ال�شرق والغرب
نتيجة تعاقب احل�ضارات وال�شعوب املتتالية ،حتى �أ�صبحت اليوم
متحف ًا مفتوح ًا حي ًا يزخر ب�إرث ب�شري يعود �إىل � 200ألف عام مل
َ
�ستك�شف معظمه بعد.
ُي
عنوان هذه احلقائق �أوجزه رئي�س "الألك�سو" بقوله "�إذا كانت

اململكة العربية ال�سعودية ت�شكل ملتقى للح�ضارات القدمية ،ف�إن
العال هي نبع تلك احل�ضارات".

روح الحوار
رئا�سة اململكة للدورة احلالية للمنظمة منحتها زخما كبريا ر�سم
خارطة طريق ل��دور "الألك�سو" ق��ال عنها رئي�سها ه��اين املقبل:

ويف الف�ضاء الرحب حل�ضارة العال ق��ال املدير العام ملنظمة
"الألك�سو" الأ�ستاذ الدكتور حممد ولد �أعمر� ،أن هذا االجتماع
بني روائع وكنوز و�آثار املمالك العربية القدمية ,خا�ص ًة دادان
وحليان والأنباط ,ويف ظل الرعاية التي يوليها �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز من خالل الهيئة
امللكية ملحافظة العال وم��ا حتقق م��ن �إجن���ازات ذات �شمولية
ب�أبعادها الرتاثية واالقت�صادية واالجتماعية �ست�ضيف دعم ًا
جلهود "الألك�سو" وتعزيز ًا للتعاون مع املنظمات وامل�ؤ�س�سات
العربية والدولية ،الأم��ر الذي ي�شكل هدف ًا �إ�سرتاتيجي ًا خلدمة
املنظمة وتعظيم منزلتها وحتقيق ر�سالتها.
وتف�صيال لذلك � ،أكد ولد �أعمر� ،سعى املنظمة �إىل تعزيز وتطوير
ال��ت��ع��اون م��ع اليون�سكو ،وت�ستعد لتوقيع ب��رن��ام��ج تنفيذي
خالل فرباير القادم ،وتكثيف التعاون الثالثي النموذجي بني
"الألك�سو" و"الإي�س�سكو" ومكتب الرتبية العربي لدول اخلليج،
�إ�ضافة �إىل تعزيز العالقات مع اللجان الوطنية الذي يعد �أولوية
من �أول��وي��ات املنظمة من �أج��ل بناء ج�سور مفتوحة للتن�سيق
والتعاون مع الدول الأع�ضاء.

تهدد حياة المدنيين وتقوض استقرار المنطقة

إجماع على عدوانية الحوثي وتصنيفه إرهابيا
البالد  -مها العواودة

جت��م��ع ال��ع��دي��د م��ن دول ال��ع��امل ع��ل��ى ع��دوان��ي��ة ملي�شيا
احلوثي الإرهابية ،م�ؤكدة �أهمية ت�صنيف امللي�شيا منظمة
�إرهابية ،ب�سبب تهديدها حلياة املدنيني داخل اليمن ويف
دول اجل��وار ،ب�إطالقها امل�ستمر لل�صواريخ البالي�ستية
ال
والطائرات امل�سرية جتاه املرافق واملن�ش�آت املدنية ،ف�ض ً
عن تهديدها للمالحة البحرية واختطافها لل�سفن ،لذلك
توالت املطالبات بت�صنيف امللي�شيا منظمة �إرهابية،
وو�ضع قيادتها على قائمة الإرهاب.
وت���رى وزارة اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة� ،أن
ملي�شيا احلوثي املوالية لإيران ،م�س�ؤولة
ب�شكل مبا�شر عن معاناة ال�شعب اليمني،
�إذ �أكد املتحدث با�سم اخلارجية الأمريكية
ن��ي��د ب��راي�����س �أن وا���ش��ن��ط��ن ت��ع��م��ل مع
�شركائها مل�ساءلة ق��ادة احلوثيني
امل�س�ؤولني عن االع��ت��داءات
الإرهابية .وقال "�سرتون
خ����ط����وات �إ����ض���اف���ي���ة م��ن
ج���ان���ب���ن���ا ل���ت���ق���دمي ق����ادة
احل��وث��ي�ين امل�����س��ؤول�ين
ع��ن ه���ذه االع���ت���داءات
بينما
للم�ساءلة"،
ط���ال���ب �أع�������ض���اء يف
الكونغر�س ب��إع��ادة

ت�صنيف امللي�شيا الإجرامية �إرهابية ،وهو ذات املطلب من
قبل جمل�س جامعة الدول العربية ،الذي طالب كافة الدول
بت�صنيف جماعة احلوثي كمنظمة �إرهابية بعد هجماتها
ب�صواريخ وطائرات م�سرية على اململكة والإمارات.
وو�صف �سفري اليمن لدى اململكة الدكتور �شائع حم�سن
الزنداين ،قرار جامعة الدول العربية بت�صنيف اجلماعة
احلوثية منظمة ارهابية بـ"االنت�صار لأم��ن وا�ستقرار
املنطقة العربية وحماية م�صاحلها".
وق��ال الزنداين لـ"البالد"� ،إن التهديدات اليومية
وامل�����س��ت��م��رة لأم���ن وم�����ص��ال��ح وا���س��ت��ق��رار دول
الإقليم من قبل ملي�شيات احلوثي االرهابية
املوالية لإيران� ،ستعمل على تقوي�ض الأمن
القومي العربي وبنية اجل�سد الواحد ولهذا
الب���د م��ن و���ض��ع ح��د ل�����ش��رور ه���ذه اجلماعة
الإرهابية املدعومة من �إيران.
ول��ف��ت �إىل �أن ق����رار ج��ام��ع��ة
الدول العربية يف االجتماع
الأخ����ي���ر ع���ل���ى م�����س��ت��وى
مندوبي ال��دول الأع�ضاء
يف م�����ق�����ر اجل����ام����ع����ة
بالقاهرة والت�صويت
على م�شروع القرار
املقدم من الأ�شقاء
يف الإم�����ارات
ال����ع����رب����ي����ة

امل��ت��ح��دة ،ه��و انحياز لأم���ن وا���س��ت��ق��رار �شعوب ودول
املنطقة ،فهذه دول تربطها وح��دة جغرافية وع�ضوية
ويربطها التاريخ والدين واللغة وثمة ترابط ع�ضوي
بني �شعوبها وزعزعة �أمن وا�ستقرار �أي دولة بالت�أكيد

�سي�ؤثر على بقية ال��دول ولهذا فقد كان القرار العربي
�صائباً ،داعي ًا بقية دول العامل �إىل اتخاذ قرارات مماثلة
يعقبها خطوات عملية يف ردع �إرهاب وعدوان هذه الفئة
الباغية املدعومة من �إيران.

معتصم ومهند يكرمان اإلعالمي منصور
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مكة املكرمة -البالد
كرمت اللجنة املنظمة لبطولة ع�صم الأوىل مبكة املكرمة ،التي
�أقيمت ب�إ�شراف من رابطة فرق الأحياء لكرة القدم مبكة املكرمة
الزميل الإعالمي من�صور نظام الدين  -و�أعدته �أف�ضل �إعالمي
يف البطولة ،وقام رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة الكابنت معت�صم
فالته  -والكابنت مهند ع�سريي مهاجم نادي الأهلي واملنتخب
ال�سعودي (�سابقا) بتكرميه بدرعني له �أحدهما ،مبنا�سبة ح�صوله
على �أف�ضل �إعالمي يف البطولة  -والدرع الآخر مبنا�سبة جهوده
الإعالمية املتميزة واملبذولة طوال �إقامة البطولة.

ن�ستقبل �أخبار الأفراح واملنا�سبات على ..
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�إمييل ( wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ضاح )

أفراح الزهراني بزواج خالد ..العريس:

كلي أمل في حياة جديدة تمألها السعادة
جدة  -حمود الزهراين
احتفل علي بن حممد ال�شنربي الزهراين
و�إخوانه بزواج جنله خالد ،على كرمية
ال��ع��ق��ي��د ف��ه��د ب���ن غ���رم ال��ل��ه ال���زه���راين،
وذل�������ك يف �إح��������دى ال����ق����اع����ات ب���ج���دة،
بح�ضور لفيف م��ن الأه����ل والأ���ص��دق��اء
وال��زم�لاء ويف ظ��ل التعليمات الوقائية

آل سنطلي وآل هارون يزفون محمد

مكة املكرمة -
�أحمد الأحمدي
احتفل ال�ترب��وي بكر
حم���م���د ����س���ن���ط���ل���ي ،م��ن
م��ن�����س��وب��ي ال��رئ��ا���س��ة ال��ع��ام��ة
لرعاية ال�شباب �سابقا ،بزفاف حفيده
املهند�س حممد خالد �سنطلي ،من من�سوبي
م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي بالريا�ض
على ابنة عبدالعزيز عبدالرحمن �آل هارون،
وذلك مبنزل الأ�سرة مبكة املكرمة يف حفل
بهيج ،اقت�صر على الأه���ل ال��ذي��ن ب��ارك��وا
للعري�س .ومتنى العري�س املهند�س حممد

�أن يوفقه الله حلياة
ك��ل��ه��ا �أم����ل وت���ف���ا�ؤل
وبناء عائلة �سعيدة.
و�أع�����رب ج��د العري�س
ب��ك��ر ���س��ن��ط��ل��ي ع���ن فرحته
والأ��������س�������رة ال����ك����رمي����ة ب������زواج
العرو�سني يف هذه الليلة املباركة.
كما قدم والد العري�س النقيب خالد �سنطلي،
م���ن م��ن�����س��وب��ي ���س�لاح ال�����ص��ي��ان��ة مبنطقة
الريا�ض �شكر العائلة وامتنانها لكل من
ح�ضر �أو �أر�سل التهاين والتربيكات بهذه
املنا�سبة الغالية.

أعظم وأبو لبن يحتفلون بـ "قران" رنيم ومحمد

واالح�ترازات ال�صحية ،يف ليلة تبادل فيها اجلميع
التهاين والتربيكات باملنا�سبة ،و�أديت فيها العر�ضة
والرق�صات على ل��ون ال�شيالت و�إي��ق��اع ال��زي��ر وقد
�شارك وا�ستمتع بها اجلميع.
ومتنى العري�س خالد يف هذه الليلة املباركة �أن يوفقه
الله حلياة كلها �أمل وحياة جديدة يغمرها الفرح لبناء
عائلة �سعيدة.
وال���د العري�س علي ال��زه��راين
عب عن �سعادته بهذه الليلة التي
رّ
يحتفي فيها بزفاف ابنه خالد،
�سائال امل��وىل ،جلت ق��درت��ه� ،أن
يرزقه الله الذرية ال�صاحلة ،و�أن
ي��دمي عليه الفرح وال�سرور مع
�شريكة حياته.
كما �شكرت �أ�سرة العرو�سني كل
من �شاركهم الأف��راح والتهاين،
�أو �أر���س��ل التهاين والتربيكات
بهذه املنا�سبة الغالية.

�أخبارهم

د .املعطاني يستطلع التطوير
بعث �أ.د عبدالله املعطاين �أمني عامجائزة لغة
ال��ق��ر�آن الكرمي ا�ستبيانا ال�ستطالع �أ�صحاب
ال�ش�أن واملخت�صني والر�أي للإ�سهام يف تطوير
م�شاريع وقف القر�آن الكرمي  ،ت�ضمن عددا من
املحاور الأكادميية الهادفة التي مت ت�صميمها
ب��ع��ن��اي��ة ف��ائ��ق��ة ،ووج�����د اال���س��ت��ب��ي��ان
�أ���������ص��������دا ًء �إي����ج����اب����ي����ة
وا�سعة؛ تعزيزا لدور
امل��م��ل��ك��ة يف ال��ع��ن��اي��ة
ب��ال��وق��ف الإ���س�لام��ي
واه����ت����م����ام����ه����ا
ب��ك��ت��اب الله
الكرمي.

ندى مديرا للموارد البشرية

�أ����ص���در �أم��ي�ن حم��اف��ظ��ة ج���دة ���ص��ال��ح ب��ن علي
ال�ت�رك���ي ،ق�����رار ًا بتكليف" ن���دى ب��ن��ت ���س��راج
اليزيدي" م���دي���ر ًا ع���ام��� ًا ل��ل��م��وارد الب�شرية
بالأمانة.
و�أع���رب���ت " ال��ي��زي��دي "عن
�شكرها وت��ق��دي��ره��ا لأم�ين
حمافظة ج��دة على ثقته،
�سائلة املوىل ،عز وجل،
�أن ي��وف��ق��ه��ا يف �أداء
مهامها اجلديدة.

ميس يف منزل ماجد

احتفل ماجد �سامل حامد احل��ي��دري ،من
م��ن�����س��وب��ي امل��ح��ك��م��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مبنطقة
امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة ،مبولودته
اجل���دي���دة ،ال��ت��ي اتفق
وحرمه على ت�سميتها
"مي�س" ..جعلها الله
م��ن م��وال��ي��د ال�����س��ع��ادة
وال�صالح.

جدة  -البالد
احتفل وهيب �شفيق �أعظم بعقد قران ابنته
(رنيم) على حممد عبدالعزيز �أبو لنب ،وذلك
يف �إحدى قاعات جدة لالحتفاالت ،بح�ضور
نخبة م��ن رج��ال امل��ال والأع��م��ال ولفيف من
الأهل والأ�صدقاء.
وعرب العري�س حممد عن �سعادته الغامرة ،
و�شكر الله تعاىل� ،أن �أمت عليه هذه الليلة،

وق���ال � :إن��ه��ا ليلة تعجز فيها الكلمات عن
و�صف الفرح العطر مب�شاعر الأهل والأحبة
املهنئني ب��ه��ذه املنا�سبة ال�����س��ع��ي��دة� ،سائال
املوىل �أن يوفقه وزوجته ويرزقهما الذرية
ال�صاحلة.
وتقدم والدا العرو�سني بال�شكر للحا�ضرين
على م�شاركتهما الفرحة متمنيني ال�سعادة
للجميع.

الرغيب" يحتفل بزواج نجله
الطائف -البالد
اح���ت���ف���ل ي��ح��ي��ى
حممد الرغيب،
ب�����������زواج اب���ن���ه
" حمـمد " ،
ِب�إحدى القاعات
بالطائف ،و�سط
ح���������ض����ور ع����دد
ك��ب�ير م��ن الأه���ل
والأ������ص�����دق�����اء،
ال���ذي���ن ب���ارك���وا
ل���ه���م امل��ن��ا���س��ب��ة
ال�سعيدة.

سيدي يرزق بحفيده سعود

العواد يزف ابنته إلى أيمن

�أبها  -مرعي ع�سريي
احتفل رجل الأعمال نا�صر بن عبد الله العواد
ب��زواج ابنته� ،إىل املهند�س �أمين �إبراهيم العود،
وذلك ب�إحدى القاعات ب�أبها ،بح�ضور الأمري تركي بن
�سعد بن �سعود ،ومعايل مدير جامعة امللك خالد الدكتور فالح
ال�سلمي ،وعدد من امل�س�ؤولني والأكادمييني واملثقفني والإعالميني

المهندس عبدالقادر إلى عش الزوجية
مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي
اح��ت��ف��ل �أب��ن��اء ع��ب��دال��ق��ادر ب��ك��ر ال��ه��و���س��اوي-
يرحمه الله -بزفاف جنلهم املهند�س عبدالقادر
عبدالوهاب الهو�ساوي م��ن من�سوبي �شركة
ب�ترو راب���غ ،م��ن اب��ن��ة ال��ك��اب�تن �أح��م��د عا�شور
الأدم�����اوي ،وذل���ك يف حفل بهيج بالعا�صمة
امل��ق��د���س��ة؛ اقت�صر على الأه���ل ال��ذي��ن ب��ارك��وا
للعرو�سني املنا�سبة ال�سعيدة.
وع�بر العري�س عبدالقادر عن فرحته يف هذه
الليلة املباركة ،داعي ًا الله �أن يوفقه وعرو�سه
لبناء حياة كرمية.
كما �أب���دى وال���د العري�س ع��ب��دال��وه��اب ،وعم

العري�س املهند�س عبداملعني فرحتهما والأ�سرة
الكرمية يف هذه الليلة املباركة� ،سائلني الله �أن

يوفق العرو�سني؛ ملا يحبه وير�ضاه و�أن يجمع
بينهما على خري ،ويرزقهما الذرية ال�صاحلة.

عائلة آل سليم تحتفل بتخرج الدكتور محمد
�أبها  -مرعي ع�سريي
احتفلت عائلة �آل �سليم ،ممثلة يف رجل الأعمال
ظافر �سعيد �آل �سليم بتخرج ابنهم الدكتور حممد
ظافر يف جامعة امللك خالد  -طب وجراحة ،وقد
ح�ضر احلفل عدد من الوجهاء وامل�شائخ والأقارب
والأ�صدقاء ،وقد �أقيم حفل خطابي و�شعبي بهذه
املنا�سبة.
عائلة �آل �سليم باركت للدكتور حممد التخرج،
متمنية له املزيد من النجاحات يف حياته العلمية
والعملية؛ مبا يعود بالنفع عليه وعلى الوطن.

ع�ضو جروب "اجتماعنا بعد طول غياب" �سيدي
مبارك العتيبي يعي�ش هذه الأيام فرحة غامرة؛
حيث رزق ابنه عبدالعزيز ،العريف
ب����إ����ش���ارة احل���ر����س ال��وط��ن��ي
مب���ن���ط���ق���ة ال�����ري�����ا������ض،
ب����أول حفيد يف الأ���س��رة
(���س��ع��ود) .اجل���د �سيدي
وعد الزمالء والأ�صدقاء
والأح���ب���اب بوليمة
�شتوية.

الشريف إلى القفص الذهبي
جدة  -البالد
اح��ت��ف��ل ���س��ل��ط��ان دغ��ي�ر ال��ع��ب��ديل
ال�شريف ،بزواجه من �إحدى الأ�سر
ال��ك��رمي��ة ،و���س��ط ح�ضور ع��دد من
الأه���ايل والأق����ارب ،الذين باركوا
للعرو�سني ومتنوا لهما ال�سعادة.
ومتنى العري�س �سلطان يف هذه
الليلة املباركة �أن يوفقهما حلياة

والوجهاء من داخل وخارج منطقة ع�سري.
وق��د رح��ب نا�صر العواد باحل�ضور ،ثم قدمت
فرقة بقيادة ال�شاعر عبد الله ال�شريف ع��ددا من
الأل����وان ال�شعبية ،ث��م �أل��ق��ى �شيخ �شمل احل�سيني
وال��ن��ج��وع ال�شيخ �إب��راه��ي��م ال���ذروي كلمة امل��دع��وي��ن ونقل
خاللها الرتيكات والتهاين لأ�سرة �آل العواد.

ك��ل��ه��ا �أم����ل وت���ف���ا�ؤل وب��ن��اء عائلة
�سعيدة.
و�أكد �أن فرحته ال تو�صف ،خا�صة
بوجود الأهل والأقارب والأ�صدقاء
الذين �شاركوه فرحته ،وقدم �شكره
وامتنانه لكل من ح�ضر �أو �أر�سل
التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة
الغالية.
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 1384-4-12هـ

 1384-4-9هـ

1384-4-1هـ
 1384-4-14هـ

 1384-4-6هـ

 1384-4-11هـ

 1384-4-10هـ

قمة تجمع النصر واالتحاد في ممتاز السلة
الريا�ض  -هاين الب�شر

تقام اليوم اجلمعة  6مباريات
حل�ساب اجلولة  19من دوري
ممتاز ال�سلة؛ حيث ي�ست�ضيف
الهالل املت�صدر بـ  35نقطة الأهلي
التا�سع بـ  25نقطة.
ويلتقي الو�صيف الن�صر بـ 34
نقطة االحتاد الثالث بـ  33نقطة يف
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�أقوي مواجهات اجلولة.
وي�ستقبل الأن�صار ال�سابع بـ 26
نقطة ،النه�ضة الـ 11بر�صيد 20
نقطة .ويحل ال�سالم الثامن بـ 26
نقطة �ضيفا على الفتح اخلام�س
بـ  28نقطة .وي�ست�ضيف �أبها الـ
 12بر�صيد  18نقطة نظريه �أحد
الرابع ب ـ  31نقطة.
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كرر فوزه على عمان وعزز صدارته بـ  19نقطة

أخضرنا خيال ..باقي
خطوة على المونديال

جدة  -هالل �سلمان
ت�صوير -عبدالعزيز املتعاين

كرر منتخبنا الوطني فوزه على �شقيقه العماين
بهدف دون مقابل ،يف اللقاء الذي جرى بني
املنتخبني م�ساء �أم�س على ملعب اجلوهرة
يف جدة �ضمن اجلولة ال�سابعة يف الت�صفيات
الآ�سيوية النهائية امل�ؤهلة لك�أ�س العامل 2022
بقطر ،لي�سجل فوزه ال�ساد�س ،معز ًزا �صدارته

للمجموعة الثانية ،وحمق ًقا خطوة كبرية نحو
بلوغ املونديال.
بد�أت املباراة �سريعة من الطرفني ،ثم انح�صر
اللعب يف املنت�صف دون خطورة حقيقية على
املرميني ،و�أجرى مدرب الأخ�ضر تغيريا مبك ًرا
بخروج �سامي النجعي امل�صاب ،ونزول هتان
باهربي (د .)31
ومع مطلع ال�شوط الثاين ،جنح منتخبنا يف

ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة

ad@albiladdaily.com

اليابان تجتاز الصين ..وأستراليا تكتسح فيتنام
جدة  -هالل �سلمان

فازت اليابان على �ضيفتها ال�صني (� )0-2أم�س؛ لتوا�صل
احتالل املركز الثاين خلف منتخبنا الوطني يف ترتيب
املجموعة الثانية للت�صفيات الآ�سيوية النهائية امل�ؤهلة لك�أ�س
العامل  2022بقطر.وحقق منتخب �أ�سرتاليا فوزا كبريا على
نظريه الفيتنامي بنتيجة ( .)0-4ويحل منتخب �أ�سرتاليا
�ضيفا على نظريه العماين يف اجلولة الثامنة من الت�صفيات
يوم الثالثاء املقبل ،فيما ت�ست�ضيف اليابان ال�صقور اخل�ضر.
ويحتل منتخب اليابان املركز الثاين بر�صيد  15نقطة بفارق
نقطة واحدة عن �أ�سرتاليا ،وتوقف ر�صيد ال�صني عند  5نقاط
يف املركز قبل الأخري ،وظلت فيتنام يف املركز الأخري دون نقاط.

ت�سجيل هدف التقدم عن طريق فرا�س الربيكان
(د  ،)48ثم زج رينارد بعبدالله اخليربي
و�صالح ال�شهري مكان عبدالإله املالكي الذي
تعر�ض للإ�صابة ،وفرا�س الربيكان (د  ،)72ثم
لعب علي احل�سن مكان فهد املولد (د  ،)91و�صد
العوي�س قذيفة �أطلقها �أر�شد العلوي برباعة،
ليحقق منتخبنا الفوز الذي �أكد به �صدارة
املجموعة الثانية بر�صيد  19نقطة.

إعالنات محاكم التنفيذ

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com

األسبـوعية
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في نسخته الرابعة
بمشاركة  22متسابقاً..

انطالق سباق
"فورموال إي الدرعية "2022
للمرة الثانية ..السباق يقام تحت األضواء الكاشفة
جدة -حممود العو�ضي

ت�شهد الدرعية التاريخية اليوم اجلمعة وغدًا ال�سبت ،انطالق مناف�سات املو�سم الثامن من بطولة العامل "�إي بي بي
فيا فورموال �إي" ،وذلك ب�إقامة اجلولتني الأوىل والثانية من �سباق "فورموال �إي الدرعية  ،"2022الذي يقام للمرة
الرابعة يف اململكة ،لي ًال حتت الأ�ضواء الكا�شفة.
و�سي�شارك يف الن�سخة احلالية من �سباق الدرعية  ،2022الذي تنظمه وزارة الريا�ضة بالتعاون مع االحتاد ال�سعودي
لل�سيارات والدراجات النارية  22مت�سابق ًا من  11دولة ،تتقدمها الربازيل ،وفرن�سا ،والواليات املتحدة الأمريكية،
ونيوزيلندا.
وبالنظر �إىل الفرق ،ف�سيد�شن فريق "مر�سيد�س
ب��ن��ز �إي كيو" الأمل������اين ح���ام��� ُل ل��ق��ب امل��و���س��م
ال�سابع ،مناف�سات العام احلايل دون �أي تغيري
يف الت�شكيلة ،وب�سائقيه البلجيكي �ستوفيل
ف��ان��دورن بطل املو�سم املن�صرم ،والهولندي
ن��ك دي ف��ري��ز ،احلا�صل على امل��رك��ز الأول يف
�سباق ف��ورم��وال ال��درع��ي��ة  ،2021حيث مي ّني
الفريق نف�سه باحلفاظ على اللقب ،ال �سيما
�أن هذا املو�سم الأخ�ير ال��ذي ي�شارك فيه فريق
"مر�سيد�س بنز �إي كيو".
ويبحث فريق "�أفاالن�ش �أندريتي" الأمريكي،
عن حتقيق نتائج قوية يف الن�سخة احلالية،
ح��ي��ث ي�ضم ك ً�ل�ا م��ن ال�بري��ط��اين ال�����ش��اب ج��اك
دي��ن�����س ،احل��ا���ص��ل على لقب �أجن���ح �صاعد يف
ت��اري��خ ال��ب��ط��ول��ة م��ن ح��ي��ث ع���دد م���رات اع��ت�لاء
املن�صة� ،إىل جانب الأمريكي �أوليفر �إ�سكيو،
حامل لقب �سباقات "�إيندي اليت�س".
وي�أمل فريق "دراغون بين�سكه �أوتو �سبورت"
الأمريكي يف حت�سني ظهوره يف املو�سم الثامن
من �سباقات فورموال �إي ،وذلك بعد ا�ستعانته
بخدمات الإيطايل �أنطونيو جيوفناري �سائق
مناف�سات ال��ف��ورم��وال  1ال�سابق� ،إ���ض��اف ً��ة �إىل
الربازيلي �سريجيو �سيت ك��ام��ارا ،ال��ذي ح ّقق
�أف�ضل مركز له يف �سباق الدرعية العام املا�ضي
عندما ح�صل على املرتبة الرابعة ،فيما ا�ستطاع
ف��ري��ق "دراغون" ت�سجيل ال��ع��دد الأع��ل��ى من
النقاط يف اجلولتني االفتتاحيتني من املو�سم
املا�ضي� ،أكرث مما ح�صده خالل املوا�سم املا�ضية
يف فورموال �إي.
و�أظهر الفريق الهندي الوحيد يف هذا املو�سم
"ماهيندرا ري�سينغ" ،قدراته الكبرية خالل
امل��و���س��م امل��ن�����ص��رم ،ومي���ن���ي ن��ف�����س��ه ب��ت��ع��زي��ز
�إمكانياته للح�صول على نتائج جيدة يف هذا
ً
خا�صة مع وج��ود الربيطاين �أوليفر
املو�سم،
ً
روالن��د املنتقل حديثا من "ني�سان �إي دامز"،
ال��ذي ي��ع�� ُّد �أي�ض ًا �أح��د �أ���س��رع املت�سابقني على
احللبة ،فيما �سيكون بجانب روالن��د ،مواطنه
�أليك�ساندر �سيمز بطل اجلولة الثانية يف �سباق
فورموال �إي الدرعية .2019
�أم��ا خام�س امل�شاركني يف ال�سباق فهو فريق
يجر
"�إينفجن ري�سينغ" الربيطاين ،الذي مل ِ
�أي تعديالت من ناحية ال�سائقني ،حيث ّ
ف�ضل
االعتماد على النيوزيلندي نيك كا�سيدي بطل
"�سوبر ف��ورم��وال الياباين" ،و "�سوبر جي
تي" الذي قدّم �أداء قوي ًا على مدار العام� ،صعد
على �إث���ره �إىل من�صة التتويج يف املك�سيك

ونيويوركً � ،
إ�ضافة �إىل الهولندي روبن فراينز
املتوّج باملركز الثاين يف الدرعية وموناكو خالل
العام املا�ضي.
وي�سعى الفريق ال�صيني ب��ال��ع��ودة �إىل القمة
جم��دد ًا عرب فريق "دي �إ���س ت�شيتاه" ،ال �سيما
بعد تغيري الهيكلة الإداري���ة ،حيث نال الفريق
جائزة املركز الثالث يف العام املن�صرم ،بفارق
نقطة واحدة عن �صاحب املرتبة الثانية.
وي�ضم الفريق ال�صيني ك ًال من الفرن�سي جان
�إي���ري���ك ف�ي�رن ال���ذي مي��ل��ك ل��ق��ب�ين� ،إ���ض��اف ً��ة �إىل
الربتغايل �أنطونيو فيليك�س دا كو�ستا ،الفائز

ب�سباق الدرعية الأول يف اململكة ع��ام ،2018
ح��ي��ث ي��ح��م��ل ال�����س��ائ��ق��ان خ��ب�ر ًة يف ���س��ب��اق��ات
الفورموال �إي متتد ل�سبع �سنوات.
والفريق ال�ساد�س يف هذه املناف�سة "نيو "333
ال�صيني ،مل ينقطع عن امل�شاركة يف �سباقات
البطولة منذ عام  ،2014ويدخل املو�سم الثامن
بال�سائق الربيطاين �أوليفر ت�يريف ،ال��ذي يع ُّد
ع�ضو ًا رئي�س ًا يف الفريق؛ كونه الوحيد الذي
ظهر مع الفريق منذ انطالقته حتى الآن ،فيما
�أعلن "نيو  "333ان�ضمام ال�سائق الربيطاين
دان تيكتوم �إىل �سباقات ال�سيارات الكهربائية

فعاليات ترفيهية
�ستقام خ�لال مناف�سات �سباق فورموال �إي الدرعية ،العديد من الفعاليات
الرتفيهية امل�صاحبة ،م��ن �ضمنها حفلة مو�سيقية ،ي�شارك فيها فنانون
عامليون وه��م( :جيم�س بالنت ،ويكليف جني ،وكريج ديفيد) ،وذل��ك اليوم
اجلمعة ،بينما حتيي فرقتا ( The Scriptذا �سكريبت) وTwo Door
( Cinema Clubتو دور �سينما كلوب) حف ًال �آخر يوم غد ال�سبت ،يعد
الأول لهما يف اململكة.
جدير بالذكر �أن تذاكر ال��دخ��ول العامة ،تت�ضمن اال�ستمتاع بفعالية قرية
فورموال �إي "�أليانز �إي فيليدج" واحلفالت املو�سيقية ،وذلك بواقع  150ريا ًال.
�أما تذاكر فئة "جراند �ستاند" فتبلغ قيمتها  250ريا ًال ،وتتيح فر�صة متابعة
ال�سباق من املدرجات املط ّلة على حلبة الدرعية التاريخية املوجودة �ضمن �أحد
مواقع الرتاث العاملي املدرجة على الئحة اليون�سكو ،كما ميكنكم احل�صول
على التذاكر من خالل املوقع الإلكرتوين.diriyah-eprix.com/ar :

للمرة الأوىل ،بعد
�أن ح ّقق فوزين يف
بطولة فورموال.2
وم����ن ال���ي���اب���ان ،ي���ط��� ّل ف��ري��ق
"ني�سان �إي دام�س" يف ال��درع��ي��ة،
وي�ض ّم الأمل��اين ماك�سيميليان غانرث القادم من
ً
ثنائية
فريق "�أفاالن�ش �أندريتي" ،لي�ش ّكل بذلك
ق��وي ً��ة م��ع ال�����س��وي�����س��ري �سيبا�ستيان بوميي
الذي يعد الأكرث م�شاركة يف �سباقات فورموال
�إي ،بواقع � 356سباق ًا ،حمقق ًا منها  55فوز ًا،
كما �صعد من�صة التتويج  113م��رة ،فيما تعد
م�����ش��ارك��ة الأمل�����اين غ��ان�ثر ه��ي ال��راب��ع��ة ل��ه يف
�سباقات ف��ورم��وال �إي ،حيث ا�ستطاع تدوين
انت�صار وحيد يف مدينة نيويورك الأمريكية.
وي�سعى ف��ري��ق "جاغوار ت��ي ���س��ي �إ�س" ه��ذا
امل��و���س��م �إىل حتقيق ط��م��وح��ات ك��ب�يرة ،حيث
يعوّل كثري ًا على خدمات الربيطاين �سام بريد
احلا�صل على املركز الأول يف �سباق فورموال �إي
الدرعية ً � ،2021
إ�ضافة �إىل زميله النيوزيلندي
ميت�ش �إي��ف��ان��ز ال���ذي ���ش��ارك للمرة الأوىل يف
�سباقات فورموال �إي عام  ،2016حا� ً
صال بذلك
على امل��رك��ز ال��راب��ع يف نتائج ال�سائقني ،وهو
مركز ح�صل عليه حتى الآن.
�أعلى ٍ
فيما ي�شارك فريق "تاغ هوير بور�شه" بالثنائي
الأمل����اين با�سكال وي��رل�ين ،و�أن���دري���ه لوتريير
الع�ضو الأ�سا�سي لبور�شه وامل�شارك يف خم�سة
موا�سم �سابقة يف فورموال �إي ،كما �أنه حامل لقب
�سباق "لو مان" خم�س م ّرات ،كما �شارك با�سكال

ويرلني
يف 17
���س��ب��اق�� ًا منذ
م�������ش���ارك���ت���ه
الأوىل م��ع
فريق ماهيندرا
ع����ام  ،2018كما
����ش���ه���د ����س���ب���اق روم����ا
امل�����ش��ارك��ة الأب����رز لويرلني
املو�سم املا�ضي ،حيث ح�صد فيه
املركز الثالث ،بينما ظفر لوتريير باملركز
الثاين يف فالن�سيا.
�أم��ا �آخ��ر ال��ف��رق امل�شاركة ،فيتمثل ب��ـ "روكيت
فينتوري" امل�شارك بالفرن�سي �إدواردو مورتارا
وزميله الربازيلي لوكا�س دي غرا�سي ،حيث
ح�����ص��ل م���ورت���ارا ع��ل��ى  92ن��ق��ط��ة يف امل��و���س��م
املا�ضي ،والذي يعد الأجنح بالن�سبة له ،بينما
يعد دي غرا�سي من �أف�ضل ال�سائقني �إثر ح�صوله
على لقب البطولة ع��ام  ،2017وامتالكه 796
نقطة �إجمالية و 12فوز ًا على مدار تاريخه يف
فورموال �إي.
وبهذه املنا�سبة ،ق��ال الأم�ير خالد بن �سلطان
العبدالله الفي�صل رئي�س االحت���اد ال�سعودي
لل�سيارات وال��دراج��ات النارية رئي�س جمل�س
�إدارة ���ش��رك��ة امل��ح��رك��ات ال�����س��ع��ودي��ة�" :أفخر
با�ست�ضافة اململكة للجولتني الأوىل والثانية
من مو�سم �سباقات ف��ورم��وال �إي يف الدرعية،
التي حققت �سابقة �أخ��رى من خالل احت�ضانها
لل�سباق الليلي للمرة الثانية على التوايل ،كما
�أننا من خالل هذه ال�سل�سلة املميزة التي تن�سجم
ب�صورة مثالية مع ر�ؤي��ة اململكة  ،2030ن�ؤكد
التزامنا ال��ت��ام مبفاهيم اال���س��ت��دام��ة ،ونتطلع
�إىل م�شاهدة مو�سم �شيّق من ال�سباقات ،ونحن
على �أمت اال�ستعداد ال�ستقبال كافة اجلماهري من
جميع �أنحاء العامل".
م���ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال ج�ي�ري �إن��زي��ري��ل��و ال��رئ��ي�����س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ه��ي��ئ��ة ت��ط��وي��ر ب���واب���ة ال��درع��ي��ة:
"ي�سعدين �أن �أرحب بعودة �سباق فورموال �إي
الدرعية للعام الرابع على التوايل يف اململكة،
والذي يعد �أحد �أهم الأحداث الريا�ضية البارزة
يف ج��دول فعالياتنا الريا�ضية ،ومي ّثل فر�صة

مثالية لتكري�س
م����ك����ان����ة ال����درع����ي����ة
كوجهة �سياحية م�ستقبلية تهتم بحركة امل�شاة،
مرتكزة بذلك على ما�ضيها العريق والتاريخي.
كما �أن��ن��ا نفخر مب�شاركة ر�ؤي���ة ف��ورم��وال �إي
لال�ستدامة والت�شجيع على م�ستقبل يعتمد
على ال�����س��ي��ارات الكهربائية ،وزي����ادة الوعي
باملمار�سات امل�ستدامة وامل�ساهمة يف تقليل
االنبعاثات الكربونية حول العامل ،ومت�شوقون
جد ًا لهذا احلدث الريا�ضي املميز.
تغيري قوانني "فورموال �إي الدرعية"
�ست�شهد هذه الن�سخة من �سباقات الفورموال �إي،
تغيري ًا على م�ستوى القوانني ،وطريقة الت�أهل
لل�سباق التي �ستكون ع��ب��ارة ع��ن جولة �أوىل
من جمموعتني ،متنح كل �سائق �إمكانية القيام
مب��ح��اوالتٍ ع��دة؛ لت�سجيل �أ���س��رع وق��ت للفات
املخ�ص�ص ،حيث �سيحظى �أ�سرع
خالل الوقت
ّ
�أرب��ع��ة مت�سابقني �ضمن ك��ل جمموعة فر�صة
املواجهة فيما بينهم ،وفق ًا لنظام خروج املغلوب
من مناف�سات ربع ون�صف النهائي.
و�سيتم حتديد موقع ال�سيارة الأوىل عند خط
البداية ،بنا ًء على نتائج املواجهة النهائية بني
ال�سائقني ،فيما �ستحدّد املواقع املتبقية بالنظر
�إىل نتائج املواجهات الثنائية� ،أو ال�سرعة الأكرب
بتجاوز اللفات بح�سب املرحلة الت�أهيلية التي
ي�صل �إليها ال�سائقون .وب��ن��ا ًء على القوانني
اجلديدة ،فمن املمكن �أن تتم �إ�ضافة  10دقائق
�إىل ���س��ب��اق��ات ف���ورم���وال �إي ،يف ح���ال وق��وع
ح��وادث ت���ؤدي �إىل تدخل �سيارة �أم��ان �أو رفع
العلم الأ���ص��ف��ر على كامل امل�����س��ار ،وذل��ك خالل
�سباق قيا�سي مل��دة  45دقيقة �إ���ض��اف ً��ة �إىل لفة
واحدة.

12

األسبـوعية

اجلمعة  25جمادى الآخرة 1443هـ املوافق  28يناير 2022م ال�سنة  91العدد 23558

جائزة العال

albiladdaily

albiladdaily

albiladdaily

albiladdailynews

املدينة املنورة -البالد

برعاية الأم�ير ب��در بن عبدالله بن فرحان وزي��ر الثقافة
حمافظ الهيئة امللكية ملحافظة ال�ع�لا� ،أعلنت ج��ائ��زة العال
للت�صميم �أم�س ،عن الفائزين يف ن�سختها االفتتاحية ،يف
املهرجان ال�سعودي للت�صميم من بني  400م�شاركة خ�ضعت
ملراجعة جلنة التحكيم.وفاز باجلائزة �ستة م�شاركني هم:
ا�ستديو ه��اري دوب�س وا�ستديو رك��ن ،ون��ور ال�شورباجي،
وط��ارق القا�صوف ،وحممد بعلبكي واجل��وه��رة الر�شيد،
ونيكو كابا ،ورمي ب�شاوري .و�أو�ضح وزير الثقافة حمافظ
الهيئة امللكية ملحافظة العال� ،أن اجل��ائ��زة خطوة مهمة يف
�إثراء حركة الثقافة والفنون؛ بو�صفهما ركيزتني �أ�سا�سيتني
يف ا�سرتاتيجية الهيئة ،لكي تكون العال وجهة ملهمة للفنانني
وامل���ص�م�م�ين.ب��دوره��ا� ،أك���دت م��دي��رة ال�ف�ن��ون والتخطيط
الإبداعي نورة الدبل� ،أن هذا الإ�صدار الأول �أظهر لنا القدرات
واملواهب املتواجدة يف اململكة وح��ول العامل ،م�شرية �إىل
نيل امل�شاركني وامل�شاركات يف جائزة العال �إعجاب احلكام
ب�أعمالهم التي �أظهرت جوهر العال للجمهور املعا�صر.

كرنفال البن الخوالني
الداير  -البالد

ف�ت�ح��ت حم��اف �ظ��ة ال ��داي ��ر �أذرع� �ه ��ا ال��س�ت�ق�ب��ال ال�ك��رن�ف��ال
اجلماهريي الأك�بر واحل�شد املجتمعي ال�سنوي "مهرجان
ال ّ
نب اخلوالين ال�سعودي التا�سع" الذي يحتفي مبحا�صيل
امل��زارع املتخ�ص�صة يف �إن�ت��اج ال�بن اخل��والين ال�سعودي،
حيث تزيّنت الداير كعا�صمة ثقافية رئي�سة لهذا املنتج على
مدار  8موا�سم �سابقة.وي�شارك يف ن�سخة املهرجان احلالية
 150مزرعة ،يعر�ض �أ�صحابها جهد ال�سنني الذي رعى هذه
النبتة يف ح�ضانة الرتبة اخل�صبة ،لإنتاج حبة كرزية املظهر
حالية امل��ذاق ،م��رور ًا بن�ضجها و�إخراجها من كنفها ،لت�أخذ
فرتة احلمّام ال�شم�سي ،ث ّم حم�سها وطحنها ،لتكون بعد ذلك
جاهزة لإكرام ال�ضيف وتعديل املزاج واملفاخرة الثقافية على
ّ
وحتتل حمافظة الداير القاطنة يف اجلهة
م�ستوى العامل.
ال�شرقية ملنطقة ج��ازان ،املركز الأول على م�ستوى اململكة
يف عدد املزارع و�أ�شجار النبّ ،حيث يبلغ عددها  994مزرعة
حتت�ضن �أكرث من � 218ألف �شجرة بنّ  ،لإنتاج �أكرث من 600
�ألف كيلو كل عام.

بحث تحديات الفنانين
والفنانات الشباب
الريا�ض -البالد

عقدت هيئة الفنون الب�صرية لقا ًء افرتا�ضيًا مفتوحً ا ،جمع
فنانني وفنانات يف بداية م�شوارهم الفني ملناق�شة �أبرز الفر�ص
والتحديات التي تواجههم ،بهدف فهم االحتياج الفعلي لدى
الفنانني النا�شئني و�ضمان �شمولية برامج ومبادرات الهيئة
التي ت�سعى لتقدمي الفر�ص جلميع العاملني يف القطاع.
وتناول اللقاء حم��اور متعددة �شملت نظر ًة عامة خلارطة
ً
ونقا�شا
الطريق لربامج وم�ب��ادرات هيئة الفنون الب�صرية،
مفتوحً ا ح��ول اح�ت�ي��اج��ات امل�م��ار��س�ين يف ال�ق�ط��اع ،و�أهمية
الو�صول �إىل م�صادر تطوير املواهب وتقدمي الفر�ص للفنانني.
وتطرق الفنانون والفنانات �إىل �أهمية وج��ود م�ساحات
متنوعة تتيح لهم تقدمي �إنتاجهم الفني مبختلف جماالته
و�أ�شكاله للجمهور ،مب��ا ي�ساهم يف تطوير ق��درات�ه��م ورف��ع
م�ستوى الإنتاج الفني� ،إ�ضافة لإقامة لقاءات دورية مبختلف
مناطق اململكة ،لبناء جمتمع فني يتيح للوجوه ال�شابة االلتقاء
برواد الفن الكت�ساب املعرفة واخلربة الكافية ،ولتوفري بيئة
تعاون مثالية بني العاملني يف القطاع.

لنغرسها
البالد  -وا�س

ن � ّف��ذت �أم ��ان ��ة ال�ع��ا��ص�م��ة امل �ق��د� �س��ة وف��ري��ق
"لنغر�سها" التطوعي مبادرة تطوعية ،لزراعه � 30ألف نبتة يف
احلدائق العامة وامليادين مبكة املكرمة.
و�أو�ضحت الأم��ان��ة� ،أن املبادرة ته ُدف �إىل زي��ادة امل�سطحات اخل�رضاء
وحت�سني البيئة؛ من خالل تكثيف زراعة النباتات مبختلف �أنواعها ،ي�أتي ذلك
�ضمن برنامج جودة احلياة املنبثق من �أهداف ر�ؤية اململكة 2030م .

مي سليم بطلة حكاية "محامي نفسه"

 7عوامل تؤثر في زيادة ونقصان الوزن
جدة  -البال
ك�شفت �أخ�صائية تغذية ع�لاج�ي��ة ،ع��ن ع��دد من
العوامل التي جتعل بع�ض الأ�شخا�ص ال يكت�سبون
زي��ادة يف ال��وزن ،بغ�ض النظر عن مقدار الطعام
الذي يح�صل عليه اجل�سم.
وق��ال��ت الأخ �� �ص��ائ �ي��ة ه �ب��ة ف � ��وال ،يف ب��رن��ام��ج
تلفزيوين� ،إن العوامل اجلينية لها ت�أثري يف عدم
زي ��ادة ال ��وزن ،ولكن بن�سبة ال ت�ضاهي م�ساهمة
غريها من العوامل ،م�ؤكدة �أن هناك عوامل ،مثل

عوامل
مؤثرة بالوزن

1

النشاط اليومي

2

حجم الن�شاط اليومي ،ونوعية الطعام الذي يتناوله
ال�شخ�ص وكميته ،والنوم وال�ضغوط ،ت�سهم يف قلة
قيا�سا بحجم الطعام الذي يتناوله
الوزن املكت�سب ً
اجل�سم.
وبينت �أن هناك بع�ض الأمرا�ض ت�ؤثر على زيادة
الوزن ،من بينها زيادة ن�شاط الغدة الدرقية ،والتي
ت��ؤث��ر على اكت�ساب الإن���س��ان ل �ل��وزن ،وم�شكالت
اجل�ه��از اله�ضمي مثل االمت�صا�ص ،وغ�يره��ا من
م�شكالت الكبد والكلى والهرمونات.
نوعية الطعام وكميته

3

النوم والضغوط

جدة  -البالد
وقعت الفنانة مي �سليم عقدا على بطولة حكاية
من م�سل�سل "حمامي نف�سه" �إخراج �أ�سد فوالد كار،
واملكون من  10حلقات ،كل حكاية تدور �أحداثها
يف حلقة واح� ��دة ب ��أب �ط��ال خم�ت�ل�ف�ين ،وم�ق��رر
ع��ر��ض��ه ع�ل��ى �أح ��د امل�ن���ص��ات ال��رق�م�ي��ة خ�لال
الفرتة املقبلة ،ومن املقرر التعاقد مع باقى
امل�شاركني يف احلكاية مع مى �سليم لبدء
ت�صوير خالل الأيام املقبلة.
وق��دم��ت م��ي ��س�ل�ي��م م� ��ؤخ ��ر ًا ،بطولة
ح�ك��اي��ة ب �ع �ن��وان "اعمل نف�سك ميت"
م��ن ح�ك��اي��ات امل��و��س��م ال��راب��ع مل�سل�سل
"ن�صيبى وق�سمتك" ال��ذى كتبه عمرو

حممود يا�سني ،و��ش��ارك يف بطولة احلكاية ح��ازم
�سمري ،ميدوعادل ،ليلى ح�سني� ،إيهاب فهمى ،حممد
مهران ،ريهام نبيل ،و�إخراج حممد اخلبريى ،م�ؤكدة
�أنها تفاج�أت بردود �أفعال قوية على ال�شخ�صية التى
قدمتها خالل العمل ،الفتة �أنها بذلت جمهودا كبريا
يف العمل للخروج بهذا ال�شكل واعتربت دورها يف
احلكاية هو الأقرب لها.
وعر�ض ملى �سليم "فيلم  200جنيه" الذى �شاركت
يف بطولته جمموعة كبرية من النجوم ،وعلى ر�أ�سهم
�إ�سعاد يون�س� ،أحمد ال�سقا ،ليلى علوى� ،أحمد �آدم،
�أح�م��د رزق ،هانى رم��زي ،خالد ال���ص��اوي ،بيومى
ف�ؤاد ،غادة عادل� ،أحمد ال�سعدين ،وغريهم ،وهو من
ت�أليف �أحمد عبدالله ،و�إخراج حممد �أمني.

نصائح بتجنب الكافيين أثناء الحمل
جدة  -البالد
ن�صحت مدينة امللك �سعود الطبية
ال�سيدات ،بتجنب تناول �أي �أطعمة �أو
م�شروبات حتتوي على الكافيني خالل
فرتتي احلمل والر�ضاعة ،وذلك للحفاظ على
�صحة اجلنني.
و�أو�ضحت مدينة امللك �سعود الطبية� ،أن �أية كمية من

الكافيني ميكن �أن تت�سبب يف تغيري منط نوم اجلنني
�أو احلركة الطبيعية له ،م�ضيفة �أنه من الأف�ضل جتنبه
قدر الإمكان �أثناء احلمل والر�ضاعة الطبيعية.
و�أ���ش��ار خ�براء بالكلية الأمريكية لأط��ب��اء التوليد
و�أم��را���ض الن�ساء ،يف وق��ت �سابق� ،إىل �أن الكمية
الآمنة عند احلوامل لتناول الكافيني هي  200مليغرام
يومياً.

