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تبدع بالتراث السعودي
جدة أنامل

تعزيز الجذور السعودية  الراسخة 
يوم التأسيس

22 فبراير )يوم التأسيس( وإعالنه إجازة رسمية 
الريا�س- وا�س

�صدر اأم�س اأمر ملكي، باأن يكون يوم )22 فرباير( 
ال�صعودية،  الدولة  تاأ�صي�س  لذكرى  يوًما  عام  كل  من 
اإج���ازة  وي�صبح  ال��ت��اأ���ص��ي�����س(،  )ي���وم  ب��ا���ص��م 
الرا�صخة  ب��اجل��ذور  اع��ت��زاًزا  ر�صمية؛ 
ل��ه��ذه ال��دول��ة امل��ب��ارك��ة، وارت��ب��اط 
منذ  بقادتها  الوثيق  مواطنيها 
�صعود  بن  حممد  الإم��ام  عهد 
ق���رون، وب��داي��ة  ث��اث��ة  قبل 
عام  منت�صف  يف  تاأ�صي�صه 
)1727م(  1139ه� 

1233ه�  عام  اإىل  ا�صتمرت  التي  الأوىل  ال�صعودية  للدولة 
)1818م(، وعا�صمتها الدرعية.

  ومل مي�ِس �صوى �صبع �صنوات على انتهائها حتى متكن 
1240ه�  الإمام تركي بن عبدالله بن حممد بن �صعود عام 
ال�صعودية  ال��دول��ة  وتاأ�صي�س  ا�صتعادتها،  م��ن  )1824م( 
)1891م(؛ وبعد  1309ه�  عام  اإىل  ا�صتمرت  التي  الثانية 
بن  عبدالعزيز  امللك  الله  قيَّ�س  ���ص��ن��وات،  بع�صر  انتهائها 
)1902م(  1319ه�  ع��ام  �صعود  اآل  الفي�صل  عبدالرحمن 
اململكة  با�صم  ويوحدها  الثالثة  ال�صعودية  الدولة  ليوؤ�ص�س 
على  بعده  م��ن  امل��ل��وك  اأب��ن��اوؤه  و���ص��ار  ال�صعودية،  العربية 

نهجه يف تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها.

تنمية واستقرار 
وجودة حياة
كتب: حممد �جلهني 

ع��ا���ص��ت ���ص��ب��ه اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة ح��ال��ة ان��ع��دام 
حكم  اأعقبت  طويلة،  ق��رون  م��دى  على  ال�صتقرار 
اخل��ل��ف��اء ال���را����ص���دي���ن، وظ��ل��ت اجل���زي���رة ���ص��اح��ة 
ال�صغرية  الإم���ارات  ونزاعات  القبلية  لل�صراعات 
وميداًنا ملزيد من الفخر والعتزاز بالغزوات، فكان 
وظل  ال�صعفاء،  رق��اب  على  م�صلًطا  �صيًفا  ال��ق��وي 
عمر  كتابة  مرحلة  الأم��ر  بلغ  حتى  مفقوًدا  الأم��ن 
فيما  احلج،  رحلة  من  غامًنا  �صاملًا  يرجع  ملن  جديد 
املت�صبثني  اأح��ام  تبتلع  القاحلة  ال�صحارى  كانت 
بالبقاء على قيد احلياة قبل اأن يت�صتت �صمل اأبناء 
للهجرة  منهم  كثري  وي�صطر  العربية،  اجل��زي��رة 
اأن  بعد  الأر����س،  بقاع  �صتى  يف  احلياة  عن  بحًثا 
�صرب الفقر باأطنابه يف كافة اأرجاء �صبه اجلزيرة 
عنواًنا  والجتياحات  الغارات  واأ�صحت  العربية. 
رئي�ًصا للتباهي، فغدت الغنائم على راأ�س املكت�صبات 
اجلزيرة   �صبه  مناطق  بع�س  لتتحول  امل�صتهدفة 
بحكم  تقهقرت  اأن  لبثت  ما  خارجية  اأطماع  ملنطقة 

ج�صارة املجتمعات وع�صق الأر�س الفطري.    
ال�صعودية  العربية  للمملكة  التاأ�صي�صي  التاريخ 
الدولة  قيام  منذ  اأي  ق���رون؛  ثاثة  نحو  قبل  ب��داأ 
م  املوافق 1727  ه�   عام 1139  الأوىل  ال�صعودية 
على يد الإمام حممد بن �صعود اأمري اإمارة الدرعية، 
و�صاحب الطموح بتغيري واقع حال �صبه اجلزيرة 
التنمية  م�صوار  ب��داأ  حيث  اآن��ذاك،  امل��زري  العربية 
نها وتوالت  والتوحيد، فبنى اأ�صوار الدرعية وح�صَّ
ل��ل��ت��واف��ق القبلي  ال��ه��ادف��ة  الإجن�����ازات وال���ربام���ج 
كافة  ت�صم  قوية  دولة  بناء  يحقق  فيما  واملناطقي، 
ومل  وامل�صاواة،  العدل  ظل  حتت  املجتمع  اأطياف 
التاأ�صي�س  م��ن��ذ  ال�����ص��ع��ودي  احل��ك��م  خ��ي��ط  ينقطع 
املنطقة  اأح���وال  بحكم  ج��ًدا  ق�صرية  ف��رات  �صوى 
الع�صائري  التجيي�س  على  التاريخ  ذلك  القائمة يف 
الذي  الأمر  الطماأنينة؛  وا�صتهداف  الغزو  وتعظيم 
اأدى ل�صتمرار اإ�صرار الدولة ال�صعودية على توفري 
العدل وامل�صاواة ون�صر  راية  الأمن والوفاق حتت 
املناطق  لكافة  التنمية  وت��ع��زي��ز  الت�صامح  ثقافة 
اىل  اإ���ص��اف��ة  الأم����ر،  ب��داي��ة  يف  للنفوذ  اخلا�صعة 
التطلعات ال�صيا�صية لقيام كيان قوي؛ يجمع �صتات 

الأمة مبا يحقق اأحام املجتمع. 
طارئة  دول���ة  ال�صعودية  العربية  اململكة  تكن  مل 
و�صتظل  اليوم،  حتى  تاأ�صي�صها  منذ  هام�صية  ول 
موؤثرة  فاعلة  دول��ة  ت���زال-  ك��ان��ت- ول  ب��ل  ك��ذل��ك؛ 
ذات ثقل دويل على مر الع�صور، مرت كغريها من 
املتدرج  النمو  قوامها  متعددة  مبراحل  العامل  دول 
�صارخ  ناجح  اأمن���وذج  ب��ل  ف��ارق��ة؛  عامة  لت�صبح 
يف جمال النه�صة والتطور، بعد اأن اأ�صحت �صمن 
على  الإن�صان  وجعلت  الكبار،  الع�صرين  �صفوف 
اإبان  الرائدة  املبادرات  يف  ولنا  اأولوياتها،  راأ���س 
اإ�صافة  الإ���ص��ه��اب،  ع��ن  يغني  م��ا  ك��ورون��ا  اجتياح 
فيما  وال��ري��ادة  املحبة  ثقافة  ن�صر  يف  الإ�صهام  اإىل 
الإرهابيني  اأخطار  ودح��ر  الإره���اب  بحرب  يتعلق 
واحلكمة املتناهية بالتعامل مع دول العامل قاطبة، 
واخل��روج  الأخطار،  جت��اوز  على  الفائقة  والقدرة 
ليت�صاقط  املوؤامرات  اأجنحة  �صاملة غامنة من حتت 

احلاقدون على �صخرة  القدرات ال�صعودية. 
ولعلنا  املجيد،  ال�صعودي  التاريخ  ف�صل  ميكن  ل 
ن�صتح�صر مامح النجاحات املتوالية لروؤية اململكة 
2030 التي يرعاها خادم احلرمني ال�صريفني امللك 
باحرافية  تنفيذها  ويتابع  عبدالعزيز،  بن  �صلمان 
اأن  بعد  �صلمان،  بن  حممد  الأم��ري  العهد  ويل  �صمو 
ت كافة مناطق اململكة وحققت طموحات واآمال  عمَّ
ال�صعب ال�صعودي، وعززت مفهوم الوطنية وحققت 
جودة احلياة واأثبتت من جديد على اأن الإن�صان هو 
حمور الهتمام، واأن تنمية املكان جزء ل يتجزاأ من 

رعاية املجتمعات.
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الصبيحي شمعة أمل للكفيفات في وجه الظالم 

األزياء القدمية  متتاز بألوانها وتصميمها ورونقها اخلاص .. كنداسة:

أنامل تبدع التراث السعودي

كما اأن لكل منطقة  موروثها اخلا�ص، بالذات منطقة البادية التي 
تتاألق بالثياب الن�سائية الزاهية باألوانها، ومن النامل التي تهتم 
بالزياء الفلكلوية  م�سممة الأزياء الرتاثية اأميمة كندا�سة،  التي 
يف  القدمية  الن�سائية  الأزيـــاء  ت�ساميم  مع  رحلتها  يف  انطلقت 

خمتلف مناطق اململكة.
ينتهي،  ل  ع�سق  للرتاث  حبها  اأن  "كندا�سة"،   واأو�سحت 
القدمية  الــرتاثــيــة  الت�ساميم  يف  تبحرت  ولــذلــك 
بــادنــا  اأن  ـــدة  مـــوؤك املــمــلــكــة،  ملــنــاطــق 

احلبيبة بها تراث خمتلف ل بد 
اأن يظهر للعامل اخلارجي.
�سغرها  منذ  اإنها  وقالت 
ال�سغف  يتملكها  كـــان 

ماب�سها  ت�سميم  يف 
بنف�سها وكذلك ماب�ص 
فتخ�س�ست  الــعــائــلــة، 
ذلــك،  بــعــد  الت�سميم  يف 
اأن  لحظت  اأنها  اإىل  لفتة 
الإقــــبــــال كــبــر جــــدا على 
املــابــ�ــص  الــراثــيــة  فبداأت 
يف تــعــلــم ثــقــافــات املــنــاطــق 

الأخرى باململكة، 
واأ�سارت اإىل اأن �سغفها للو�سول 
والفعاليات  اجلنادرية  مهرجانات  اإىل 
الـــرتاث  عــن  للبحث  دفــعــهــا  الــثــقــافــيــة 

مناطق  اأن  خــا�ــســة  وتــعــلــمــه،  الــقــدمي 
اململكة غنية جدا بذلك.

اأجمل من تقدمي ثقافة   اأنه ل يوجد  واأكــدت 
الوطن  خا�سة من خال الأزياء، معربة عن 
طموحها يف اأن يكون لها متحفها اخلا�ص 
خمتلف  مــن  الــرتاثــيــة  الزيــــاء  املت�سمن 

مناطق اململكة. 
اخلارجية  م�ساركاتها  عن  �ــســوؤال  ويف 
حيث  دول   خم�ص   يف   �ساركت  قالت: 
كــل من  الــرتاثــيــة يف  اعــمــايل  عر�ست 
وال�سارقة  واملــغــرب  وم�سر  البحرين 

وابو ظبي كما عر�ست الزياء الرتاثية  يف كل من  الريا�ص وابها 
للتعريف  ايطاليا  اإىل   اغــادر  املفرت�ص   وكــان  وجــده  والطائف 
بالزياء الرتاثية ال�سعودية ولكن جائحة كورونا حالت دون ذلك.
ح�سلت  قالت:  عليها  حت�سلت  التي  واجلوائز  ال�سهادات  وعن 
على �سهادة فخر واعتزاز من جامعة امللك عبدالعزيز "�سنع بيدي  
كما ح�سلت على �سهادة امتياز من الغرفة التجارية مع الدكتورة 
نادية باع�سن يف م�سابقة تراثية، ف�سا عن �سهادة تكرمي وامتياز 
من  وتقدير  �سكر  �سهادة  على  حا�سلة  للبنات.  الرتبية  كلية  من 
جامعة امللك عبد العزيز لعر�ص املاب�ص الرتاثية يف العام 201٦ 

كما ح�سلت على �سهادة �سكر ودرع من جامعة جدة. 
عدة  يف  �ساركت  قــالــت:  املجتمعية  م�ساركتها  وعــن 

للرجال  ينبع  يف  اأرامكو  مهرجان  تنظيم  منها  ن�ساطات 
والن�ساء، وامل�ساركة يف عر�ص الأزياء الرتاثية يف جامعة 

كما  الفي�سلية،   وفــرع  ال�سلمانية  فــرع  عبدالعزيز  امللك 
"هو  برنامج  يف  الرتاثية  الأزيـــاء  ت�سميم  يف  �ساركت 

وهي"، ف�سا عن امل�ساركة يف فعالية �سوق عكاظ، اإىل 
جانب عر�ص ازياء تراثي يف مهرجان غمرتي يف جدة.
يف  تراثية  ازيــاء  كخبرة  تر�سيحي  مت  وا�ستطردت 
برتاث  للتعريف  ابوظبي  يف  اأقيم  امــارتــي  برنامج 
الدولتني  ال�سبه والختاف بني  اأوجة  اململكة وربط 
يف عام 2019، بالإ�سافة لعمل ديكور لرتاث اململكة 
الرتبية  كلية  يف  وم�ساركتي  الفنادق،  احــد  يف 
كما  ال�سعودية.  الزياء  عن  للبنات  كمحا�سره 
عملت مع هيئة الرتفيه يف الريا�ص يف جمال 
مع  م�ساركتي   عــن  ف�سا  الرتاثية  الزيـــاء 

جمعية الرب يف جده يف احتفال تراثي.
ـــنـــوع من  ال هــــذا  اخـــتـــيـــارهـــا ايل  وحـــــول 
ياأتي  النوع   لهذا  اختياري  قالت:  الت�سميم 
جلمال وغرابة اللب�ص والتفا�سيل التي جتعل 
كما  املــا�ــســي،  ردهـــات  يف  يعي�ص  النــ�ــســان 
انني ا�سعى اإىل تكري�ص الرتاث  يف نفو�ص 
تطمح  اأنها  اإىل  مو�سحة  الاحقة،  الجيال 
للو�سول اإىل املن�سة العاملية من خال الزياء 

الرتاثية.
مبنطقة  الــرتاثــيــة  الأزيـــــاء  بــه  تتميز  وعــمــا 
الع�سري  الــثــوب  ت�سميم  يتم  قــالــت:  ع�سر 
ويتميز  املناخية،  الــظــروف  مع  يتما�سى  كي 
كان  وقــدميــًا  الــزاهــيــة،  والألـــــوان  بالنقو�ص 
اإذ  خم�سة،  اأو  اأ�سهر  اأربعة  تف�سيله  ي�ستغرق 
رجال  به  ويقوم  الــيــدوي،  العمل  على  يعتمد 

وي�ستخدم  ال�سنعة،  هــذه  يف  متمر�سون 
يف �سناعته اأجود اأنواع احلرير والق�سب، 

واأف�سل اأنواع القطيفة.

املدينة املنورة ـ البالد 
مل متنع الإعاقة الب�سرية وال�سمور يف ال�سبكية من ارتفاع �سقف طموح املواطنة امل�سممة نوف ال�سبيحي يف حتقيق 
حلمها بفتح دار لاأزياء باملدينة املنورة ككفيفة ب�سر جزئي تدخل يف عامل الت�ساميم والأزياء، فتحّدت الإعاقة وتغلبت 
على ال�سعاب باإرادتها وعزميتها القوية، وتركت خلفها الأحكام امل�سبقة ونظرات عطف املجتمع وانطلقت بثقة وهمة 
عالية نحو حتقيق اأهدافها. واأو�سحت ال�سبيحي اأنها منذ نعومة اأظفارها كان هناك حلم يراودها وطموح ت�سعى 
العمل  بدايتها من خال  تكون  اأن  اإىل  والتن�سيق  بالت�ساميم والألــوان  �سغفها  فقادها  تكون م�سممة،  باأن  اأجله  من 
اإىل  اإ�سافة  بهوية ب�سرية واحدة،  الأزيــاء احلديثة والرتاثية  املنزل كعمل جتاري، حيث عملت على ت�ساميم  من 
اأن  وذكرت  كامل.  ب�سكل  املنا�سبات  يخ�ص  ما  كل  وتن�سيق  كالأفراح  احلفات  وطاولت  ال�سيافة  لأواين  ت�ساميم 
انطاقتها احلقيقة كانت بافتتاح م�سروعها اخلا�ص  حيث م�ست فيه متجاوزة العقبات وال�سعوبات حتى حققت 
طموحاتها  وعّما تتميز به من منتجات بّينت اأنها مزجت اأعمالها بني الأزياء احلديثة والرتاثية واأدخلت فيها فن 
تن�سيق  اأ�سبحت مدربة معتمدة يف  اأنها  اإىل  اإ�سافة  الكرمية وغرها،  بال�سيان والأحجار  الكرو�سيه والتطريز 
احلفات واملنا�سبات فقدمت اأكرث من دورة تدريبية لعدد من املدار�ص والكليات كم�سممة اأزياء متجاوزة الإعاقة 
الب�سرية، ومل تقف عند هذا احلد بل طموحها م�ستمر يف عامل الأزياء بو�سولها اإىل العاملية، وتنتظر الفر�سة 
املنا�سبة باأن حت�سل على النظارة املكربة امل�ساعدة من م�ست�سفى امللك خالد التخ�س�سي للعيون بالريا�ص لتتمكن 
من الإبداع والتميز يف الت�سميم لت�ساعدها بالعمل اأثناء الر�سم ب�سهولة الو�سول ومعرفة النقطة التي توقفت 
اأن اململكة عملت منذ وقت مبكر على خدمة وتطوير برامج العمل للمكفوفني يف جمالت  عندها. واأ�سارت اإىل 
كثرة، حيث اأن�ساأت املعاهد والدورات والربامج املختلفة اإىل جانب تهيئة املدار�ص واجلامعات والأماكن العامة 
عرب برنامج وطني ي�سمن حق املكفوفني يف العلم واملعرفة والعمل. ووجهت ر�سالة اإىل اأ�سحاب الهمم الكفيفات 
باأن الكفيف هو ع�سو فعال يف املجتمع اإذا مت اإف�ساح املجال له واإيجاد الفر�ص املائمة، فيجب عليه اكت�ساف 
وتطويره-  مب�سروعه  التو�سع  بعد  دائم  دخل  م�سدر  اإيجاد  يف  اأول  ل�ساحله  لتوظيفها  وتطويرها  موهبته 

ول�سالح الوطن، فيكون ع�سًوا فاعًا يف املجتمع.

جدة ـ يا�سر بن يو�سف 
متتاز اململكة العربية ال�سعودية بات�ساع رقعتها وتنوع ثقافاتها وتعدد موروثاتها من منطقة لخرى، وللعائلة دور مهم يف تاأ�سيل 

القيم واملبادئ التي تعك�ص ثقافة كل منطقة لدى �سغار ال�سن الذين ميّثلون امل�ستقبل وعماد املجتمع ، كما تتميز الأزياء القدمية 
العربية ال�سعودية  باألوانها وت�سميمها ورونقها اخلا�ص،  وخال املعار�ص  العاملية لفتت الأزياء التقليدية يف اململكة 

ال�سعودية اهتمام كثر من دور العر�ص العاملية التي اأ�سفت عليها اأ�سغال جتميلية.
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               اعتزازاً بالجذور الراسخة للدولة السعودية وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها.. أمر مليك:

فبراير من كل عام »يوم التأسيس« وإعالنه إجازة رسمية 
الرياض- واس

�سدر اأم�س اأمر ملكي فيما يلي ن�سه :
الرقم: اأ / 371

التاريخ: 24 / 6 / 1443هـ
بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن �سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز اآل �سعـــــــود
ملـــك اململكـــــــــــة العربيــــــــة ال�سعوديــــة

ال�سادر  للحكم,  الأ�سا�سي  النظام  على  الطالع  بعد 
 /  8  /  27 بتاريخ   )  90  / اأ   ( رقــم  امللكي  بــالأمــر 

1412هـ.

املباركة,  الدولة  لهذه  الرا�سخة  باجلذور  واعتزازًا 
الإمام  عهد  منذ  بقادتها  الوثيق  مواطنيها  وارتباط 
حممد بن �سعود قبل ثالثة قرون, وبداية تاأ�سي�سه يف 
منت�سف عام 1139هـ )1727م( للدولة ال�سعودية 
الأوىل, التي ا�ستمرت اإىل عام 1233هـ )1818م(, 
وعا�سمتها الدرعية ود�ستورها القراآن الكرمي و�سنة 
ر�سوله �سلى الله عليه و�سلم, وما اأر�سته من الوحدة 
والأمن يف اجلزيرة العربية, بعد قرون من الت�ستت 
والفرقة وعدم ال�ستقرار, و�سمودها اأمام حماولت 
الق�ساء عليها؛ اإذ مل مي�ِس �سوى �سبع �سنوات على 

انتهائها حتى متكن الإمام تركي بن عبدالله بن حممد 
ا�ستعادتها  من  )1824م(  1240هـ  عام  �سعود  بن 
ا�ستمرت  التي  الثانية,  ال�سعودية  الدولة  وتاأ�سي�س 
اإىل عام 1309هـ )1891م(؛ وبعد انتهائها بع�سر 
الله امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن  �سنوات, قيَّ�س 
الفي�سل اآل �سعود عام 1319هـ )1902م( ليوؤ�س�س 
اململكة  با�سم  ويوحدها  الثالثة  ال�سعودية  الدولة 
بعده  من  امللوك  اأبناوؤه  و�سار  ال�سعودية,  العربية 

على نهجه يف تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها.
ومبا اأن منت�سف عام 1139هـ املوافق ل�سهر فرباير 

من عام 1727م هو بدء عهد الإمام حممد بن �سعود 
وتاأ�سي�سه للدولة ال�سعودية الأوىل.

اأمرنا مبا هو اآت:
اأوًل: يكون يوم )22 فرباير( من كل عام يومًا لذكرى 
التاأ�سي�س(,  )يوم  با�سم  ال�سعودية,  الدولة  تاأ�سي�س 

وي�سبح اإجازة ر�سمية.
لعتماده  املخت�سة  للجهات  هــذا  اأمرنا  يبلغ  ثانيًا: 

وتنفيذه.

                   �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود
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األمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف:

يوم التأسيس يرتبط بشخصية اإلمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية األولى 

الريا�س - وا�س
املكلف  عبدالعزيز  امللك  لـــدارة  الــعــام  الأمـــن  قــال 
ــدكــتــور فــهــد بــن عــبــدالــلــه الــ�ــســمــاري: اإن يــوم  ال
)اخلمي�س(  عنه  الإعـــالن  جــرى  الــذي  التاأ�سي�س 
يرتبط ب�سخ�سية حمورية يف تاريخنا ال�سعودي, 
وهو الإمام حممد بن �سعود -رحمه الله؛ موؤ�س�س 
الدولة ال�سعودية الأوىل واأول حكامها, وهو اليوم 
الذي توىل فيه مقاليد احلكم يف الدرعية, حيث كان 
لأعماله التي قام بها, واإجنازاته التي حققها, دور 

بارز يف م�سرية الدولة ال�سعودية وا�ستمرارها.
هذا  اأن  املنا�سبة,  بــهــذه  ت�سريح  يف  واأو�ـــســـح  
الإعالن ياأتي دللة وا�سحة على مدى حر�س خادم 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن 
الأمن-حفظهما  عــهــده  ويل  و�سمو  �ــســعــود,  اآل 
اململكة  لأبــنــاء  الوطنية  الهوية  اإبـــراز  على  الله- 
بال�سخ�سية  معرفيًا  بربطهم  ال�سعودية,  العربية 
التاريخي  لعمقنا  الأوىل  اللبنة  و�سعت  الــتــي 
واحل�ساري, الذي نرى ثمار تاأثريه اليوم, بحمد 

الله وتوفيقه.
بن  بــن �سعود  الإمـــام حممد  تــوىل  لقد  واأ�ــســاف: 
فو�سى  خ�سم  يف  الدرعية  حكم  مقرن  بن  حممد 
كل  فيه  تنكفئ  العربية,  اجلــزيــرة  يف  �سيا�سية 
بلدة واإقليم يف حكم م�ستقل ن�سبًيا, ب�سكل ل يلبي 
اأو  ازدهــار  اأو  ح�سارة  اأي  لقيام  الدنيا  املتطلبات 
ثقافة, وقد كانت تلك البلدان والأقاليم دائمة القتال 
والت�ستت  الفرقة  وكانت  بينها,  فيما  واحلـــروب 

�سعارها كما كانت لبع�س القوى نفوذ عليها.

كــان �سخ�سية  الإمــام حممد بن �سعود  بــاأن  ــاد  واأف
منظومة  يك�سر  اأن  قرر  حن  وعبقرية  ا�ستثنائية, 
مبدينته  مبتدًئا  الــوحــدة,  �سعار  معتمدًا  الت�ستت 
حكم  حتت  وجعلها  �سطريها,  ــد  ووحَّ "الدرعية" 
مركزين  بــن  متفرًقا  احلــكــم  كــان  اأن  بعد  واحـــد, 
جمتمعها,  وتقوية  الداخلية,  ب�سوؤونها  مهتًما  لها, 
وتوحيد اأفراده, مع احلر�س على تنظيم مواردها 
اأنه حر�س على الهتمام باملظهر  القت�سادية, كما 
احلــ�ــســري لــلــدولــة فــاأمــر بــبــنــاء حــي جــديــد وهــو 
حي  كــان  اأن  بعد  اإلــيــه  وانــتــقــل  "الطرفية",  حــي 
ذلك  ويف  طويلة,  لفرتة  احلكم  مركز  هو  غ�سيبة 
اإىل انطالق ع�سر جديد كان يراه  اإ�سارة وا�سحة 
بب�سريته النافذة, لت�سهد تلك املدينة امل�سرفة على 
وادي حنيفة ا�ستقراًرا كبرًيا وازدهاًرا يف جمالت 
التام عن  ال�سيا�سي  لها ال�ستقالل  متنوعة, حمقًقا 
على  حر�سه  التاريخ  �سجل  كما  خارجية,  قوة  اأي 

ال�ستقرار يف منطقته.
وعدَّ الدكتور ال�سماري "يوم التاأ�سي�س" ا�ستذكاًرا 
وثقافتنا  املتجذرة  وح�سارتنا  العريق  لتاريخنا 
هذه  عا�سمة  الــدرعــيــة  مــن  بـــداأت  التي  الرا�سخة 
البالد الأوىل يف منت�سف عام 1139هـ / 1727م 
�سعود.  بن  حممد  املوؤ�س�س  الإمـــام  اأ�س�سها  التي 
من  اأكرث  مبرور  يحتفل  الغايل  وطننا  "اإن  وقــال: 
م�ستويات  بلغ  وقــد  تاأ�سي�سه  على  عــام  ثالثمائة 
حكومته  ظل  يف  اجلوانب  �ستى  يف  ورفيعة  عليا 
ــه  اإرث على  م�ستندا  احلكيمة  وقــيــادتــه  الــر�ــســيــدة 

التاريخي العريق وح�سارته العظيمة".

السعودية تستند على إرثها التاريخي العريق وحضارتها العظيمة وطننا الغالي بلغ مستويات عليا في ظل قيادته الحكيمة 

وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر..

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

عــام,  مــن ثالثمائة  لأكـــرث  عــريــق  تــاريــخ  مــدى  على 
عظيمة  مالحم  يف  ال�سعودية  الدولة  م�سرية  امتدت 
لال�ستقرار والبناء والزدهار , تتوجها وحدة متينة 
ل�سعبها الويف, وتالحمه الوثيق مع قيادته احلكيمة؛ 
من  ابتداًء  ال�سعودية  العربية  اململكة  حتتفل  حيث 
وهو  التاأ�سي�س,  "يوم  مبنا�سبة   ,2022 العام  هذا 
اليوم الذي اأ�س�س فيه الإمام حممد بن �سعود, الدولة 
يف  م(   1727  - )1139ه  العام  الأوىل  ال�سعودية 

تاأكيد وا�سح على ر�سوخ هذا الوطن العظيم.
اأ�س�سها  يف  مكينة  الــ�ــســعــوديــة,  الــعــربــيــة  اململكة   
الــويف  ل�سعبها  احلــا�ــســنــة  ــا  ــه واأهــداف ومــقــومــاتــهــا 
والــتــطــور,  للبناء  م�سريتها  يف  دائــمــا  وطــمــوحــة 
ولي�ست دولة طارئة على التاريخ ول على اجلغرافيا, 
مفهوم  يف  القوية  للوحدة  الأمثل  النموذج  هي  بل 
ور�سخت  طويل,  تاريخ  مــدى  على  الدولة  واأركـــان 

دورها عامليا.
تفا�سيله  ي�ستذكر  اأن  ا�ستحق  العميق  التاريخ  هذا 
اأبناء اململكة العربية ال�سعودية؛ اإذ ُيعرب عن تاريخ 
لذلك  قــرون,   3 من  اأكرث  اإىل  واملمتد  العريق  دولتنا 
�سدر الأمر امللكي الكرمي باأن يكون يوم 22 فرباير 
ال�سعودية  الدولة  تاأ�سي�س  لذكرى  يوًما  عام  كل  من 

با�سم ) يوم التاأ�سي�س(.
 وميثل يوم التاأ�سي�س منا�سبة وطنية عزيزة تو�سح 

مدى ر�سوخ وثبات الدولة ال�سعودية.
بن  �سلمان  املــلــك  بــقــيــادة  ــزاهــر  ال العهد  هــذا  ويف   
�ساحب  الأمــــن,  وعــ�ــســده  �ــســعــود,  اآل  عبدالعزيز 
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
رئي�س  الــــوزراء  جمل�س  رئي�س  نــائــب  العهد  ويل 
حفظهما  والتنمية,  القت�سادية  الــ�ــســوؤون  جمل�س 
والنه�سة  للتطور  نوعية  قفزات  اململكة  ت�سهد  الله, 
بارًزا يف جمموعة  اليوم رقًما  باتت  ال�ساملة؛ حتى 

مواجهة  لتعزيز  كبري  بنجاح  وقادتها  الع�سرين, 
العامل لتحديات اجلائحة.

 ,2016 عــام  يف   2030 اململكة  روؤيـــة  اإعـــالن  فمنذ 
لفتت  مت�سارعة,  بوترية  ت�سري  التطوير  وخطوات 
اأق�ساه, بقيادة ل  اإىل  اأق�ساه  العامل من  اأنظار  اإليها 
التطوير  ور�سالة  التغيري  قائد  من  تتعب  ول  متل 
باإجنازات  عبدالعزيز,  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــري 
�سخمة  وم�سروعات  امل�ستدامة,  ال�ساملة  التنمية 
يف  نــوعــي  وتــقــدم  امل�ستقبل,  ملـــدن  م�سبوقة  غــري 

اململكة  تناف�سية  عـــززت  الــقــطــاعــات  كــافــة 
من  العديد  يف  الــ�ــســدارة  فح�سدت  عامليا 

املوؤ�سرات.
وامل�ساريع  الكربى  املــبــادرات  وت�ستهدف   
التكنولوجيا  ونــقــل  الــ�ــســنــاعــات  تــطــويــر 

الت�سريعات  مــنــظــومــة  وتــعــزيــز  الــبــيــئــة  وحــمــايــة 
ما  وغــريهــا,  ال�ستثمارات  واإنــعــا�ــس  املتخ�س�سة, 
يوؤكد حر�س الروؤية على الو�سول جلميع القطاعات 
القت�سادية بال ا�ستثناء, واإعادة توظيف الإمكانات 

املتاحة فيها, حل�سد الثمار املرجوة.
  هذا احل�ساد الكبري املتنامي يف زمن قيا�سي يوؤكد 
اأن الروؤية  الطموحة التي طرحها �سمو ويل العهد, 
الغايل  الوطن  لهذا  الر�سيدة  القيادة  جت�سد تطلعات 
و�سمولية  بتكامل  وبــنــاتــه,  اأبــنــائــه  مــن  ولــالأجــيــال 

التنمية القت�سادية والجتماعية امل�ستدامة, وتبني 
قوية  اأ�س�س  على  ورخـــاء  ازدهــــاًرا  اأكـــرث  م�ستقبل 
ال�سعودي  الإن�سان  بناء  منها  القلب  ورا�سخة, ويف 
الذي ميتلك قدرات عالية واإ�سرارًا وعزميًة ووعيًا, 
واقــع  اإىل  والتطلعات  الأحـــالم  ترجمة  مــن  متكنه 

متفوق يف كل جمال.
اأر�ـــس  عــلــى  الـــروؤيـــة تتج�سد   وهــاهــي طــمــوحــات 
الأحمر"  والبحر  والقدية  واآمــال  يف" نيوم  الواقع 
مناطق  كافة  يف  امل�ستدام  التطوير  وا�سرتاتيجيات 
العاملية  ال�ستثمارات  وجهة  اململكة  وباتت  الوطن, 
ظل  ويف  الــ�ــســعــودي,  اخلــا�ــس  القطاع  جــانــب  اإىل 
ال�ستثمارات  ل�سندوق  الطموحة  ال�سرتاتيجية 
مبادرة  يف  املحلية  بال�سناعات  والرتــقــاء  العامة, 
"�سنع يف ال�سعودية", و�سدارة عاملية يف الرقمنة, 
حــمــايــة  يف  ـــــــــادة  وري
وال�سرق  اململكة  بيئة 
مبادرتي  عرب  الأو�سط 
اخل�سراء"  "ال�سعودية 
ـــط  ـــس الأو� و"ال�سرق 

الأخ�سر".
ـــقـــد دخــــلــــت روؤيــــــة  ل   
جديدة,  مرحلة   2030
مرحلة  انــتــهــت  بــعــدمــا 
واإر�ساء  اللبنات  و�سع 
وقـــت  يف  الأ�ــــســــ�ــــس, 
اأرقاما  م�سجلة  وجيز, 
قـــيـــا�ـــســـيـــا, جتــــــاوزت 
ــــع يف  ــــوق ــــت ـــف ال ـــق ـــس �
تتكامل  معينة,  قطاعات 
غري  الإيـــرادات  وتعظيم  الدخل  م�سادر  تنويع  يف  
واقت�ساد  حيوي,  وجمتمع  طموح,  لوطن  النفطية 

مزدهر م�ستدام.



به  تتباهى  كانت  الذي  ينبع  يف  املتفرد  ال�سوق  وهو 
قدميا اأمام الأ�سواق املنت�سرة يف خمتلف بقاع العامل 

يف تلك احلقبة.
داخله  يف  يحت�سن  مرتفع  طيني  ب�سور  حماطا  ك��ان 
جمموعة من الدكاكني ال�سغرية، وله بوابة كبرية يقف 
خلفها حار�س مهمته فتح البوابة من بعد �سالة الفجر 
كل يوم لقوافل اجلمالة الذين قطعوا امل�سافات لعر�س 
ب�سائعهم حتى اأذان املغرب ؛ لأنه بعد هذا الوقت يغلق 
ومغادرة  ال�سوق  ن�ساط  باإنتهاء  اإيذانا  بابه  ال�سوق 

الباعة واملت�سوقني له حتى نهار اليوم التايل.

أشغال يدوية 
البحر بريقها  ينبع  التاريخية يف  الأ�سواق  ا�ستعادت 
يف هذا الوقت فالعالقة بني املوانئ والأ�سواق ل ميكن 
ف�سلها اإذ مت اإعادة ت�سميم ال�سوق معماريا كما اعتاد 
وب��اأب��واب  العتيقة،  ال��روح  ب��ذات  روؤي��ت��ه  على  البحر 

اخل�سب ذات ال�سرير عند حركة الفتح والإغالق.
ال��ت��اري��خ ي�سرتجع  ب��ه��ذه الأ����س���واق م��ع  ويف ج��ول��ة 
اخل�سب  وبقايا  ال�سن،  كبار  من  املكان  ذاك��رة  الزمن 
املتناثرة يف ال�سوق كاإرث توارثته الأجيال يف املكان 

لل�سوق  الدقيقة  التفا�سيل  وهي دللت ظاهرة ملعرفة 
يف  مبا  التاأمل  ي�ستحق  �سيء  فكل  ينبع،  يف  القدمية 
اأيادي  على  اأو  الباعة  كبار  وجوه  على  التجاعيد  ذلك 
اأ�سغالهم  ال�سوق  يف  يبعن  الالتي  الكبريات  الن�ساء 

اليدوية.

رسومات هندسية 
كانت اإعادة بناء ينبع التاريخية اأكرب بكثري من جمرد 
هو  ب��ل  عالية،  مالية  وميزانية  هند�سية،  ر�سومات 
اأج��داد، وزرعه يف وعي  اإع��ادة بناء موروث  نوع من 
ب�سرية  ذاك���رة  بنك  اإىل  ال�سخر  وحت��وي��ل  الأج��ي��ال، 
فتح  اإع��ادة  واأي�سا  التلف،  من  التاريخ  ملفات  حتفظ 

نوافذ رزق كانت موجودة فيها منذ �سنوات بعيدة.
يف  كانت  كما  ينبع  يف  العتيقة  الأ���س��واق  عا�ست 
القيا�سي  »وقتها  التاريخية  »ينبع  وحتقق  املا�سي 
للبحر  فمجاورته  البحر   مع  امل�ساء   اق��رتان  عند 
الليل  جتعل  فقط(  الأمتار  ع�سرات  م�سافة  )بينهما 
غري  �ستاء  ول�سعة  معتدل،  ب��رد  لن�سمات  حا�سنًا 
ال�ساخنة  ال�ستاء  م�سروبات  ت��ن��اول  م��ع  ق��ار���س، 
اإذا  للتاأمل  الوقت  بقية  ثم  بالربد،  ال�سعور  لإزاح��ة 

كنت ُمنفردًا اأو لل�سمر اإذا كنت ُم�سطحبًا.

سوق الليل 
كما يحظى �سوق الليل يف ينبع بقيمة تاريخية وتراثية 
كبرية، اأّهلته ليكون اأحد اهم اأماكن الزيارة يف حمافظة 
�سمن  لل�سياحة  ال�سعودية  الهيئة  اأدرجتها  التي  ينبع، 
الذي  ال�سعودية«  »�ستاء  اأكرث من 17 وجهة يف مو�سم 
مار�س  نهاية  حتى  وي�ستمر  م��وؤخ��را،  الهيئة  اأطلقته 
اأق��دم  من  ينبع«  ب�«تاريخية  الليل  �سوق  ويعد  املقبل. 
تاريخه  ميتد  اإذ  الأحمر،  البحر  �ساحل  على  الأ�سواق 
اأن كان وجهة رئي�سية للبحارة  اإىل مئات ال�سنني، منذ 
القدمي،  ينبع  ميناء  اإىل  اأفريقيا  من  القادمني  والتجار 
لي�سهد تبادل ال�سلع وعقد ال�سفقات التجارية، وتوفري 
م�ستلزمات ال�سيادين، الذين كانوا يق�سدونه لياًل قبل 
انطالقهم يف رحالتهم بالبحر، لي�سبح ا�سمه فيما بعد 

ب�«�سوق الليل«.

واجهة حضارية 
الهوية  م��ن  وج����زًءا  ح�سارية  واج��ه��ة  ال�����س��وق  وي��ع��د 
الثقافية لينبع لتميزه مبنتجات قد ل تتوفر يف اأ�سواق 
بها،  املحيطة  باملناطق  اأو  ينبع  داخ��ل  �سواء  اأخ���رى، 
وامللوخية  واحلناء  والهيل  والنب  اجلاف  ال�سمك  مثل 
والتمر والرطب وغريها. و�سهد �سوق الليل بينبع يف 
التي  التاأهيلية  امل�ساريع  من  العديد  الأخرية  ال�سنوات 
اأخ��رى للحياة بعد  اإليه رون��ق��ه، واأع��ادت��ه م��رة  اأع���ادت 
توقف قرابة ن�سف قرن، حيث عادت احلركة التجارية 
هويته  وا�ستعادة  ترميمه  بعد  العريقة،  دكاكينه  يف 
حي  تاأهيل  اإع���ادة  اإط��ار  يف  وذل��ك  الأ�سيلة،  الرتاثية 
تفوح  التي  التاريخية،  باملنطقة  يعرف  ما  اأو  ال�سور، 
البناء  بطراز  مبانيها  وتتزين  الينبعي،  ال��رتاث  بعبق 
التقليدي ال�ساحلي، لت�سبح املنطقة من اأكرث الوجهات 

جذبا لل�سياح من داخل ينبع وخارجها.
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أسواق ينبع..
تجربة فريدة في التجول مع التاريخ
الزائر ملحافظة ينبع الواقعة على �ساحل البحر الأحمر ي�ستوقفه خالل جولته يف اأطرافها املرتامية �سوقها ال�سعبي اأو ما ي�سمى "البلد" قدميا والدكاكني ال�سغرية التي تختزل 

ق�سة احلركة القت�سادية يف منطقة البحر الأحمر قدميا. كانت تلك الفتحات ال�سغرية املرتا�سة م�سرحا حلركة اقت�سادية ا�ستمرت لع�سرات ال�سنني، جعلت من ينبع مق�سدا 
للكثري من التجار واملت�سوقني من خمتلف املناطق الأخرى يف اجلزيرة العربية وخارجها، يعر�سون فيه ح�ساد زراعتهم وما اأنتجته اأيديهم وما حاكته ن�سائهم من ملبو�سات 

ي�ساعدهم يف نقلها دوابهم التي كانت رفيقهم يف ال�سفر واأغلى ما ميلكون يف ذلك الزمان.

جدة - البالد 

جعلت من ينبع مقصدا للكثير من التجار والمتسوقين 
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 زيادة الوعي بأسباب السعادة الزوجية ومتطلبات جودة الحياة 

دورات تأهيل العرسان مصل ضد الطالق
ت�سهد اجلمعيات الجتماعية يف خمتلف مناطق اململكة  اإقبال منقطع النظري على الدورات التاأهيلية من قبل  ال�سباب والفتيات املقبالت على الزواج، مما يدل على ارتفاع الوعي باأهمية 

هذه الدورات التي متنح الفتيات اأ�سا�سيات التعامل مع الأزواج حلياة اآمنة وم�ستقرة ،كما اأن تاأهيل الزوجني ُي�سهم يف ا�ستقرار الأ�سرة، ولذلك فاإن برنامج تدريب وتاأهيل املقبلني 
واملقبالت على الزواج  يك�سبهم املهارات احلياتية، التي ت�سمن وجود املعرفة الأ�سا�سية والالزمة لنجاحهما يف حياتهما الزوجية، وتهدف مثل هذه الدورات اإىل حتقيق ال�سعادة 

الزوجية وال�ستقرار الأ�سري للزوجني ، للحد من ظاهرة الطالق والتفكك الأ�سري،وزيادة الوعي باأ�سباب ال�سعادة الزوجية ومتطلبات احلياة الزوجية وطرق حل م�سكالتها.

البالد ــ مها العواودة 

نــ�ــســح  املـــدرب  واأن  �ــســبــق  الــ�ــســيــاق  هـــذا   يف 
باأن  القرين،  حممد  اأحمد  الأ�ــســري  وامل�ست�سار 

تكون الدورات التدريبية قبل الزواج اإلزامية.
واأكــــد اأحــمــد الـــقـــرين، عــلــى اأهــمــيــة الــــدورات 
والفتاة  ال�ساب  وتهيئة  ــزواج  ال قبل  التدريبية 

قبل الزواج من الناحية املعرفية والنف�سية،
من  ا�ست�سارة  ا�ستقبل  اأنه  ال�ست�ساري  واأ�ساف 
اأحد ال�سباب الذي قال له اإنه طلق زوجته بعد 4 
�سهور فقط من الزواج، م�سريا اإىل اأنه يجب اأن 
من 10  تقل  ل  ملدة  تدريبية  دورات  هناك  تكون 
اإلزامية  الــزواج، وتكون  اإىل 15 يوًما قبل  اأيام 
مثل فح�ص الزواج ، واأ�سار ال�ست�ساري اإىل اأن 
يتعاطون  اأزواجــهــن  اأن  تعلم  مل  زوجــات  هناك 

املخدرات اإل بعد عدة �سنوات من الزواج.

سالمة اإلنجاب 
من جانبها توؤكد  فاطمة حممد كعكي ا�ست�ساري 
اأهــمــيــة  عــلــى  ــد  ــوؤك ت واإدمـــــان  نف�سي  طــب  اأول 
الــزواج  قبل  ما  والتوعوية  التثقيفية  ــدورات  ال
على ن�سق فر�ص التحليل الطبي، فكما اأن هناك 
الوراثية يجب  لالمرا�ص  الطبي  الزواج  فح�ص 
وادمـــان  النف�سيه  المـــرا�ـــص  عــن  فح�ص  عــمــل 
املخدارت، كما اأن الدورات هامة لتكري�ص المان 
ال�سري لدى العر�سان اجلدد، كما تعترب دورات 
التثقيف يف �سوؤون الزواج من �ساأنها اأن توؤدي 
هذه  دميومة  وهي  عظيمة  اأخــرى  م�سلحة  اإىل 
الــرابــطــة كــون هــذه الــــدورات تــوعــي الــزوجــني 
بني  واجلن�سية  والثقافية  الجتماعية  بالمور 
على  الك�سف  �ــســرورة  اإىل  داعــيــة  الـــزوجـــني، 
وعن  والنف�سية  ال�سحية  الناحية  من  الزوجني 
ادمان املخدرات. على اأن تتعاون  وزارات  العدل 
وال�سحة واملوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية 

يف تطبيق هذا الجراء.

تماسك األسرة
تو�سيح  يف  املــجــتــمــع  مــوؤ�ــســ�ــســات  دور  وعـــن 
الأ�سرار الناجمة عن الطالق على م�ستوى الفرد 
التوعية  يف  كبريًا  دورًا  لها  اأن  اأكــدت  وال�سرة 
املجتمع  وحــث  الطالق  عن  الناجمة  بالأ�سرار 
الــزواج  قبل  التدريبية  ــدورات  ال اأخــذ هذه  على 
من  واملجتمع  الأ�ــســرة  متــا�ــســك   على  للحفاظ 
النف�سية  ال�سطرابات  وانت�سار  الأ�سري  التفكك 

وادمان املخدرات.

مطلب أساسي 
يف  النف�سية  الخ�سائية  الــنــجــار  اأمـــل  تــقــول   
بــجــدة  ــعــزيــز  ال عــبــد  ــك  ــل امل جــامــعــة  م�ست�سفى 
وم�ست�سارة اأ�سرية يف جمعية املودة:  بعد اإدراج 
النكاح  عقد  متطلبات  كــاأحــد  الطبي  الفح�ص 
عقود  عن  م�سوؤولة  كجهة  العدل  وزارة  ننا�سد 
املقبلني واملقبالت  تاأهيل  دورات  باإدراج  النكاح 

على الزواج لتكون مطلب اأ�سا�سي للعقد.
الأ�ــســريــة  الــربــيــة  اأن  على  نتفق  قــد  وتــابــعــت: 
ال�سليمة ال�سوية هي التي تربي وتن�سئ �سخ�سية 
امل�سوؤولية،  حتمل  على  قـــادرًا  ليكون  الإن�سان 
وقادرًا على تقبل الآخر والتفاعل معه بناء على 
ولكن  ؛  عليها  تربى  التي  والأخــالقــيــات  القيم 
الالزمة  اخلــربات  لل�سخ�ص  تعطي  الربية  هل 

لتاأ�سي�ص ع�ص الزوجية ال�سعيد؟«
جتعلها  قد�سية  لها  الزوجية  العالقة  اأن  موؤكدة 
بحاجة  نحن  لذلك  العالقات،  جميع  عن  خمتلفة 
احلياة  هذه  تاأ�سي�ص  على  ت�ساعدنا  مفاتيح  اإىل 
تقدمي  اإىل  املا�سة  يــوؤكــد احلــاجــة  اجلــديــدة ممــا 
على  واملــقــبــالت  للمقبلني  التاأهيلية  ــــدورات  ال
القران  عقد  متطلبات  مــن  وجعلها  بــل  الـــزواج 

الأ�سا�سية التي ليتم اإل بها.

برامج  ــاأن  ب اجلــزم  ميكن  ل  ــه  اأن اإىل  ت�سري  كما 
مدتها  كــانــت  مهما  وحــدهــا  ــزواجــي  ال التاأهيل 
�ست�سمن ا�ستقرار الأ�سرة بل هي مفاتيح ت�ساعد 
الله  بــاإذن  ال�سعيد  الزوجية  ع�ص  تاأ�سي�ص  على 
تعاىل على اأ�س�ص �سليمة بتب�سري الفرد بالأدوات 
بها  والعمل  تطبيقها  اإىل  يحتاج  التي  للو�سول لل�سعادة وال�ستقرار الأ�سري.واخلطط 

جودة الحياة 
واأ�سافت »من دواعي �سروري كاأحد من�سوبات 
جمعية املودة للتنمية الأ�سرية اأن اأنوه عن الدور 
الكبري الذي تقوم به جمعيات املجتمع اخلريية 
منها  اأو الر�سمية والذي قد يخفى على البع�ص 
جــودة  حت�سني  اإىل  تــهــدف  اجلمعيات  فــهــذه  ؛ 
ومتكاملة  مبتكرة  منظومة  عرب  الأ�ــســرة  حياة 
وال�سراكات  وال�ستباقية  النوعية  احللول  من 
املوؤثرة يف بيئة داعمة مما يجعل التعرف على 
اأهمية  خدمات   من  تقدمه  وما  اجلمعيات  هذه 

كربى لكل اأ�سرة ، بل لكل فرد يف املجتمع«.

تجربة حية 
امل�ست�سار  امل�سند  عبدالعزيز  اأحمد  الدكتور    
الربوي والأ�سري وامل�ست�سار يف جمعية جناح 
يوؤكد ومن خالل  الريا�ص  العا�سمة  الأ�سرة يف 
لل�سباب والفتيات  تدريبية  لعدة دورات  تقدميه 
وفق  وذلــك  كبرية  فائدة  ذات  انها  الـــزواج  قبل 
جتــربــة حــيــة مـــن  الــعــر�ــســان  وتــوا�ــســلــهــم بعد 
الزواج مع امل�سوؤولني على الدورات للتاأكيد على 
اأهمية هذه الدورات التدريبية يف جناح احلياة 

الأ�سرية.
موؤكدا حاجة  العر�سان اجلدد ملثل هذه الدورات 
الأ�سري  ال�ستقرار  ل�سمان  الـــزواج  بعد  حتى 
ويرى يف جلوء الزوجني لالأ�سدقاء اأو الأقارب 
ذوي  لي�سوا  وكونهم  عــار�ــص  اأو  م�سكلة  حلــل 
ل  بــالــ�ــســرر  عليهم  �سيعود  بــاأنــه  اخــتــ�ــســا�ــص  

بالفائدة يف معظم احلالت.
التدريبية  الــدورات  و�سرورة  اأهمية  يوؤكد  كما 
واي�سا  فــائــدة  ذات  واأنــهــا  خا�سة  ـــزواج  ال قبل 
جمانية ف�سال عن وجود بع�ص اجلمعيات التي 
تدعم اأ�سحاب الدخل املحدود من هم مقبلني على 
تدريبية  دورات  اأخــذ  على  لت�سجيعهم  الـــزواج 
قبل الزواج حر�سا منها على ال�ستقرار الأ�سري 
ت�سكل  التي  الأ�سرة  من  بداية  املجتمع  وحماية 

نواته الأوىل. 
جميع  يف  منت�سرة  الـــدورات  هــذه  اأن  اإىل  لفتا 
ال�سرعي  اململكة  وتهتم بخم�ص جوانب  مناطق 
والنف�سي  والجتماعي  وال�سحي  والقت�سادي 

ولكل جانب �سخ�ص خمت�ص يتحدث فيه.
كما اأو�سح اأن توعية الأهل لأبنائهم قبل الزواج 
من  حيث  التدريبية  الـــدورات  اأخــذ  عن  لتغني 
الأفــكــار والإر�ــســادات  تفوتهم بع�ص  ان  ــوارد  ال

الهامة.

فاطمة كعكيأمل نجار أحمد المسند

معالجة
 القضايا 
األسرية 

للتنمية  املـــــودة  جــمــعــيــة  كــ�ــســفــت 
الأ�ـــســـريـــة مبــنــطــقــة مــكــة املــكــرمــة 
م�ساهمتها الفاعلة يف خف�ص ن�سبة 
حالت الطالق باملنطقة عرب ال�سلح 
بن�سبة 9.6 % خالل العام 2020م، 
تقرير  ا�ــســتــعــرا�ــص  خـــالل  ــــك  وذل
الأداء ال�سنوي يف اجتماع جمل�ص 
الإدارة اخلام�ص يف دورته الثانية.

اإدارة  جمــلــ�ــص  رئــيــ�ــص  ـــح  واأو�ـــس
في�سل  املــهــنــد�ــص  املــــودة  جمعية 
�ساهمت  اجلمعية  اأن  ال�سمنودي، 
بن�سبة  الــطــالق  ن�سبة  خف�ص  يف 
على  الــ�ــســلــح  خــــالل  مـــن   %  2.8
تغطية  ويف  ــكــة،  املــمــل مــ�ــســتــوى 
مــعــاجلــة الــقــ�ــســايــا الأ�ـــســـريـــة يف 
املــحــاكــم فــــاإن تـــاأثـــري املـــــودة على 
الــواردة  الأ�سرية  الق�سايا  خف�ص 
مكة  منطقة  م�ستوى  على  للمحاكم 
املكرمة و�سلت ن�سبتها 72.8 %، و 

17.3 % على م�ستوى اململكة.
املــــودة  اأن  ــمــنــودي  ــس ــ� ال واأبـــــــان 
يف   %  17.8 بــنــ�ــســبــة  ــاهــمــت  ــس �
تغطية عدد امل�ستفيدين من املقبلني 
اإجــمــايل حــالت  اإىل  الـــزواج  على 
 %  4.4 بن�سبة  املنطقة  يف  الــزواج 
تغطية  ويف  اململكة،  م�ستوى  على 
لالأ�سر  اخلــدمــات  تقدمي  وانت�سار 
مقارنًة بعدد الأ�سر يف املنطقة فاإن 
وعلى   ،%  9 بلغت  املـــودة  تغطية 
م�ستوى اململكة بلغت ن�سبتها 2 %.

تحقيق السعادة 
واالستقرار األسري 

للشريكين 

تكريس األمان 
األسري لدى 

العرسان الجدد 

إكساب  المتدربين 
المهارات لنجاح

الحياة الزوجية 

تحسين جودة الحياة عبر منظومة من الحلول النوعية 
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جدة ـ يا�سر بن يو�سف
يوؤدي  اأن  ال�سياحي،  القطاع  اقت�ساديون وم�ستثمرون يف  توقع 
عبد  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اطــاق 
الــوزراء، رئي�س جمل�س  العزيز، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 
�سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  والتنمية،  القت�سادية  ال�سوؤون 
اآلف  تــوفــر  اإىل  بوتيك"،  "جمموعة  الــعــامــة،  ال�ــســتــثــمــارات 
الفر�س الوظيفية لل�سباب ، ويوؤ�س�س ل�سياحة فخمة ومتخ�س�سة 
لع�ساق الرتاث والتاريخ، والباحثني عن جتارب فريدة و�سيافة 

ا�ستثنائية.
اأوفى  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  اأن  واأكــدوا 
ـــداأ يف تطوير قــطــاعــات واعـــدة يف  بــوعــده، وب
اململكة، وامل�ساهمة يف تنويع القت�ساد الوطني، 
املنتج  تطوير  يف  الفاعلة  م�ساركته  خــال  مــن 
مكانة  وتعزيز  والــرتاثــي،  والثقايف  ال�سياحي 
كدولة  دورهــا  وتاأكيد  ودولــيــا،  اقليميا  اململكة 
جذب  ونقطة  والإ�سامي،  العربي  للعامل  رائــدة 

�سياحية لع�سرات املايني حول العامل.
بداية ي�سر الدكتور عبدالله �سادق دحان رئي�س 
جمل�س الأمناء يف جامعة الأعمال والتكنولوجيا 
الأوىل  املرحلة  اأن  اإىل   ، املعروف  والقت�سادي 
حفظه   ، العهد  ويل  �سمو  اأطلقه  الــذي  للم�سروع 

الله ، �ستوفر 244 غرفة فندقة فاخرة توؤ�س�س لل�سياحة الرتاثية 
والثقافية الفخمة التي ت�ستهدفها اململكة عرب روؤية 2030، لفتا 
اإىل اأنه وفقًا لتفا�سيل امل�سروع �ستبداأ "جمموعة بوتيك" بتطوير 
ثاث وجهات تاريخية ممثلة يف ق�سر احلمراء بجدة، و�سي�سم 
77 غرفة ت�سمل 33 جناحًا فاخرًا و44 فيا فاخرة، وق�سر طويق 
بالريا�س ويحتوي على 96 غرفة ت�سمل 40  جناحًا فاخرًا و56 
فيا فاخرة، وكذلك الق�سر الأحمر يف الريا�س، الذي �سيحتوي 

على 71 غرفة ت�سمل 46 جناحًا فاخرًا و25 غرفة �سيافة فاخرة.
اأن اجناز املرحلة الأوىل �سيكون دافعا كبرا للم�ستثمرين  واأكد 
خال  من  الــرائــدة،  التجربة  هــذه  مبحاكاة  اخلا�س  القطاع  يف 
تطوير الكثر من الفنادق لتواكب النه�سة الفندقية التي تقودها 
جمموعة "بوتيك" عرب اأ�سالة القيم الثقافية والرتاثية للمملكة مع 
منط احلياة الع�سرية، ومن خال تقدمي جتربة �سيافة ح�سرية 
ُترثي قطاع ال�سيافة فائقة الفخامة يف اململكة، الأمر الذي ي�سهم 

يف تنمية القت�ساد املحلي وتنويع ال�ستثمارات ال�سياحية.

5 قطاعات
املبتكرون  �سركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  الأعــمــال  رجــل  ولــفــت 
ت�ستهدف  اململكة  روؤيــة  اأن  اإىل  الرويلي  احمد  املهند�س  الدولية 
رفع الزيارات ال�سياحية يف اململكة اإىل 100 مليون زائر بحلول 
عام 2030، تت�سمن نحو 55 مليونا من اخلارج، اإ�سافة اإىل 45 
العمل يف  الداخل، مع توفر مايني من فر�س  مليون زيارة من 
الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %  10 وزيـــادة  ال�سياحي؛  القطاع 
نحو  ت�سدير  من  متكنت  متكنت  ال�سعودية  اأن  مــوؤكــدًا  للدولة، 

ما  حتى  ال�سياحية  التاأ�سرات  اإطاق  منذ  تاأ�سرة  مليون  ن�سف 
اأوىل،  كمرحلة  دولــة   49 ا�ستهدفت  والتي  كورونا،  جائحة  قبل 
ا�ستثماراتها  تو�سيع  نحو  اململكة  توجه  توؤكد  موؤ�سرات  وكلها 
املركز  بو�سفها  زوارهــا  لكل  عديدة  خيارات  وتقدمي  ال�سياحية، 
الرئي�سي للعامل الإ�سامي، والبلد الذي تهوى اإليه افئدة ما يقارب 

من ملياري �سخ�س حول العامل.
احلالية  الأهـــداف  مع  تتواكب  بوتيك،  جمموعة  اإن  اإىل  واأ�ــســار 
ل�سندوق ال�ستثمارات العامة، وتعزز توجهات اململكة يف القطاع 
جتربة  تقدمي  يف  وت�سهم   ،2030 روؤيــة  مع  متا�سيا  ال�سياحي، 

ال�سيافة  قطاع  تــرثي  ح�سرية  �سيافة 
قطاعات  على  ذلك  ينعك�س  اأن  متوقعًا  اململكة،  يف  الفخامة  فائقة 
قطاعات  اإىل  ا�سافة  واملــقــاولت،  الن�ساءات  قطاع  منها  عديدة، 
الثقافة والرتاث وال�سياحة، الأمر الذي يعني اأن 5 قطاعات كبرة 

على الأقل �سوف ت�ستفيد من امل�سروع اجلديد.

عوائد كبيرة
اطــاق  اأن  اجلــفــري  حممد  هــاين  القــتــ�ــســادي  امل�ست�سار  وبــني 
مكانة  تعزيز  على  الكبرة  عوائده  تتوقف  لن  بوتيك  جمموعة 

اململكة اإقليميا ودوليا كوجهة �سياحية وثقافية رائدة، بل �سيكون 
ل�سندوق  النوعية  ال�ستثمارات  واأحــد  مهم  اقت�سادي  م�سروع 
اآلف الفر�س الوظيفية  ال�ستثمارات العامة، عاوة على  توفر 
ل�سباب وفتيات الوطن، وحتقيق م�ستهدفات روؤية اململكة 2030، 
واأن  خا�سة  املنجزات،  نوعية  وجتويد  احلياة،  جودة  بتح�سني 
جتربة  لإثـــراء  وع�سريا  فريدا  نهجا  يتبنى  "بوتيك"  م�سروع 
ال�سيافة فائقة الفخامة يف ال�سعودية، عرب توفر مواقع لاإقامة 
الفاخرة واخلدمات ذات امل�ستوى الراقي، لرت�سيخ �سمعة اململكة 
املنطقة،   يف  وال�سيافة  ال�سياحة  وجهات  اأبرز  كاإحدى  املتنامية 

ل�سيما  املجموعة،  ــام  اأم للنجاح  واعــدة  فر�س  هناك  و�ستكون 
ف�سا  العاملية،  املطاعم  لأرقــى  املرموقة  اخلــيــارات  �ستقدم  اأنها 
مراكز  اأحـــدث  يف  لا�سرتخاء  اأجـــواء  توفر  يف  امل�ساهمة  عــن 
لأول  ح�سرية  خدمات  املجموعة  تطلق  اأن  ويتوقع  ال�ستجمام، 
اململكة  اأن  جمــددًا  يوؤكد  امل�سروع  اأن  واأ�ساف  املنطقة.   يف  مرة 
باتت تويل اهتماًما كبًرا بالرتاث الذي يحت�سنه ثراها من حيث 
منه  يجعل  وجه  على  وا�ستثماره  به،  والتعريف  عليه،  املحافظة 
وم�ساهمتها  اململكة  مكانة  على  التاأكيد  بجانب  ا  مهًمّ دخل  م�سدر 

يف احل�سارة الإن�سانية قدمًيا وحديًثا.

  جدة - البالد
ــادي جـــدة لــلــيــخــوت وفــق  ــن ــاء ب  تــتــوا�ــســل اأعـــمـــال النــ�ــس
اأول  ليكون   ، اأن�سطته  انطاقة  لتقرتب   ، الزمنية  مراحلها 
مر�سى من نوعه على �ساحل البحر الأحمر املتفرد مبوقعه 
اأكرث من حمطة  الإبهار يف  ، واملمتد مبعامل  الإ�سرتاتيجي 
نيوم  من  بــدًء  الذكية  امل�ستقبل  مدن  يف  الفاخرة  لل�سياحة 
ذات  البحرية  ومرا�سيها   ، الأحمر  البحر  وم�سروع  واآمــا 

املوا�سفات الفريدة واخلدمات الذكية املتكاملة.
الكثر  يعني   ، لليخوت  جــدة  لــنــادي  املرتقبة  النــطــاقــة 
تطوير  م�ساريع  من  ت�سهده  وما   ، الأحمر  البحر  لعرو�س 
وال�سرتاتيجيات  امل�ساريع  �سمن  م�سبوقة  غر  �سياحي 

بن  �سلمان  بن  الأمــر حممد  العهد  �سمو ويل  اأطلقها  التي  
عبد العزيز، حفظه الله ، لبناء م�ستقبل ال�سياحة يف اململكة 
، و�سي�سهم هذا امل�سروع يف تطوير �سياحة اليخوت الأكرث 
متعة واأي�سا الأكرث اإنفاقا ، وت�سهد منوا  بني املدن ال�ساحلية 

التي جتوبها ع�سرات الآلف من اليخوت يف العامل .
امل�سروع  ي�سيف  لليخوت  جــدة  ــادي  ن عنا�سر  وبتكامل   
الرئي�س  امليناء  �سيكون  حيث   ، جدة  ملحافظة  ن�سبية  ميزة 
لدخول اليخوت اإىل اململكة من خمتلف دول العامل ومر�سًا 
لها، وحمطة توقف يف منت�سف الطريق لإبحار اليخوت من 
البحر الأبي�س املتو�سط اإىل املحيط الهندي وجنوب �سرق 

اآ�سيا.

اململكة  ت�ستعد   ، املت�سارعة  ال�سياحية  النه�سة  اإطار    ويف 
الأحمر  البحر  على  الكيلومرتات  لآلف  املمتدة  ب�سواحلها 
، وقد  لتكون رقما مميزا على خارطتها   ، العربي  واخلليج 
ال�سياحة  من  النوع  لهذا  وموانئها  ال�ساحلية  مدنها  تهياأت 
ا�سرتاتيجية  �سمن   ، الــكــروز  �سفن  اأ�سخم  وا�ستقبلت   ،
قطاع ال�سياحة، وطموحه الكبر لاإ�سهام بقوة يف التنوع 
لل�سباب  وال�ستثمار  العمل  فر�س  وتوفر  القت�سادي، 

ال�سعودي.
األف   ويقام م�سروع نادي جدة لليخوت على م�ساحة 112 
امتداد  على  جمالية  وهند�سة  روؤيــة  وي�سفي   ، مربع  مرت 
ا�ستيعاب  ت�سميمه  يف  روعــي  بــجــدة،  البحرية  الواجهة 

بيئة  تتجاوز 120 مرتًا، �سمن  باأطوال  ال�سخمة  اليخوت 
رائعة،  اإبحار  ، ف�سًا عن تقدميه خلدمات  امل�ستوى  عاملية 
والرتفيهية  والجــتــمــاعــيــة  الريا�سية  لأن�سطة  وبــرامــج 

الفريدة.
وياأتي تنفيذ واإجناز هذا امل�سروع باإ�سراف واإدارة مو�سم 
توفر  خال  من  الع�سرية  احلياة  منط  مع  متناغمًا  جــدة، 
جتارب فريدة جتاري مثياتها عامليًا وتتوا�سل مع حركتها 
، كمن�سة جديدة رئي�سة لتطوير ال�سياحة البحرية باململكة.
الدويل  العزيز  عبد  امللك  بقربه من مطار  امل�سروع  ويتميز 
ال�سيافة  الواعد يف  اجلديد ومركز مدينة جدة مب�ستقبلها 
امل�ستوحاة  البيئة  هوية  �ستعزز  فيما   ، املتنوعة  ال�سياحية 

احلــيــاة  جـــودة  عنا�سر  مــن  الــبــحــريــة  املجتمع  ثــقــافــة  مــن 
وم�ساحة لنوعية من الأن�سطة املثرة والإبحار اإىل العديد 

من املواقع واملرافق الرتفيهية.
يرثي  مبا  لليخوت  جدة  نــادي  باكتمال  اخليارات  وتتعدد 
الريا�سية  الأن�سطة  تنظيم  ال�سعودي عرب  ال�سياحي  املنتج 
ت�سمل  التي  مرافقه  خمتلف  يف  والرتفيهية  والجتماعية 
الراقية  الفندقية  اخلــدمــات  اخل�سبي،  واملم�سى  املارينا، 
، واملـــركـــز الــ�ــســحــي، ومــركــز رجـــال الأعـــمـــال، و�ــســالت 
 ، التجارية  واملحال  الجتماعية،  والفعاليات  الحتفالت، 
واملطاعم املختلفة، و�سط اأجواء ا�ستثنائية، وجتربة ت�سّوق 

ممتعة يف املتاجر العاملية.

إطاللة سياحية فخمة للعروس 
أشادوا مبشروع "بوتيك" ودور صندوق االستثمارات.. اقتصاديون: 

الدحالن: املشروع سيدفع القطاع اخلاص حملاكاة التجربة           الرويلي: 5 قطاعات كبيرة ستجني ثمار املشروع اجلديد           

جدة تستعد لسياحة اليخوت
أول مرسى بحرى من نوعه على البحر األحمر 

خدمات إبحار رائعة وأنشطة رياضية وترفيهية فريدة 

اجلفري: آالف الفرص الوظيفية لشباب وفتيات الوطن

د. عبد اهلل دحالن



تهدد حياة المدنيين وتقوض استقرار المنطقة

البالد - مها العواودة 
ملي�شيا  ع��دوان��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ع��امل  م��ن دول  ال��ع��دي��د  جت��م��ع 
احل�ثي الإرهابية، م�ؤكدة اأهمية ت�شنيف امللي�شيا منظمة 
اإرهابية، ب�شبب تهديدها حلياة املدنيني داخل اليمن ويف 
البالي�شتية  لل�ش�اريخ  امل�شتمر  باإطالقها  اجل���ار،  دول 
والطائرات امل�شرية جتاه املرافق واملن�شاآت املدنية، ف�شاًل 
لذلك  لل�شفن،  واختطافها  البحرية  للمالحة  تهديدها  عن 

ت�الت املطالبات بت�شنيف امللي�شيا منظمة اإرهابية، 
وو�شع قيادتها على قائمة الإرهاب.

اأن  الأم��ري��ك��ي��ة،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وت���رى 
ملي�شيا احل�ثي امل�الية لإيران، م�ش�ؤولة 
ب�شكل مبا�شر عن معاناة ال�شعب اليمني، 
اإذ اأكد املتحدث با�شم اخلارجية الأمريكية 
ت��ع��م��ل مع  اأن وا���ش��ن��ط��ن  ب��راي�����س  ن��ي��د 

احل�ثيني  ق��ادة  مل�شاءلة  �شركائها 
الع��ت��داءات  عن  امل�ش�ؤولني 

"�شرتون  وقال  الإرهابية. 
خ����ط�����ات اإ����ش���اف���ي���ة م��ن 
ج���ان���ب���ن���ا ل���ت���ق���دمي ق����ادة 

احل���ث��ي��ني امل�����ش���ؤول��ني 
ع��ن ه���ذه الع���ت���داءات 
بينما  للم�شاءلة"، 
ط���ال���ب اأع�������ش���اء يف 
ب��اإع��ادة  الك�نغر�س 

ت�شنيف امللي�شيا الإجرامية اإرهابية، وه� ذات املطلب من 
قبل جمل�س جامعة الدول العربية، الذي طالب كافة الدول 
بت�شنيف جماعة احل�ثي كمنظمة اإرهابية بعد هجماتها 

ب�ش�اريخ وطائرات م�شرية على اململكة والإمارات.
الدكت�ر �شائع حم�شن  اململكة  لدى  اليمن  وو�شف �شفري 
الزنداين، قرار جامعة الدول العربية بت�شنيف اجلماعة 
وا�شتقرار  لأم��ن  ب�"النت�شار  ارهابية  منظمة  احل�ثية 

املنطقة العربية وحماية م�شاحلها".
الي�مية  التهديدات  اإن  الزنداين  ل�"البالد"،  وق��ال 
وامل�����ش��ت��م��رة لأم���ن وم�����ش��ال��ح وا���ش��ت��ق��رار دول 
الرهابية  احل�ثي  ملي�شيات  قبل  من  الإقليم 
الأمن  تق�ي�س  �شتعمل على  لإيران،  امل�الية 
الق�مي العربي وبنية اجل�شد ال�احد ولهذا 
لب���د م��ن و���ش��ع ح��د ل�����ش��رور ه���ذه اجلماعة 

الإرهابية املدع�مة من اإيران.
ج��ام��ع��ة  ق����رار  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
الجتماع  يف  العربية  الدول 
الأخ��������ري ع���ل���ى م�����ش��ت���ى 
الأع�شاء  ال��دول  مندوبي 
اجل����ام����ع����ة  م�����ق�����ر  يف 
بالقاهرة  والت�ش�يت 
على م�شروع القرار 
الأ�شقاء  من  املقدم 
يف  الإم�����ارات 
ال����ع����رب����ي����ة 

ودول  �شع�ب  وا���ش��ت��ق��رار  لأم���ن  انحياز  ه���  امل��ت��ح��دة، 
وع�ش�ية  جغرافية  وح��دة  تربطها  دول  فهذه  املنطقة، 
ع�ش�ي  ترابط  وثمة  واللغة  والدين  التاريخ  ويربطها 
بالتاأكيد  دولة  اأي  وا�شتقرار  اأمن  وزعزعة  �شع�بها  بني 

العربي  القرار  كان  فقد  ولهذا  ال��دول  بقية  على  �شي�ؤثر 
�شائبًا،  داعيًا بقية دول العامل اإىل اتخاذ قرارات مماثلة 
يعقبها خط�ات عملية يف ردع اإرهاب وعدوان هذه الفئة 

الباغية املدع�مة من اإيران.
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»العال« تستنهض الهوية العربية

إجماع على عدوانية الحوثي وتصنيفه إرهابيا

حا�شنة  دائ��م��ا  ه��ي   ، العريق  ال��ت��اري��خ  حا�شنة  اململكة  ه��ي  كما 
 ، والإب��داع��ي  الفكري  التالقي  جل�ش�ر  وراع��ي��ة  اأمتها  لتطلعات 
وت�فري الف�شاء الرحب له، واحلر�س املتجدد على تعزيز الإ�شهام 
احل�شاري  الت�ا�شل  حتتم  ك�نية  ع�ملة  ظ��ل  يف  ل��الأم��ة،  البّناء 
الدعم  يظل  ول��ه��ذا  ال��ه���ي��ات.  �شميم  مت�س  حت��دي��ات  وت��ف��ر���س 
الرتب�ي  البناء  مايرثي  كل  جتاه  ومتعاظما  حا�شرا  ال�شع�دي 
والثقايف وعل�م الع�شر ، وتفعيل دور الأمة من خالل هذه املنظمة 

العريقة.
ملنظمة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  رف��ع   ، ال��دع��م  لهذا  وت��ق��دي��را    
"الألك�ش�" هاين بن مقبل املقبل �شكره خلادم احلرمني ال�شريفني 
الأمني  عهده  ويل  ول�شم�  �شع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك 
الأمري حممد بن �شلمان بن عبد العزيز-حفظهما الله- على امل�افقة 
التنفيذي  املجل�س  لجتماع  اململكة  ل�شت�شافة  الكامل  وال��دع��م 
الأمري بدر بن عبدالله بن فرحان  ، من�هًا بجه�د �شم�  للمنظمة 
 ، والعل�م  والثقافة  للرتبية  ال�طنية  اللجنة  رئي�س  الثقافة  وزير 
لتعزيز "الألك�ش�" يف مد اجل�ش�ر الثقافية بني ال�شع�ب العربية 

ودعم البتكار والإبداع.

نقش الحضارات
  يف كلمات عميقة الدللة لتالقي املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل على 
"الألك�ش�"  التنفيذي ملنظمة  ، حر�س رئي�س املجل�س  العال  اأر�س 
احلالية  ال���دورة  اجتماع  اإن  بق�له   ، احلقائق  ه��ذه  تاأكيد  على 
"العال"  العربية  اجلزيرة  �شبه  يف  امل��دن  اأق��دم  اأح�شان  يف  ياأتي 
م�اقع  اأحد  احلجر،  وم�طن  الزمن،  عرفها  حتفة  اأعظم  تعد  التي 
اإذ ي�شل عمر ال�شتيطان الب�شري فيها  الرتاث العاملي للي�ن�شك�، 
اأر�س ُعِرفت باأهميتها  اأن العال  4 اآلف عام، م�شريًا اإىل  اإىل نح� 
اأهميتها  ا�شتمدت  حيث  واجلغرافية،  واجلي�ل�جية  التاريخية 
من وق�عها على مفرتق الطرق ال�اقع يف طريق احلرير وطريق 
البخ�ر، والآن يعيد العامل اكت�شاف تلك الأر�س التي نق�شت فيها 

احل�شارات اآثارها.
وبنينَّ اأن "العال " متيزت بك�نها يف �شفحات التاريخ نقطة التقاء 
والغرب  ال�شرق  اإىل  العربية  اجلزيرة  �شبه  وب�ابة  ق��ارات  ثالث 
نتيجة تعاقب احل�شارات وال�شع�ب املتتالية، حتى اأ�شبحت الي�م 
متحفًا مفت�حًا حيًا يزخر باإرث ب�شري يع�د اإىل 200 األف عام مل 

ُي�شتك�َشف معظمه بعد.
"اإذا كانت  "الألك�ش�" بق�له  اأوجزه رئي�س   عن�ان هذه احلقائق 

فاإن  القدمية،  للح�شارات  ملتقى  ت�شكل  ال�شع�دية  العربية  اململكة 
العال هي نبع تلك احل�شارات".

روح الحوار 
 رئا�شة اململكة للدورة احلالية للمنظمة منحتها زخما كبريا ر�شم 
املقبل:  ه��اين  رئي�شها  عنها  ق��ال  "الألك�ش�"  ل��دور  طريق  خارطة 

اأ�شهر على رئا�شة اململكة للمجل�س التنفيذي،   6 "م�شت اأكرث من 
ثالثة  اأول  تك�ن  اأن  وبدعمكم  �شعت  للرئا�شة  الأول  الي�م  ومنذ 
اأ�شهر ور�شة عمل مفت�حة، مع اأع�شاء املجل�س ومع اإدارة املنظمة، 
الروؤى  من  العديد  خاللها  مت  ُقدِّ  ، ثنائية  اجتماعات  ُعِقدت  حيث 
املجل�س  رحلة  يف  الأوىل  لالأحرف  خمرجًا  فكانت  واملقرتحات، 

التنفيذي نح� ت�جهه احلايل لإثراء دور املنظمة.
وبنينَّ رئي�س املجل�س التنفيذي ملنظمة "الألك�ش�" اأن ور�شة العمل 
عمل  تط�ير  على  رك��زت  التنفيذي  املجل�س  عقدها  التي  الكربى 
ال�شتباقي  التخطيط  واأهمية  �شرورة  واأك��دت  واآلياته،  املجل�س 
يف جميع الأعمال، واإعادة �شياغة العمل الإ�شرتاتيجي للمجل�س 
وفق مراحل حمددة حل�شد نتائج ملم��شة، وقال: "خرجنا باتفاق 
مبادئ عمل ت�جيهية  لتاأ�شي�س  اجتماعات وور�س عمل  بعد عدة 
والت�شغيلية،  الإ�شرتاتيجية  امل�شارات  على  تق�م  املجل�س  يف 
الت�ا�شل  م�شت�ى  لرفع  وال�����ش��راك��ات؛  والت�ا�شل،  والتقنية، 
وامل�شاركة بني اأع�شاء املجل�س، بهدف دعم املنظمة ورفع م�شت�ى 

التاأثري".

استراتيجية طموحة
ملنظمة  العام  املدير  ق��ال  العال  حل�شارة  الرحب  الف�شاء  ويف   
الجتماع   هذا  اأن  اأعمر،  ولد  حممد  الدكت�ر  "الألك�ش�" الأ�شتاذ 
دادان  القدمية، خا�شًة  العربية  املمالك  واآثار  بني روائع وكن�ز 
وحليان والأنباط، ويف ظل الرعاية التي ي�ليها �شاحب ال�شم� 
الهيئة  خالل  من  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي 
�شم�لية  ذات  اإجن���ازات  م��ن  حتقق  وم��ا  العال  ملحافظة  امللكية 
دعمًا  �شت�شيف  والجتماعية  والقت�شادية  الرتاثية  باأبعادها 
وامل�ؤ�ش�شات  املنظمات  مع  للتعاون  "الألك�ش�" وتعزيزًا  جله�د 
خلدمة  اإ�شرتاتيجيًا  هدفًا  ي�شكل  الذي  ،الأم��ر  والدولية  العربية 

املنظمة وتعظيم منزلتها وحتقيق ر�شالتها.
 وتف�شيال لذلك ، اأكد ولد اأعمر، �شعى املنظمة اإىل تعزيز وتط�ير 
تنفيذي  ب��رن��ام��ج  لت�قيع  وت�شتعد  الي�ن�شك�،  م��ع  ال��ت��ع��اون 
بني  النم�ذجي  الثالثي  التعاون  وتكثيف  القادم،  فرباير  خالل 
"الألك�ش�" و"الإي�ش�شك�" ومكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، 
اإ�شافة اإىل تعزيز العالقات مع اللجان ال�طنية الذي يعد اأول�ية 
للتن�شيق  مفت�حة  ج�ش�ر  بناء  اأج��ل  من  املنظمة  اأول���ي��ات  من 

والتعاون مع الدول الأع�شاء.

احتضنت اجتماع المجلس التنفيذي لـ»األلكسو«

جدة - البالد
يف اأح�شان مدينة العال، م�طن الرتاث العاملي 
وحا�شرها  العريقة،  وكن�زها  بح�شاراتها 
ال�شع�دية، عقد  املطرزة ببهاء م�شرية اخلري 
للرتبية  العربية  للمنظمة  التنفيذي  املجل�س 
دروته  اأعمال  "الألك�ش�"  والعل�م  والثقافة 
ال�116، والتي �شهدت على مدى ثالثة اأيام ، 
مداولت الأع�شاء املمثلني ل� 21 دولة عربية، 
للمنظمة  امل��ه��م��ة  الن��ت��ق��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  ب�����ش��اأن 
وتعزيز  الإ�شرتاتيجية  ت�جهاتها  حيث  من 
والثقافة  )الرتبية  ركائز  يف  العربي  التكامل 
وا�شتلهام  الأم����ة،  نه�شة  لأج���ل  وال��ع��ل���م( 
ه�يتها  برت�شيخ  لالأجيال  املن�ش�دة  الأهداف 

وتفاعلها احل�شاري.

 دعم المملكة يعزز رسالة التربية والثقافة والعلوم
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معتصم ومهند يكرمان اإلعالمي منصور

أفراح الزهراني بزواج خالد.. العريس:

ن�ستقبل  اأخبار الأفراح واملنا�سبات على ..
  wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ساح ( اإمييل ( 

مكة املكرمة- البالد
التي  املكرمة،  مبكة  الأوىل  ع�سم  لبطولة  املنظمة  اللجنة  كرمت 
اأقيمت باإ�سراف من رابطة فرق الأحياء لكرة القدم مبكة املكرمة 
اإعالمي  اأف�سل  واأعدته   - الدين  نظام  من�سور  الإعالمي  الزميل 
يف البطولة، وقام رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة الكابنت معت�سم 
واملنتخب  الأهلي  نادي  مهاجم  ع�سريي  مهند  والكابنت   - فالته 
ال�سعودي )�سابقا( بتكرميه بدرعني له اأحدهما، مبنا�سبة ح�سوله 
على اأف�سل اإعالمي يف البطولة - والدرع الآخر مبنا�سبة جهوده 

الإعالمية املتميزة واملبذولة طوال اإقامة البطولة.

جدة - حمود الزهراين
احتفل علي بن حممد ال�سنربي الزهراين 
كرمية  على  خالد،  جنله  بزواج  واإخوانه 
ـــزهـــراين،  الــعــقــيــد فــهــد بـــن غـــرم الــلــه ال
بـــجـــدة،  الــــقــــاعــــات  اإحــــــــدى  وذلـــــــك يف 
والأ�ــســدقــاء  الأهــــل  مــن  لفيف  بح�سور 
الوقائية  التعليمات  ظــل  ويف  والــزمــالء 

اجلميع  فيها  تبادل  ليلة  يف  ال�سحية،  والحــرازات 
العر�سة  فيها  واأديت  باملنا�سبة،  والتربيكات  التهاين 
وقد  الــزيــر  واإيــقــاع  ال�سيالت  لــون  على  والرق�سات 

�سارك وا�ستمتع بها اجلميع.
ومتنى العري�س خالد يف هذه الليلة املباركة اأن يوفقه 
الله حلياة كلها اأمل وحياة جديدة يغمرها الفرح لبناء 

عائلة �سعيدة.
الــزهــراين  علي  العري�س  والـــد   
عربرّ عن �سعادته بهذه الليلة التي 
خالد،  ابنه  بزفاف  فيها  يحتفي 
اأن  قــدرتــه،  جلت  املــوىل،  �سائال 
يرزقه الله الذرية ال�ساحلة، واأن 
مع  وال�سرور  الفرح  عليه  يــدمي 

�سريكة حياته.
 كما �سكرت اأ�سرة العرو�سني كل 
والتهاين،  ــراح  الأف �ساركهم  من 
والتربيكات  التهاين  اأر�ــســل  اأو 

بهذه املنا�سبة الغالية.

كلي أمل في حياة جديدة تمألها السعادة 

اأبها - مرعي ع�سريي
العواد  الله  عبد  بن  نا�سر  الأعمال  رجل  احتفل 

العود،  اإبراهيم  اأمين  املهند�س  اإىل  ابنته،  بــزواج 
وذلك باإحدى القاعات باأبها، بح�سور الأمري تركي بن 

فالح  الدكتور  امللك خالد  �سعد بن �سعود، ومعايل مدير جامعة 
ال�سلمي، وعدد من امل�سوؤولني والأكادمييني واملثقفني والإعالميني 

والوجهاء من داخل وخارج منطقة ع�سري.
قدمت  ثم  باحل�سور،  العواد  نا�سر  رحــب  وقــد 
من  عــددا  ال�سريف  الله  عبد  ال�ساعر  بقيادة  فرقة 
احل�سيني  �سمل  �سيخ  األــقــى  ثــم  ال�سعبية،  ــــوان  الأل
ونقل  املــدعــويــن  كلمة  ـــذروي  ال اإبــراهــيــم  ال�سيخ  والــنــجــوع 

خاللها الريكات والتهاين لأ�سرة اآل العواد.

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي 
 احــتــفــل اأبــنــاء عــبــدالــقــادر بــكــر الــهــو�ــســاوي-
يرحمه الله- بزفاف جنلهم املهند�س عبدالقادر 
�سركة  من�سوبي  مــن  الهو�ساوي  عبدالوهاب 
ـــغ، مــن ابــنــة الــكــابــنت اأحــمــد عا�سور  بــرو راب
بالعا�سمة  بهيج  حفل  يف  وذلـــك  الأدمـــــاوي،  
بــاركــوا  الــذيــن  الأهـــل  على  اقت�سر  املــقــد�ــســة؛ 

للعرو�سني املنا�سبة ال�سعيدة.
هذه  يف  فرحته  عن  عبدالقادر  العري�س  وعــرب 
وعرو�سه  يوفقه  اأن  الله  داعيًا  املباركة،  الليلة 

لبناء حياة كرمية.
وعم  عــبــدالــوهــاب،  العري�س  والـــد  اأبـــدى  كما 

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

يوفق العرو�سني؛ ملا يحبه وير�ساه واأن يجمع 
بينهما على خري، ويرزقهما الذرية ال�ساحلة.

آل سنطلي وآل هارون يزفون محمد

أعظم وأبو لبن يحتفلون بـ "قران" رنيم ومحمد 

الرغيب" يحتفل بزواج نجله 

العواد يزف ابنته إلى أيمن  

المهندس عبدالقادر إلى عش الزوجية

مكة املكرمة - 
اأحمد الأحمدي

بكر  الــربــوي  احتفل 
حمـــمـــد �ـــســـنـــطـــلـــي، مــن 

مــنــ�ــســوبــي الــرئــا�ــســة الــعــامــة 
حفيده  بزفاف  �سابقا،  ال�سباب  لرعاية 

املهند�س حممد خالد �سنطلي، من من�سوبي 
م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي بالريا�س 
على ابنة عبدالعزيز عبدالرحمن اآل هارون، 
حفل  يف  املكرمة  مبكة  الأ�سرة  مبنزل  وذلك 
بــاركــوا  الــذيــن  الأهـــل  على  اقت�سر  بهيج،  
حممد  املهند�س  العري�س  ومتنى  للعري�س. 

اأن يوفقه الله حلياة 
كــلــهــا اأمــــل وتـــفـــاوؤل 

وبناء عائلة �سعيدة.
العري�س  جــد  واأعـــــرب 
فرحته  عـــن  �ــســنــطــلــي  بــكــر 
والأ�ـــــــســـــــرة الــــكــــرميــــة بــــــزواج 

العرو�سني يف هذه الليلة املباركة.
كما قدم والد العري�س النقيب خالد �سنطلي، 
الــ�ــســيــانــة مبنطقة  �ــســالح  مــنــ�ــســوبــي  مـــن 
من  لكل  وامتنانها  العائلة  �سكر  الريا�س 
بهذه  والتربيكات  التهاين  اأر�سل  اأو  ح�سر 

املنا�سبة الغالية.

جدة - البالد
ابنته  قران  بعقد  اأعظم  �سفيق  وهيب  احتفل 
اأبو لنب، وذلك  )رنيم( على حممد عبدالعزيز 
قاعات جدة لالحتفالت، بح�سور  اإحدى  يف 
املــال والأعــمــال ولفيف من  نخبة مــن رجــال 

الأهل والأ�سدقاء.
 ، الغامرة  �سعادته  عن  حممد  العري�س  وعرب 
الليلة،  هذه  عليه  اأمت  اأن  تعاىل،  الله  و�سكر 

عن  الكلمات  فيها  تعجز  ليلة  اإنــهــا   : وقـــال 
الأهل والأحبة  العطر مب�ساعر  الفرح  و�سف 
�سائال  الــ�ــســعــيــدة،  املنا�سبة  بــهــذه  املهنئني 
الذرية  ويرزقهما  وزوجته  يوفقه  اأن  املوىل 

ال�ساحلة.
للحا�سرين  بال�سكر  العرو�سني  والدا  وتقدم 
ال�سعادة  متمنيني  الفرحة  م�ساركتهما  على 

للجميع.

الطائف- البالد
احـــتـــفـــل يــحــيــى 
الرغيب،  حممد 
بـــــــــــزواج ابـــنـــه 
 ، " حمـمد "
القاعات  ِباإحدى 
و�سط  بالطائف، 
حــــ�ــــســــور عــــدد 
كــبــري مــن الأهـــل 
والأ�ـــــســـــدقـــــاء، 
ـــن بـــاركـــوا  ـــذي ال
ــبــة  ــا�ــس لـــهـــم املــن

ال�سعيدة.

�أخبارهم

ــن علي  اأ�ـــســـدر اأمــــني حمــافــظــة جـــدة �ــســالــح ب
�ــســراج  بــنــت  بتكليف" نـــدى  قـــــرارًا  الـــركـــي، 
الب�سرية  ــمــوارد  ــل ل عـــامـــًا  مـــديـــرًا  اليزيدي" 

بالأمانة.
"عن  ــدي  ــزي ــي " ال ـــت  واأعـــرب  

لأمــني  وتــقــديــرهــا  �سكرها 
ثقته،  على  جــدة  حمافظة 

�سائلة املوىل، عز وجل، 
اأداء  يف  يــوفــقــهــا  اأن 

مهامها اجلديدة.

ندى مديرا للموارد البشرية 

من  احلــيــدري،  حامد  �سامل  ماجد  احتفل 
مبنطقة  الــتــنــفــيــذيــة  املــحــكــمــة  مــنــ�ــســوبــي 

مبولودته  املــنــورة،  املــديــنــة 
اتفق  الــتــي  اجلـــديـــدة، 
ت�سميتها  على  وحرمه 
الله  جعلها  "مي�س".. 
مــن مــوالــيــد الــ�ــســعــادة 

وال�سالح.

ع�سو جروب "اجتماعنا بعد طول غياب" �سيدي 
مبارك العتيبي يعي�س هذه الأيام فرحة غامرة؛ 

العريف  عبدالعزيز،  ابنه  رزق  حيث 
بـــاإ�ـــســـارة احلـــر�ـــس الــوطــنــي 

ـــة الـــــريـــــا�ـــــس،  ـــطـــق مبـــن
الأ�ــســرة  يف  حفيد  بـــاأول 
�سيدي  اجلـــد  ــعــود(.  )�ــس

وعد الزمالء والأ�سدقاء 
بوليمة  والأحـــبـــاب 

�ستوية.

بعث اأ.د عبدالله املعطاين اأمني عام  جائزة لغة 
اأ�سحاب  ل�ستطالع  ا�ستبيانا  الكرمي  الــقــراآن 
ال�ساأن واملخت�سني والراأي لالإ�سهام يف تطوير 
م�ساريع وقف القراآن الكرمي ، ت�سمن عددا من 
ت�سميمها  مت  التي  الهادفة  الأكادميية  املحاور 

بــعــنــايــة فــائــقــة، ووجـــــد ال�ــســتــبــيــان 
ــــــــداًء اإيــــجــــابــــيــــة  اأ�ــــــــس

لدور  تعزيزا  وا�سعة؛ 
الــعــنــايــة  املــمــلــكــة يف 

بــالــوقــف الإ�ــســالمــي 
ــــمــــامــــهــــا  واهــــت

الله  بــكــتــاب 
الكرمي.

ميس يف منزل ماجد

سيدي يرزق بحفيده سعود

 د. املعطاني يستطلع التطوير

الشريف إلى القفص الذهبي
جدة - البالد

ــلــطــان دغــــري الــعــبــديل  ــل �ــس ــف احــت
ال�سريف، بزواجه من اإحدى الأ�سر 
عــدد من  و�ــســط ح�سور  الــكــرميــة، 
باركوا  الذين  والأقــــارب،  الأهـــايل 

للعرو�سني ومتنوا لهما ال�سعادة.
هذه  يف  �سلطان  العري�س  ومتنى 
حلياة  يوفقهما  اأن  املباركة  الليلة 

اأمــــل وتـــفـــاوؤل وبــنــاء عائلة  كــلــهــا 
�سعيدة.

خا�سة  تو�سف،  ل  فرحته  اأن  واأكد 
بوجود الأهل والأقارب والأ�سدقاء 
الذين �ساركوه فرحته، وقدم �سكره 
اأر�سل  اأو  ح�سر  من  لكل  وامتنانه 
املنا�سبة  بهذه  والتربيكات  التهاين 

الغالية.

عائلة آل سليم تحتفل بتخرج الدكتور محمد
اأبها - مرعي ع�سريي

الأعمال  رجل  يف  ممثلة  �سليم،  اآل  عائلة  احتفلت 
ظافر �سعيد اآل �سليم بتخرج ابنهم الدكتور حممد 
امللك خالد - طب وجراحة، وقد  ظافر يف جامعة 
ح�سر احلفل عدد من الوجهاء وامل�سائخ  والأقارب 
والأ�سدقاء، وقد اأقيم حفل خطابي و�سعبي بهذه 

املنا�سبة.
التخرج،  حممد  للدكتور  باركت  �سليم  اآل  عائلة   
متمنية له املزيد من النجاحات يف حياته العلمية 

والعملية؛ مبا يعود بالنفع عليه وعلى الوطن.
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الريا�ض - هاين الب�شر
مباريات   6 اجلمعة  اليوم  تقام 
دوري  من   19 اجلولة  حل�ساب 
ي�ست�سيف  حيث  ال�سلة؛  ممتاز 
35 نقطة الأهلي  الهالل املت�سدر بـ 

التا�سع بـ 25 نقطة.
 34 بـ  الن�سر  الو�سيف  ويلتقي 
نقطة الحتاد الثالث بـ 33 نقطة يف 

اأقوي مواجهات اجلولة.
 26 بـ  ال�سابع  الأن�سار  وي�ستقبل 
 20 11بر�سيد  الـ  النه�سة  نقطة، 
 26 بـ  الثامن  ال�سالم  نقطة. ويحل 
اخلام�س  الفتح  على  �سيفا  نقطة 
الـ  اأبها  وي�ست�سيف  نقطة.   28 بـ 
اأحد  نظريه  نقطة   18 بر�سيد   12

الرابع بــ 31 نقطة.

قمة تجمع النصر واالتحاد في ممتاز السلة

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�ض : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�شتقبل اعالناتكم على مدار ال�شاعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

أخضرنا خيال.. باقي 
خطوة على المونديال 

جدة - هالل �شلمان 
ت�شوير- عبدالعزيز املتعاين

كرر منتخبنا الوطني فوزه على �سقيقه العماين 
بني  جرى  الذي  اللقاء  يف  مقابل،  دون  بهدف 
اجلوهرة  ملعب  على  اأم�س  م�ساء  املنتخبني 
الت�سفيات  يف  ال�سابعة  اجلولة  �سمن  جدة  يف 
 2022 العامل  لكاأ�س  املوؤهلة  النهائية  الآ�سيوية 
�سدارته  معزًزا  ال�ساد�س،  فوزه  لي�سجل  بقطر، 

نحو  كبرية  خطوة  وحمقًقا  الثانية،  للمجموعة 
بلوغ املونديال.

انح�سر  ثم  الطرفني،  من  �سريعة  املباراة  بداأت 
على  حقيقية  خطورة  دون  املنت�سف  يف  اللعب 
مبكًرا  تغيريا  الأخ�سر  واأجرى مدرب  املرميني، 
هتان  ونزول  امل�ساب،  النجعي  �سامي  بخروج 

باهربي )د 31(.
يف  منتخبنا  جنح  الثاين،  ال�سوط  مطلع  ومع 

ت�سجيل هدف التقدم عن طريق فرا�س الربيكان 
اخليربي  بعبدالله  رينارد  زج  ثم   ،)48 )د 
الذي  املالكي  عبدالإله  مكان  ال�سهري  و�سالح 
ثم  )د 72(،  الربيكان  لالإ�سابة، وفرا�س  تعر�س 
لعب علي احل�سن مكان فهد املولد )د 91(، و�سد 
برباعة،  العلوي  اأر�سد  اأطلقها  قذيفة  العوي�س 
�سدارة  به  اأكد  الذي  الفوز  منتخبنا  ليحقق 

املجموعة الثانية بر�سيد 19 نقطة.

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

لتوا�سل  اأم�س؛   )0-2( ال�سني  �سيفتها  على  اليابان  فازت 
ترتيب  يف  الوطني  منتخبنا  خلف  الثاين  املركز  احتالل 
لكاأ�س  النهائية املوؤهلة  للت�سفيات الآ�سيوية  الثانية  املجموعة 
على  كبريا  فوزا  اأ�سرتاليا  منتخب  بقطر.وحقق   2022 العامل 
اأ�سرتاليا  منتخب  ويحل   .)0-4( بنتيجة  الفيتنامي  نظريه 
الت�سفيات  من  الثامنة  العماين يف اجلولة  �سيفا على نظريه 
يوم الثالثاء املقبل، فيما ت�ست�سيف اليابان ال�سقور اخل�سر. 
ويحتل منتخب اليابان املركز الثاين بر�سيد 15 نقطة بفارق 
نقطة واحدة عن اأ�سرتاليا، وتوقف ر�سيد ال�سني عند 5 نقاط 
يف املركز قبل الأخري، وظلت فيتنام يف املركز الأخري دون نقاط.

كرر فوزه على عمان وعزز صدارته بـ 19 نقطة
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وبالنظر اإىل الفرق، ف�سيد�سن فريق "مر�سيد�س 
املــو�ــســم  لــقــب  حـــامـــُل  كيو" الأملــــــاين  اإي  بــنــز 
اأي تغيري  العام احلايل دون  ال�سابع، مناف�سات 
�ستوفيل  البلجيكي  وب�سائقيه  الت�سكيلة،  يف 
والهولندي  املن�سرم،  املو�سم  بطل  فــانــدورن 
يف  الأول  املــركــز  على  احلا�سل  فــريــز،  دي  نــك 
ميّني  حيث   ،2021 الــدرعــيــة  فــورمــول  �سباق 
�سيما  ل  اللقب،  على  باحلفاظ  نف�سه  الفريق 
فريق  فيه  ي�سارك  الــذي  الأخــري  املو�سم  هذا  اأن 

كيو". اإي  بنز  "مر�سيد�س 
الأمريكي،  اأندريتي"  "اأفالن�س  فريق  ويبحث 
احلالية،  الن�سخة  يف  قوية  نتائج  حتقيق  عن 
حــيــث ي�سم كـــًا مــن الــريــطــاين الــ�ــســاب جــاك 
يف  �ساعد  اأجنـــح  لقب  على  احلــا�ــســل  ديــنــ�ــس، 
تــاريــخ الــبــطــولــة مــن حــيــث عـــدد مـــرات اعــتــاء 
اإ�سكيو،  اأوليفر  الأمريكي  جانب  اإىل  املن�سة، 

حامل لقب �سباقات "اإيندي ليت�س".
�سبورت"  اأوتو  بين�سكه  "دراغون  فريق  وياأمل 
الأمريكي يف حت�سني ظهوره يف املو�سم الثامن 
ا�ستعانته  بعد  وذلك  اإي،  فورمول  �سباقات  من 
�سائق  جيوفناري  اأنطونيو  الإيطايل  بخدمات 
اإىل  اإ�ــســافــًة  ال�سابق،   1 الــفــورمــول  مناف�سات 
حّقق  الــذي  كــامــارا،  �سيت  �سريجيو  الرازيلي 
اأف�سل مركز له يف �سباق الدرعية العام املا�سي 
عندما ح�سل على املرتبة الرابعة، فيما ا�ستطاع 
من  ــى  الأعــل الــعــدد  ت�سجيل  "دراغون"  فــريــق 
املو�سم  من  الفتتاحيتني  اجلولتني  يف  النقاط 
املا�سي، اأكرث مما ح�سده خال املوا�سم املا�سية 

يف فورمول اإي.
املو�سم  هذا  يف  الوحيد  الهندي  الفريق  واأظهر 
خال  الكبرية  قدراته  ري�سينغ"،  "ماهيندرا 
املــو�ــســم املــنــ�ــســرم، وميـــنـــي نــفــ�ــســه بــتــعــزيــز 
هذا  يف  جيدة  نتائج  على  للح�سول  اإمكانياته 
اأوليفر  الريطاين  وجــود  مع  خا�سًة  املو�سم، 
دامز"،  اإي  "ني�سان  من  حديثًا  املنتقل  رولنــد 
على  املت�سابقني  اأ�ــســرع  اأحــد  اأي�سًا  يــعــُدّ  ــذي  ال
مواطنه  رولنــد،  بجانب  �سيكون  فيما  احللبة، 
األيك�ساندر �سيمز بطل اجلولة الثانية يف �سباق 

فورمول اإي الدرعية 2019.
فريق  فهو  ال�سباق  يف  امل�ساركني  خام�س  اأمــا 
يجِر  مل  الذي  الريطاين،  ري�سينغ"  "اإينفجن 
ل  ف�سّ حيث  ال�سائقني،  ناحية  من  تعديات  اأي 
بطل  كا�سيدي  نيك  النيوزيلندي  على  العتماد 
جي  "�سوبر  و  الياباين"،  فــورمــول  "�سوبر 
تي" الذي قّدم اأداء قويًا على مدار العام، �سعد 
املك�سيك  يف  التتويج  من�سة  اإىل  اإثـــره  على 

فراينز  الهولندي روبن  اإىل  اإ�سافًة  ونيويورك، 
املتّوج باملركز الثاين يف الدرعية وموناكو خال 

العام املا�سي.
القمة  اإىل  بــالــعــودة  ال�سيني  الفريق  وي�سعى 
�سيما  ل  ت�سيتاه"،  اإ�ــس  "دي  فريق  عر  جمــددًا 
الفريق  نال  حيث  الإداريـــة،  الهيكلة  تغيري  بعد 
بفارق  املن�سرم،  العام  يف  الثالث  املركز  جائزة 

نقطة واحدة عن �ساحب املرتبة الثانية.
جان  الفرن�سي  من  كًا  ال�سيني  الفريق  وي�سم 
ــًة اإىل  ــاف اإيـــريـــك فـــرين الـــذي ميــلــك لــقــبــني، اإ�ــس
الفائز  كو�ستا،  دا  فيليك�س  اأنطونيو  الرتغايل 

 ،2018 عــام  اململكة  يف  الأول  الدرعية  ب�سباق 
حــيــث يــحــمــل الــ�ــســائــقــان خــــرًة يف �ــســبــاقــات 

الفورمول اإي متتد ل�سبع �سنوات.
والفريق ال�ساد�س يف هذه املناف�سة "نيو 333" 
�سباقات  يف  امل�ساركة  عن  ينقطع  مل  ال�سيني، 
البطولة منذ عام 2014، ويدخل املو�سم الثامن 
يعُدّ  الــذي  تــرييف،  اأوليفر  الريطاين  بال�سائق 
الذي  الوحيد  كونه  الفريق؛  يف  رئي�سًا  ع�سوًا 
فيما  الآن،  حتى  انطاقته  منذ  الفريق  مع  ظهر 
الريطاين  ال�سائق  ان�سمام   "333 "نيو  اأعلن 
الكهربائية  ال�سيارات  �سباقات  اإىل  تيكتوم  دان 

للمرة الأوىل، بعد 
اأن حّقق فوزين يف 

بطولة فورمول2.
ـــان، يـــطـــّل فــريــق  ـــاب ـــي ومــــن ال

الــدرعــيــة،  يف  دام�س"  اإي  "ني�سان 
من  القادم  غانرث  ماك�سيميليان  الأملــاين  وي�سّم 
ثنائيًة  بذلك  لي�سّكل  اأندريتي"،  "اأفالن�س  فريق 
بوميي  �سيبا�ستيان  الــ�ــســويــ�ــســري  مــع  ــًة  قــوي
فورمول  �سباقات  يف  م�ساركة  الأكرث  يعد  الذي 
فوزًا،   55 منها  حمققًا  �سباقًا،   356 بواقع  اإي، 
تعد  فيما  مــرة،   113 التتويج  من�سة  �سعد  كما 
ــرابــعــة لــه يف  مــ�ــســاركــة الأملـــــاين غــانــرث هــي ال
تدوين  ا�ستطاع  حيث  اإي،  فــورمــول  �سباقات 

انت�سار وحيد يف مدينة نيويورك الأمريكية.
هــذا  اإ�س"  �ــســي  تــي  "جاغوار  فــريــق  وي�سعى 
حيث  كــبــرية،  طــمــوحــات  حتقيق  اإىل  املــو�ــســم 
بريد  �سام  الريطاين  خدمات  على  كثريًا  يعّول 
احلا�سل على املركز الأول يف �سباق فورمول اإي 
النيوزيلندي  اإىل زميله  اإ�سافًة  الدرعية 2021، 
يف  الأوىل  للمرة  �ــســارك  الـــذي  اإيــفــانــز  ميت�س 
بذلك  حا�سًا   ،2016 عام  اإي  فورمول  �سباقات 
وهو  ال�سائقني،  نتائج  يف  الــرابــع  املــركــز  على 

اأعلى مركٍز ح�سل عليه حتى الآن.
فيما ي�سارك فريق "تاغ هوير بور�سه" بالثنائي 
لوتريير  واأنـــدريـــه  ويــرلــني،  با�سكال  الأملــــاين 
الأ�سا�سي لبور�سه وامل�سارك يف خم�سة  الع�سو 
موا�سم �سابقة يف فورمول اإي، كما اأنه حامل لقب 
�سباق "لو مان" خم�س مّرات، كما �سارك با�سكال 

ويرلني 
 17 يف 
منذ  �ــســبــاقــًا 

مـــ�ـــســـاركـــتـــه 
مــع  الأوىل 

ماهيندرا  فريق 
كما   ،2018 عــــام 

ــــا  ـــبـــاق روم �ـــســـهـــد �ـــس
لويرلني  الأبــــرز  املــ�ــســاركــة 

فيه  ح�سد  حيث  املا�سي،  املو�سم 
باملركز  لوتريير  ظفر  بينما  الثالث،  املركز 

الثاين يف فالن�سيا.
"روكيت  بـــ  فيتمثل  امل�ساركة،  الــفــرق  اآخــر  اأمــا 
فينتوري" امل�سارك بالفرن�سي اإدواردو مورتارا 
حيث  غرا�سي،  دي  لوكا�س  الرازيلي  وزميله 
ـــارا عــلــى 92 نــقــطــة يف املــو�ــســم  حــ�ــســل مـــورت
بينما  له،  بالن�سبة  الأجنح  يعد  والذي  املا�سي، 
يعد دي غرا�سي من اأف�سل ال�سائقني اإثر ح�سوله 
 796 وامتاكه   ،2017 عــام  البطولة  لقب  على 
تاريخه يف  اإجمالية و12 فوزًا على مدار  نقطة 

فورمول اإي.
�سلطان  بن  خالد  الأمــري  قــال  املنا�سبة،  وبهذه 
ال�سعودي  الحتـــاد  رئي�س  الفي�سل  العبدالله 
جمل�س  رئي�س  النارية  والــدراجــات  لل�سيارات 
"اأفخر  الــ�ــســعــوديــة:  املــحــركــات  �ــســركــة  اإدارة 
والثانية  الأوىل  للجولتني  اململكة  با�ست�سافة 
الدرعية،  يف  اإي  فــورمــول  �سباقات  مو�سم  من 
احت�سانها  خال  من  اأخــرى  �سابقة  حققت  التي 
كما  التوايل،  على  الثانية  للمرة  الليلي  لل�سباق 
اأننا من خال هذه ال�سل�سلة املميزة التي تن�سجم 
نوؤكد   ،2030 اململكة  روؤيــة  مع  مثالية  ب�سورة 
ونتطلع  ال�ــســتــدامــة،  مبفاهيم  الــتــام  التزامنا 
ال�سباقات، ونحن  اإىل م�ساهدة مو�سم �سّيق من 
على اأمت ال�ستعداد ل�ستقبال كافة اجلماهري من 

جميع اأنحاء العامل".
ــو الــرئــيــ�ــس  ــل ـــال جـــريي اإنــزيــري مـــن جــانــبــه، ق
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة تــطــويــر بـــوابـــة الــدرعــيــة: 
اإي  فورمول  �سباق  بعودة  اأرحب  اأن  "ي�سعدين 
اململكة،  يف  التوايل  على  الرابع  للعام  الدرعية 
والذي يعد اأحد اأهم الأحداث الريا�سية البارزة 
فر�سة  وميّثل  الريا�سية،  فعالياتنا  جــدول  يف 

لتكري�س  مثالية 
مــــكــــانــــة الــــدرعــــيــــة 
امل�ساة،  تهتم بحركة  م�ستقبلية  �سياحية  كوجهة 
مرتكزة بذلك على ما�سيها العريق والتاريخي. 
اإي  فــورمــول  ـــة  روؤي مب�ساركة  نفخر  اأنــنــا  كما 
يعتمد  م�ستقبل  على  والت�سجيع  لا�ستدامة 
الوعي  وزيــــادة  الكهربائية،  الــ�ــســيــارات  على 
تقليل  يف  وامل�ساهمة  امل�ستدامة  باملمار�سات 
النبعاثات الكربونية حول العامل، ومت�سوقون 

جدًا لهذا احلدث الريا�سي املميز.
تغيري قوانني "فورمول اإي الدرعية"

�ست�سهد هذه الن�سخة من �سباقات الفورمول اإي، 
التاأهل  وطريقة  القوانني،  م�ستوى  على  تغيريًا 
اأوىل  جولة  عــن  عــبــارة  �ستكون  التي  لل�سباق 
القيام  اإمكانية  �سائق  كل  من جمموعتني، متنح 
للفات  وقــت  اأ�ــســرع  لت�سجيل  عــدة؛  مبــحــاولٍت 
اأ�سرع  �سيحظى  حيث  �س،  املخ�سّ الوقت  خال 
فر�سة  جمموعة  كــل  �سمن  مت�سابقني  اأربــعــة 
املواجهة فيما بينهم، وفقًا لنظام خروج املغلوب 

من مناف�سات ربع ون�سف النهائي.
خط  عند  الأوىل  ال�سيارة  موقع  حتديد  و�سيتم 
بني  النهائية  املواجهة  نتائج  على  بناًء  البداية، 
بالنظر  املتبقية  املواقع  �ستحّدد  فيما  ال�سائقني، 
اإىل نتائج املواجهات الثنائية، اأو ال�سرعة الأكر 
التي  التاأهيلية  املرحلة  بح�سب  اللفات  بتجاوز 
القوانني  على  وبــنــاًء  ال�سائقون.  اإليها  ي�سل 
دقائق   10 اإ�سافة  تتم  اأن  املمكن  فمن  اجلديدة، 
وقــوع  حـــال  يف  اإي،  فـــورمـــول  �ــســبــاقــات  اإىل 
اأو رفع  اأمــان  �سيارة  اإىل تدخل  تــوؤدي  حــوادث 
خال  وذلــك  املــ�ــســار،  كامل  على  الأ�ــســفــر  العلم 
لفة  اإىل  اإ�ــســافــًة  دقيقة   45 ملــدة  قيا�سي  �سباق 

واحدة.

في نسخته الرابعة 
بمشاركة 22 متسابقاً..

للمرة الثانية.. السباق يقام تحت األضواء الكاشفة

انطالق سباق
"فورموال إي الدرعية 2022"

الفعاليات  من  العديد  الدرعية،  اإي  فورمول  �سباق  مناف�سات  خــال  �ستقام 
فنانون  فيها  ي�سارك  مو�سيقية،  حفلة  �سمنها  مــن  امل�ساحبة،  الرتفيهية 
اليوم  وذلــك  ديفيد(،  وكريج  جني،  ويكليف  بانت،  )جيم�س  وهــم:  عامليون 
 Two Doorذا �سكريبت( و( The Script اجلمعة، بينما حتيي فرقتا 
يعد  ال�سبت،  اآخر يوم غد  �سينما كلوب( حفًا  )تو دور   Cinema Club

الأول لهما يف اململكة.
قرية  بفعالية  ال�ستمتاع  تت�سمن  العامة،  الــدخــول  تذاكر  اأن  بالذكر  جدير 
فورمول اإي "األيانز اإي فيليدج" واحلفات املو�سيقية، وذلك بواقع 150 رياًل. 
اأما تذاكر فئة "جراند �ستاند" فتبلغ قيمتها 250 رياًل، وتتيح فر�سة متابعة 
ال�سباق من املدرجات املطّلة على حلبة الدرعية التاريخية املوجودة �سمن اأحد 
احل�سول  ميكنكم  كما  اليون�سكو،  لئحة  على  املدرجة  العاملي  الرتاث  مواقع 

.diriyah-eprix.com/ar :على التذاكر من خال املوقع الإلكرتوين

فعاليات ترفيهية

جدة- حممود العو�سي
ت�سهد الدرعية التاريخية اليوم اجلمعة وغًدا ال�سبت، انطاق مناف�سات املو�سم الثامن من بطولة العامل "اإي بي بي 
فيا فورمول اإي"،  وذلك باإقامة اجلولتني الأوىل والثانية من �سباق "فورمول اإي الدرعية 2022"، الذي يقام للمرة 

الرابعة يف اململكة، ليًا حتت الأ�سواء الكا�سفة.
و�سي�سارك يف الن�سخة احلالية من �سباق الدرعية 2022، الذي تنظمه وزارة الريا�سة بالتعاون مع الحتاد ال�سعودي 

الأمريكية،  املتحدة  والوليات  وفرن�سا،  الرازيل،  تتقدمها  دولة،   11 من  مت�سابقًا   22 النارية  والدراجات  لل�سيارات 
ونيوزيلندا.



جدة - البالد
حكاية  بطولة  على  عقدا  �سليم  مي  الفنانة  وقعت 
اأ�سد فوالد كار،  "حمامي نف�سه" اإخراج  من م�سل�سل 
اأحداثها  واملكون من 10 حلقات، كل حكاية تدور 
وم��ق��رر  ب��اأب��ط��ال خم��ت��ل��ف��ن،  يف حلقة واح����دة 
ع��ر���س��ه ع��ل��ى اأح���د امل��ن�����س��ات ال��رق��م��ي��ة خ��ال 
باقى  مع  التعاقد  املقرر  املقبلة، ومن  الفرتة 
لبدء  �سليم  مى  مع  احلكاية  يف  امل�ساركن 

ت�سوير خال االأيام املقبلة.
م����وؤخ����رًا، بطولة  ���س��ل��ي��م  م���ي  وق���دم���ت 
ميت"  نف�سك  "اعمل  ب��ع��ن��وان  ح��ك��اي��ة 
مل�سل�سل  ال��راب��ع  امل��و���س��م  ح��ك��اي��ات  م��ن 
عمرو  كتبه  ال��ذى  وق�سمتك"  "ن�سيبى 

ح��ازم  احلكاية  بطولة  يف  و���س��ارك  يا�سن،  حممود 
فهمى، حممد  اإيهاب  ليلى ح�سن،  �سمري، ميدوعادل، 
مهران، ريهام نبيل، واإخراج حممد اخلبريى، موؤكدة 
اأنها تفاجاأت بردود اأفعال قوية على ال�سخ�سية التى 
كبريا  جمهودا  بذلت  اأنها  الفتة  العمل،  خال  قدمتها 
دورها يف  ال�سكل واعتربت  بهذا  للخروج  العمل  يف 

احلكاية هو االأقرب لها.
"فيلم 200 جنيه" الذى �ساركت  وعر�ض ملى �سليم 
يف بطولته جمموعة كبرية من النجوم، وعلى راأ�سهم 
اآدم،  اأحمد  علوى،  ليلى  ال�سقا،  اأحمد  يون�ض،  اإ�سعاد 
بيومى  ال�����س��اوي،  خالد  رم���زي،  هانى  رزق،  اأح��م��د 
فوؤاد، غادة عادل، اأحمد ال�سعدين، وغريهم، وهو من 

تاأليف اأحمد عبدالله، واإخراج حممد اأمن.

مي سليم بطلة حكاية "محامي نفسه"

نصائح بتجنب الكافيين أثناء الحمل
جدة - البالد

ن�سحت مدينة امللك �سعود الطبية 
ال�سيدات، بتجنب تناول اأي اأطعمة اأو 
خال  الكافين  على  حتتوي  م�سروبات 
فرتتي احلمل والر�ساعة، وذلك للحفاظ على 

�سحة اجلنن.
واأو�سحت مدينة امللك �سعود الطبية، اأن اأية كمية من 

الكافين ميكن اأن تت�سبب يف تغيري منط نوم اجلنن 
اأو احلركة الطبيعية له، م�سيفة اأنه من االأف�سل جتنبه 

قدر االإمكان اأثناء احلمل والر�ساعة الطبيعية.
التوليد  الأط��ب��اء  االأمريكية  بالكلية  خ��رباء  واأ���س��ار 
الكمية  اأن  اإىل  �سابق،  وق��ت  يف  الن�ساء،  واأم��را���ض 
االآمنة عند احلوامل لتناول الكافين هي 200 مليغرام 

يوميًا.

األسبـوعية

اجلمعة 25 جمادى االآخرة 1443ه� املوافق 28 يناير 2022م ال�سنة 91 العدد 23558

املدينة املنورة- البالد
الثقافة  وزي��ر  فرحان  بن  عبدالله  بن  ب��در  االأم��ري  برعاية 
العا  ج��ائ��زة  اأعلنت  ال��ع��ا،  ملحافظة  امللكية  الهيئة  حمافظ 
يف  االفتتاحية،  ن�سختها  يف  الفائزين  عن  اأم�ض،  للت�سميم 
للت�سميم من بن 400 م�ساركة خ�سعت  ال�سعودي  املهرجان 
هم:  م�ساركن  �ستة  باجلائزة  التحكيم.وفاز  جلنة  ملراجعة 
ال�سورباجي،  ون��ور  رك��ن،  وا�ستديو  دوب�ض  ه��اري  ا�ستديو 
الر�سيد،  واجل��وه��رة  بعلبكي  وحممد  القا�سوف،  وط���ارق 
ونيكو كابا، ورمي ب�ساوري. واأو�سح  وزير الثقافة حمافظ 
يف  مهمة  خطوة  اجل��ائ��زة  اأن  العا،  ملحافظة  امللكية  الهيئة 
اأ�سا�سيتن  الثقافة والفنون؛ بو�سفهما ركيزتن  اإثراء حركة 
يف ا�سرتاتيجية الهيئة، لكي تكون العا وجهة ملهمة للفنانن 
والتخطيط  ال��ف��ن��ون  م��دي��رة  اأك����دت  وامل�����س��م��م��ن.ب��دوره��ا، 
االإبداعي نورة الدبل، اأن هذا االإ�سدار االأول اأظهر لنا القدرات 
اإىل  م�سرية  العامل،  وح��ول  اململكة  يف  املتواجدة  واملواهب 
احلكام  اإعجاب  العا  جائزة  يف  وامل�ساركات  امل�ساركن  نيل 

باأعمالهم التي اأظهرت جوهر العا للجمهور املعا�سر.

الريا�ض- البالد
جمع  مفتوًحا،  افرتا�سًيا  لقاًء  الب�سرية  الفنون  هيئة  عقدت 
فنانن وفنانات يف بداية م�سوارهم الفني ملناق�سة اأبرز الفر�ض 
لدى  الفعلي  االحتياج  فهم  بهدف  تواجههم،  التي  والتحديات 
الهيئة  ومبادرات  برامج  �سمولية  و�سمان  النا�سئن  الفنانن 

التي ت�سعى لتقدمي الفر�ض جلميع العاملن يف القطاع.
خلارطة  عامة  نظرًة  �سملت  متعددة  حم��اور  اللقاء  وتناول 
ونقا�ًسا  الب�سرية،  الفنون  هيئة  وم��ب��ادرات  لربامج  الطريق 
واأهمية  ال��ق��ط��اع،  يف  امل��م��ار���س��ن  اح��ت��ي��اج��ات  ح��ول  مفتوًحا 
الو�سول اإىل م�سادر تطوير املواهب وتقدمي الفر�ض للفنانن.
م�ساحات  وج��ود  اأهمية  اإىل  والفنانات  الفنانون  وتطرق 
جماالته  مبختلف  الفني  اإنتاجهم  تقدمي  لهم  تتيح  متنوعة 
ورف��ع  ق��درات��ه��م  تطوير  يف  ي�ساهم  مب��ا  للجمهور،  واأ�سكاله 
دورية مبختلف  لقاءات  الإقامة  اإ�سافة  الفني،  االإنتاج  م�ستوى 
مناطق اململكة، لبناء جمتمع فني يتيح للوجوه ال�سابة االلتقاء 
بيئة  ولتوفري  الكافية،  واخلربة  املعرفة  الكت�ساب  الفن  برواد 

تعاون مثالية بن العاملن يف القطاع.

الداير - البالد
ف��ت��ح��ت حم��اف��ظ��ة ال���داي���ر اأذرع���ه���ا ال���س��ت��ق��ب��ال ال��ك��رن��ف��ال 
"مهرجان  ال�سنوي  املجتمعي  واحل�سد  االأك��رب  اجلماهريي 
مبحا�سيل  يحتفي  التا�سع" الذي  ال�سعودي  اخلوالين  النّب 
ال�سعودي،  اخل��والين  ال��نب  اإن��ت��اج  يف  املتخ�س�سة  امل���زارع 
املنتج على  لهذا  ثقافية رئي�سة  الداير كعا�سمة  تزّينت  حيث 
مدار 8 موا�سم �سابقة.وي�سارك يف ن�سخة املهرجان احلالية 
150 مزرعة، يعر�ض اأ�سحابها جهد ال�سنن الذي رعى هذه 
النبتة يف ح�سانة الرتبة اخل�سبة، الإنتاج حبة كرزية املظهر 
لتاأخذ  كنفها،  من  واإخراجها  بن�سجها  م��رورًا  امل��ذاق،  حالية 
فرتة احلّمام ال�سم�سي، ثّم حم�سها وطحنها، لتكون بعد ذلك 
جاهزة الإكرام ال�سيف وتعديل املزاج واملفاخرة الثقافية على 
اجلهة  يف  القاطنة  الداير  حمافظة  وحتتّل  العامل.  م�ستوى 
اململكة  م�ستوى  على  االأول  املركز  ج��ازان،  ملنطقة  ال�سرقية 
يف عدد املزارع واأ�سجار النّب، حيث يبلغ عددها 994 مزرعة 
حتت�سن اأكرث من 218 األف �سجرة بّن، الإنتاج اأكرث من 600 

األف كيلو كل عام.

جائزة العال

بحث تحديات الفنانين 
والفنانات الشباب

كرنفال البن الخوالني
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النوم والضغوط النشاط اليومي نوعية الطعام وكميته عوامل 
3مؤثرة بالوزن 2 1

جدة - البال
من  ع��دد  ع��ن  ع��اج��ي��ة،  تغذية  اأخ�سائية  ك�سفت 
العوامل التي جتعل بع�ض االأ�سخا�ض ال يكت�سبون 
الطعام  مقدار  عن  النظر  بغ�ض  ال���وزن،  يف  زي��ادة 

الذي يح�سل عليه اجل�سم.
وق���ال���ت االأخ�����س��ائ��ي��ة ه��ب��ة ف�����وال، يف ب��رن��ام��ج 
عدم  يف  تاأثري  لها  اجلينية  العوامل  اإن  تلفزيوين، 
م�ساهمة  ت�ساهي  ال  بن�سبة  ولكن  ال���وزن،  زي���ادة 
مثل  عوامل،  هناك  اأن  موؤكدة  العوامل،  من  غريها 

حجم الن�ساط اليومي، ونوعية الطعام الذي يتناوله 
ال�سخ�ض وكميته، والنوم وال�سغوط، ت�سهم يف قلة 
يتناوله  الذي  الطعام  قيا�ًسا بحجم  املكت�سب  الوزن 

اجل�سم.
وبينت اأن هناك بع�ض االأمرا�ض توؤثر على زيادة 
الوزن، من بينها زيادة ن�ساط الغدة الدرقية، والتي 
وم�سكات  ل��ل��وزن،  االإن�����س��ان  اكت�ساب  على  ت��وؤث��ر 
من  وغ��ريه��ا  االمت�سا�ض،  مثل  اله�سمي  اجل��ه��از 

م�سكات الكبد والكلى والهرمونات.

7 عوامل تؤثر في زيادة ونقصان الوزن

لنغرسها 

albiladdailyalbiladdailyalbiladdailynewsalbiladdaily

ن���ّف���ذت اأم���ان���ة ال��ع��ا���س��م��ة امل��ق��د���س��ة وف��ري��ق 
"لنغر�سها" التطوعي مبادرة تطوعية، لزراعه 30 األف نبتة يف 

احلدائق العامة وامليادين مبكة املكرمة.
اخل�رضاء  امل�سطحات  زي��ادة  اإىل  تهُدف  املبادرة  اأن  الأم��ان��ة،  واأو�سحت 
وحت�سني البيئة؛ من خالل تكثيف زراعة النباتات مبختلف اأنواعها، ياأتي ذلك 

�سمن برنامج جودة احلياة املنبثق من اأهداف روؤية اململكة 2030م .

البالد -  وا�ض
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