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 صندوق االستثمارات العامة يتوسع عالميا 
�لريا�ض ـ �لبالد 

مكاتب  ثالثة  افتتاح  اأم�س   "ال�صندوق"  العامة  اال�صتثمارات  �صندوق  اأعلن 
وهونغ  ونيويورك  لندن  من  كلٍّ  اجلديدة" يف  "املكاتب  تابعة  ل�صركات  جديدة 

كونغ.
اإ�صرتاتيجيته  م�صتهدفات  حتقيق  ا�صتمرارية  مع  متا�صيًا  اخلطوة  هذه  وتاأتي 

ال�صندوق امل�صتقبلية وتفعياًل خلطط التو�صع على امل�صتوى العاملي.
وُيعد ال�صندوق م�صتثمًرا ن�صًطا يف العديد من القطاعات واالأعمال العاملية االأكرث 
ابتكاًرا يف مناطق اململكة املتحدة واأوروبا والواليات املتحدة واآ�صيا واأمريكا 
اجلنوبية. و�صت�صهم املكاتب اجلديدة يف متكني ال�صندوق من موا�صلة عمله مع 
�صركائه يف جميع اأنحاء العامل، واالإ�صهام يف دعم م�صاعي التحول يف االقت�صاد 

العاملي، ودفع عجلة التحول االقت�صادي للمملكة العربية ال�صعودية.
اخلببرات  من  العديد  ا�صتقطاب  العامة  اال�صتثمارات  �صندوق  ا�صتطاع  وقببد 
 40 من  اأكرث  ميثلون  الذين  املجاالت  خمتلف  يف  والعاملية  املحلية  والكفاءات 

جن�صية �صمن فريق عمله.
على  النمو  اإ�صرتاتيجية  حتقيق  اإطبببار  يف  اجلببديببدة  املكاتب  افتتاح  ويبباأتببي 
امل�صتوى العاملي، وتاأكيدًا على التزام ال�صندوق جتاه �صراكاته العاملية وتوجهها 
نحو اال�صتثمار يف القطاعات وال�صناعات وال�صركات التي �صت�صكل اقت�صادات 

امل�صتقبل.
فيه  يوا�صل  الذي  الوقت  يف  ياأتي  لل�صندوق  امل�صتمر  الببدويل  التو�صع  اأن  كما 

اإحراز التقدم يف اإطار اإ�صرتاتيجيته 2021 – 2025.
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 يشجع الشباب القتحام مجال الطبخ ويحلم بالوصول إلى العاملية 

الشيف عبود بن عفيف .. لمسات إبداعية في مجال الحلويات 

هجر الطب من أجل الخبز األحمر 

يف  كانت  درا�سة  اأول  قــال:  الطبخ  مع  بداياته  عن  �سوؤال   ويف 
التحقت  ا   واأي�سً  ، در�سته  ما  وطبقت  الطهي،  لفنون  اأكادميية 
بدرا�سة خا�سة منفردة ، اكت�سبت من خاللها  خربات من اأنا�س 
فاإنني  ،  اأطباق احللويات ، وذلك منذ فرتة ، وحاليا  اآخرين يف 

طاهي رئي�سي بق�سم املطبخ امل�سوؤول يف احلفالت.  
والكيك   احلــلــويــات  �سنع  ملــجــال  اخــتــيــاره     وعـــن 
فن  احللويات  من  النوع  هذا  لأن  قــال:  حتديدا 
واملجالت  ابــداع  وبــه  عالية  دقــة  اإىل  يحتاج 
فيه متعددة وبعد خم�س �سنوات من البحار 
اأف�سل  اأكــون من  باأن  الطبخ احلم  يف عامل 
اأعمل  واأن  النواحي،  جميع  من  ال�سيفات 
باإنتاج خمرجات جديدة، واأن اأ�سل اإىل 

العاملية.  
 وفيما يتعلق باملعوقات التي واجهته 
قال:  الطبخ  عامل  بداية دخوله  يف 
ــجــات الــتــي  ــت ــن هـــنـــاك بــعــ�ــس امل
نــ�ــســتــطــيــع الــتــعــديــل عــلــيــهــا اإن 
فيمكن  الأخــطــاء  بع�س  وجــدت 
لنا تعديلها ، وهنالك منتجات ل 

باإتالفها،  فنقوم  تعديلها  ن�ستطيع 
احللويات حتتاج دقة، والأهم اأن 
وتبتكر؛  تبدع  اأن  اأجــل  من  تعمل 
اإىل  يــحــتــاج  ـــجـــال  امل هــــذا  لأن 

الإبداع والتميز وال�سرب.  
الــذيــن دعــمــوه يف بداية  وعــن 
م�سواره قال: الأهل والأ�سدقاء 
جمايل  يف  الأ�سا�سي  الداعم  هم 

واطبخ يف منزيل للعائلة فقط. 
لديه  احللويات   اأطــبــاق  كانت  اإذا      وفيما 

هواية اأم درا�سة قال: هواية لأنها مبثابة �سغف. 

  
الو�سفات  بع�س  يف  قـــال:  الــو�ــســفــات  بع�س  مــع  تعامله   وعــن 
اأو  املــذكــورة  الو�سفة  بح�سب  واملــيــزان،  بــاجلــرام  معها  نتعامل 
ال�سيف  التزام  ال�سروري  ومن  املعيارية،  الأكــواب  اأو  املعتمدة 
باجلرامات التي يتم ذكرها يف  الو�سفة حتى يظهر املنتج ب�سكل 
مالئم كطعم و�سكل  كما اأنه   يجب الطالع على امل�سميات كاملة، 
وكذلك املنتجات وكيفية ا�ستخدامها؛ لأن كل �سيء له ا�ستخدامات 

متعددة.  
اأف�سل  قــال:  العاملية  احللويات  من  نوعًا  يف�سل  كــان  اذا   وعما 
احللويات الفرن�سية، واملطابخ العاملية والعربية ب�سكل عام، وقد 

�سبق يل اأن قدمت ور�س عمل وتدريب يف جمال الطبخ. 
الذي يعده قال:  نعم احيانا  اذا كان يتناول الطعام   وفيما 

اقوم بذلك. 
 وحول ايهما اكرث اتقانا للطبخ املراأة  اأم الرجل قال: الرجل؛ لأن 
الرجل يطبخ باإتقان، اأما املراأة فمن املمكن اأن تطبخ ب�سكل عادي 

كروتني معتاد.  
 وعن احالمه امل�ستقبلية وفيما اذا كان فكر يف ان�ساء مطبخ يخ�سه 

قال : 
 نعم، م�ستقباًل �سيكون لدي مطبخ، �سواء لالإنتاج اأو التدريب، لأنه 
�سعوديًا  �سيفًا  تخرج  مواقع  اأو  للتدريب،  موؤهلة  اأماكن  يوجد  ل 

ب�سفة فردية اأو ب�سفة �سركات اأو موؤ�س�سات كتعليم.  
  لكرثة اأماكن "احلال" واملتاجر املناف�سة يف هذا املجال وعن كيفية 
متيز ال�سخ�س يف جمال عمله قال: هذا املجال  يف ال�سعودية قليل 
جدًا، حيث اأن ال�سخ�س يتميز عن غريه باختيار النكهات واختيار 
اأ�سكال وت�ساميم خمتلفة مبتكرة مميزة وكدمج الألوان، وباأحجام 
وباأ�سكال معينة.   وبالن�سبة يل  اأقوم بذلك بح�سب الو�سفة، حيث 

اأن البدائل يف جمال احللويات م�ستويات خمتلفة .   
 وفيما اإذا كانت عالقته بالطبخ  تنتهي فور تقدميه  اأم ينتظر راأي 
النا�س قال: بالتاأكيد يتم اأخذ راأي النا�س من باب الت�سجيع، خا�سة 

حيث اأن النا�س اآراوؤهم خمتلفة، وهذا ال�سيء يحفزين اأكرث.  
  م�ستطردا اأن  جمال الطبخ موجود يف اجلامعات ال�سعودية، ولكن 
الدرا�سة غري كافية اإل باملمار�سة، فاملمار�سة تعلمك اأكرث، واملجال 
واملجال  ال�سعودي،  ال�سباب  يتطلب  وال�سوق  وخمتلف،  وا�سع 
الآن متاح ، وجمال الطبخ جمال رائع وجميل، ولكن كتكلفة تعترب 
وظيفي  كم�ستوى  مفتوح،  املجال  وبالعك�س  الدرا�سة   يف  عالية 

راق، ومن املمكن لل�سخ�س اأن  ي�سل للعاملية يف هذا املجال.
على  املقبلة  للعرو�س  يقدمها  اأن  ميكن  التي   الن�سيحة  وحــول    
الزواج قبل اأن تلتقي مع ال�سيف املتخ�س�س ب�سنع كيكات الزفاف 
قال: من املمكن اأن يتم اختيار الكيك ح�سب ت�سميم ولون الف�ستان؛ 
ال�سيف اجلديد يف  وان�سح  اأكرث،  اأنيقًا ومبهرًا  �سكله  يكون  لكي 
بداية حياته اأن يكثف الدرا�سة  واأن ي�ستمر ويوا�سل يف التطبيق 

العملي، واأن ي�سل للهدف الذي يحلم به.

واأو�سح اأن هذه ال�سنعة التي تعلمها من اأبيه قد 
احلرف  اإحــدى  وتعد  عاًما،   150 عمرها  جتــاوز 
اأنه  اإل  م�سقة،  من  بها  ما  ورغم  النادرة،  الرتاثية 
ال�سباب  من  للكثري  تعليمها  اإىل  وعمد  اأحبها  قد 

ال�سعوديني.
ــز الأحـــمـــر  الـــذي  ــربــيــع فـــوائـــد اخلــب وكــ�ــســف ال
بالكثري  مليء  اأنــه  مبيًنا  �سناعته،  يف  تخ�س�س 
والرب  التمر  على  لحتوائه  الغذائية  الفوائد  من 
اأنه  اإىل  اأ�سار  والنخالة وحبة الربكة والهيل، كما 
ا�ستخدام  دون  النخل  جــذوع  على  يعتمد  يــزال  ل 

وقود الغاز.
ر يف مقاديره   يذكر اأن هذا النوع من اخلبز ُيح�سّ
وو�سيلة اإعداده " التنور" من القمح والتمر واملاء 
ال�سوداء،  واحلبة  وال�سم�سم  والزعفران   والهيل 
والتخمري،  التمر  بتنقيع  التجهيز  عملية  وتــبــداأ 
ال�سوداء  احلبة  اإليها  وي�ساف  املكونات  فتعجن 
املوقد  الفخاري  التنور  يف  تو�سع  ثم  واحُلــلــوة 

بجذوع وكرب النخيل اأو غريه من احلطب.
ويف موا�سم رم�سان يزداد الطلب على هذا النوع 
واأدواتها من  الآلت احلديثة  فلم حتّد  من اخلبز، 
ولأن  التنور  خبز  لنوعية  وطلبها  النا�س  رغبة 
التمر يحر�س  نــوع  هــو  الأحــمــر  اخلــبــز  مــا مييز 
مــزارع  تنتجه  مــا  اأجـــود  اختيار  على  اخلــبــازون 

الأح�ساء من "اخلال�س" .
الأحمر  اخلبز  اإن  الغذية  خمت�سو  يقول 
وال�سحية  الــغــذائــيــة  الــنــاحــيــة  مــن  غــنــي 
يعتمد  لأنــه  الأخـــرى  املخبوزات  من  اأكــرث 
غذائية  مــواد  على  وحت�سريه  اإعـــداده  يف 
التمر"  ونقيع  الــرب،  طحني  هي:  اأ�سا�سية 
ماء التمر " الذي يتميز بارتفاع حمتواه من 
واحللوة،  ال�سوداء،  واحلبة  التمر،  �سكر 
غنية  عالية  غذائية  قيمة  تكّون  وجميعها 
ـــدهـــون والــ�ــســكــريــات  بــالــربوتــيــنــات وال
املُهّمة  الــغــذائــّيــة  العنا�سر  مــن  والــكــثــري 
هنية  الُدّ الأحما�س  وبالأخ�س  للج�سم، 
وفيتامني  الفوليك،  وحم�س  الأ�سا�سّية، 
وفيتامني  "ي"،  وفيتامني  ب،  املرَكّ "ب" 

"اأ".
كــمــا يــحــتــوي عــلــى الــكــثــري مــن الأمـــالح 
وظــائــف  ل�سّحة  ــة  ــرورّي ــ�ــسّ ال املــعــدنــّيــة 
الأعـــ�ـــســـاء كـــالـــّزنـــك، واملــنــغــنــيــ�ــســيــوم، 
والف�سفور،  واحلــديــد  والــبــوتــا�ــســيــوم، 
ُي�ساعد  الأك�سدة، حيث  واأي�سًا م�سادات 
لفرتاٍت  بال�ّسبع  عور  ال�ُسّ على  تناوله 
الألــيــاف  على  الــعــايل  لحتوائه  طويلٍة 

الغذائّية.

  جدة ـ جنود النهدي 
�سكل تطور مفهوم الطهي عامليًا اأهمية يف حياة ال�سعوب عرب الع�سور وبرزت من خاللها ثقافاتهم، فالطهي ق�سة بداأت ف�سولها قبل مئات اآلف ال�سنني، وت�سارعت 

ب�سكل مده�س يف الع�سر احلديث، وتداخلت فيها احتياجات الإن�سان الأ�سا�سية بالعلوم والقت�ساد والعمارة واملفاهيم الثقافية املختلفة.
ومبا اأن اململكة متتلك تنوعًا ثقافيًا وح�ساريًا وتنمويًا فقد حقق املطبخ ال�سعودي ح�سورًا يف املعار�س العاملية ل �سيما اأنه من اأكرث املطابخ تنوعًا يف دول ال�سرق 

الأو�سط نظرًا لت�ساع الرقعة اجلغرافية للمملكة وح�سب ثراء وتنوع املنتجات البحرية والزراعية واختالف العادات والتقاليد، اإىل جانب توافد املعتمرين واحلجاج 
طوال العام وانتعا�س قطاع ال�سياحة وكونها ملتقى للح�سارات الإن�سانية عرب التاريخ، ومن ال�سباب املتميزين يف عامل الطهي   ال�سيف "عبود بن عفيف"  الذي متيز 

باإعداد اأطباق احللويات ف�سنع لنف�سه من خاللها اإ�سم ذاع �سيته. 

الدمام ـ البالد 
اجته مواطن  �سعودي اإىل العمل يف �سناعة اخلبز، رغم اإنهاء درا�سته اجلامعية وتخرجه كم�ساعد طبيب، اإل اأنه ف�سل العمل يف مهنة والده التي اأحبها منذ اأن كان يف الثالثة ع�سرة من عمره. وقال  في�سل 

الربيع، ابن اأحد اأ�سهر اخلبازين يف مدينة الأح�ساء، اإنه كان يعي�س �سراًعا داخليًّا بني جمال درا�سته وبني مهنة اأبيه التي توارثها الأبناء عن الأجداد.

فيصل الربيع ..



مكة املكرمة ـ البالد 
الفي�صل  خالد  الأميير  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ن  د�صَّ
منطقة  اأميير  ال�صريفني  احلرمني  خييادم  م�صت�صار 
مكة املكرمة م�صاء اأم�س الأول احتفالت "غرفة مكة 
بح�صور  اإن�صائها،  على  عاًما   75 مبييرور  املكرمة" 
الدكتور ماجد  املكلَّف  الإعالم  التجارة وزير  وزير 
بن عبدالله الق�صبي، وذلك مبركز غرفة مكة املكرمة 
يف  فعاليات   5 ي�صهد  الذي  والفعاليات،  للمعار�س 
اأ�صحاب  افتتاحه، و�صط ح�صور  وقت واحد عقب 
احلكومية  اجلهات  وممثلي  وامل�صوؤولني  ال�صمو 

ورجال و�صيدات الأعمال.
وقال  وزير التجارة وزير الإعالم املكلَّف الدكتور 
ماجد بن عبدالله الق�صبي يف كلمته : اإنَّ اأهل مكة 
جمّدون وجمتهدون وب�ّصرها الله بالأمن، واملّكيون 
املنا�صبة  هيييذه  ويف  الييعييمييل،  يح�صنون  بطبعهم 
على  عاًما   75 مبييرور  مكة  غرفة  فيها  حتتفل  التي 
واملييوؤمتييرات  املعار�س  مركز  وتد�صني  تاأ�صي�صها 
ت�صابقوا  الذين  املوؤ�ص�صني  الييرواد  جيل  ن�صتذكر 
راأ�َس  كما  الله جميعا-  غرفتهم -رحمهم  يف خدمة 
اأجيال ت�صابقوا يف خدمة العمل التجاري،  الغرفة 
وهنيئا  العريق  الييتيياريييخ  هييذا  مكة  لغرفة  فهنيئا 

جتد  التي  الغالية  املنطقة  بهذه  اخلا�س  للقطاع 
امللكي  ال�صمو  �صاحب  ومتابعة  وحر�س  اهتمام 
احلرمني  خيييادم  م�صت�صار  الفي�صل  خييالييد  الأمييير 

ال�صريفني اأمر منطقة مكة املكرمة.
اإدارات  جمال�س  اأع�صاء  جلميع  �صكره  عن  واأعرب 
غرفة مكة املكرمة واأمانتها العامة على مدار الي75 
جلهودهم  الأعمال  قطاع  من�صوبي  وجلميع  عاما 
املت�صلة يف البناء والإجناز، وقال:" اإنني �صخ�صيا 
ف  نت�صرَّ الييتييجييارة  منظومة  يف  زمييالئييي  وجميع 

بخدمتهم دوما".
من جهته، اأكد رئي�س جمل�س اإدارة الغرفة التجارية 
متثل  الغرفة  اأن  كعكي  حممد  ه�صام  املكرمة  مبكة 
مبييرور  اليييييوم  وحتتفي  مكيا،  اقت�صاديا  �صرحا 
والأعمال  الإجنيييازات  من  الكثر  �صهدت  عامًا   75
اخلييالييدة بييهييدف دعييم القييتيي�ييصيياد الييوطيينييي عمومًا 

وجتارة اأم القرى خ�صو�صًا.
تزامًنا  اإن�صائها  ذكييرى  يف  نقف  نحن  ها  وقال:" 
ال�صامخ  لوطننا  التاأ�صي�س  بذكرى  احتفائنا  مع 
الرواد املخل�صني  وموؤ�ص�صيه م�صتذكرين معًا جيل 
لي�صل  الوطني  رح  ال�صَّ هذا  يف  بجد  عملوا  الذين 

اإىل ما و�صل اإليه اليوم".

الكويت ـ وا�س 
حتتفي دولة الكويت ال�صقيقة اليوم اجلمعة 25 فرباير 
الي  الي 61، والذكرى  الوطني  اليوم  2022م، مبنا�صبة 

31 على التحرير.
الكويت  دوليية  ال�صعودية  العربية  اململكة  وتيي�ييصييارك 
عالقات  جتمعهما  حيث  احتفالتها،  و�صعًبا  حكومًة 
اليييروؤى  وتطابق  الأخيييوة  ميين  ومتينة  اإ�صرتاتيجية 
واملواقف والتوجهات وامل�صالح القوية التي متتد اإىل 

عدة قرون.
مع  اململكة  يف  وال�صعبي  الر�صمي  التفاعل  ويييوؤكييد 
الحييتييفييالت الييكييويييتييييية عييمييق الييعييالقيية الأخيييويييية بني 
القيادتني، ويعك�س الروابط الجتماعية املتاأ�صلة بني 

ال�صعبني ال�صقيقني.
اإىل  تعود  التي  الكويتية  ال�صعودية  العالقات  ومتتاز 
اإحييداث  من  متكنت  بخ�صو�صية  عامًا   130 من  اأكيير 
جميع  يف  التعاون  �صملت  م�صرتها،  يف  نوعية  نقلة 
املييجييالت، الأمييير الييذي كييان اأحييد ثييميياره قيام جمل�س 
الييذي  املجل�س  ذلييك  العربية،  اخلليج  لييدول  التعاون 
امل�صرتك  اخلليجي  العمل  اإطييار  يف  للخليجيني  حقق 
على مدار م�صرته املباركة الكثر من الإجنازات نحو 
اأبناء  وطموحات  اآمييال  فيه  تتحقق  م�صرق  م�صتقبل 
ال�صعودية الكويتية  اخلليج ب�صورة عامة، فالعالقات 
امل�صرفة،  واملييواقييف  البطولة  ميين  ب�صفحات  تييزخيير 
فهي  البلدين،  قيادتي  بف�صل  ثم  الله،  بف�صل  وتاأتي 
ما�صية يف طريقها بخطوات واثقة ونظرة ثاقبة نحو 
م�صتقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين وال�صعبني 

ال�صقيقني.
وا�ييصييتييكييميياًل لييهييذه الييعييالقييات الييوطيييييدة؛ وثيييق خييادم 
اآل  عبدالعزيز  بيين  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلييرمييني 
مع  اأكييرب  ب�صكل  التعاون  روح   - الله  حفظه   - �صعود 
الأ�صقاء يف الكويت، حينما وافق جمل�س الوزراء يف 
جل�صته املنعقدة برئا�صته يف ذي القعدة 1439هي على 
حم�صر اإن�صاء جمل�س التن�صيق ال�صعودي الكويتي، ثم 
جرى التوقيع على املح�صر بعد 24 �صاعة من املوافقة 
العمل  دعم  بغية  الكويت،  يف  جرى  اجتماع  يف  عليه 
العمل اجلماعي  البلدين، وتعزيز  الثنائي املكثف بني 

امل�صرتك.
�صلمان  بن  الأمر حممد  امللكي  ال�صمو  وجدد �صاحب 
بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الدفاع - حفظه الله - هذه العالقات بزيارته يف 
لرت�صيخ  الكويت  لدولة  2018م  �صبتمرب  من  الثالث 
الييتيياريييخييييية والييوثيييييقيية بييني البلدين  الييعييالقييات  عييمييق 
التي  2021م  دي�صمرب  يف  زيييارتييه  تالها  ال�صقيقني، 
�صدر عنها بيان م�صرتك يوطد اأوجه التعاون املتبادل 
يف جمال ت�صجيع ال�صتثمار املبا�صر يف كال البلدين؛ 
على  والعمل  بينهما  املوقعة  التفاهم  ملذكرة  تفعياًل 
اجلهود  وتوحيد  ال�صتثماري  التبادل  الفر�س  تعزيز 
وتذليل العقبات وتوفر فر�س لال�صتثمار بني البلدين 
وال�صياحي  ال�صحي  كاملجال  مييتييعييددة؛  جمييالت  يف 
قطاع  يف  ل�صيما  الب�صرية،  والتنمية  الغذائي  والأمن 
جمالت  يف  التعاون  وكذلك  املييراأة،  ومتكني  ال�صباب 

التحول الرقمي والأمن ال�صيرباين.

3اجلمعة 24 رجب 1443هي املوافق 25 فرباير 2022م ال�صنة 91 العدد 23582 محلياتاألسبـوعية

القيادة تهنئ أمير دولة الكويت 
بذكرى اليوم الوطني 

الريا�س ـ البالد 
العزيز  عبد  بيين  �صلمان  املييلييك  ال�صريفني  احلييرمييني  خيييادم  بعث 
الأحمد  نييواف  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  تهنئة  برقية  �صعود،  اآل 
اجلابر ال�صباح، اأمر دولة الكويت، مبنا�صبة ذكرى اليوم 

الوطني لبالده.
واأطيب  التهاين  اأ�صدق  عن  املفدى،  امللك  واأعييرب 
التمنيات بال�صحة وال�صعادة ل�صموه، وحلكومة 
التقدم  اطييراد  ال�صقيق،  الكويت  دوليية  و�صعب 

البلدين  ي بالعالقات املتميزة التي تربط بني  الله  اأيده  ي  والزدهار.واأ�صاد 
ال�صقيقني، التي يحر�س اجلميع على تنميتها يف املجالت كافة.

كما بعث �صاحب ال�صمو امللكي الأمر حممد بن �صلمان بن عبد العزيز اآل 
�صعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة 
ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح، اأمر دولة الكويت، 
اأطيب  العهد، عن  لبالده. وعرب �صمو ويل  الوطني  اليوم  مبنا�صبة ذكرى 
التهاين واأ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�صعادة ل�صموه، وحلكومة 

و�صعب دولة الكويت ال�صقيق، املزيد من التقدم والزدهار.

كلمة

المشاريع اللوجستية
توا�صل اململكة تنفيذ ا�صرتاتيجيتها 
اليينييقييل  جميييييييالت  يف  اليييطيييميييوحييية 
مب�صروعات  اللوج�صتية  واخلدمات 
ال�صلة،  ذات  القطاعات  يف  �صخمة 
واليييتيييي تييعييزز الييييقييييدرات الييبيي�ييصييرييية 
امليي�ييصييافيية  واليييقيييييييمييية   ، واليييفييينييييييية 
 ، ال�صاملة  التنمية  يف  لإ�صهاماتها 
واأكييد  �صبق  التي  الأهيييداف  وحتقيق 
الأميير حممد  العهد  عليها �صمو ويل 
بييين �ييصييلييمييان ، حييفييظييه الييلييه ، خييالل 
اإطيييالقيييه ال�ييصييرتاتيييييجييييية الييوطيينييييية 
التي  اللوج�صتية،  واخلدمات  للنقل 
مركزًا  اململكة  مكانة  لرت�صيخ  تهدف 
قييارات  ثييالث  يربط  عامليًا  لوج�صتيًا 
وو�صائل  بخدمات  والرتقاء  كربى، 
اليينييقييل كييافيية، وتييعييزيييز الييتييكييامييل يف 
ميينييظييوميية اخليييدميييات الييلييوجيي�ييصييتييييية 
لدعم م�صرة  النقل احلديثة  واأمناط 

التنمية ال�صاملة يف اململكة.
 فييال�ييصييرتاتيييييجييييية تييتيي�ييصييميين حييزميية 
وا�ييصييعيية مييين امليي�ييصييروعييات الييكييربى 
لييلييبيينييييية الأ�يييصيييا�يييصييييييية واخلييييدمييييات 
املييتييقييدميية عييالييييية اجليييييودة يف هييذه 
امل�صتهدفات  لتمكني   ، الييقييطيياعييات 
واعتماد  والجتماعية،  القت�صادية 
العمل  لتعزيز  فاعلة  حوكمة  منيياذج 
اليينييقييل،  املييوؤ�ييصيي�ييصييي يف ميينييظييوميية 
والرتباط بالقت�صاد العاملي ، وذلك 
متقدمة  �صناعة  تاأ�صي�س  خييالل  ميين 
ومنوها  اللوج�صتية  اخلييدمييات  ميين 
اململكة  روؤييية  برامج  وفييق  امل�صتدام 
منظومة  بتعزيز  املتعلقة   ،2030
املييي�يييصيييارييييع اليييييرائيييييدة واخلييييدمييييات 
ال�صياحية التي بدورها ت�صهد حراكا 
من  الييكييثيير  يثمر    ، كييبييرا  تيينييمييويييا 
والجتماعية  القت�صادية  النتائج  
على  ذلك  وانعكا�س   ، العمل  وفر�س 
وال�صتدامة  القييتيي�ييصييادي  الزدهييييار 

التنموية ال�صاملة يف اأرجاء الوطن.

المملكة رائدة الخدمات الرقمية 
بالشرق األوسط وشمال أفريقيا  

الريا�س ـ البالد 
ال�صعودية،  العربية  اململكة  حققت 
املركز الأول يف جمال توفر اخلدمات 
ن�صج  موؤ�صر  يف  وتطورها  الرقمية 
اخلييدمييات احلييكييومييّييية الإلييكييرتونييييية 
واليينييّقيياليية اليي�ييصييادر ميين جليينيية الأمم 
والجتماعية  القت�صادية  املييتييحييدة 
التابعة  )الإ�يييصيييكيييوا(  اآ�ييصيييييا  لييغييربييي 

ملنظمة الأمم املتحدة.
ويقي�س املوؤ�صر مدى ن�صج اخلدمات 
احلييكييومييييية املييقييدميية عييرب الييبييوابييات 
الذكية،  والتطبيقات  الإلييكييرتونييييية 
وييييرّكيييز عييلييى 84 خيييدمييية حييكييومييييية 
لالأعمال  اأو  لالأفراد  �صواًء  �صرورية 
التعليم  اأهمها  متنوعة  قطاعات  يف 
وال�صياحة  والأعييمييال  واملييال  والعدل 
واليي�ييصييحيية والييداخييلييييية والإ�ييصييكييان 
البلدية والعمل وال�صوؤون  وال�صوؤون 

الجتماعية والبيئة.
وثّمن حمافظ هيئة احلكومة الرقمية 
ال�صويان،  حممد  بن  اأحمد  املهند�س 
الييدعييم الييكييبيير اليييذي تييقييدمييه الييقيييييادة 
الرقمية  احلكومة  ملنظومة  الر�صيدة 
اليييذي كييان لييه اأعييظييم الأثييير يف تفوق 
العاملية،  املييوؤ�ييصييرات  اأهييم  يف  اململكة 
تتويجًا  ياأتي  النجاح  هييذا  اأن  مبيًنا 
للتكامل والعمل امل�صرتك بني اجلهات 

الرقمي  التحول  لتحقيق  احلكومية 
روؤية  م�صتهدفات  كاإحدى  احلكومي 
تييقييدمي  خييييالل  مييين   ،2030 املييمييلييكيية 
خييييدمييييات حيييكيييومييييييية ميييتيييقيييدمييية عييرب 

البوابات الرقمية واحللول الذكية.
احلكومية  باخلدمات  املوؤ�صر  ويهتم 
الإليييكيييرتونييييييية وتيييطيييورهيييا ودورهييييا 
وحتقيق  احلييييياة  جييودة  حت�صني  يف 
ال�صتدامة ودعم ريادة الأعمال، وذلك 
تخت�س  اأ�صا�صية،  ركائز  ثييالث  وفييق 
وتييطييورهييا،  اخلييدميية  بييتييوفيير  الأوىل 
حيث ح�صلت اململكة يف هذه الركيزة 
بن�صبة  متقدمة  الأوىل  املرتبة  على 
الييركيييييزة  اأميييا   ،%16.7 بلغت  تييقييدم 
با�صتخدام  فتهتم  املوؤ�صر  يف  الثانية 
اخليييدمييية واليير�ييصييا عيينييهييا، واحييتييلييت 
اململكة املرتبة الثانية يف هذ الركيزة 
هذا  يف  ارتفاعًا  الييدول  اأكيير  لتكون 
بلغت  تقدم  بن�صبة  تقدمت  اإذ  املجال؛ 

.%29.5
املوؤ�صر  من  الثالثة  الركيزة  وتتعلق 
وحققت  اجلييمييهييور،  اإىل  بييالييو�ييصييول 
املييمييلييكيية يف هيييذه الييركيييييزة املييرتييبيية 
الييثييانييييية بيييارتيييفييياع عييين تييقييرييير عييام 
2020م بن�صبة 17.6%، لتحل اململكة 
الثاين يف املوؤ�صر بارتفاع  يف املركز 

بن�صبة %22.0.

كرم الفرق الفائزة لرواد األعمال من كافة أنحاء العالم 

 MIT فيصل بن سلمان يرعى ختام أعمال مسابقة منتدى 

تحتفي باليوم الوطني وذكرى التحرير.. 

الفيصل ُيدّشن احتفاالت "غرفة مكة " بمرور 75 عاًما على إنشائها

الكويت .. 61 عاماً من التطور لمستقبل مشرق

املدينة املنورة ـ البالد 
رعى �صاحب ال�صمو امللكي الأمر في�صل بن �صلمان بن عبدالعزيز 
�صمارت"  "�صتارت  مييوؤمتيير  حفل  امليينييورة،  املدينة  منطقة  اأمييير 
يف  النا�صئة  لل�صركات   MIT منتدى  وم�صابقة  لأعمال  اخلتامي 
امللكي  ال�صمو  �صاحب  بح�صور  وذلك  العربي،  والعامل  ال�صعودية 
الأمر �صعود بن خالد الفي�صل نائب اأمر املنطقة، والذي احت�صن 
فعالياته واأن�صطته امل�صاحبة مركز امللك �صلمان الدويل للموؤمترات 
ال�صعودية، وباب رزق  بتنظيم جمتمع جميل  املنورة،  املدينة  يف 

جميل، بالتعاون مع مركز التنمية القت�صادية باإمارة املنطقة.
واملتو�صطة  ال�صغرة  للمن�صاآت  العامة  الهيئة  حمافظ  واأو�صح 
املهند�س �صالح بن اإبراهيم الر�صيد، خالل كلمته، اأن اإطالق روؤية 
2030، اأ�صهمت بتحقيق اململكة للمركز الأول عامليًا يف اإ�صالحات 
ح�صب  الأعمال  ملمار�صي  ت�صهياًل  دولة   190 بني  من  الأعمال  بيئة 
الدويل،  البنك  ال�صادر عن  الأعمال 2020  �صهولة ممار�صة  تقرير 
 )NECI( وو�صول ترتيب اململكة يف موؤ�صر حالة ريادة الأعمال

احلكومة  ا�صتجابة  يف  الأوىل  املرتبة  وكذلك  الرابعة،  للمرتبة 
لتقرير  وفًقا  دوليية   44 بني  من  كييورونييا  جلائحة  الأعييمييال  ورواد 
ال�صتثمار  حجم  قيمة  لرتفاع  بالإ�صافة   ،2021/2020  GEM
 5 خييالل  ريييال  مليار   2.05 اإىل  ريييال  مليون   112 ميين  اجليييريء 
ال�صتثمار  حجم  يف  الثانية  املرتبة  بذلك  اململكة  لتحقق  �صنوات، 
اململكة يف منو  ترتيب  تقدم  اإىل  ُم�صرًا  اجلريء يف عام 2021، 
التناف�صية  تقرير  ح�صب  ال�صابع  املركز  اإىل  البتكارية  املن�صاآت 
واملتو�صطة  ال�صغرة  املن�صاآت  عييدد  ارتفاع  وا�صتمرار  العاملي، 
على الرغم من ظروف اجلائحة من 560 األف من�صاة اإىل 663 األف 

من�صاأة.
 وح�صدت الفرق الفائزة يف امل�صارات الثالثة  جوائز نقدية بلغت 
188 األف ريال �صعودي )50 األف دولر( للفائزين باملراكز الأوىل 
ح�صل  فيما  الجتماعية،  والريادة  النا�صئة  ال�صركات  م�صاري  يف 
الفائز باجلائزة الأوىل يف م�صار الأفكار على جائزة نقدية بلغت 
الفائزون  حت�صل  كما  دولر(،  األييف   15( �صعودي  ريييال   56.400

باملركز الثاين جلميع امل�صارات على  37،600 ريال �صعودي )10 
للمركز  املخ�ص�صة  اجلائزة  اإىل  بالإ�صافة  فائز،  لكل  دولر(  اآلف 
اآلف   5( �صعودي  ريال   18.800 بقيمة  امل�صارات  جلميع  الثالث 

دولر( لكل فائز.
عن  النا�صئة"  "ال�صركات  م�صار  يف  امل�صابقة  نتائج  واأ�ييصييفييرت 
"بانزو" من دولة الإمارات على املركز الأول، فيما  ح�صول فريق 
على  البحرين  مملكة  للخدمات" من  اإن  اأي  اإف  "اإي  فريق  ح�صل 

املركز الثاين.
منطقة  اأميير  عبدالعزيز  بيين  �صلمان  بيين  في�صل  الأمييير  �صهد  كما 
املدينة املنورة مرا�صم توقيع اتفاقية تعاون بني ال�صركة ال�صعودية 
لل�صناعات الأ�صا�صية )�صابك( والغرفة التجارية ال�صناعية باملدينة 
املنورة، ُتعنى بالإ�صهام يف زيادة املحتوى املحلي لتحقيق اأهداف 
روؤية اململكة 2030 الوطنية، وتطوير الكفاءات الوطنية وتوطني 
ال�صمو  �صاحب  بح�صور  وذلييك  املحلية،  ال�صركات  يف  الوظائف 

امللكي الأمر �صعود بن خالد الفي�صل نائب اأمر املنطقة.



وتتاألف اأر�صه من تربة خ�صنة من الرمال واحل�صى 
ومياه متدرجة الأعماق، كما يربز �صاطئ »ال�صلطانية« 
بني �صواطئ حقل ، ل�صيما ب�صكله الهاليل، واإمكانية 
ال�صباحة فيه، ل�صفاء مائه ونقائها، وتدرج  ممار�صة 

عمق املياه به حتى م�صافة 15 مرًتا.

 شاطيء الشريح 
يف اجلنوب من حقل يقع �صاطئ »ال�صريح« و�صاطئ 
البكر  ال�صياحية  »جزيرة الو�صل«، وهما من املواقع 
باملحافظة ، ويتميزان بطبيعتهما اجلميلة واأر�صهما 
والريا�صيات  ال�صباحة  ممار�صة  وميكن  امل�صتوية 
املائية املختلفة بهما، تزيدهما جمموعة من ال�صعاب 
مثاليني  موقعني  يجعلهما  مم��ا  ج��م��اًل،  امل��رج��ان��ي��ة 

ملمار�صة ريا�صة الغو�ص.
املق�صد  يعد  ال��ذي  عنم«  »اأم  �صاطئ  يقع  حقل  ويف 
التي  امل��ت��ن��زه��ات  اأق����دم  م��ن  ك��ون��ه  لل�صياح،  ال��دائ��م 
كثرية  اأع��داد  بزراعة  وميتاز  �صواطئها،  على  اأقيمت 
اإن�صاء  عرب  املفتوحة  امل�صاحات  وتوزيع  النخيل  من 
مالعب خا�صة لالأطفال ومظالت على امتداد ال�صاطئ 
وبع�ص املج�صمات اجلمالية، ويجد هذا املتنزه اإقبال 

�صديدًا من اأبناء املحافظة واملتنزهني.
اجلمال  ف��وق  وي��زي��ده��ا  حقل  حمافظة  مييز  ومم��ا 
جماًل وقوعها �صمن مدينة امل�صتقبل م�صروع »نيوم« 
مبا فيها من خ�صائ�ص بيئية وبحرية، ومنتج للطاقة 
البديلة وال�صم�صية التي ت�صهم يف خدمة العامل اأجمع، 

و�صريان املنطقة ال�صياحي حتقيقًا لروؤية 2030م. 

طبيعة خالبة 
تبوك  منطقة  يف  ال�صاحلية  »حقل«  مدينة  متتع  كما 
رملية  و���ص��واط��ئ  ف��ريوزي��ة  وم��ي��اه  خ��الب��ة  بطبيعة 
ملونة،  مرجانية  و�صعاب  اجلبال،  حتيطها  بي�صاء 
وال��زوار  ال�صائحني  متنح  �صاحرة،  معتدلة  واأج��واء 
اإىل  بالإ�صافة  املتعة وال�صتجمام،  جتربة فريدة من 

الأن�صطة البحرية املمتعة.

مياه قرمزية 
ال�صياحية  التجارب  من  بعدد  حقل  �صواطئ  تزخر 
مثل  املتنوعة  البحرية  الأن�صطة  بينها  من  املختلفة، 
والغو�ص  ال�صباحة  ممار�صة  اأو  ال��ق��وارب،  رك��وب 
ال�صافية،  القرمزية  املياه  ذي  ال�صلطانية  �صاطئ  يف 

اإىل  حقل،  مدينة  جنوب  كلم   42 نحو  يبعد  وال��ذي 
التي  املمتعة  ال�صياحية  الأن�صطة  من  العديد  جانب 
جزيرة  �صاطئ  زي��ارة  مثل  ال�صرتخاء،  على  تبعث 
اأو  ال��ب��ك��ر،  الطبيعة  بجمال  يتميز  ال���ذي  امل��و���ص��ل 
على  املميزة  اجل��ذب  مواقع  من  بالعديد  ال�صتمتاع 
اأو  البحرية،  بالدبابات  التجول  اأو  ال�صاطئ،  طول 

يف  واملتمثل  ال�صياحية،  املدينة  معامل  اأهم  م�صاهدة 
ا  اأي�صً املعروفة  جي«  »جورجيو�ص  ال�صفينة  حطام 
�صحن  �صفينة  وه���ي  ال�����ص��ع��ودي��ة«،  »ت��اي��ت��ن��ك  ب��ا���ص��م 
 43 نحو  قبل  املدينة  م��ن  بالقرب  غرقت  بريطانية 
عاًما، وحتديًدا يف عام 1978، ول تزال حتى اليوم 

ترقد ن�صف مغمورة يف مياه البحر الأحمر.

حديقة النخيل 
التجارب  اإىل  ت�صاف  التي  اأي�صا  املتنزهات  ومن 
ال�صياحية املميزة يف مدينة »حقل«، حديقة النخيل 
العقبة  خليج  ع��ل��ى  رائ��ع��ة  اإط�����اللت  ت��وف��ر  ال��ت��ي 
من  الكثري  فيها  وينت�صر  بها،  املحيطة  واملناطق 
اأ�صجار النخيل، واأماكن جللو�ص ال�صياح؛ لذلك تعد 

احلديقة مكاًنا منا�صًبا للرحالت العائلية والأطفال، 
بالإ�صافة اإىل متنزه الأمري فهد بن �صلطان البحري، 
اإذ  ون���ادرة؛  جميلة  طبيعية  مبناظر  يحظى  ال��ذي 
وامل�صطحات  امل��ائ��ي��ة  ال��ق��ن��وات  م��ن  ال��ك��ث��ري  ي�صم 
اخل�صراء وممرات امل�صاة واجلل�صات العائلية على 
ا متنزه  البحر، ومنطقة األعاب لالأطفال، وهناك اأي�صً
للممار�صة  اخلالبة  ب�صواطئه  يتميز  الذي  عنم،  اأم 
مدينة  زي���ارة  م��ن  يجعل  مم��ا  وال�صباحة  الغو�ص 
اأف��راد  لكافة  وممتعة  فريدة  �صياحية  جتربة  حقل، 

الأ�صرة.

اعتدال المناخ 
بها  احل��رارة  باعتدال  حقل  حمافظة  مناخ  يت�صف 
�صيفا ودفئها �صتاًء كما اأن الرطوبة تنعدم بها خالفا 
من  وهذه  الأخ��رى  ال�صاحلية  باملدن  حا�صل  هو  ملا 
وتتو�صح  حقل  حمافظة  بها  تت�صف  التي  ال�صفات 
واجلنوب  ال�صرق  اإىل  الواقعة  اجلبلية  املرتفعات 
�صتاءا  ابي�ص جميل  بو�صاح  املحافظة  من  ال�صرقي 
مبا  امل��رت��ف��ع��ات  ه��ذه  على  ال��ث��ل��وج  لت�صاقط  وذل���ك 
وميزة  واجل��م��ال  ال��روع��ة  من  مزيدا  عليها  ي�صفي 

ت�صاف ملزايا املحافظة العديدة.

 مقومات سياحية 
ي��ت��وف��ر يف حم��اف��ظ��ة ح��ق��ل ال��ع��دي��د م��ن امل��ق��وم��ات 
ال�صياحية ومنها على �صبيل املثال امل�صابح الطبيعية 
املرجانية  وال�صعب  ال�صاحل  ط��ول  على  املنت�صرة 
والكثبان  العقبة  خليج  �صواحل  بها  تنفرد  التي 
اخلالبة  املناظر  ذات  واله�صاب  واجلبال  الرملية 
وانعدام  البحر  وزرق��ة  النخيل  خ�صرة  وام��ت��زاج 

الرطوبة وهي �صفة تنفرد بها حمافظة حقل.
خليج  �صاحل  على  امل��وج��ودة  امل�صابح  اه��م  وم��ن 
العقبة ملحافظة حقل م�صبح القفيف وحقل واأم عنم 
وال�صريح  والو�صل  احلمي�صه  وم�صبح  وال�صبهان 
وال�����ص��ل��ط��ان��ي��ة وال��ب��اخ��رة وت��ع��ت��رب ح��ق��ل منتجعا 
واملناطق  ت��ب��وك  منطقة  لأه���ايل  �صتويا  �صياحيا 
ومن  ال�صيفية  ال�صياحة  اإىل  بالإ�صافة  امل��ج��اورة 
ال�صرف  هي  حقل  مبحافظة  ال�صتوية  املناطق  ابرز 
ال��ل��وز وع��ل��ق��ان واأب����و احلن�صان  وال��زي��ت��ه وج��ب��ل 
بكل  الأم��اك��ن  ه��ذه  اإىل  الو�صول  و،ميكن  والظهر 

ي�صر و�صهولة.

األسبـوعية4 اجلمعة 24 رجب 1443ه� املوافق 25 فرباير 2022م ال�صنة 91 العدد 23582 متابعات

غوص وسياحة
على مدار العام 

يبدع �صباب حمافظة حقل مع تفاوت اأعمارهم يف ريا�صتي الغو�ص وال�صيد التي تعتمد على املرونة واملهارة العالية، وذلك نظري ارتباطهم الكلي بالبحر الذي ي�صكن اأعماقهم، وي�صكل 
عن�صرا اأ�صا�صيا يف ن�صاأتهم. حيث جتدهم  على ال�صواطئ وهم يتقنون هذه الريا�صات البحرية مب�صتويات عالية رغم حداثة �صن البع�ص منهم، وا�صتمتاعهم الكبري بالبحر الذي ميتاز 

بتنوع اإحيائي اأ�صهم يف جعله وجهة مثالية ملحبي ريا�صة الغو�ص مبختلف خرباتهم. وتعد حمافظة حقل املتنزه الدائم لأهايل منطقة تبوك ملا متتاز به من اأجواء لطيفة ومعتدلة على مدار 
العام يوجد العديد من ال�صواطئ اجلاذبة واملميزة ك�صاطئ "بئر املا�صي" الذي يقبع على �صكل هاليل يحده من ال�صمال ل�صان �صغري ي�صيق باجتاه اجلنوب لقرتاب اجلبال من البحر.

حقل ـ البالد  

»أم عنم« أقدم المتنزهات ومقصد دائم للسياح



يولد  طبيعي  ���ش��ع��ور  ال��غ��رة  اأن  وا���ش��ت��ط��ردوا   
اأي  من  يغر  اأن  ميكن   �شخ�ص  وكل  الإن�شان  مع 
منه  اأك���ر  ن��اج��ح  اأو  ي�شبقه  حميطه  يف  �شخ�ص 
اأن معظم  اإىل  للكمال، لفتني  ي�شعى  منا  الكل  لأن 
من  املوظفني  م��ن  كبرا  ع��ددا  ت�شم   املوؤ�ش�شات 
خمتلف الطباع والعادات والتقاليد، وهذا له دور 
يف  الزمالء  بني  والغرة  املناف�شة  خلق  يف  كبر 
الإن�شان  عند  الداخلية  للحاجة  وانعكا�شا  العمل، 
الأف�شل  وت��ق��دمي  غ��ره  على  والتفوق  النمو  يف 
واملناف�شة  ب��ه،  والرت��ق��اء  العمل  م�شلحة  فيه  ملا 
العمل  يف  والإب���داع  التطوير  اإىل  تقود  ال�شريفة 
منها،  والتقليل  الآخرين  دون حماولة هدم جهود 
اأما اإذا اأخذت املناف�شة �شكل الغرة فمن �شاأن ذلك 
اأن ي�شر م�شلحة العمل، ويكبح الإبداع والرتقاء.

عدم الثقة 
الأخ�شائي الجتماعي عبد الله ال�شهري يقول اإن 
الغرة ال�شلبية �شلوك غر حممود وقد تكون اأحد 
الذي يعاين من  الإن�شان  ال�شخ�شية لدى  العيوب 
على  يركز  نف�شه ومن  ثقة يف  عدم  اأو  لديه  نق�ص 
اأن  وي��رى  نف�شه.  على  تركيزه  من  اأك��ر  الآخرين 
هذه ال�شفة تكون موجودة عند بع�ص الأ�شخا�ص 

مع اإمكانية �شبطها.
ال�شخ�ص  ت��ذك��ر  يف  يكمن  ع��الج��ه��ا  اأن  م�����ش��را 
لنف�شه باأنه �شخ�ص  مميز ول ي�شمح ان يدخل يف 

مقارنات مع اأ�شخا�ص اآخرين.
واأ�شاف »اأغلبنا قد يحدث لديه غرة ولكن بن�شب 
متفاوتة وهذا قد يكون من �شعفنا الإن�شاين ولكن 
�شبط  ي�شتطيع  والذي  والواعي  املتزن  ال�شخ�ص 
هذه الأمور من عدم الإجن��راف وراءها وذلك من 
خالل الرتكيز على ذاته وحتفيزه نف�شه وحماولة 

حتقيق ور�شم اأهدافه«.
مع �شرورة الرتكيز على كيفية التطوير من الذات 
والإجناز ب�شكل اأكرب بدل من جلد الذات باأن هناك 
الرجل  اأن  متيزا.مو�شحا  واأك��ر  اأف�شل  �شخ�شا 
واملراأة كالهما لديهما الغرة املر�شية  التي تعرب 
عن نق�ص يف ال�شخ�شية ولعالج ذلك وجب العمل 
�شقل   اإىل  الجت��اه  من  لب��د  حيث  لتفاديها  عليها 

املهارات.

شعور طبيعي 
توؤكد امل�شت�شارة النف�شية ندى الأطر�ص اأن الغرة 
ومن  الأوق��ات  بع�ص  يف  و�شحي  طبيعي  �شعور 
ب�شورة  والعمل  لالإنتاج  الفرد  تدفع  اأن  املمكن 

اأف�������ش���ل ل���و اأخ������ذت ���ش��ك��ل امل��ن��اف�����ش��ة 
ال�شريفة.

وح����ول اأ���ش��ب��اب ال���غ���رة يف 
العمل قالت: هناك  اأ�شباب 

���ش��خ�����ش��ي��ة ف��ق��د ي��ك��ون 
ال�����ش��خ�����ص ي��ع��اين 

من م�شاكل مثل 
الثقة  ع���دم 

بالنف�ص اأو رغبة يف �شيطرة والربوز على ح�شاب 
الآخرين، ثانيا اأ�شباب خا�شة بالعمل مثل اأن تكون 
بيئة العمل غر عادلة يف التعامل مع املوظفني يف 
لتعامل  ظاملة  بيئة  اأنها  اأو  والج���ازات  الرتقية 
يف  اأخرى  معاير  لها  بل  قدراتهم  ح�شب  املوظفني 

التعامل.

سمات الشخصية 
الغرة  اأن  م��وؤك��دة  ن��دى  امل�شت�شارة  وت�شتطرد  
يكون  اأن  املمكن  فمن  ال�شخ�شية  ب�شمات  مرتبطة 
اأن يكون  ال�شخ�ص فا�شال وغر مباٍل ومن املمكن 

فا�شال غيورا. 
اأنه من يعاين من بع�ص امل�شاكل النف�شية  م�شرة 

اله�شترية  ال�شخ�شية  ك��اأ���ش��ح��اب 
وغ��ي��اب ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����ص اأك����ر غ��رة 
مييلون  الناجحون  الأ�شخا�ص  بينما 
للتناف�ص. كما اأ�شارت اأن الرجال لديهم 
العمل  الن�شاء يف بيئة  اأكر من  غرة 
اأكرب من  التناف�ص  لديهم قوة يف  واأن 
وجود   مو�شحة  قولها  ح�شب  امل��راأة. 
الغرة  اأنانية م�شجعة على  بيئة عمل 
وت���رى اأن ذل���ك ي��زي��د م��ن الإن��ت��اج��ي��ة 
لنها  املوؤ�ش�شة  م�شلحة  يف  وي�شب 
لتحقيق  الآخ��ري��ن  م�شاعر  ت�شتخدم 

م�شاحلها يف حني تكون البيئة العادلة والوا�شحة 
امل��دح  ت�شتخدم  وال��ت��ي  العمل  اأدوار  ت��وزي��ع  يف 

للموظفني  اإدارت����ه����ا  اأث���ن���اء  وال���ث���ن���اء 
ال�شعور  م��ن  التقليل  يف  �شت�شاعد 
تكون  اأن  �شرورة  اىل  لفتة  بالغرة. 

بيئة العمل داعية للتناف�ص.

مهارات وقدرات 
م����ن ج���ان���ب���ه ي�����رى ال���دك���ت���ور حم��م��د 
واجتماعي  اأ�شري  م�شت�شار  العمري 
اأن ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��غ��رة ال��ذي يقع 
وترتبط   العمل  بيئة  يف  الزمالء  بني 
ب��اأ���ش��ب��اب م��ه��ن��ي��ة  ت���ع���رف ب��ال��غ��رة 

الغرة  وبني  بينها  التمييز  ميكن  وبهذا  املهنية، 
الف�شل  ي�شعب  ك��ان  واإن  ال�شخ�شية  اأو  الذاتية 
الدافع  اأن  موؤكدا  بالآخر.  منهما  كل  لتاأثر  بينهما 

اإىل  عام  ب�شكل  يعود  للغرة  الرئي�ص 
عدم ال�شعور بالأمن النف�شي والوعي 
والقدرات  املهارات  حيث  من  بالذات 

وال�شتعدادات.  
فيمكن  املهنية؛  ال��غ��رة  اأ���ش��ب��اب  اأم��ا   
من  الأ�شباب  من  جملة  اإىل  ارج��اع��ه  
�شواء  ال��ع��دل  بعدم  ال�شعور  اأه��م��ه��ا: 
كان حقيقة اأم وهم،  ومن ذلك التمييز 
اأ�شا�ص  على  مثال  ال��رتق��ي��ات  يف 
ع���اط���ف���ي غ����ر م��ه��ن��ي 

مما يولد الغرة لدى بقية 
النزعة  كذلك  الزمالء 
للموؤ�ش�شة  ال��ف��ردي��ة 
ب��روح  العمل  وع���دم 
ال��ف��ري��ق ت��ن��م��ي ل��دى 
امل����وظ����ف����ني ال���غ���رة 
املهنية، واأي�شًا �شعف 
ال�شخ�شية   امل���ه���ارات 
ل���دى امل��وظ��ف وع��دم 

قدرته على مناف�شة الزمالء يولد لديه الغرة.
ل  ب�شرية  طبيعة  اأ�شلها  يف  الغرة  اأن  مو�شحا 
يخلو منها فرد لكن عندما تتجاوز احلد الطبيعي  
الآخرين  قبل  الفرد  ل��ذات  هدم  معول  اإىل  تتحول 
لها  الطبيعية  ال��غ��رة  اأن  ال��ق��ول  ميكن  وب��ال��ت��ايل 
جانب ايجابي يف حتقيق التناف�ص املحمود الذي 
يحقق اأهداف املوؤ�ش�شة اأو حتى تطوير الفرد لذاته 

للح�شول على املهارات املطلوبة يف جمال عمله.
خا�شًا  لي�ص  بالغرة  ال�شعور  اأن  اإىل  لفت  كما 
يولد  بالإحباط  وال�شعور  الف�شل  ولكن  بالفا�شلني 
�شعورًا عدائيًا يظهر يف �شورة غرة وح�شد تتخذ 
ال�شخ�شي  اجلانب  اإىل  ت�شل  قد  متعددة  �شورًا 
احلكومية  للموؤ�ش�شات  ينبغي  ولذلك  املهني.  اأو 
لأن  وق��وع��ه  قبل  الأم���ر  لهذا  تتنبه  اأن  واخلا�شة 
ويعطل  املهني  باملجتمع  ي�شر  قد  الف�شل  انتقام 

الإنتاج  ويوؤثر على  العميل وامل�شتفيد.

عوامل وراثية 
اأكر غرة  الرجال  كان  اإذا  ما  وحول 
من الن�شاء قال: الواقع  اأن الدرا�شات 
يف هذا املجال مت�شاربة اإىل حد كبر 
يف ترجيح اأحد اجلانبني، والذي اأميل 
يعزى  وا�شح  فرق  يوجد  ل  اأن��ه  اإليه 
الوراثية  العوامل  ، واإمن��ا   ذل��ك   اإىل 
وال��ت��ن�����ش��ئ��ة الج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ب��ي��ئ��ة 
ال�شخ�شية  واجل����وان����ب  امل��ح��ي��ط��ة  
عالوة  ام��راأة  اأو  رجال  للفرد  املختلفة 
على الأ�شباب املتعلقة بالعمل والتي حتدد قوة اأو 

�شعف  دوافع الغرة املهنية لديه.
ال��زم��الء  ل��رتوي�����ص غ��رة  ال�شبل  اأف�����ش��ل  وح���ول 
يف ال��ع��م��ل اأ����ش���اف: ه��ن��اك اأ���ش��ب��اب 
توخي  وم��ن��ه��ا  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة:  تتعلق 
ال��ع��دل وال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��وظ��ف��ني على 
مقننة  اإداري��ة  مهنية  ومعاير  اأ�ش�ص 
تتعلق  واأ�شباب  للجميع،  ووا�شحة 
املوظف  مقارنة  ع��دم  منها:  ب��الأف��راد 
قيا�ص  ميكنه  واإمن����ا  ب��غ��ره؛  نف�شه 
باأهدافه  عدمه  من  وجناحه  مهاراته 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة واأه�������داف امل��وؤ���ش�����ش��ة، 
اأ�شباب غرته  واأي�شا حماولة حتديد 
للزمالء  واملهني  النف�شي  الدعم  تقدمي  ملعاجلتها، 
التفكر  بالإيجابية يف  الغرة، والتحلي  يحد من 
كل  الفريق  ب��روح  والعمل  والتنفيذ  والتخطيط 
اليجابية وواأد  تعزيز  ي�شهم يف  ذلك 

الغرة.

تحجيم النجاح 
م��دي��ر ���ش��اب��ق لإح����دى ال�����ش��رك��ات يف 
ال��ع��ا���ش��م��ة ال���ري���ا����ص ق����ال :ال���غ���رة 
اإيجابية  وغرة  �شلبية  نوعان:غرة 
تكون  قد  اأ�شباب  لها  ال�شلبية  الغرة 
البع�ص  ع��ن��د  �شخ�شي  م��ن�����ش��اأ  ذات 
ف��ت��ج��ده ي��غ��ر م��ن جن���اح الآخ���ري���ن ، 
اإليها يف العمل  واملكانة التي و�شلوا 
، يف الوقت الذي يكتفي هو فيه بالنتقاد وحتجيم 
خطوة  ب��اأي��ة  ه��و  ي��ب��ادر  اأن  دون  زم��الئ��ه  جن���اح 
اإيجابية حت�شب له اأو غرة ناجتة عن �شوء اإدارة 
امل�شوؤول للموظفني يف املن�شاأة ، اإما بعدم تطبيق 
اأو  املنظمة  من�شوبي  مع  املعاملة  العدالة يف  مبداأ 
واإهمال  العمل  ت�شير  يف  ال�شللية  على  العتماد 

موظفني قد يكونون اأكر كفاءة واإنتاجية.
الإيجابية فهي ذلك النوع اأم��������������ا ال������غ������رة 

تدفع  التي  ال��غ��رة  م��ن 
العمل  يف  امل��ق�����ش��ري��ن 
وامل���وظ���ف���ني امل��ب��ت��دئ��ني 
ل�����الق�����ت�����داء ب���زم���الئ���ه���م 
معهم  والتناف�ص  الناجحني 
املن�شاأة  اأه��داف  لتحقيق  بقوة 
ال��ت��ي  امل��ك��ان��ة  اإىل  وال���و����ش���ول 

يتطلعون اإليها.
دور  يبقى  النهاية  »يف  وتابع 
حتويل  يف  مهما  املنظمة  قائد 
الناجت  وال�شراع  ال�شلبية  الغرة 
�شحي  ت��ن��اف�����ص  ���ش��اح��ة  اإىل  ع��ن��ه��ا 
وبيئة عمل منتجة بتاليف كل الأ�شباب 
امل���وؤدي���ة ع���ادة اإىل ���ش��ي��وع ال��غ��رة غر 
احلميدة التي تكون حجر عرة يف �شبيل 

تطوير املن�شاة وحتقيق اأهدافها«.
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بسبب المنافسة على المراكز واإلنجازات واهتمام المسؤولين

الغيرة المهنية..  جمر تحت الرماد
 تعد الغرة املهنية م�شكلة يواجهها الكثر من الأ�شخا�ص. وقد توؤثر على ادائهم وعلى ان�شجامهم مع املحيط املهني. وقد تن�شاأ ب�شبب التفوق والتميز او اأو احل�شول على ترقية او مديح امل�شوؤولني املتوا�شل. لكن احلل لي�ص 

ترك العمل بل التعامل مع غرة الزمالء بذكاء والعمل على اطفائها وك�شب ود اجلميع وتوفر اجواء عمل ايجابية ت�شاعد اجلميع على حتقيق النجاح.    واأكد خمت�شون اأن غرة الزمالء يف مكان العمل  لي�شت امرًا غريبًا. فهي 
�شائعة يف كل املجالت والبلدان. ويكون �شببها عادة املناف�شة على املراكز والجنازات واهتمام امل�شوؤولني. ورغم هذا ميكن تفادي انعاكا�شاتها ال�شلبية على النف�شية والداء بالنتباه اىل بع�ص الن�شائح ، هذا النوع من الغرة  

قد تاأخذ اأوجهًا خمتلفة اأو تو�شيفات لطيفة كالإعجاب، واملناف�شة قد ت�شل يف ذروتها اإىل احل�شد اأي تتحول اإىل �شر طائ�ص ل يعرف حدودًا.

البالد ـ مها عواوده 

تدفع الفرد لإلنتاج لو أخذت شكل المنافسة الشريفة

معاناة من
القلق والخوف  
من  ال��غ��ي��ور  خ�ص  ال�شَّ ُي��ع��اين 
ة  �شلبيَّ وم�شاعر  وخ��وف  قلق 
معظم  يق�شي  ��ه  لأنَّ ذلك  دائمة؛ 
وق���ت���ه يف م��ت��اب��ع��ة وم��راق��ب��ة 
بهم،  نف�شه  وم��ق��ارن��ة  زم��الئ��ه، 
وق����د مي��ت��ع�����ص وي��غ�����ش��ب من 
يف�شلوا،  اأن  ويتمنَّى  جناحهم 
والكاآبة  بالإحباط  ُي�شاب  وقد 
واأنَّهم  منهم  اأق��لُّ  ه  باأنَّ ل�شعوره 
اأف�شل منه، فيرتاجع عمله لأنَّه 
��ز يف اإجن����ازات الآخ��ري��ن  ُي��ركِّ
اإ�شافة  اإجن��ازات��ه،  يف  ولي�ص 
خ�ص  فال�شَّ زم��الئ��ه،  خل�����ش��ارة 
بطبيعة  مكروه  اإن�شان  الغيور 
�شلبًا  ينعك�ص  هذا  وكل  احلال. 
��ى  ��ة وح��تَّ ع��ل��ى ح��ي��ات��ه امل��ه��ن��يَّ
هذه  كل  �شينقل  ��ه  لأنَّ العائليَّة؛ 

لبيَّة للبيت. اقة ال�شَّ الطَّ
املهنيَّة  ال��غ��رة  م��ن  للتَّخلُّ�ص   
ي���ل���ي: م���ن اأوىل  ُي��ن�����ش��ح مب���ا 
الغرة  من  التَّخلُّ�ص  خطوات 
الن�شان  ي��ع��رتف  اأن  ��ة،  امل��ه��ن��يَّ
�����ه ���ش��خ�����ص غ��ي��ور،  ل��ن��ف�����ش��ه اأنَّ
يعرف  نف�شه حوارًا  مع  ويفتح 

به اأ�شباب غرته من زمالئه.
من اأخطر ما قد يقع فيه الإن�شان 
نف�شه  املقارنة، مثل مقارنة  هو 
م���ع الآخ�����ري�����ن، وم���ق���ارن���ة ما 
ينق�شه  وم��ا  الآخ���رون  ميتلكه 
كيز على اإجنازاتهم؛  هو، والرتَّ
على  ك��ي��ز  ب��ال��رتَّ وق��ت��ه  فيق�شي 
كيز على  الآخرين، بدًل من الرتَّ
نف�شه وعلى تطويرها، وُي�شاب 
راقب  فمن  والإحباط؛  بالتَّعب 

ًا. النَّا�ص مات همَّ
���ق���ة  ف�������ش���ال ع������ن  ت���ع���زي���ز ال���ثِّ
��ق��ة  ��ف�����ص:ح��ي��ث ت��ع��د ال��ثِّ ب��ال��نَّ
يف  ل  الأوَّ فاع  الدِّ خط  بالنف�ص 
اأنواعها،  بكل  الغرة  مواجهة 
يكون  فعندما  منها،  واملهنيَّة 
الإن�شان واثقًا من نف�شه، يعرف 
اأين  واإىل  الآن  هو  اأي��ن  متامًا 
يعنيه  ول  ���ش��ي�����ش��ل،  وك���ي���ف 
عليه،  يح�شلون  وما  الآخ��رون 
موا عليه لن يتاأثَّر لأنَّه  ولو تقدَّ
ق��درات��ه  واث���ٌق م��ن نف�شه وم��ن 
فر�شته  على  �شيح�شل  ����ه  واأنَّ

بالوقت املُنا�شب له.
ب�شعور  الإن�شان  ي�شعر  عندما 
داخ��ل��ه،  اإىل  ي��ت�����ش��لَّ��ل  ال���غ���رة 
زمالئه،  م�شاعدة  اإىل  فلُي�شارع 
وت���ق���دمي ال���ع���ون ل���ه���م، ف��ه��ذه 
امل�شاعر الإيجابيَّة ُتلغي �شعور 
ي�شعر  وجتعله  ل��دي��ه،  ال��غ��رة 
اأن ي��ك��ون ���ش��ب��ب��ًا يف  ب�����ش��ع��ادة 

جناح غره.
وح��ت��ى ي��ت��خ��لَّ�����ص م���ن ال��غ��رة 
ن نف�شه  عمومًا، يجب اأن ُيح�شِّ
نف�شه،  ع��ن  ���ش��ا  وال��رِّ بالقناعة 
املُتعافني  الأُن���ا����ص  يف  ر  فال�شِّ
��ًا م��ن ال��غ��رة وغ��ره��ا،  ن��ف�����ش��يَّ
���ش��ا عن  ����ه����م ����ش���ع���روا ب��ال��رِّ اأنَّ
عادة  ال�شَّ اأنَّ  واأدرك��وا  اأنف�شهم، 
لديك  ومبا  بحياتك  ت�شتمع  اأن 
دون مقارنتها مبا لدى الآخرين 
حياتك،  لتح�شني  عي  ال�شَّ م��ع 
اأنَّ كل �شخ�ص  والإميان بفكرة 

�شيح�شل على ما ُيريد.

عبداهلل الشهري

ندى األطرش

صقل المهارات 
لتفادي المقارنة

مع اآلخرين 

عندما تتجاوز الحد 
الطبيعي  تتحول إلى 

معول هدم

ضرورة التركيز
على كيفية

التطوير واإلنجاز

محمد العمري
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الباحة.. سلة غذاء وخيرات مستدامة

 الباحة- البالد
 تنوع املحا�سيل الزراعية مبنطقة 
ــبــهــا �ــســمــة وقــيــمــة  الـــبـــاحـــة اأكــ�ــس
ـــزراعـــي  مــ�ــســافــة يف اجلـــانـــب ال
وخ�سوبة  ت�ساري�سها  وبف�سل 
مدار  على  بخرياتها  جتود  تربتها 
مــزارع  وتنتج  الأربــعــة.  الف�سول 
الباحة املنت�سرة يف اأغلب اأوديتها 
وبــيــدة،  مع�سوقة،  اأوديـــة  ومنها 
وفــيــق، وقـــوب، وتــربــة، ونـــاوان، 

باملنطقة  الزراعية  املحا�سيل  معظم 
مــثــل الــعــنــب والـــرمـــان والــتــن واملــ�ــســمــ�ــش واخلـــوخ 
البجلي واملوز  والبخارى واملاجنو واجلوافة واللوز 
وال�سفرجل   " الرب�سومي   " ال�سوكي  والتن  والتفاح 
والتوت، واأ�سهر ما تنتجه الباحة من احلبوب الزراعية 
والعد�ش  والــدخــن  وال�سعري  والقمح  البي�ساء  ــذرة  ال
جانب  اإىل  اأنــواعــهــا،  بجميع  واخلــ�ــســار  وال�سم�سم، 
والريحان  واحلــبــق  النعناع  مثل  العطرية  النباتات 

والكادي والبعيرثان.
 وتبدو الأودية مبدرجاتها الزراعية يف لوحة طبيعية 

جذابة، اإذ يعتمد بع�ش املزارعن على 
املدرجات الزراعية لكونها حتافظ على 
يتم  فيما  ا�ستهالكه،   مــن  وتقلل  املــاء 
من  الزراعية  املحا�سيل  هذه  ت�سويق 
قبل املزارعن يف الأ�سواق املحلية يف 
الأ�ــســواق  ويف  ومــراكــزهــا،  املحافظة 
القريبة من منطقة مكة املكرمة وغريها 
املعرو�ش  يغطي  حيث  املــنــاطــق  مــن 

الطلب املحلي يف املحافظة.
اآل  عبا�ش  بــن  �سالح  الــدكــتــور  يو�سح   

الزيتون  باإنتاج  التي تهتم  املزارع  اإحدى  حافظ، مالك 

على  بهر  مركز  يف  مربع  مرت  األــف   150 م�ساحة  على 
طريق العقيق ، اأن زراعة اأ�سجار الزيتون تبداأ بغر�ش 

�سنوات  ثــالث  اإىل  �سنة  من  اأعمارها  تــرتاوح  �ستالت 
مع ترك م�سافة بن كل �سجرة واأخرى مبقدار 4 اأمتار 
خم�ش  بعد  الأ�ــســجــار  معظم  يف  اإنــتــاج  اأول  ويــاأتــي   ،
الذي  املكثف  بالزيتون  يعرف  ما  با�ستثناء  �سنوات، 
يف  العالية  والــكــثــافــة  امل�ستقيم  ب�سكل  منــوه  ميــيــزه 
املزرعة حتت�سن 22  اأن  اإىل  الإنتاج عن غريه، م�سريًا 

�سنفًا من الزيتون .
ومير اإنتاج زيت الزيتون يف املزرعة بعدة مراحل فبعد 
جنيه يتم غ�سله وتنظيفه ، ومن ثم عجنه و�سوًل ملرحلة 
 ، الزيت وت�سفيته وتعبئته  املياه واملخلفات عن  ف�سل 
باملزرعة  اخلا�ش  املتجر  يف  النهائي  املنتج  وي�سوق 

خملفات  من  لال�ستفادة  نظام  املزرعة  يف  ُيتبع  ،فيما 
الزيتون يف اإنتاج الأ�سمدة والإعالف للحيوانات .

وحتت�سن املزرعة العديد من الأ�سجار منها النادر مثل 
�سجرة اجلوجوبا التي ت�ستخدم زيوتها للعناية باجللد 
والب�سرة و�سجرة البان ذات الأزهار البي�ساء امل�سربة 
األف   12 نحو  املزرعة  حتت�سن  فيما  ــوردي،  ال باللون 
�ستلة لإنتاج الفراولة بوا�سطة الزراعة املائية ، ويعمل 
نباتات  زراعـــة  على  حاليًا  حافظ  اآل  الــدكــتــور  املهتم 
عنب  من  الفواكه  وبع�ش  املتجددة  اخل�سراء  الطاقة 
الطاقة  تقنيات  من  ال�ستفادة  وحماولة  ورمــان  وتن 

ال�سم�سية يف داخل املزرعة.

تطوير صناعة الورد الطائفي 

مدرجاتها الزراعية لوحة طبيعية خالبة

 650 مليون وردة اإلنتاج السنوي

البالد- يا�سر بن يو�سف 
البيئة  وزارة  فــرع  عــام  مــديــر  او�ــســح 
املكرمة  مكة  مبنطقة  والزراعة  واملياه 
الغامدي   الله  جــار  بن  �سعيد  املهند�ش 
تــعــمــل مــع اجلــهــات ذات  الــــــوزارة  ان 
الزراعة  م�ستوى  على  �سواء  العالقة، 
تطوير  على  الت�سنيع  م�ستوى  على  اأو 
�سناعة الورد الطائفي من خالل تاأهيل 
املدرجات، وزيادة امل�ساحات املزروعة، 

ودعم ال�سناعات التحويلية. 
الهدا  يف  ـــورد  ال ـــزارع  م تنت�سر  حيث 
ـــوهـــط  وال حمـــــرم  ووادي  والـــ�ـــســـفـــا 
اإىل  املـــزارع  اأعـــداد  والــوهــيــط وت�سل 
باإجمايل   ، مــن  914 مزرعة ورد  اكــرث 

ــــورد بــلــغ اأكـــرث من  لــعــدد �ــســجــريات ال
ــي األــــف �ــســجــرية ورد  ــت ــائ مــلــيــون وم
 2600 بنحو  تقدر  مزروعة  ومب�ساحة 
الــزراعــيــة وانتاج  الأرا�ــســي  مــن  دومن 
ورده  مــلــيــون   650 بــالــطــائــف  ــــورد  ال
اإنتاج  ومعامل  م�سانع  وتقدر  �سنويا، 
وتقطري الـــورد بــحــوايل اكــرث مــن  70 
م�سنعا ومعمال مهتما  ب�سناعات الورد 

الطائفي . 
وا�ــســاف " املــهــنــد�ــش الــغــامــدي "  اأن 
 " امل�ستدامة  الريفية  التنمية  برنامج 
"  وهــو  احــد من �سمن الربامج  ريــف 
 " املــكــرمــة  مــكــة  منطقة  يف  املــدعــومــة 
قطاع  لتنمية  يــهــدف  ـــذي  ال الــربنــامــج 

زراعة وجتارة الورد " ، حيث ي�ستهدف 
املحا�سيل  اإنــتــاجــيــة  ـــادة  زي الــربنــامــج 
لتحقيق  ال�ــســرتاتــيــجــيــة  الـــزراعـــيـــة 
وتنويع  املــتــوازنــة،  الريفية  التنمية 
القاعدة الإنتاجية الزراعية يف املناطق 
الــكــفــاءة  ـــع  اإىل رف اإ�ــســافــة  الــريــفــيــة، 
للموارد  وامل�ستدام  الأمثل  وال�ستغالل 

الطبيعية الزراعية واملائية املتجددة. 
اإن�ساء وحدة للورد الطائفي   ولذلك مت 
بالإ�سافة  بالطائف،  الـــوزارة  مبكتب 
اإكــثــار الــ�ــســتــالت بــزراعــة  اإىل اعــتــمــاد 
تعاونية  جمعية  اإن�ساء  ومت   الأن�سجة، 
الطائفي  ــورد  ال تطوير  يف  للم�ساهمة 
برنامج  م�ستهدفات  �سمن  هذه  وتاأتي 

التنمية الريفية امل�ستدامة. 
  ابتعاث وتطوير

باإر�ساد مزارعن  تهتم  الوزارة  ان  كما 
احلديثة  بالتقنية  وتثقيفيهم  الـــورد 
ار�سلت  حيث  الإنتاجية  زيــادة  بهدف 
زراعة  يف  املميزين  املزارعن  من  عدد 

جمهورية  اإىل  عام  قبل  الطائفي  الــورد 
البيئة  وزارة  نظمتها  والتي  بلغاريا، 
ــتــعــاون  ــــزراعــــة �ــســمــن ال ـــاه وال ـــي وامل
امل�سرتك بن اململكة وبلغاريا يف جمال 
وا�ستخداماته  وتقطريه  الــورد  زراعــة 
اإىل  يهدف  والذي  والتجميلية،  الطبية 
وتعزيز  والــتــجــارب  اخلــــربات  تــبــادل 

قدرات املزارعن وتنميتها. 

 وا�ساف الغامدي انه يجب اإبراز الدور 
الذي تقوم به الوزارة يف خدمة القطاع 
مثمنًا   ، عــام  ب�سكل  باململكة  الــزراعــي 
امـــارة  مــع  واملــمــيــز  امل�ستمر  الــتــعــاون 
الطائف  واأمــانــة  املــكــرمــة  مكة  منطقة 
اإجنــــاح  يف  الــعــالقــة  ذات  واجلـــهـــات 
�سمنها  ومـــن  ــة  ــزراعــي ال املــهــرجــانــات 

الورد. 
ــانــع الــــورد  و�ــســهــدت مــــــزارع ومــ�ــس

املا�سية  الــ�ــســنــوات  خــالل  بــالــطــائــف، 
�سياحيا،  اإقبال  كورونا(  جائحة)  قبل 
لالطالع على مراحل وعمليات التقطري 
ــــواد الــعــطــريــة بكل  وا�ــســتــخــال�ــش امل
وور�ــش  ونـــدوات  وفعاليات  اأ�سكالها 
م�ساحبة  واأنــ�ــســطــة  اإر�ـــســـاديـــة  عــمــل 
من  والأهم  الطائفي،  بالورد  للمهتمن 
وال�سناعات  للمنتجات  ت�سويق  ذلــك 

من الورد.

آل حافظ: مزارع عنب وتني ورمان 

واستخدام الطاقة الشمسية
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عقوبات صارمة على أذيال الماللي

 نهاية كورونا تقترب

واشنطن تحاصر شبكات تمويل الحوثي

  ع�ي�ش ال�سعب ال�سعودي واملقيمون ح�لة من ال�سف�فية الك�ملة ب�س�أن 
والأجــهــزة  الــــوزارات  عــرب  اململكة  اتخذته  ومــ�  اجل�ئحة،  حتــديــ�ت 
، ورع�ية �سحية على  اإجراءات تنظيمية ووق�ئية دقيقة  املعنية، من 
الت�مة  الب�لغ والعن�ية  الهتم�م  تعك�ش يف جممله�   ، اأف�سل م�ستوى 
ب�لأرواح و�سحة املجتمع ، و�س�رت احلي�ة رغم ظروفه� غري الطبيعية 
الفح�ش  مراكز  من  ال�سحية  واخلدم�ت  ب�لرع�ية  ومي�سرة  �سل�سة   ،
واعط�ء اللق�ح�ت واحدة ومثنى وثالث ، والت�أكيد على ذلك ، وتوفري 
اخلدم�ت  م�ستوي�ت  اأعلى  وتوفري  التموينية  لل�سلع  المداد  �سال�سل 
 ، اخل��ش  والقط�ع  احلكومية  اجله�ت  يف  وتو�سعه�  الليكرتونية 

وتنظيم اجراءات ال�سفر.
 اإنه� جهود غري ع�دية ويف اأعلى م�ستوي�ته� ، بتوجيه ودعم من القي�دة 
الر�سيدة ، حفظه� الله ، والتي ي�سعب ح�سره� اأو اختزاله� يف كلم�ت 
اململكة  وقــدرات  امك�ن�ت  بحجم  جهود   .. اأرقــ�م  حتى  اأو  واأو�س�ف 
ودوره� الرائد يف معركة الع�مل مع اجل�ئحة ، خالل قي�دة ال�سعودية 

ملجموعة الع�سرين وجن�حه� الكبري يف ح�سد اجلهود الدولية لأجل ذلك 
، وداخلي� ات�سمت اإجراءات اململكة ب�لدقة اله�دفة ، واملرونة املتدرجة 
تطورات  ومت�بعة   ، الوق�ية  وم�ستهدف�ت  ال�سحية  اخلــ�رطــة  وفــق 
الدقيقة  املت�بعة  وظلت   ، الــعــ�مل  يف  وحتــوراتــه  الــفــريو�ــش  انت�س�ر 
ولتزال ، واتخ�ذ م�يلزم من اجراءات ، فيم� اأهل ال�سحة والطب يف 
التمري�ش والكوادر  اأطب�ء وطبيب�ت وطواقم  اململكة من  ك�فة من�طق 
الفنية ال�سحية والتنظيمية ، يف ح�لة من ال�ستنف�ر يف اجلهد والبذل 

على مدار ال�س�عة.

لهذا تميزت المملكة 
عبدالله  الدكتور  الوق�ئية  لل�سحة  امل�س�عد  الـــوزارة  وكيل  اأكــد  لقد   
ع�سريي ، اأن اأهم اأ�سب�ب متيز اململكة يف مك�فحة كورون�، هو القي�دة 
بداية  يف  �سعبه  اإىل  ال�سريفني  احلرمني  خ�دم  وجه  حيث  ال�سي��سية، 
اإجــراءات  ي�ستدعي  ا�ستثن�ئي  و�سع  اأمــ�م  اأنن�  مف�ده�  كلمة  اجل�ئحة 
التع�مل مع احلدث  "مت رفع  اأنه  اإىل   ، الله  ، حفظه  ا�ستثن�ئية"، لفتً� 

اإىل اأعلى م�ستوى.
  وبتف�سل عميق لدللت التميز ، �سدد الدكتور ع�سريي على اأن احلزم 
ع�لية  حوكمة  الدولة  وا�ستحداث  التحدي�ت،  مع  ال�سريع  والتع�مل 
من  مكنه�  املعنية،  الأطــراف  كل  فيه�  ا�سرتك  للغ�ية  وفع�لة  امل�ستوى 

اتخ�ذ قرارات مف�سلية ب�سرعة مذهلة دون اإخالل ب�لأبع�د املختلفة لهذه 
القرارات".. حيث قدمت اململكة �سحة الإن�س�ن على كل اعتب�ر، حيث 
اإجراء تقييم م�ستمر  اإىل وزارة ال�سحة وهيئة ال�سحة الع�مة  اأوكلت 
حم�ية  بهدف  تطوراته�  مع  للتع�مل  املثلى  الطرق  واقــرتاح  للمخ�طر 

�سحة املواطن واملقيم وحتى املخ�لف لأنظمة الإق�مة.
 اأي�س� وبح�سب الوكيل امل�س�عد ، ميكن تلخي�ش معطي�ت التميز يف:

اللج�ن  بو�س�ي�  الر�سمية  الــقــرارات  واأخــذ   ، العلمي  الـــراأي  تبني   -
املن�عة  مفهوم  وتبني  ب�للق�ح�ت  املتعلقة  القرارات  ل�سيم�  العلمية، 

املجتمعية والفح�ش املو�سع، اأدت اإىل هذا النج�ح.
يف  الأول  الــيــوم  فمنذ  الرقمية،  التقنية  مــن  الق�سوى  ال�ستف�دة   -
ولحقً�  واملخ�لطني  الإ�س�ب�ت  لتتبع  التقني�ت  توظيف  مت  اجل�ئحة 
ولكل  "توكلن�-تب�عد-�سحتي-تطمن"،  التح�سني  عملي�ت  لتوثيق 

واحد منه� ق�سة جن�ح فريدة.
- ا�ستثم�ر الإعالم اجلديد ودور التوا�سل احلكومي يف تعزيز التف�عل 
"كلن�  ومنه�  اإبــداعــيــة،  نوعية  حمالت  الــطــرق  مبختلف  املجتمع  مــع 

م�سوؤول- عيونك تكفي- نعود بحذر- ارفع م�ستواك" وغريه� كثري. 

     العطاء مستمر
للمع�يري من  امل�ستويف  لق�ح فريو�ش كورون�  لتوفري  الدولة  �س�رعت   
من�س�أة  طريق  عن  اللق�ح�ت،  �سن�عة  يف  الــرائــدة  الع�ملية  ال�سرك�ت 

موافقته�  والــدواء  للغذاء  الع�مة  الهيئة  اأعلنت  فقد  الدولية.  كوف�ك�ش 
واأت�حت   ، كورون�  لفريو�ش  والآمنة  الف�علة  اللق�ح�ت  ت�سجيل  على 
اململكة عن طريق تطبيق "�سحتي" فر�سة احل�سول على لق�ح جلميع 
املواطنني واملقيمني. كم� حر�ست على الإج�بة عن الت�س�وؤلت املتعلقة 

مبو�سوع اللق�ح واأهميته وف�عليته.
   وهكذا حققت وزارة ال�سحة خالل اجل�ئحة الع�ملية لفريو�ش كورون� 
اإطالق العديد من التطبيق�ت الإلكرتونية  العديد من الإجن�زات، منه� 
ر�س�  مــ�ــســتــوى  ورفـــع  ال�سحية  اخلـــدمـــ�ت  وجــــودة  ــ�ءة  ــف ك لــتــعــزيــز 
امل�ستفيدين، وتطوير خدم�ت اإ�س�فية يف التطبيق�ت الإلكرتونية مثل 
اإمك�نية احل�سول على ت�سخي�ش عن الأمرا�ش من خالل التقييم الذاتي 

عرب تطبيق "موعد". 
يف  ممثلة  اململكة  در�ست  املوحدة" ،  الوطنية  "الهيئة  ملوقع  وطبق�    
كورون�،  لفريو�ش  اجليني  الت�سل�سل  )وقــ�يــة(  الع�مة  ال�سحة  هيئة 
حيث اأن�س�أت الهيئة خمتربًا لفح�ش الفريو�ش ح�سل على ٪100 من 
اختب�رات برن�مج تقييم اجلودة اخل�رجية، كم� اأجريت درا�سة لتحليل 
حديثي  فح�ش  خمترب  الهيئة  واأن�س�أت  للفريو�ش،  اجليني  الت�سل�سل 
الولدة، وحققت درجة ٪100 يف اختب�رات الكف�ءة واجلودة الت�بعة 
للتوعية  اإلكرتونًي�  موقًع�  واأطلقت  الأمريكية،  الأمرا�ش  علم�ء  لكلية 
لعتم�د  برامج  وو�سعت  كــورونــ�،  بفريو�ش  اخل��سة  والتحديث�ت 

.� املختربات، والذي اعتمد اأكرث من 80 خمترًبا حكومًي� وخ��سً

الصحة النفسية
الأمرا�ش  عن  ينتج  قد  الــذي  النف�سي  الأثــر  اإدراكــهــ�   من  وانطالق�    
واملقيمني  مواطنيه�  �سالمة  على  احلف�ظ  على  وحر�س�  والأوبــئــة، 
اجل�سدية،  ب�لن�حية  اهتم�مه�  قدر  بنف�ش  النف�سية  الن�حية  من  فيه� 
ال�سحة  لدعم  التوعوية  الر�س�ئل  بــ�إعــداد  املخت�سة  الأجــهــزة  ق�مت 
توفري  على  وعملت  الفرتة.  هذه  خالل  اململكة  �سك�ن  لع�مة  النف�سية 
من�س�ت مل�س�عدة اجلميع من مر�سى اأو مم�ر�سني �سحيني اأو حتى من 
ال�سحي  التثقيف  خالل  من  ب�لفريو�ش  ي�س�بوا  مل  الذين  الأ�سخ��ش 

والنف�سي والإج�بة على الت�س�وؤلت واملخ�وف.
ب�لت�س�ل  اله�تف  عرب  امل�س�عدة  على  احل�سول  اإمك�نية  وفرت  كم�    
ال�ست�س�رات  تطبيق  خالل  من  اأو  النف�سية،  ال�ست�س�رات  مركز  على 
النف�سية.   ال�سحة  لتعزيز  الوطني  للمركز  الت�بع  )قريبون(  النف�سية 
كم� اأ�سدرت ال�سحة دلياًل يت�سمن الإج�بة عن جميع الأ�سئلة املتعلقة 
بلق�ح كورون�، حيث ُن�سر عرب ح�س�ب الوزارة يف )تويرت( ومن�سته� 
التوعوية "ع�ش ب�سحة". وه� هي اململكة تدون ال�سطر الأخري لق�سة 
النج�ح املتميز ، وتوثقه� ب�نته�ء كورون� ، ب�إذن الله ، متطلعني بتف�وؤل 
الطبيعية  حلي�ته�  وتعود   ، ال�سعداء  لتتنف�ش  الب�سرية  جت�ه  مم�ثل 
بخربات ووعي �سحي اأف�سل ، واأبح�ث اأكرث ، وي�ستعيد الع�مل ع�فيته 

وقوة اقت�س�ده ، ون�س�ط �سال�سل الإمداد  مل�ستقبل م� بعد كورون�.    

السعودية تستشرف ثمار النجاح 

جدة - البالد
لنج�ح  وتتويج�   ، اإليه�  نتوق  ب�سرى  يف 
اململكة ومنظومته� املتك�ملة ، اأعلن وكيل 
ال�سحة امل�س�عد لل�سحة الوق�ئية الدكتور 
نه�ية  بقرب  الب�سرى   ، ع�سريي  عبدالله 
قبل  تويرت  عرب  اأكــد  فقد  كورون�،  ج�ئحة 
نه�ية  مــ�ــســ�رف  "على  اململكة  اأن   ، ـــ�م  اأي
اأقوى  منه�  "�سنخرج  م�سيف�  اجل�ئحة"، 
فم�هي  واقت�س�ديً�".  و�سحيً�  �سي��سيً� 
النه�ية  بقرب  الــواثــق  التف�وؤل  معطي�ت 

للفريو�ش وتداعي�ته؟. 

جدة - البالد
بــ�تــت �ــســبــكــ�ت متــويــل الإرهــــ�ب 
احلوثي حم��سرة من كل اجله�ت، 
تفر�ش  اإذ  املنطقة،  وخــ�رج  داخــل 
الع�مل عقوب�ت �س�رمة  دول  عليه� 
املنطقة،  تهديد  خم�طر  مــن  للحد 
اخلـــزانـــة  وزارة  اأعـــلـــنـــت  حــيــث 
املتحدة  ــوليــ�ت  ال اأن  الأمــريــكــيــة 
دولية  �سبكة  على  عقوب�ت  فر�ست 
كــبــرية يــديــرهــ� احلــر�ــش الــثــوري 
الإيــــراين وممـــول حــوثــي حولت 
ع�سرات املاليني من الدولرات اإىل 

احلوثيني ب�ليمن. 
وق�لت وزارة اخلزانة يف بي�ن اإن 
هجم�ت  لدعم  ا�ستخدمت  الأمــوال 
ـــني، بــيــنــمــ� اأكــــــد وزيــــر  ـــي احلـــوث
الإريــ�ين  معمر  اليمني،  الإعالمي 
الإجــرامــيــة  اأن جــمــ�عــة احلــوثــي 
لتنفيذ  اأداة  املــدنــيــني  تــ�ــســتــخــدم 

و�سي��س�ته  طــهــران،  نظ�م  اأجــنــدة 
التو�سعي  وم�سروعه  التدمريية 

يف املنطقة.

اليمني،  الـــوزراء  جمل�ش  ويــرى 
احلوثي  ميلي�سي�  ا�ستهداف  اأن 
قرار  ال�سعودية  املدنية  لالأعي�ن 

اإيراين وا�سح، موؤكدًا اأنه يعك�ش 
ــرامــيــة  ــــــران ال ا�ــســرتاتــيــجــيــة اإي
املنطقة  ــتــقــرار  ا�ــس زعـــزعـــة  اإىل 

الت�بعة  امليلي�سي�ت  وت�سخريه� 
وت�سدير  الفو�سى  ن�سر  يف  له� 
ت�سعيد  اإىل  مــ�ــســريا  الإرهــــــ�ب، 
بتكثيف  الأخري  احلوثي  ميلي�سي� 
اإطالق الط�ئرات املفخخة امل�سرية 
ـــي  ـــة، بـــ�جتـــ�ه الأرا�ـــس ـــي ـــران الإي
ا�ستهداف  واآخــرهــ�  ال�سعودية، 
مدينة  يف  عــبــدالــلــه  املــلــك  مــطــ�ر 
اإ�ــســ�بــة  اإىل  اأدى  ممـــ�  جــــــ�زان، 
جن�سي�ت  مــن  املــدنــيــني  مــن  عـــدد 
خمـــتـــلـــفـــة، كـــمـــ� حـــمـــل الـــنـــظـــ�م 
ــــراين، كــ�مــل املــ�ــســوؤولــيــة عن  الي
اأهـــداف  على  احلوثية  الهجم�ت 
مدنية داخل ال�سعودية والإم�رات 
للمدنيني  املتكرر  ا�ستهدافه�  وكذا 

والن�زحني يف اليمن.
ويوا�سل احلر�ش الثوري الإيراين 
لتخريب  احلـــوثـــي  مــلــيــ�ــســيــ�  دعــــم 
وا�ستقرار  اأمـــن  وتقوي�ش  اليمن 

اأقــــر رئــيــ�ــش هيئة  املــنــطــقــة، فــقــد 
ب�قري،  حممد  الإيــرانــيــة،  الأركـــ�ن 
ــدعــم احلــر�ــش  ــ�بــق، ب ـــت �ــس يف وق
عن  متحدثً�  للميلي�سي�،  ــثــوري  ال
احلر�ش  من  قوات  اإر�س�ل  �سعوبة 
ـــش واأ�ـــســـلـــحـــة  ـــ� الـــــثـــــوري واجلـــي
كم�  احلوثيني،  مل�س�عدة  ومــعــدات 
والعراق،  �سوري�  يف  ــران  اإي فعلت 
اإيــران  بــ�أن  ذاتــه  الوقت  معرتف� يف 
اليمن،  يف  امللي�سي�  بدعم  م�ستمرة 
مــ� جــعــل الــعــديــد مــن دول الــعــ�مل 
لــفــر�ــش عـــقـــوبـــ�ت �ـــســـ�رمـــة على 
لقطع  وت�سعى  وداعميه�  امللي�سي� 
تلك  خ�سو�س�  امــداداتــهــ�،  طــريــق 
الــتــي تــ�أتــي مــن اإيــــران الــتــي تــزود 
والط�ئرات  ب�ل�سواريخ  احلوثيني 
امل�سرية  والــقــوارب  طي�ر  دون  من 
وغريه� من املعدات والق�ذف�ت التي 

تعرت�سه� اململكة ب��ستمرار.



�سعود اجلهني - جدة
احتفلت اأ�صرة �صالح املرواين بزواج ابنهم " مروان"، 
وذلك باإحدى قاعات الأفراح  يف جدة، وبح�صور عدد 
م��ن الأع��ي��ان والأ���ص��دق��اء والأق����ارب واملحبني، 
الذين باركوا للعري�س هذا الزواج متمنني له 

التوفيق يف حياته الزوجية.
وعرب العري�س مروان عن �صعادته البالغة باإكمال ن�صف 
دينه داعيًا الله، عز وجل، اأن يوفقه يف حياته الزوجية، 
مقدمًا  باحل�صور،  �صرفوين  ملن  متنياتي  اأطيب  وقال: 

�صكره لكل من لبى الدعوة و�صاركهم الفرحة.
وعربت اأ�صرة العرو�صني عن 
الأبناء يف  بفرحة  فرحتهما 
هذه الليلة املباركة، �صائلني 
العرو�صني ملا  اأن يوفق  الله 
يجمع  واأن  وير�صاه  يحبه 
ويرزقهما  خري  على  بينهما 
مبدين  ال�����ص��احل��ة،  ال��ذري��ة 
لكل  وامتنانهما  �صكرهما 
من ح�صر اأو اأر�صل التهاين 
املنا�صبة  بهذه  والتربيكات 

الغالية.
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ع�سري - البالد
قّلد مدير عام الدفاع املدين مبنطقة ع�صري اللواء 
الدكتور عبدالعزيز بن �صالح الزهراين، العقيد 
بعد  اجلديدة  رتبته  عقران،  اآل  ح�صن  بن  بندر 
رتبة  اإىل  برتقيته  الكرمي  ال�صامي  الأمر  �صدور 

"عميد".
"اآل  للعميد  التهنئة  "الزهراين"  ال��ل��واء  وق��ّدم 
القيام  يف  وال�صداد  التوفيق  له  متمنًيا  عقران"، 

بواجباته خلدمة الدين ثم امللك والوطن.

آل عقران" إلى رتبة عميد بـ"مدني عسير"

أطيب تمنياتي لمن شرفوني بالحضور
أسرة املرواني حتتفل بزواج مروان.. العريس:

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

الريا�ض - البالد
الدغيمان  وليد  ب��ن  عبدالله  الدكتور  احتفل 
بزواجه من كرمية حممد بن جلوي ال�صدادي، 
الريا�س.  مبدينة  الأف���راح  قاعات  اإح��دى  يف 
 ، وذلك و�صط ح�صور جمع من اأفراد الأ�صرَتنينْ

وعدد من الأقارب والأعيان.

بهذه  �صعادته  عن  عبدالله  العري�س  عرب  وقد 
الليلة ال�صعيدة التي يتمناها كل �صاب، متمنني 
ال�صعادة  عليه  يدمي  اأن  القدير  العلي  الله  من 
ال�صكر  واأق��ارب��ه  العري�س  وتقدم  والتوفيق. 
متمنني  الفرحة  م�صاركتهما  على  للحا�صرين 

ال�صعادة للجميع.

الريا�ض - البالد
قراآن  بعقد  اآلزهراين  عقاب  بن  اأحمد  احتفل 

علي  الأعمال  رجل  كرمية  على  م�صاري،  ابنه 
عائلي  احتفال  يف  الغامدي،  حاب�س  اآل  �صالح 

اأقيم يف مدينة الريا�س.
الغامرة  �صعادته  عن  م�صاري  العري�س  وع��رب 
بدخوله القف�س الذهبي �صاكرا الله على اأن اأمت 
عليه هذه الليلة، وقال: اإن الفرحة يف هذه ليلة 

يوفقه  اأن  الله  داعيًا  الدنيا،  يف  مثيل  لها  لي�س 
وعرو�صه لبناء حياة كرمية.

العري�س  وال��د  عقاب  بن  اأحمد  ق��دم  جهته،  من 
مبنا�صبة  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين  ل��ل��ع��رو���ص��ني 
حياتهما  يف  ال��ت��وف��ي��ق  لهما  متمنيًا  ال����زواج 

الزوجية.
و�صكر كل من ح�صر وتعنى و�صاركهم فرحتهم 
م�صاري  ابنه  ب��زواج  هناأه  من  ولكل  باملنا�صبة 
الجتماعي،  التوا�صل  وقنوات  الت�صال  عرب 

متمنيًا التوفيق للجميع.

الدغيمان إلى القفص الذهبي

الزهراني يحتفل بخطوبة كريمته

آل الوزنة يزفون المالزم فيصل

مشاري يعقد قرانه في الرياض

اجلبيل-البالد
احتفل  والأق�����ارب،  الأه���ل  م��ن  لفيف  بح�صور 
بخطوبة  ال���زه���راين  ال��ع��ي��ه  حم��م��د   ب��ن  في�صل 
يف  وذل��ك   احل��م��اد،  �صامي  ح�صام  اإىل  كرميته، 

اإحدى ال�صرتاحات مبحافظة اجلبيل.
من جهه اأخرى، يتلقى في�صل الزهراين التهاين 
وال��ت��ربي��ك��ات م��ن الأ���ص��دق��اء وال��زم��اء واأب��ن��اء 

الله  �صائلني  باملنا�صبة،  القبيلة  واأبناء  اجلماعة 
اأن يوفق العرو�صني ملا يحب وير�صى واأن يجمع 
بينهما يف خري ويرزقهما الذرية ال�صاحلة واأن 

يدمي عليهما الفرح وال�صرور.
اأن  وج��ل،  عز  الله،  من  ح�صام  العري�س  ومتنى 

يوفقه وعرو�صه ويرزقه الذرية ال�صاحلة.

مكة املكرمة - البالد
ابن  في�صل  امل��ازم  بزفاف  الوزنة  اآل  احتفل 
بح�صور  وذل��ك  وزن���ة،  عبدالله  فهد  ال�صهيد 
املقد�صة  العا�صمة  ووج��ه��اء  اأه���ايل  م��ن  ع��دد 
املقد�صة،  العا�صمة  م��رور  اإدارة  ومن�صوبي 
متمنني  ب��زواج��ه،  فرحتهم  عن  ع��ربوا  الذين 
ل��ل��ع��رو���ص��ني ال�����ص��ع��ادة وال��ت��وف��ي��ق وال��ذري��ة 

ال�صاحلة.
األ��وان  وبع�س  احلجازية  املج�صات  واأقيمت 
احل�صور  وق��دم  ال�صهرية،  ال�صعبية  الفنون 
التهاين والتربيكات للعري�س، متمنني له حياة 
امل��ازم  العري�س  وال��د  وق��دم  �صعيدة.  زوجية 
في�صل �صكره اجلزيل لكل املهنئني، داعني الله 

اأن يدمي الأفراح.

�أخبارهم

والقروية  البلدية  ال�����ص��وؤون  وزي���ر  اأ���ص��در 
بن  حمد  الدكتور  بتكليف  ق��رارًا  والإ�صكان 
وكالة  على  عامًا  م�صرفًا  ال��ف��وزان،  عبدالله 

ال�������وزارة ل��ل��رتاخ��ي�����س والم��ت��ث��ال 
ال��ت��اب��ع��ة،  والإدارات 

وق��د اأع���رب ال��ف��وزان 
ع��ن ���ص��ك��ره ل��وزي��ر 
البلدية  ال�����ص��وؤون 

وال�������ق�������روي�������ة 
والإ�صكان 
ع��ل��ى ه��ذه 

الثقة.

الفوزان وكياًل 

من�صوبي  من  �صنتلي  بكر  اإبراهيم  يعي�س 
هذه  ال�صعودية  العربية  اجلوية  اخلطوط 
الأي����ام ف��رح��ة غ��ام��رة؛ ح��ي��ث رزق���ت ابنته 
عبدالرحمن  عا�صم  املهند�س  زوجة  الكربى 

"فرح".. فاته باأول حفيدة يف الأ�صرة 
اجل������د اإب�����راه�����ي�����م وع���د 

ال��زم��اء والأ���ص��دق��اء 
بوليمة  والأح��ب��اب 
����ص���ع���ب���ن���ة خ�����ال 

الأي������ام ال��ق��ادم��ة 
تليق بقدوم اأول 

حفيدة له.

من  م��زي��دًا  وحرمه  فايز  �صعد  ع�صام  تلقى 
مولودتهما  مبنا�صبة  والتربيكات؛  التهاين 

اأقام  اجلديدة »دمي��ا«.. وقد 
املنا�صبة  بهذه  ع�صام 
ح�صره  ع�صاء  حفل 
ل���ف���ي���ف م�����ن الأه������ل 

والأ�صدقاء.

�صدر الأمر ال�صامي الكرمي برتقية العميد خال�د 
ب��ن زاه���ي ال��ق��رين م��دي��ر اإدارة ال��دف��اع امل��دين 

مبحافظة بلق�رن، اإل�ى رتب�ة عمي�د.
�صكره  ع��ظ��ي��م  ع��ن  "القرين"  ال��ع��م��ي��د  واأع�����رب 
وامتنانه للثقة امللكية الغالية، واعًدا ببذل املزيد 

م������ن اجل���ه���د 
وال���ع���ط���اء، 
خل��������دم��������ة 
ال���������دي���������ن 

ث������م امل���ل���ي���ك 

إبراهيم يحتفل بحفيدته فرح 

دميا تنور منزل عصام 

القرني لرتبة عميد

أوس يودع العزوبية
مكة املكرمة - البالد

اأحمد  ابنة  على  اأو���س،  جنله  ب��زواج  عبيد  عبدالكرمي  عبدالغفور  احتفل 
اإبراهيم الغامدي، يف اإحدى قاعات الحتفالت مبكة املكرمة، و�صط ح�صور 
عدد من الأقارب والأ�صدقاء، الذين قدموا التهاين والتربيكات للعرو�صني، 

داعني الله لهما بالتوفيق وال�صعادة.
اأ�صرتا العرو�صني عن فرحتهما بهذه الليلة املباركة �صائلني الله اأن  وعربت 
يوفق العرو�صني؛ ملا يحب وير�صى واأن يجمع بينهما يف خري، ويرزقهما 

الذرية ال�صاحلة واأن يدمي عليهما الفرح وال�صرور.

جدة- البالد
ع�صريي،  رجب  عي�صى  في�صل  احتفل  والكادي،  الفل  عطرها  ليلة  يف 
قاعات  اإح��دى  يف  وذل��ك  با�صعيد،  ي�صلم  بن  �صالح  ابنة  من  بزواجه 

الأفراح بجدة، بح�صور جمع من الأهل والأ�صدقاء.
الذهبي  القف�س  ب��دخ��ول  ال��غ��ام��رة  فرحته  ع��ن  في�صل  العري�س  ع��رب 
وتوديع حياة العزوبية، داعيًا الله، عز وجل، اأن يوفق وزوجته لبناء 
ع�س الزوجية يف �صعادة غامرة ، و�صكر كل من �صاركهم الفرحة بليلة 
العمر. وعربت اأ�صرتا العرو�صني عن فرحتهما بفرحة الأبناء يف هذه 
الليلة املباركة �صائلني الله اأن يوفق العرو�صني ملا يحبه وير�صاه واأن 
�صكرهما  مبدين  ال�صاحلة،  الذرية  ويرزقهما  خري  على  بينهما  يجمع 
وامتنانهما لكل من ح�صر، اأو اأر�صل التهاين والتربيكات بهذه املنا�صبة 

الغالية.

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي 
رعى معايل اأمني العا�صمة املقد�صة املكلف �صالح بن علي الرتكي، احلفل 
الذي اأقامته اأمانة العا�صمة املقد�صة لتكرمي 70 من من�صوبي ومن�صوبات 
باملركز  الرئي�صة  القاعة  يف  احلفل  اأقيم  وقد  للتقاعد،  واملحالني  الأمانة 
اأ�صحاب  احل�صري بالعكي�صية التابع لأمانة العا�صمة املقد�صة وبح�صور 

ال�صعادة وكاء الأمني وعدد من امل�صوؤولني ومن�صوبي الأمانة.
خمتلف  يف  من�صوبيها  تكرمي  على  الأم��ان��ة  حر�س  اإط���ار  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي 
على  لهم  تكرميًا  املتقاعدون  اأو  يعملون  ليزالون  الذين  �صواء  مواقعهم 
لعطاءاتهم  وتقديرًا  بالأمانة،  عملهم  فرتة  خال  بذلوها  التي  جهودهم 
حياتهم  خ��ال  خدمات  من  قدموه  ما  ونظري  للوطن،  خدمة  يف  املميزة 

الوظيفية.

آل عسيري وباسعيد يزفون فيصل

التريك يكرم متقاعدي أمانة العاصمة المقدسة

والوطن.
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جدة – هالل �سلمان
ك���أ���س  دوري  م��ن   22 ال����  اجل��ول��ة  ال�����س��ب��ت  تنطلق 
ب� 4 مب�ري�ت،  الأم��ر حممد بن �سلم�ن للمحرتفني 
ال�  يف  ال��رائ��د  �سيفه  �سمك  ف��ري��ق  ي�ستقبل  حيث 
اأبه� يف  الن�سر نظره  4:15 ع�سرا، وي�ست�سيف 
الهالل مع  يلعب  ذاته  الوقت  م�س�ء، ويف  ال� 6:25 
احلزم، فيم� يواجه الأهلي ج�ره الحت�د يف ديربي 

جدة عند ال� 9 م�س�ء.
االأهلي VS االحتاد

ا�ست�د  على  والحت���د  الأهلي  يجمع  �س�خن  ديربي 
الطرف�ن  ي�سعى  حيث  الفي�سل،  عبدالله  الأم���ر 
ل�ستع�دة نغمة الفوز بعد تعرثهم� ب�لتع�دل )1-1( 
يف اجلولة الأخرة اأم�م كل من الفيح�ء والتع�ون، 
اإىل  نقطة   48 بر�سيد  املت�سدر  )العميد(  وي���أم��ل 
تعزيز �سدارته وت�أكيد تفوقه هذا املو�سم، يف حني 
ي�سعى الأهلي لرد اعتب�ره بعد خ�س�رته ذه�ب� )2-
املركز  يحتل  الرتتيب؛ حيث  اأك��رث يف  والتقدم   )0
الفريقني  مواجه�ت  ت�ريخ  ويف  نقطة.   25 ب�   9 ال��� 
بدوري املحرتفني، التقى قطب� جدة يف 27 مب�راة، 
ويدين التفوق لالأهلي الف�ئز يف 11 منه�، مق�بل 8 

انت�س�رات لالحت�د، فيم� تع�دل الطرف�ن 8 مرات.
الهالل VS احلزم

بعد فوزه الك��سح على ال�سب�ب )5-0( يف اجلولة 
 34 بر�سيد  ال��راب��ع  ال��ه��الل  ي�ست�سيف  الأخ����رة، 
نقطة،   14 ب���  الرتتيب  متذيل  احل��زم  �سيفه  نقطة، 
اآمال بتحقيق فوز ث�ن على التوايل يزيد به ر�سيده 
من النق�ط، اأم� احلزم الذي خ�سر اآخر 3 مب�ري�ت 
م�  اإذا  النق�ط  من  مبزيد  للتفريط  اأم�مه  جم���ل  فال 
م�س�عدا  الفريق  ويقود  الهبوط،  من  النج�ة  اأراد 
املدرب الروم�ين املق�ل ج�لك�، وهم� اإبراهيم امل�سلم 
انتهى  الذه�ب  لق�ء  ه�سه�س.  اأبو  �س�دي  والأردين 

.)1-1(
الن�سر VS اأبها

نظره  نقطة   41 بر�سيد  الو�سيف  الن�سر  يواجه 
اأبه� ال� 6 ب� 28 نقطة، حيث ي�سعى ل�ستغالل ع�ملي 
الأر���س واجلمهور من اأج��ل حتقيق ف��وز ث���ن على 
املت�سدر،  الحت���د  على  اخلن�ق  به  ي�سيق  التوايل 
وي�س�لح به ع�س�قه بعد خ�س�رة ديربي الك�أ�س، فيم� 
ي�أمل اأبه� بتحقيق نتيجة اإيج�بية وتعوي�س خ�س�رة 
دي��رب��ي اجل��ن��وب اأم����م �سمك يف اجل��ول��ة الأخ���رة. 

مب�راة الذه�ب ف�ز به� الن�سر )1-3(.
�سمك VS الرائد

ي�سعى �سمك �س�حب املركز اخل�م�س بر�سيد 

33 نقطة اإىل حتقيق فوز ث�ن على التوايل بعد 
اأبه�، حني ي�ستقبل  الديربي على  انت�س�ره يف 
الرائد الث�من ب� 28 نقطة، الذي خ�سر الديربي 

الفي�سلي،  مع  �سلبي�  تع�دل  ثم  التع�ون  اأم���م 
مركزه.  لتح�سني  الفوز  نغمة  ا�ستع�دة  ويريد 

مواجهتهم� ذه�ب� انتهت بفوز �سمك )0-2(.
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جدة- البالد
بعد  الإلكرتوين،  الدوري  ببطولة  الحتاد  نادي  فريق  توج 
الثنائي  النهائية 4-2. وحجز  الفوز على الن�سر يف املباراة 
م�ساعد الدو�سري لعب الحتاد، وحممد فوزي لعب الن�سر 
و�سولهما  بعد  الإلكرتونية،  العامل  كاأ�س  بطولة  يف  مكانهما 
اإىل نهائي الدوري ال�سعودي. فيما خطف فريق التفاق املركز 
الثالث بعد فوزه على الهالل 3/2 يف مباراة حتديد املركزين 

الثالث والرابع.

االتحاد يتوج بالدوري السعودي اإللكتروني

اإلعالم الرياضي بين 
التعريف والمؤامرة

اأمر وهذا  اأ�سحابها،  نظر  وجهات  من  الأمور  تعريفات   تتعدد 
 جميل يظهر تنوع وجهات النظر من زوايا خمتلفة لالأمور، وهو
والثقايف العلمي  املجتمع  يف  الثقايف  والتنوع  الفكر  يرثي   اأمر 
 والجتماعي وحتى الريا�سي، وحماولة اختزال مو�سوع ما يف

.وجهة نظر معينة يعود بنا اإىل املربع الأول
الريا�سي الإعالم  �سكل  يف  نظره  وجهة  عن  غريي  حتدث   اإن 
يف احلق  فله  معينة،  بطريقة  وخ�سائ�سهم  ممار�سيه   وحتديد 
 ذلك ، ولكن ب�سرط عدم تف�سيله على مقا�سه ال�سخ�سي فقط، ول
ب�سكل كبري ويف تتغري  املقا�سات والولءات  اأن  نن�سى  اأن   يجب 
 اإطار اأقرب اإىل النفاق، ول يجب اأن ين�سى من يقومون بتف�سيل
يف وي�ساهمون  �ساهموا   اأنهم  اخلا�سة  بطريقتهم   املقا�سات 
مر على  الريا�سي  اإعالمنا  �سكلت  التي  القبيحة  ال�ُسنَّة  هذه   �سن 

.ال�سنوات ال�سابقة
جتعلهم معلومة  للمتلقني  ت�سيف  اأن  هو  الريا�سي   الإعالم 
 يفكرون يف احلالت واملواقف، وطريقة حتليلك له، ورمبا قيامهم
 بتحليلهم اخلا�س بها ... مبعنى اآخر اأن جتعل املتلقي يفكر، وهو
 اأن تكون �ساحب وجهة نظر نابعة من اللعبة ولي�س مل�ساحلك اأو
تقدمه ما  يف  اإبداعية  روح  ذا  تكون  اأن  وهو  ح�ساباتك،   ت�سفية 

.ولي�س نف�س الهذرة يوميا
الذي ي�سجعه للنادي  اأن يكون عبدًا  الريا�سي ل يجب   الإعالمي 
 وتابعًا لرموزه؛ ليقدم حمتوى ووجهة نظر نابعة من هذا الأمر،
عليه تتطاول  النا�س  اأراجوز يجعل  اإىل  يتحول  اأن   كما ل يجب 
متى تعرف  اأن  وهو  يقوله،  ما  و�سطحية  لتفاهة  به   وت�ستهزئ 
الإثارة ت�سنع  اأن  ل  ت�سيفه،  ما  لديك  يكون  ل  عندما   ت�سمت 

.الرخي�سة لأن ال�سمت يف حد ذاته فن
بكالمي( )اقتنعت  اإن  احلرية  لك  املتلقي  عزيزي  ذلك  على   بناء 
يف و�سعهم  مت  ممن  منا�سبة  تراها  التي  الن�سبة  ُتق�سي   اأن 
الربامج تقدمي  معايري  ترى  اأن  ولك  الريا�سي،  اإعالمنا   واجهة 
 و�سيوفها لرتى اأن كل املوؤهالت املطلوبة هي اأن تكون متع�سبا،
اأن تكون لديك اجلاهزية اأو   ولك متابعون بالآلف، وي�سبهونك، 
اآخر مبعنى  اأو  طروحاتك،  يف  �سخيف  ك�سخ�س  نف�سك  تقدم   اأن 
 )قادر اأن تولعها كل يوم(. اأمتنى اأن ن�ساهد حراكًا يبداأ من خالله
 النظر يف �سناعة اإعالم ريا�سي حقيقي يواكب النه�سة الإعالمية

.الكبرية التي ن�سهدها يف جمالت الإعالم الأخرى

ُبعد اآخر..
نظريات باأ�سحاب  يذكرونني  الكروية  املوؤامرة  نظرية   اأ�سحاب 

 .املوؤامرة التي �ساحبت فريو�س كوفيد 19

@MohammedAAmr

حممد العمري 

 كالم كورة

"يويفا" يدرس بديال لروسيا 
في نهائي دوري األبطال

في انطالق الجولة الـ 22 من دوري المحترفين..

ديربي نار بين األهلي واالتحاد.. والحزم يواجه الهالل

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

 النصر يالقي أبها.. وضمك يصطدم بالرائد

جدة - البالد
"يويف�" على  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأوروب������ي  الحت�����د  يعكف 
�ست�ست�سيف  التي  املدينة  ب�س�أن  ط��وارئ  خطط  و�سع 
املب�راة النه�ئية لدوري اأبط�ل اأوروب� هذا املو�سم. ومن 
اأرين�" يف مدينة  "ج�زبروم  اأن ي�ست�سيف ملعب  املقرر 
املب�راة  اآلف م�سجع،  ل�68  يت�سع  الذي  �س�ن بطر�سربغ 
النه�ئية لدوري الأبط�ل، لكن رمب� ي�سطر "يويف�" لنقل 
هجومً�  اخلمي�س  رو�سي�  و�سنت  رو�سي�.  م��ن  البطولة 
الع��سمة  يف  النفج�رات  دوي  و�سمع  اأوك��ران��ي���،  على 
اأودي�س�  اأخ���رى يف  ان��ف��ج���رات  ت��ردد وق��وع  كييف كم� 
ايه  )ب��ي  الربيط�نية  الأن��ب���ء  وك�لة  وبح�سب  وخ�ركيف. 
ميدي�( اخلمي�س، ف�إن "يويف�" يراقب الأو�س�ع عن كثب، 
حت�سبً� لتجريد رو�سي� من حق ا�ست�س�فة املب�راة النه�ئية 

لدوري الأبط�ل، املقرر اإق�مته� يوم 28 م�يو املقبل.

خماسيات الهالل.. تضرب جميع األندية السعودية
الريا�س – حممد اجلليحي

اأه����داف نظيفة يف اجل��ول��ة  ال�����س��ب���ب بخم�سة  ع��ل��ى  ال��ه��الل  ان��ت�����س���ر  ب��ع��د 
ت�سرتجع  للمحرتفني.  �سلم�ن  بن  حممد  الأم��ر  ك�أ�س  دوري  من  امل��سية 
هو  ومن  اأهداف،   بخم�سة  انتهت  التي  النت�ئج  حل�سر  "البالد" امل��سي 
الذي  الوحيد  الفريق  الهالل هو  اأن  تبني  النتيجة. وقد  اأكرث فريق حقق هذه 
ا�ستط�ع النت�س�ر على جميع الأندية ال�سعودية بنتيجة خم�سة اأهداف يف جميع 

امل�س�بق�ت، وبعدد 47 انت�س�رًا، وهي ك�لت�يل:
- ا�ستط�ع الهالل الفوز 4 مرات على الفرق الت�لية بخم��سية:

 .2013،2009،1987،1983 اأع������وام  م�����رات  اأرب�����ع  الحت������د  ع��ل��ى  ال���ف���وز 
اأع��وام  والط�ئي   2011،2000،1999،1994 اأع���وام  م���رات،  اأرب���ع  وال��وح��دة 
 2022،2021،1972،1961 اأع��وام  وال�سب�ب   1997،1997،1993،1978

والفتح اأعوام2021،2012،2010،2009
- ان��ت�����س��ر ال���ه���الل ث����الث م�����رات ب��خ��م������س��ي��ة ع��ل��ى ف���ري���ق ال���ري��������س اأع�����وام 
وعلى   2017،2010 اأع��وام  الن�سر  على  مرتني  وف���ز    .1997،1980،1975
 2013،2000 التف�ق  وعلى  ه��ج��ر2016،2015  وعلى  الأه���ل���ي2021و1999 
مرة  انت�سر   -  .2009،2007 الوطني  وعلى   2004،2002 الأن�����س���ر  وعلى 
والق�د�سية   ،2009 والفيح�ء   ،2009 جنران  اأندية  على  بخم��سية  فقط  واح��دة 
2011 والرائد 2019 والتع�ون1998 والفي�سلي 2010، والب�طن 2018 واأبه� 

2005 و�سدو�س2000 واجلبلني 1984 والنجمة1993 والعني 2021.



11اجلمعة 24 رجب 1443هـ املوافق 25 فرباير 2022م ال�سنة 91 العدد 23582 األسبـوعية

بجوائز تبلغ  35.1 مليون دوالر

انطالق "كأس السعودية"
أغلى سباقات الخيل في العالم 

العربية  اململكة  تاريخ  يف  مرموقة  مكانة  للخيل 
الأ�سيلة  الــعــربــّيــة  ــعــرف اخلــيــل  وُت الــ�ــســعــوديــة، 
من  واحــــدة  فــهــي  ور�ــســاقــتــهــا،  وقــوتــهــا  بجمالها 
ويهتم  العامل،  يف  اخليول  �ساللت  واأقــدم  اأف�سل 
اأ�سحاب اخليل كثرًيا بخيلهم ويعتنون باقتنائها، 
فملوك  اأ�سالة،  واأكــر  اأغلى  هو  عما  ويبحثون 
ــرًيا بــاخلــيــل؛ حتى  ــب املــمــلــكــة اأولـــــوا اهــتــمــاًمــا ك

اأ�سبحت اململكة اأر�ض الفرو�سية الأ�سيلة.
 ،1965 الــعــام  يف  الفرو�سية  نـــادي  اأنــ�ــســئ  ــد  وق
 2003 العام  يف  عبدالعزيز  امللك  ميدان  وافتتح 
العا�سمة  معامل  اأهــم  اأحــد  لي�سبح  الريا�ض؛  يف 
الريا�ض. كما يرجع �سبب ت�سمية اأحد اأهم اأحياء 
مل�سمار  موقع  اأول  كونه  امللز"  الريا�ض"  مدينة 
اململكة،  تــاريــخ  يف  اخلــيــل  لــ�ــســبــاقــات  خ�س�ض 
ويعني ال�سم باملفهوم ال�سعبي والثقافة املحلية" 

مكان �سباق اخليل".
ولل�سنة الثالثة على التوايل وبعد النجاح الباهر 
تنظم  الأخـــريتـــن،  الن�سختن  يف  اأحــــرز  ـــذي  ال
الذي  اخليل،  ل�سباق  ال�سعودية"  كاأ�ض   " اململكة 
ُيقام اليوم اجلمعة وغدا ال�سبت)25-26( فرباير 
يف  العزيز  عبد  امللك  ميدان  ويحت�سنه  اجلــاري، 
الريا�ض؛ حيث �ستتناف�ض جياد من 16 دولة على 

مدى اليومن.

نبذة عن كأس السعودية

تقام يف  التي  الفعاليات  اأهم  يعد هذا احلدث من 
والرتفيه  والثقافة  الريا�سة  جتمع  لأنها  اململكة؛ 
واأدت  فيه،  خا�سة  زاويــة  له  املو�سة  عــامل  حتى 
حلم  احلدث  هذا  جعل  اإىل  ال�سابقتان  التجربتان 
ي�سارك  حيث  فيه؛  للم�ساركة  وفار�ض  مــدرب  كل 
يف هذه الن�سخة اأعظم اخليالة وخيول ال�سباقات 

واأمهر املدربن واأ�سهر املالكن.
وقد بلغ  عدد اجلياد امل�ساركة يف كل الأ�سواط اإىل 
240 جوادًا، وبلغ عدد اجلياد امل�ساركة وامل�سنفة 
من الفئة الأوىل 16 جوادًا من 6 دول، ويعترب هذا 
العدد من اأعلى اأرقام الت�سجيل يف �سباقات اخليل 

الأغلى يف العامل.
دولر  مليون   35.1 بقيمة  جوائز  تقدمي  و�سيتم 

اأمريكي.

فعاليات الجمعة...

 STC حتــدي  يف  �سباقات   4 من  �سل�سلة  �ستقام 
دوليات  خيالت   7 وتتناف�ض  الدولين  للخيالة 
تبلغ  بــجــائــزة  للفوز  ــراد  ــاأف ك دولــيــن  خيالة  و7 
100،000 دولر، ويعد احلدث الوحيد من نوعه 
الذي ي�سم اأعدادًا مت�ساوية من الرجال والن�ساء. 
بح�سة  الــفــوز  على  املحلية  اخلــيــول  وتتناف�ض 

من  لكل  دولر   400،000 البالغة  اجلــائــزة  مــن 
امل�سابقات الأربع.

ــة لـــهـــذا الــتــحــدي  ــاحــي ــت ــت ـــة الف �ــســنــعــت اجلـــول
النيوزيلندية"  اأ�سبحت اخليالة  التاريخي عندما 
يف  خيل  ب�سباق  تفوز  امـــراأة  اأول  األرب�ض"  ليزا 

ال�سعودية.
الــذي  الــعــامل  يف  اخليالة  م�سابقات  اأهــم  اأ�سبح 
اأ�سهر  �سد  املحلية  املــواهــب  اأف�سل  ي�ستعر�ض 
�سباقات  جــدول  �سي�سم  كما  الــدولــيــن.  اخليالة 
اليوم اجلمعة ال�سباق ال�سعودي الدويل املتكافئ 
املنيفة  وكــاأ�ــض  اأمريكي  دولر  األــف   500 بقيمة 

اجلديد للخيول العربية الأ�سيلة.

كأس السعودية...

دولر  مليون   20 ال�سعودية  كــاأ�ــض  قيمة  تبلغ 
اأمريكي، وهو �سباق  للفئة الأوىل مب�سافة 1800 

مرت، ويعترب اأغلى �سباق يف العامل.
الرحمن  عبد  لالأمري  "م�سرف"  اجلــواد  فــاز  وقــد 
اأ�سهر  اأحـــد  الآن  لي�سبح   2021 عـــام  الفي�سل 

اخليول يف العامل.
اأي�سًا  �ستجرى  ال�سعودية،  كاأ�ض  اإىل  واإ�سافة   
الــرتاب  على  الثالثة  للفئة  مــرمــوقــة  �سباقات   5

الثانية  للفئة  كال�سيك  العربية  و�سباق  والع�سب، 
من خيول ال�سباق العربية الأ�سيلة و�سباق نادي 

�سباقات اخليل املتكافئ للخيول املّدربة حمليًا.
اإىل  ال�سعودية"  "كاأ�ض  فعاليات  بث  و�سل  وقــد 
ويتم  الــعــامل.  حــول  منزل  مليون   350 مــن  اأكــر 
ــبــث احلـــي يف كـــل اأنـــحـــاء الـــعـــامل من  عــر�ــض ال
واأمريكا  ال�سن  اإىل  واأوروبــا  املتحدة  الوليات 

اجلنوبية وجنوب �سرق اآ�سيا

الخيل المشاركة

من  املا�سية  الن�سخة  بطل  ال�سباق  يف  �سي�سارك 
تو  واجلــواد  »م�سرف«،  اجلــواد  ال�سعودية  كاأ�ض 

كيني�ض الفائز بكاأ�ض الأبطال يف اليابان.
كما ي�سارك 13 جوادًا من بريطانيا، و 13 جوادًا 
مــن الإمـــــارات، و 12 جـــوادًا مــن الــيــابــان، و11 
جوادًا من فرن�سا، و9 جياد من الوليات املتحدة 
الأمريكية، و6 جياد من قطر، و5 جياد من اإيرلندا، 
الأرجنتن،  البحرين، وجوادان من  و5 جياد من 
وجوادان من اإ�سبانيا، وجواد من اأملانيا، وجواد 
اأول  و�سيكون  هيلز"  ذا  تــو  رون  اليونان"  مــن 
ح�سان يوناين ي�سارك يف �سباق كاأ�ض ال�سعودية،
الدويل  ال�سعودي  ال�سوط  كما ت�سارك 7 دول يف 
من  والثالثة  الثانية  املجموعة  لــدول  املخ�س�ض 
اململكة"  اإىل  -اإ�سافة  الــدول  وهــذه  الكاأ�ض،  هــذا 
الــرويــج، والــبــحــريــن، والأوروغــــــواي، وقطر، 

واإ�سبانيا، واليونان".

الفعاليات المصاحبة

من" العبية"  كل  يف  الفعاليات  من  العديد  �ستقام 
و"الكحيلة" التي ي�سعد كاأ�ض ال�سعودية، بالتعاون 
مع وزارة الثقافة، بتقدميها جلميع اأفراد الأ�سرة.

جــديــر بــالــذكــر اأن كــاأ�ــض �ــســبــاق الــ�ــســعــوديــة مت 
املجوهرات يف  دار  قبل  من  عــام2019  ت�سميمها 
و�سنعت   .House of Garrard ــنــدن،  ل
الغنية بالذهب  الف�سة واملذهبة  الكاأ�ض يدويا من 

بتفا�سيل مزخرفة ويبلغ ارتفاعها 108 �سم.

اإعداد- حممود العو�ضي

16 جوادا من 6 دول في السباق الرئيس

فاعليات ثقافية وترفيهية للجماهير

جــوادا 
مـــــن 16 

دولة 

240



البالد - وكاالت
اأكد تقرير اأمريكي اأن املطربة العاملية بريتني �سبريز 
�ستن�سر مذكراتها يف هيئة كتاب كجزء من �سفقة قيل 

اإنها و�سلت اإىل 15 مليون دوالر.
 The ل�سحيفة  وف��ق��ا  امل��ذك��رات،  و�ستتناول 
املهنية  �سيربز  ح��ي��اة   ،Independent
موقع  وذك��ر  وعائلتها.  ال�سخ�سية  وحياتها 
ميل اأونالين اأن بريتني �ستكتب ق�سة حياتها 

بها، على  اأح��داث عا�سفة مرت  من وجهة نظرها، �سمن 
مدى ال�13 عامًا املا�سية. واأبرمت بريتني �سبريز �سفقة 
وذلك  اأمريكي،  دوالر  مليون   15 مقابل  ذكرياتها  لن�سر 
يف كتاب تناق�ش فيها حياتها املهنية واالأ�سرية، وم�سكلة 
املا�سي.  نوفمرب  يف  منها  �سراحها  اأطلق  التي  الو�ساية 
اأنها  اإىل  �سابق،  وق��ت  يف  االأم��ري��ك��ي��ة  املغنية  واأمل��ح��ت 
م�ستعدة لكتابة �سريتها الذاتية من خالل م�ساركة �سورة 

الآلة كاتبة قدمية يف اأوائل يناير املا�سي.

مليون دوالر مقابل مذكرات سبيرز
 15 

"نتفلكس" تستعد لمنافسة "تيك توك"
جدة - البالد

ك�سفت تقارير عاملية عن نية من�سة 
تطبيق  مناف�سة  "نتفلك�ش"،  الرتفيه 
الفيديوهات الق�سرية االأ�سهر عامليًا "تيك 
كوميدية"  ب�"مفاجاأة  و�سفته  مبا  توك"، 

مرتقبة.
"اإنغادجيت"  مب��وق��ع  املن�سور  التقرير  وق���ال 
"نتفلك�ش" تنوي طرح خدمة  اأن  املتخ�س�ش،  التقني 
ب�"تيك توك" ميكن  ملقاطع فيديو ق�سرية كوميدية �سبيهة 
ت�سغيلها للم�سرتكني �سواء بهواتفهم الذكية اأو اأجهزة التلفزيون. 

واأطلقت "نتفلك�ش" على خدمتها اجلديدة ا�سم "ال�سحك ال�سريع"، 
وتعر�ش جمموعة من املقاطع امل�سحكة، لعدٍد من االأعمال واالأفالم 
اخلدمة  هذه  وباتت  مل�سرتكيها.  املن�سة  تقدمها  التي  وامل�سل�سالت 
واإي��رل��ن��دا  وبريطانيا  وك��ن��دا  املتحدة  ال��والي��ات  يف  حاليًا  متاحة 
واأ�سرتاليا ونيوزيلندا، ووعدت باأن ت�سل اإىل باقي امل�سرتكني حول 

العامل تباعًا.
وطماأنت "نتفلك�ش" م�ستخدميها باأن عر�ش "ال�سحكات ال�سريعة" 
تلك، �سرتاعي اإعدادات املحتوى اخلا�سة بكل م�ستخدم، ولن تعر�ش 
له مقاطع تتعار�ش معها ب�سورة كبرية، كما اأن تلك اخلدمة لن تكون 

متاحة يف ملفات تعريف االأطفال.

األسبـوعية

اجلمعة 24 رجب 1443ه� املوافق 25 فرباير 2022م ال�سنة 91 العدد 23582

املدينة املنورة ـ البالد 
الع�سوية  على  العال  ملحافظة  امللكية  الهيئة  ح�سلت 
احلكومية لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة؛ نظري التزامها 
العال،  الطبيعية يف حمافظة  البيئة  الكبري بجهود حماية 
املتمثلة يف دعم ومتكني املحميات واإدارة الرتاث الطبيعي 
املحمية  للمناطق  اخل�����س��راء  االحت����اد  ق��ائ��م��ة  خ���الل  م��ن 
الطبيعة  وا�ستعادة  اإدارة  تنفيذ  ودعم  عليها،  واملحافظة 
الربية. وتتيح هذه الع�سوية للهيئة اال�ستفادة من خربات 
اإىل  اإ�سافة  االحت��اد،  يف  متخ�س�ش  ومعلومات18،000    
م�ساركة الهيئة جتاربها مع اأع�ساء االحتاد يف م�سروعات 
اجتماعات  اأث��ن��اء  املحافظة  يف  البيئي  ال��ت��وازن  اإع���ادة 
ُتعقد  التي  الطبيعة وامل��وؤمت��رات  ال��دويل حلماية  االحت��اد 
للهيئة  التنفيذي  الرئي�ش  واأو���س��ح  ���س��ن��وات.  اأرب���ع  ك��ل 
املدين"  �سالح  بن  عمرو  املهند�ش  العال  ملحافظة  امللكية 
اأن هذه الع�سوية �ست�سهم بدعم جهود الهيئة يف احلفاظ 
من  جمموعة  عرب  الربية  واحلياة  الطبيعي  ال��رتاث  على 
املبادرات التي خلقت لنا ح�سوًرا فاعاًل يف هذه املنظومة، 
اال�ستفادة  خالل  من  خططنا  تطبيق  يف  �ست�ساعدنا  كذلك 
ي�سهم  الطبيعة، على نحو  املرتاكمة حلماية  من اخلربات 
ال�سركاء  الواقع، وم�ساركة  اأر�ش  يف ترجمة روؤيتنا على 
يف  طبقت  التي  البيئية  النظم  اإع��ادة  من��وذج  املنظمة  يف 

العال".

الريا�ض ـ البالد 
للغذاء والدواء من ا�ستخدام  العامة  الهيئة  حذرت 
مادة املُر )املرة( بكميات عالية، وذلك الأنها توؤدي اإىل 
حدوث  اإىل  باالإ�سافة  القلب،  �سربات  انتظام  ع��دم 

التهابات يف الكلى.
واأو�سحت الهيئة، اأنه ُيحظر ا�ستخدامها كلًيا على 
انقبا�ش  م��ن  حتفز  الأن��ه��ا  احل��ام��ل،  وك��ذل��ك  املر�سع 
الرحم، وقد ت�سبب االإجها�ش وحدوث نزيف، وكذلك 
العمليات  اإج��راء  قبل  ا�ستخدامها  عن  التوقف  يجب 
يف  ال�سكر  تخف�ش  اإنها  اإذ  باأ�سبوعني؛  اجلراحية 
يتعار�ش مع بع�ش  قد  ا�ستخدامها  اأن  واأبانت  الدم. 
االأدوية، كدواء الوارفارين، اإذ اإنها قد توؤدي حلدوث 
تخرث يف الدم واالإ�سابة باجللطات، وكذلك تعمل مع 
اأدوية ال�سكر على انخفا�ش ال�سكر يف الدم، عن احلد 

امل�سموح به.

الريا�ض ـ البالد 
ك�سف جمل�ش �سوؤون االأ�سرة اأن 54.6% من ال�سعوديني 
بلغت  فيما  ح��ي��ات��ه��م،  ط���وال  ه��واي��ات  اأي  مي��ار���س��وا  مل 
ممار�سة  اأن  املجل�ش  واأو�سح   .%45.4 املمار�سني  ن�سبة 
الهوايات املختلفة، �سواء اأكانت ريا�سية اأو اأدبية، اأو اأي 

هواية اأخرى، ت�ساعد على متتع اأفرادها بحياة اإيجابية.
واأ�سار اإىل اأن ممار�سة الهوايات تعزز من العالقات بني 
احلياتية،  ال�سغوط  تاأثريات  من  وتقلل  االأ���س��رة،  اأف��راد 
اأنها  اإىل  باالإ�سافة  االهتمامات،  اكت�ساف  على  وت�ساعد 

تزيد من الثقة بالنف�ش.

ملكية العال ضمن االتحاد 
الدولي لحماية الطبيعة 

اإلفراط في مادة "المرة" 
يؤثر على القلب والكلى 

 من السعوديين لم 
يمارسوا أي هوايات
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الشيخوخة وأدوية معينة تلف العصب والتبغ   االعتالالت الصحية أسباب 
3جفاف الفم 2 1

جدة - البالد
يعاين البع�ش من م�سكلة جفاف الفم حينما ال ت�ستطيع 
اللعاب الإبقائه  اإنتاج ما يكفي من  الفم  اللعابية يف  الغدد 
رطًبا. ويحدث اجلفاف عادة ب�سبب االآثار اجلانبية لبع�ش 
االأدوية اأو م�ساكل ال�سيخوخة اأو نتيجة العالج االإ�سعاعي 
لل�سرطان، وفقا ملوقع "Onlymyhealth" الذي حدد 
يف:  تتمثل  اأنها  مبينا  الفم،  جفاف  م�سكلة  اأ�سباب  اأب��رز 
معاجلة  الع�سب،  تلف  معينة،  اأدوية  تناول  ال�سيخوخة، 

اأخ��رى  �سحية  واع��ت��الالت  التبغ،  ا�ستخدام  ال�سرطان، 
)ال�سكتة الدماغية، ال�سكري، القالع الفموي، اإلخ(.

وبني املوقع ال�سحي العالج يعتمد على �سبب اجلفاف، 
عرب  ال��ف��م  ترطيب  ال�سائعة:  ال��ع��الج  خ��ي��ارات  وت�سمل 
اال�سطناعي  واللعاب  بدونها،  اأو  طبية  بو�سفة  الغ�سول 
اآخر  ب��دواء  االأدوي��ة  وتغيري  الفم،  لرتطيب  املرطبات  اأو 
منا�سًبا وال ي�سبب اجلفاف، وحماية االأ�سنان للتحكم يف 

الت�سو�ش.

أسباب لجفاف الفم

تقاليد عريقة 
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الريا�ض ـ البالد 
 

جتلت  حرفة ن�سج ال�سوف بتاريخها يف "جنناج" 
"حياكة  تع�د  حيث  الطائف،  حمافظة  يف  الغربية  املنطقة 
ال�سوف" اإحدى اأقدم احلرف التقليدية يف �سبه اجلزيرة العربية، تلك 
احلرفة التي تعطي �سورة �سادقة عن جهود االإن�سان واملراأة حتديدًا وجهدها 
يف  بجذورها  �ساربة  عريقة  فنية  تقاليد  عن  خاللها  من  وتعربرّ  االأول،  املقام  يف 
"ال�سوف"  الغربية يف زخرفة ونق�ش  املنطقة  املراأة يف  تتفنن  التاريخ، حيث  اأ�سالة 
كاالأحمر  �سارخة  واألوان  متنوعة،  هند�سية  اأ�سكال  عن  عبارة  وهي  كثيفة،  بنقو�ش 
واالأزرق والربتقايل، وهي بذلك تعك�ش ح�سًا فنيًا وذوقًا جماليًا، وح�سن ا�ستغالل موارد 

خامها من طبيعية البيئة وتطويعها ل�ساحله.
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