
فاكهة »الوديان« تطل في الشتاء

فجر الصحافة السعودية

الخليف لـ»            «: نعمل على تطوير برنامج التنمية الريفية

اأن���واع  ب��اإن��ت��اج  امل��ك��رم��ة  م��زارع��و منطقة مكة  جن��ح 
خمتلفة من الفواكه ال�ضتوية واحلم�ضيات التي تعد 
الإن�ضان،  ل�ضحة  املهمة  الغذائية  امل�ضادر  اأه��م  من 
ومعادن  واأل��ي��اف،  فيتامينات،  م��ن  حت��وي  م��ا  نظري 
طبيعية مثل الليمون والعنب، والرمان تن�ضج بع�ض 
متوفرة  وتكون  ال�ضتاء،  يف  ال�ضتوية  الفاكهة  اأنواع 
طوال هذا الف�ضل يف الأ�ضواق، لكن البع�ض ل ينتبه 
الذي  واملعادن  الفيتامينات  لأهم  يفتقد  ثم  ومن  لها، 

يحتاجها بالذات ملحاربة برد ال�ضتاء واأمرا�ضه.
يجب  التي  الو�ضائل  اأه��م  من  ال�ضتاء  فواكه  وتعترب 
ملواجهة  ال�ضتاء  ف�ضل  يف  الأف���راد  عليها  ي��داوم  اأن 
الأمرا�ض واحل�ضول على العنا�ضر الغذائية الالزمة 
ال�ضوارد  تكافح  اأنها  كما  ال��رائ��ع،  ب��امل��ذاق  والتمتع 
احلرة يف اجل�ضم. وت�ضتعد مزارع البطيخ "العرثي" 
ال����ذي ي����روى مب��ي��اه الأم����ط����ار، ب��ج��ن��ي امل��ح�����ض��ول 
وت�ضويقه يف خمتلف مناطق اململكة، ولأن منطقة مكة 
الفرتة  خالل  �ضهدت  ال�ضاحل  امتداد  وعلى  املكرمة، 
واملتو�ضطة،  الغزيرة  بني  تراوحت  اأمطارًا  املا�ضية 
حيث  وف���ريًا،  �ضيكون  ال��ع��رثي  البطيخ  اإن��ت��اج  ف��اإن 
احلبوب  حما�ضيل  ب��زراع��ة  الليث  حمافظة  ت�ضتهر 
من  كغريها  ال�ضم�ضم،  وحم�ضول  وال��دخ��ن  ك��ال��ذرة 
املحافظات ال�ضاحلية مبنطقة مكة املكرمة، اإ�ضافة اإىل 
حم�ضولها الأ�ضهر على م�ضتوى الليث وهو حم�ضول 

"احلبحب" الذي ُيزرع عرثيًا يف الوديان وال�ضهول 
على مياه ال�ضيول والأمطار. 

والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  فرع  عام  مدير  واأكد 
مبنطقة مكة املكرمة بالإنابة ماجد بن عبدالله اخلليف 
ل�"البالد"، اأن وزارة البيئة املياه والزراعة تعمل على 

امل�ضتدامة  الزراعية  الريفية  التنمية  برنامج  تطوير 
وا�ضتثمار  با�ضتغالل  وذلك  املكرمة،  مكة  منطقة  يف 
من  ال�ضتفادة  اإىل  اإ�ضافة  املتاحة،  وامل��وارد  الفر�ض 
امل��وارد  ح�ضب  املختلفة  املناطق  يف  الن�ضبية  امليز 

الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد ال�ضكان.

البالد - ياسر خليل
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السعوديون

نمو اقتصاد المملكة

يقودون النقل الثقيل

 البالد- جدة
 حقق الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي للمملكة خالل الربع الرابع من 
عام 2022م منوًا بن�ضبة 5.4 %، فيما حقق الناجت املحلي الإجمايل 
تقرير  وك�ضف   .% 8.7 بن�ضبة  من��وًا  2022م  ع��ام  خ��الل  احلقيقي 
الناجت  اأن  لالإح�ضاء،  العامة  للهيئة  وال�ضريعة  ال�ضنوية  التقديرات 
نف�ض  خالل   % 15.4 منوا  حقق  النفطية  لالأن�ضطة  احلقيقي  املحلي 
منوًا  النفطية  غري  لالأن�ضطة  احلقيقي  املحلي  الناجت  حقق  كما  العام.  
ارتفعت  فيما  القوي،  الأداء  تزايد  يعك�ض  مما  اإيجابيًا بن�ضبة 5.4 % 
النتائج  ه��ذه  وت��اأت��ي   .%  1.8 بن�ضبة  احلكومية  اخل��دم��ات  اأن�ضطة 
النمو  با�ضتمرار  ال���دويل  النقد  �ضندوق  توقعات  و�ضط  الإي��ج��اب��ي��ة، 
2023م،  احلايل  العام  خالل  ال�ضعودي  النفطي  غري  لالقت�ضاد  القوي 

رغم حتديات القت�ضاد العاملي وتباطوؤ موؤ�ضرات النمو. 

البالد - الرياض
قائدي  مهن  توطني  م��ب��ادرة  دع��م  اتفاقية  للنقل  العامة  الهيئة  وقعت 
الثقيل بهدف تعزيز جهود التوطني للفر�ض الوظيفية،  النقل  مركبات 
ومتكني ال�ضعوديني للعمل يف مهن القطاع اللوج�ضتي. وتاأتي التفاقية 
طموحات  حتقيق  يف  املبذولة  للجهود  ا�ضتكماًل  الطرفني  بني  املوقعة 
روؤية اململكة 2030 بزيادة فر�ض التوظيف. وت�ضتهدف التفاقية دعم 
تكاليف تدريب القيادة والفح�ض الطبي، واإ�ضدار رخ�ض القيادة، كما 
يتم دعم الأجور من �ضندوق تنمية املوارد الب�ضرية، وذلك نظرًا لأهمية 
هذه املهن ودورها احليوي يف قطاع النقل واخلدمات اللوج�ضتية، مبا 
واخلدمات  للنقل  الوطنية  الإ�ضرتاتيجية  م�ضتهدفات  حتقيق  ي�ضمن 

اللوج�ضتية يف متكني الكفاءات الوطنية.
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ملحق زراعي

صرح ثقافي حي حراء 
وحضاري تحتضن كأس آسيا 2027القيادة والراحة لسائقي الحافالت

السعوديةتحديد ساعات الصقور.. 
هواية ورافد 

اقتصادي

تدشين أكبر مجمع مختبرات للطاقة في العالم

19 األربعاء 10 رجب 1444هـ الموافق 1 فبراير 2023م السنة 91 العدد 23831

تعزز الريادة
مراكز تميز وشبكات ذكية 

ت��ع��زي��زًا ل��ل��ري��ادة يف جم����الت ال��ط��اق��ة 
د�ضن  وا�ضتدامتها،  وحلولها  ومواردها 
الأم����ري ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ن ���ض��ل��م��ان وزي��ر 
اخلليجي  املخترب  �ضركة  جممع  الطاقة، 
ال��ع��امل��ي ب��امل��دي��ن��ة ال�����ض��ن��اع��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة 
بالدمام، كاأحد توجهات وزارة الطاقة يف 
وتعزيز  واخل��دم��ات  ال�ضناعات  توطني 

املحتوى املحلي واخلربات الوطنية.
امللك  مدينة  م��ن  ب��ال��ق��رب  املجمع  وي��ق��ع 
الطاقة،  �ضوق  قلب  يف  للطاقة،  �ضلمان 
مربع،  م��رت  األ��ف   170 م�ضاحته  وتبلغ 
يف  للطاقة  خمتربات  جممع  اأكرب  ليكون 
املختربات  م��ن  ع���ددًا  افتتح  كما  ال��ع��امل، 
وم���راك���ز ال��ت��م��ي��ز يف جم����الت ال��ط��اق��ة 
والأل��ي��اف  الذكية  وال�ضبكات  امل��ت��ج��ددة 
والقوى  لل�ضالمة  وخمتربات  الب�ضرية، 
البحث  م�ضاريع  وت�ضمل  الكهربائية، 
الكهربائي  الربط  وم�ضتقبل  والتطوير 

الإقليمي والقاري.

البالد - الدمام
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�ضعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني،  برئا�ضة خادم احلرمني  الوزراء  وافق جمل�ض 
� حفظه الله � خالل اجلل�ضة التي عقدها اأم�ض )الثالثاء(، يف ق�ضر عرقة بالريا�ض، على ت�ضمية 
ليكون  الكيميائية،  املواد  اإدارة  نظام  من  فقرة  وتعديل  العربي"،  ال�ضعر  ب�"عام  2023م  عام 
الوطني  املركز  من  له  مرخ�ض  متخ�ض�ض  مرفق  بوا�ضطة  الكيميائية  النفايات  من  التخل�ض 
حتمل  وا�ضتمرار  التطوعي،  العمل  نظام  تعديل  على  املجل�ض  واف��ق  كما  النفايات.  لإدارة 
الدولة ر�ضم تاأ�ضرية الدخول عن العمالة املو�ضمية مل�ضروع الهدي والأ�ضاحي ملو�ضم حج عام 

اخلا�ضة. ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  نظام  من  الثانية  املادة  تعديل  وعلى  1444ه�، 

تسمية 2023 بـ»عام الشعر العربي«
الرياض - واس



الرياض - واس
�سعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  �أ�سدر 
-حفظه �لله- �أمرً� ملكيًا كرميًا برتقية 148 ع�سوً� على خمتلف �ملر�تب 

يف �سلك �أع�ساء �لنيابة �لعامة �لق�سائي.
�مللكي  �لأم��ر  �ملعجب  عبد�لله  بن  �سعود  �ل�سيخ  �لعام  �لنائب  وثّمن 

خادم  لدن  من  �ملتو��سل  �لدعم  �إط��ار  يف  ياأتي  �أنه  �إىل  م�سريً�  �لكرمي، 
�لعامة  للنيابة  �لله-  -حفظهما  �لعهد  ويل  و�سمو  �ل�سريفني،  �حلرمني 
�لد�ئم  وحر�سهما  �لوظيفية  ب�سوؤونها  و�مل�ستمر  �لبالغ  و�هتمامهما 
�لنيابة  �لتطوير و�لزده��ار ملرفق  �لله- على حتقيق مزيد من  -�أيدهما 

�لعامة، متا�سيًا مع روؤية �ململكة 2030.

و�سمو  �ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  يحفظ  �أن  وج��ل-  -عز  �مل��وىل  و�ساأل 
ويل عهده �لأمني، و�أن يدمي عزهما وتوفيقهما، و�أن يوفق �أع�ساء �لنيابة 
�ملرتقني خلدمة دينهم وملكهم ووطنهم، و�أن يكونو� عند ح�سن �لظن بهم 
يدمي  و�أن  بهم،  �ملنوطة  و�ملهام  �إليهم  �ملوكلة  بامل�سوؤولية  ��سطالعهم  يف 
على �لوطن �لأمن و�ل�ستقر�ر و�لرخاء و�لزدهار يف ظل قيادته �لر�سيدة.
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 أمر ملكي بترقية 148 عضوًا بالنيابة العامة

محافظ جدة ينوه بجهود مكافحة المخدرات

البالد - جدة
بن  عبد�لله  بن  �سعود  �لأم��ري  ��ستقبل 
�أم�س، مدير  جلوي حمافظ جدة، مبكتبه 
�لعقيد  ب��ج��دة  �مل��خ��در�ت  مكافحة  �إد�رة 
من�سوبي  م��ن  وع����ددً�  �ل��ث��م��ايل،  يو�سف 
عن  تقريرً�  وت�سّلم  �مل��خ��در�ت،  مكافحة 

�ل��ث��اين من  �ل��رب��ع  �لإد�رة خ��الل  �أع��م��ال 
�لعام �جلاري 1444ه�.

�سكره  ع��ن  ج��دة  حم��اف��ظ  �سمّو  وع���ّ� 
ل���رج���ال م��ك��اف��ح��ة �مل���خ���در�ت جل��ه��وده��م 
�لكبرية يف �لق�ساء على هذه �لآفة، منّوهًا 

بالدور �لتوعوي للتحذير من خماطرها.

لتمثيل اململكة يف "اآي�سف الدويل 23"

انطالق منافسات نهائي أولمبياد اإلبداع العلمي
البالد - الظهران

�ليوم �لأربعاء يف �لظهر�ن،  تنطلق 
مناف�سات �لت�سفيات �لنهائية لالأوملبياد 
"�إبد�ع  �ل��ع��ل��م��ي  ل����الإب����د�ع  �ل��وط��ن��ي 
�مللك  موؤ�س�سة  تنظمه  �لذي   ،"2023
و�لإبد�ع  للموهبة  ورجاله  عبد�لعزيز 
"موهبة"، بالتعاون مع وز�رة �لتعليم 
�لأم���ري  ب��رع��اي��ة  �ل�13،  ن�سخته  يف 
�أم��ري  عبد�لعزيز  ب��ن  نايف  ب��ن  �سعود 
�ملنطقة �ل�سرقية، و�لذي ي�سهد مناف�سة 
بني 160 م�سروعًا بحثيًا و�بتكارً� يف 
فعالياته  وت�ستمر  علميًا،  جم��اًل   21
طالبًا   40 لخ��ت��ي��ار  ف����ي��ر،   4 حتى 
مقعدً�   35 على  �سيتناف�سون  وطالبًة، 
معر�س  يف  �ململكة  ومتثيل  للم�ساركة 
�آي�����س��ف �ل�����دويل ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ه��ن��د���س��ة 

."2023 "�آي�سف 
�لنهائية  �لت�سفية  يف  ويتناف�س 
104 طالبات  2023م  �إبد�ع  لأوملبياد 
و56 ط��ال��ب��ًا م��ن م��وه��وب��ي �ل��وط��ن، 

م�����س��روع��ًا يف جم��الت   160 ق��دم��و� 
وميثلون  وطنية،  �أولوية  ذ�ت  علمية 
12 �إد�رة تعليمية للبنني، و14 �إد�رة 

تعليمية للبنات.
�لفائزين  �إب���د�ع  �أوملبياد  وي��وؤه��ل 

�لنهائية،  �لت�سفيات  يف  و�لفائز�ت 
م���ع���ار����س  يف  �مل���م���ل���ك���ة  ل��ت��م��ث��ي��ل 
وم�������س���اب���ق���ات ع������دة ر�ئ���������دة ع��ل��ى 
�مل�����س��ت��وي��ني �ل������دويل و�لإق��ل��ي��م��ي، 
كمعر�س "�آي�سف" بالوليات �ملتحدة 
�لأم���ري���ك���ي���ة، وم���ع���ار����س �لب��ت��ك��ار 
ماليزيا،  يف  �آيتك�س  مثل:  �لدولية، 

وتاي�سف يف تايو�ن.
وق���دم���ت �لأم������ني �ل���ع���ام مل��وؤ���س�����س��ة 
عبد�لله  بنت  �آمال  "موهبة" �لدكتورة 
�ملنطقة  �أم����ري  �إىل  �ل�����س��ك��ر  �ل���ه���ز�ع، 
�أن رعاية �سموه  �إىل  �ل�سرقية، م�سرية 
�لكرمية، توؤكد حر�س �لقيادة �لر�سيدة 
على تعزيز ر�أ�س �ملال �لب�سري، ومتكني 
�لعلوم  جم��الت  يف  �مل�ستقبل  �أج��ي��ال 
و�زده���ار  نهو�س  �أج��ل  م��ن  و�لتقنية، 
�لوطن، وحتقيق تعليم ريادي �بتكاري 
مع  يتما�سى  مهارية،  �سعودية  لأجيال 
روؤي��ة  وم�ستهدفات  �ململكة  توجهات 

�ململكة 2030.

تحديد ساعات القيادة 
والراحة لسائقي الحافالت

مليون وظيفة بالقطاع السياحي 

البالد - الرياض
بها  �مل�سموح  �لقيادة  �ساعات  للنقل  �لعامة  �لهيئة  ح��ددت 
�حلافالت  وتوجيه  وتاأجري  �ملتخ�س�س  �لنقل  حافالت  ل�سائقي 
و�لنقل �لدويل،  و�لر�حة �ليومية و�لأ�سبوعية �ملعتمدة بغ�س 
�لنظر عن عدد �حلافالت �ملفو�س بقيادتها، و�سيبد�أ تطبيقها يف 
30 �أبريل �لقادم، وذلك بهدف رفع م�ستوى �ل�سالمة على �لطرق 
�ل�ية، وتوفري بيئة نقل جيدة لل�سائقني د�خل �ململكة �لعربية 
�خلدمات  وج���ودة  بكفاءة  �لرت��ق��اء  ي�سمن  ومب��ا  �ل�سعودية، 

�ملقدمة للم�ستفيدين.
و�أ�سارت �إىل �أن �ساعات �لقيادة �ليومية تتكون من 9 �ساعات 
كحد �أق�سى خالل 24 �ساعة قابلة للتمديد �إىل 10 �ساعات مرتني 
�أ�سبوعيًا، كما حددت �لهيئة �ساعات �لعمل �لأ�سبوعية لل�سائقني ب� 
56 �ساعة كحد �أق�سى، وكذلك �لإجمايل ل�ساعات �لعمل �مل�سموح 

بها خالل 14 يوم و�ملحدد ب� 90 �ساعة عمل كحد �أق�سى.
�ساعات  �لهيئة  ح��ددت  �ل�سائقني،  على  �ل��ع��بء  ولتخفيف   
�لر�حة ب� 45 دقيقة لكل 4.5 �ساعة قيادة، و 11 �ساعة لكل 24 
 45 ب�  �لأ�سبوعية  �لر�حة  �لقيادة، كما حددت فرت�ت  �ساعة من 

�ساعة ر�حة مت�سلة بحد �أق�سى 6 �أيام عمل.

البالد - الرياض
�لوز�رة  �سعي  �خلطيب،  عقيل  بن  �أحمد  �ل�سياحة  وزير  �أكد 
لتوفري مليون وظيفة يف قطاع �ل�سياحة مبختلف �أن�سطته، حاثًا 
�ملوظفني  ق��در�ت  رفع  على  �لقطاع  هذ�  تطوير  يف  �مل�ستثمرين 

و�لعاملني لديهم ع� بر�مج �لتدريب عالية �جلودة. 
جاء ذلك خالل �للقاء �ل�سهري لوزير �ل�سياحة باملو�طنني من 
من  عدد  مب�ساركة  �فرت��سيًا  �أقيم  �ل��ذي  �ململكة  �أنحاء  خمتلف 
�لتز�م �لقطاع  ، م�سدد� على �سرورة  كبار �مل�سوؤولني بالوز�رة 

باللو�ئح �جلديدة.
حققها  �لتي  �لجن���از�ت  �أب��رز  �ل�سياحة  وزي��ر  و��ستعر�س   
�لقطاع خالل عام 2022، حيث بلغ �إجمايل �لإنفاق �ل�سياحي 
�لذي  �لعام  عن   %  93 ب��زي��ادة  ري��ال  مليار   185 �ململكة  يف 
قبله، ومن �ملتوقع �أن حتتل �ملرتبة �ل�17 يف جذب �ل�سياح على 
م�ستوى �لعامل، �لذي بلغ 16.5 مليون �سائح وو�فد بزيادة 94 
% لفرتة ما قبل �جلائحة، م�سرًي� �إىل �أن �ململكة ت�ستهدف هذ� 

�لعام 25 مليون قادم من �خلارج.

التصفيات النهائية

1
2
3
4

160
160
21
26

 موهوبًا وموهوبة

 بحثًا وابتكارًا 

مجااًل علميًا

 إدارة تعليمية

البرهان يشكر خادم الحرمين وولي العهد على دعم السودان 

الخرطوم - واس
ن رئي�س جمل�س �ل�سيادة و�لقائد �لعام للقو�ت  د�سَّ
عبد�لفتاح  ركن  �أول  �لفريق  �ل�سود�نية  �مل�سلحة 
�ل�سريفني  �ل�هان، م�سروع منحة خادم �حلرمني 
بالطاقة  تعمل  جوفية  مياه  حمطة   )500( لتنفيذ 
�ل�سم�سية بوليات �ل�سود�ن �ملختلفة، بتمويل من 
مليون  مئة  بتكلفة  للتنمية،  �ل�سعودي  �ل�سندوق 
�ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  �سفري  بح�سور  دولر، 
عام  ومدير  جعفر،  ح�سن  بن  علي  �ل�سود�ن  ل��دى 
�ل�سعودي  بال�سندوق  �لعربية  �ل��دول  م�سروعات 

للتنمية �ملهند�س بندر بن عبد�لله �لعبيد.
�لحتفال  خ��الل  �ل�سيادة  جمل�س  رئي�س  و�أع���رب 
�لذي �أقيم بهذه �ملنا�سبة عن �سكره وتقديره خلادِم 

�آل  عبد�لعزيز  بِن  �سلماَن  �مللِك  �ل�سريفني  �حلرمني 
�سعود ، و�سموِّ ويلِّ عهده �لأمني - حفظهما �لله - 
على حر�سهم و��ستمر�ر دعمهم �ل�سعَب �ل�سود�ين.
و�سعب  حكومة  عن  نيابة  "نحن  �ل���ه��ان:  وق��ال 
�ل�������س���ود�ن ن�����س��ك��ره��م ج��زي��ل �ل�����س��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر 
و�لمتنان على ما ظلو� يقدمونه من دعم وم�ساندة 
لل�سود�ن فى �ملجالت كافة". وجدد حر�س �لدولة 
�لتنموية  �مل�سروعات  و�إنفاذ  �لتنمية  حتقيق  على 
�لإيجابي  �لأث���ر  �إىل  م�سريً�  بالريف،  و�خلدمية 
ينفِّذها  �لتي  �مل�سروعات  ه��ذه  ملثل  و�لقت�سادي 
�ل�سندوق �ل�سعودي للتنمية وتاأثريها على م�سرية 

�لتنمية و�ل�سعب �ل�سود�ين.
م��ن ج��ان��ب��ه، �أو���س��ح �مل��ه��ن��د���س ب��ن��در �ل��ع��ب��ي��د، �أن 

حكومة  �هتمام  م��ن  �نطالقًا  ي��اأت��ي  �مل�سروع  ه��ذ� 
للتنمية يف  �ل�سعودي  �ل�سندوق  �ململكة من خالل 
يف  لالإ�سهام  �ل�سقيقة؛  �ل�سود�ن  جمهورية  دع��م 
متمنيًا  م�ستد�م،  وغذ�ئي  مائي  �أمن  �إىل  �لو�سول 
لل�سود�ن و�سعبها �ل�سقيق �ملزيد من �لتقدم و�لنمو 
ر�ف���دً� من  �مل�����س��روع  ه��ذ�  و�لزده����ار، و�أن يكون 
خالل  من  مت  قدَّ �ململكة  �أن  يذكر  �لتنمية.  رو�ف��د 
م�سروعًا   )19( �ل�سود�ن  جلمهورية  �ل�سندوق 
 866 تتجاوز  �إجمالية  بقيمة  �إمنائّيًا  وبرناجمًا 
 117 بقيمة  منح  ث��الث  عن  ف�ساًل  دولر،  مليون 
للعالقات  �م���ت���د�دً�  ذل���ك  وي���اأت���ي  دولر،  م��ل��ي��ون 
�لتاريخية �لر��سخة و�ل�سر�كة �لوثيقة بني �لبلدين 

و�ل�سعبني �ل�سقيقني.

 دشّن مشروع منحة )500( محطة مياه جوفية
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تعديالت في نظامي العمل التطوعي والمؤسسات الصحية.. مجلس الوزراء
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تسمية 2023 ب�»عام الشعر العربي

البالد - الرياض
البحر  ل�ش�ؤون  الربيطاين  اخلا�ص  املبع�ث  اأ�شادت 
الأفريقي �شارة م�نتغمري باجله�د  الأحمر والقرن 
ذراعها  عرب  اململكة  تبذلها  التي  الكبرية  الإن�شانية 
اإىل  م�شرية  للإغاثة،  �شلمان  امللك  مركز  الإن�شاين 
اأه��م��ي��ة ت�����ش��اف��ر اجل��ه���د ال��دول��ي��ة خل��دم��ة ال��ف��ئ��ات 
على  وال��ع��م��ل  الح��ت��ي��اج  ذات  ال���دول  يف  املحتاجة 

حت�شني و�شعها املعي�شي.
 جاء ذلك خلل لقائها وال�فد املرافق لها، مع م�شاعد 
امل�����ش��رف ال��ع��ام ع��ل��ى م��رك��ز امل��ل��ك ���ش��ل��م��ان ل��لإغ��اث��ة 
املهند�ص  وال��ربام��ج  للعمليات  الإن�شانية  والأع��م��ال 
اأحمد بن علي البيز، مبقر املركز يف الريا�ص، حيث 
منطقة  يف  الإن�����ش��اين  العمل  دع��م  �شبل  بحث  ج��رى 
القرن الأفريقي يف كافة املجالت، ومناق�شة اأ�شاليب 
وكينيا  اإثي�بيا  م��ن  ك��ل  يف  الإن�شانية  ال�شتجابة 
يف  الإن�شاين  ال��شع  بحث  عن  ف�شًل  وال�ش�مال، 

جمه�رية ال�ش�دان و جن�ب ال�ش�دان.
مبركز  ممثلة  اململكة  ال��ت��زام  ا�شتمرار  البيز  واأك���د 
اآلف  ح��ي��اة  وحت�شني  لإن��ق��اذ  ل��لإغ��اث��ة  �شلمان  امل��ل��ك 
للم�شاعدة،  ما�شة  حاجة  يف  هم  الذين  الأ�شخا�ص 
معاناة  من  للتخفيف  للمركز  الفاعل  بالدور  من�ها 
اأنحاء  جميع  يف  واملحتاجة  ال�شعيفة  املجتمعات 
بني  امل�شرتكة  والربامج  امل�شاريع  م�شتذكرًا  العامل، 

املركز وبريطانيا بهذا ال�شاأن.
وا�شتمرارًا مل�شاعدات اململكة، وّزع مركز امللك �شلمان 
يف  غذائية  �شلة   731 الإن�شانية  والأعمال  للإغاثة 
 731 منها  ا�شتفاد  م��اأرب،  مبحافظة  املدينة  مديرية 

اأ�شرة ب�اقع 5117 فردًا.
على  غذائية  �شلة   1.040 امل��رك��ز  وّزع  لبنان  ويف 
اللجئني ال�ش�ريني يف منطقتي عكار وال�شنية �شمال 

لبنان، ا�شتفاد منها 5.200 فرد من الأ�شر الأكرث.

والأداء  احلديثة  ال�شع�دية  النه�شة  ت�شهد 
الق��ت�����ش��ادي ال���ق����ي، ح�����ش��ادًا م��ت���ال��ي��ًا 
 2030 اململكة  ومتزامنًا مل�شتهدفات روؤية 
�شتى  يف  ال��ط��م���ح��ة  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
ال�طن،  جغرافيا  امتداد  وعلى  القطاعات، 
احلرمني  خل��ادم  احلكيمة  القيادة  ظل  يف 
العزيز،  عبد  ب��ن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني 
العهد  و�شم� الأمري حممد بن �شلمان ويل 

رئي�ص جمل�ص ال�زراء، حفظهما الله.
 ه���ذه ال��ن��ج��اح��ات حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام عاملي 
ق��درات  يف  العالية  الثقة  يعك�ص  وا���ش��ح، 
امل��م��ل��ك��ة وب������ش��ل��ت��ه��ا ���ش���ب ال��ت��ف���ق يف 
وتر�شيخ  امل�شتقبل  اقت�شاد  ب��ن��اء  رك��ائ��ز 
اإدراك  واأي�شًا  ال�ثابة،  امل�شتدامة  التنمية 
يف  واإ�شهامها  اململكة  دور  لأهمية  العامل 
دع���م ا���ش��ت��ق��رار الق��ت�����ش��اد ال��ك���ين ال��ذي 
ي���اج��ه حت��دي��ات واأزم����ات ك��ب��رية.. وهنا 
الأمم  جتارب  متيز  خل�شات  اأهمية  تكمن 
ال�طني  ال��ت��اري��خ  ي�شجله  وم��ا  وال����دول، 
والعاملي لها، من قدرة على بل�رة اأحلمها 
اإجن��از  اأرق���ام  اإىل  وترجمتها  وتطلعاتها، 

للحا�شر وامل�شتقبل.
من�ذجها  اململكة  تقدم  املعادلة  ه��ذه  ففي   
املت�شل  ك��ل جم���ال، وال��ط��م���ح  امل��ل��ه��م يف 
امل��ع��زز ل�����ش��راك��ات��ه��ا م��ع ال����دول امل��ت��ق��دم��ة، 
وحت��ف��ي��ز امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ال���ذي���ن ي��درك���ن 
الروؤية  م�شاريع  يف  فر�شهم  اأهمية  جيدًا 
ال�شع�دية، وما حققته التنمية ال�شخمة من 
معدلت من� قيا�شية، و�شهادات امل�ؤ�ش�شات 

القت�شادية الدولية يف هذا الجتاه.

إشادة بريطانية بالجهود 
اإلنسانية الكبيرة للمملكة

خالصات مهمة
كلمة

الرياض - واس
وافق جمل�ص ال�زراء برئا�شة خادم احلرمني ال�شريفني، امللك �شلمان بن عبدالعزيز 

اآل �شع�د � حفظه الله � خلل اجلل�شة التي عقدها اأم�ص )الثلثاء(، يف ق�شر عرقة 
بالريا�ص، على ت�شمية عام 2023م ب�"عام ال�شعر العربي"، وتعديل الفقرة 

ال�شادر  الكيميائية،  امل�اد  اإدارة  نظام  من  ع�شرة  احلادية  املادة  من   12
1427 ه�، لت�شبح   / 6  /16 باملر�ش�م امللكي رقم )م/38( وتاريخ 

مرفق  ب�ا�شطة  الكيميائية  النفايات  من  "التخل�ص  الآت��ي:  بالن�ص 
متخ�ش�ص مرخ�ص له من املركز ال�طني لإدارة النفايات، على 

اأن تبلَّغ وزارة البيئة واملياه والزراعة )املركز البيئي 
املخت�ص( قبل التخل�ص من هذه النفايات وفقًا 

ملا حتدده اللئحة". 

وافق جمل�س الوزراء على اتفاقية تعاون بني وزارة الطاقة 
يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة الطاقة يف جمهورية 
ال�سمو  الطاقة، كما فّو�س �ساحب  اأوزبك�ستان يف جمال 
وزير الثقافة ـ اأو من ينيبه ـ بالتباحث مع اجلانب املايل يف 
�ساأن م�سروع مذكرة تفاهم للتعاون يف املجال الثقايف بني 
وزارة الثقافة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة احِلرف 
والثقافة وال�سناعة الفندقية وال�سياحة يف جمهورية مايل، 
املوقعة،  النهائية  الن�سخة  رفــع  ثــم  ومــن  عليه،  والتوقيع 
ال�سحة  النظامية. كما فّو�س وزير  الإجــراءات  ل�ستكمال 
�ساأن  يف  التون�سي  اجلانب  مع  بالتباحث  ـ  ينيبه  من  اأو  ـ 
م�سروع مذكرة تفاهم بني وزارة ال�سحة يف اململكة العربية 
ال�سعودية ووزارة ال�سحة يف اجلمهورية التون�سية للتعاون 
يف املجالت ال�سحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع الن�سخة 
وكذلك  النظامية.  الإجـــراءات  ل�ستكمال  املوقعة،  النهائية 
الهيئة  اإدارة  رئي�س جمل�س  الإعــام  تفوي�س وزير  فّو�س 
بالتباحث  ـ  ينيبه  اأو من  ـ  املرئي وامل�سموع  العامة لاإعام 
بني  تفاهم  مذكرة  م�سروع  �ساأن  يف  الهندي  اجلانب  مع 
الهيئة العامة لاإعام املرئي وامل�سموع يف اململكة العربية 
الهند،  والإذاعــة يف جمهورية  الإعــام  ال�سعودية ووزارة 
املوقعة،  النهائية  الن�سخة  رفــع  ثــم  ومــن  عليه،  والتوقيع 
ال�سمو  �ساحب  وفّو�س  النظامية.  الإجـــراءات  ل�ستكمال 
ـ  ينيبه  من  اأو  ـ  املنورة  باملدينة  الإ�سامية  اجلامعة  رئي�س 
�ساأن  يف  للتنمية  الإ�سامي  البنك  جمموعة  مع  بالتباحث 
باملدينة  الإ�ــســامــيــة  اجلامعة  بــني  تفاهم  مــذكــرة  م�سروع 
البنك  وجمــمــوعــة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  املــنــورة 
الن�سخة  رفع  ثم  ومن  عليه،  والتوقيع  للتنمية،  الإ�سامي 

النهائية املوقعة، ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
العامة  املوؤ�س�سة  بــني  تفاهم  مــذكــرة  على  املجل�س  ووافـــق 
ومعهد  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  املاحلة  املياه  لتحلية 
الكويت لاأبحاث العلمية يف دولة الكويت يف جمال حتلية 
العربية  اململكة  حكومة  بــني  تفاهم  مــذكــرة  وعــلــى  املــيــاه، 
للتعاون يف جمال  ال�سنغال  ال�سعودية وحكومة جمهورية 
ت�سجيع ال�ستثمار املبا�سر، وعلى مذكرة تعاون بني وزارة 
التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة التعليم العايل 

والثانوي املتخ�س�س يف جمهورية اأوزبك�ستان.

مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون

كما وافق على تعديل نظام العمل التط�عي، ال�شادر باملر�ش�م امللكي رقم 
القرار،  ال���ارد يف  النح�  على  ه،   1441  /  5  /  27 70( وتاريخ   / )م 
وا�شتمرار حتمل الدولة ر�شم تاأ�شرية الدخ�ل عن العمالة امل��شمية مل�شروع 
الهدي والأ�شاحي مل��شم حج عام 1444ه�، بينما وافق على تعديل املادة 
الثانية من نظام امل�ؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، ال�شادر باملر�ش�م امللكي رقم 

بال�شيغة  لتك�ن  ه�،   1423  /  11  /  3 وتاريخ   )40  / )م 
ال�اردة يف القرار.

فح�ى  على  ال����زراء  جمل�ص  اّطلع  اجلل�شة،  م�شتهل  ويف 
الر�شالة التي تلقاها خادم احلرمني ال�شريفني -رعاه الله- من 
فخامة رئي�ص اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية، 
ال�شم�  �شاحب  تلقاه  ال��ذي  الهاتفي  الت�شال  وم�شم�ن 
امللكي ويل العهد رئي�ص جمل�ص ال�زراء -حفظه الله- من 

فخامة رئي�ص رو�شيا الحتادية.
مل�شاركة  والتح�شري  والإع���داد  التن�شيق  اأعمال  ذل��ك،  اإث��ر  املجل�ص  وتابع 
ت�ليه  ما  �ش�ء  يف  2023م،  الع�شرين  جمم�عة  اجتماعات  يف  اململكة 
ت�اجه  التي  التحديات  ملعاجلة  ومبادرات  حل�ل  تقدمي  على  احلر�ص  من 
القت�شاد العاملي، ومن ذلك مبادرة الإطار امل�شرتك ملعاجلة الدي�ن، ودورها 
يف اإطلق �شندوق ال��شاطة املالية للأمن ال�شحي العاملي ودعمها له مببلغ 
ملجم�عة  الإندوني�شية  الرئا�شة  مع  عملها  جانب  اإىل  دولر،  ملي�ن   50
2022م ل��شع ا�شتجابة لأزمة الأمن الغذائي العاملية،  الع�شرين يف عام 
وا�شتمرار العمل على ا�شتكمال تنفيذ هذه املبادرات حتت الرئا�شة الهندية.

واأو�شح وزير الإعلم املكلف الدكت�ر ماجد بن عبدالله الق�شبي، يف بيانه 
جملة  تناول  ال���زراء  جمل�ص  اأن  اجلل�شة،  عقب  ال�شع�دية  الأنباء  ل�كالة 
والعامل،  املنطقة  يف  وجمرياتها  الأح��داث  م�شتجدات  ح�ل  التقارير  من 
اإحياء  ���ش��رورة  على  م�����ش��ددًا  فل�شطني،  يف  ال��شع  ت��ط���رات  �شيما  ول 
عملية ال�شلم، ودع�ة املجتمع الدويل اإىل ال�شطلع مب�ش�ؤولياته لإنهاء 

الحتلل ووقف العتداءات الإ�شرائيلية وت�فري 
احلماية اللزمة للمدنيني.

لتكرار  واإدانتها  اململكة  رف�ص  املجل�ص،  وجّدد 
من  عدد  يف  ال�شريف  امل�شحف  من  ن�شخ  حرق 

الع�ا�شم الأوروب��ي��ة خ��لل الآون��ة الأخ��رية، 
تلك  حك�مات  ت�شدي  اأهمية  على  والتاأكيد 
مليني  مل�شاعر  امل�شتفزة  للممار�شات  ال��دول 

امل�شلمني ح�ل العامل.
ويف ال�شاأن املحلي، اأ�شاد جمل�ص ال�زراء، مبا �شهدته قمة الريا�ص العاملية 
تفاهم،  ومذكرات  اتفاقيات  ت�قيع  من   ،2023 الطبية  احلي�ية  للتقنية 
ا�شتثمار  و�شبل  القطاع  م�شتجدات  على  جمملها  يف  رك��زت  ومناق�شات 
فر�شه وتعزيز اجتاهاته؛ مبا ير�شخ مكانة اململكة الرائدة يف هذا املجال، 
املبني  ال�طني  القت�شاد  تن�يع  اإىل  الهادفة   ،2030 روؤية  مع  ويتما�شى 

على البح�ث واملعارف العلمية وال�شناعات البحثية.
الذي  )فر�ص(  البلدي  ال�شتثمار  ملتقى  عليه  ا�شتمل  مبا  املجل�ص،  ون��ّ�ه 
اأقيم يف مدينة الريا�ص، من تد�شني ب�ابة ال�شتثمار يف املدن ال�شع�دية، 

ريال،  مليار   12 جت��اوزت  اإجمالية  بقيمة  واتفاقية  عقدًا   125 وت�قيع 
اخلا�ص،  القطاع  اأم��ام  ا�شتثمارية  فر�شة  اآلف  خم�شة  من  اأك��رث  وط��رح 
بالإ�شافة اإىل ا�شتعرا�ص 200 م�شروع لرواد الأعمال، والإعلن عن طرح 

اأكرب فر�شة ا�شتثمارية من ن�عها يف قطاع الإعلنات اخلارجية.
واّطلع جمل�ص ال�زراء، على امل��ش�عات املدرجة على جدول اأعماله، من 
درا�شتها،  يف  ال�ش�رى  جمل�ص  ا�شرتك  م��ش�عات  بينها 
ال�ش�ؤون  جمل�ص  م��ن  ك��ل  اإل��ي��ه  ان�تهى  م��ا  على  اطلع  كما 
ال�شيا�شية  ال�����ش���ؤون  وجمل�ص  والتنمية،  القت�شادية 
وهيئة  ال������زراء،  ملجل�ص  ال��ع��ام��ة  وال��ل��ج��ن��ة  والأم��ن��ي��ة، 

اخلرباء مبجل�ص ال�زراء يف �شاأنها.
كما اّطلع جمل�ص ال�زراء على عدد من امل��ش�عات العامة 
�شن�ية  تقارير  بينها  م��ن  اأع��م��ال��ه،  ج��دول  على  امل��درج��ة 
تط�ير  وهيئة  الل�ج�شتية،  واخل��دم��ات  النقل  ل����زارة 
واملت��شطة،  ال�شغرية  للمن�شاآت  العامة  والهيئة  املكرمة،  مكة  منطقة 
والهيئة  للعتماد،  ال�شع�دي  للتجارة اخلارجية، واملركز  العامة  والهيئة 
ال�شع�دية للملكية الفكرية، واملركز ال�طني للرقابة على اللتزام البيئي، 
وقد  الف�شاد،  ومكافحة  الرقابة  وهيئة  والتدريب،  التعليم  تق�مي  وهيئة 
على  املجل�ص  واف��ق  كما  امل��ش�عات.  تلك  حيال  يلزم  ما  املجل�ص  اتخذ 
ترقية نا�شر بن عبدالله بن �شامل البقمي اإىل وظيفة )م�شت�شار مايل اأول( 
اخلتامي  احل�شاب  واعتمد  التجارة،  ب���زارة  ع�شرة(  )اخلام�شة  باملرتبة 

للمركز ال�شع�دي للعتماد لعام مايل �شابق.
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 استمرار تحمل 
الدولة رسم تأشيرة 
الدخول عن "العمالة 

الموسمية"

التخلص من 
النفايات الكيميائية 

بواسطة مرفق 
متخصص مرخص

1

2

3

4

5

 تسمية عام 2023م ب�"عام الشعر العربي"

 التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص

 الموافقة على تعديل نظام العمل التطوعي

 استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة "العمالة الموسمية"

تعديل مادة بنظام المؤسسات الصحية الخاصة

:

قرارات المجلس
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بعد المسح وحصر المواقع

البالد � الرياض
تقييم  برنامج  �أن  �لفطرية،  �حلياة  لتنمية  �لوطني  �ملركز  �أك��د 

�لتي ينفذها �ملركز  �لبابون و�إيجاد �حللول  �أ�ضر�ر تز�يد قرود 

تدعمها  �لعالقة،  ذ�ت  �جل��ه��ات  م��ع  ت�ضاركية  خطة  وف��ق  ي�ضري 

خرب�ت خمت�ضة من خمتلف دول �لعامل.

�أنه قطع �ضوطًا كبريً� يف �لر�ضد و�لتقييم وحتديد  وبني �ملركز 

ملعاجلتها،  �أ�ضا�س  خط  وو�ضع  �مل�ضكلة  �أ�ضباب  وح�ضر  �لبوؤر 

و�لتعاون  بالتن�ضيق  �لعاجلة  تنفيذ عدد من �حللول  �إىل  �إ�ضافًة 

مع �جلهات �ملعنية.

حل�ضر  �مليد�نية  �مل�ضوحات  من  �النتهاء  جرى  �ل�ضدد  هذ�  ويف 

�أعد�د ومو�قع قرود �لبابون �مل�ضتاأن�س �لذي تتولد منه �مل�ضاكل، 

504 مو�قع، وح�ضر �حللول �ملقرتحة على م�ضتوى �لعامل  يف 

تركيب  �إىل  �إ�ضافًة  �ململكة،  فاعليتها وتطبيقها يف  وقيا�س مدى 

على  توعوية  حمالت   5 وتنفيذ  �إر�ضادية  لوحة   300 من  �أكرث 

م�ضتوى �ململكة و�إن�ضاء تطبيق �إلكرتوين للبابون.

فطري،  من�ضة  ع��رب  ب��الغ   2000 م��ن  الأك��رث  �مل��رك��ز  و��ضتجاب 

و�مل��ائ��ي  �لنباتي  للغطاء  خ��ر�ئ��ط  �إع����د�د  م��ن  �الن��ت��ه��اء  وج���رى 

�الأم��ر����س  فح�س  �إىل  �إ�ضافة  �ملت�ضررة،  للمناطق  و�حل���ر�ري 

عن  �لقرود  �إبعاد  مت  كما  �لبابون،  ق��رود  من  لعينات  �مل�ضرتكة 

مدينة مكة �ملكرمة و�مل�ضاعر �ملقد�ضة ومعاجلة �مل�ضاكل �لناجمة 

عنها يف هذه �ملناطق.

�أف�ضل  تطبيق  2023م  �لعام  ه��ذ�  مطلع  منذ  �ملركز  ويو��ضل 

�لتي  �لدر��ضة  نتائج  على  بناًء  �ملت�ضررة  �ملناطق  يف  �حللول 

نفذها يف �لعام 2022م مع �حلر�س �أال تكون حلواًل موؤقتة، بل 

جذرية م�ضتد�مة مت �لو�ضول �إليها من خالل �لت�ضخي�س �لدقيق 

و�ملعاجلة �ل�ضاملة �لذي �ضارك فيه خمت�ضون حمليون ودوليون 

لتعالج �مل�ضكلة من جذورها.

والأن م�ضكلة تز�يد �أعد�د قرود �لبابون م�ضكلة قدمية يبلغ عمرها 

ب�ضكل  تتم  معاجلتها  �أن  �ملركز  يوؤكد  �الأب��ع��اد،  ومتعددة  عقودً� 

مرحلي تتطلب َوْقتًا، وحتتاج تظافر �جلهود، ويعد �ملو�طن هو 

�ضاحب �لدور �الأهم يف عالجها من خالل �إيقاف �لتغذية �لب�ضرية 

�ضلوك  على  �الأ�ضا�ضي  �لتاأثري  ذ�ت  �ملبا�ضرة  وغ��ري  �ملبا�ضرة 

بالنظافة  �الهتمام  خالل  من  وذل��ك  �أع���د�ده،  وت�ضخم  �حليو�ن 

و�لطرق  �ل�ضكنية  �الأح��ي��اء  يف  �إطعامها  ع��ن  و�لتوقف  �لعامة 

�لعامة لوقف جذبها للمناطق �ملاأهولة بال�ضكان.

 تقلبات جوية وتساقط
الثلج بجبال اللوز

ضبط مخالفين
لنظام الرعي

ألف عقد         
 بمنصة مدينتي

 األطعمة العضوية
تقلل خطر السرطان

البالد �� الرياض  
�جلمعة   غد  بعد  حتى  جوية  تقلبات  �ململكة  مناطق  معظم  ت�ضهد 

و�لغبار  لالأتربة  �مل��ث��رية  �ل�ضطحية  �ل��ري��اح  يف  َن�ضاطًا  ت�ضمل 

و�رت��ف��اع��ًا ل��الأم��و�ج وه��ط��واًل الأم��ط��ار رع��دي��ة متفاوتة �ل��غ��ز�رة 

وتكونًا  �حل����ر�رة  درج���ات  يف  و�ن��خ��ف��ا���ض��ًا  للثلوج  وت�ضاقطًا 

لل�ضقيع. وت�ضل �ضرعة �لرياح �ل�ضطحية �ملثرية لالأتربة و�لغبار 

�ل�ضاعة،  يف  كيلومرتً�   60 من  �أك��رث  �إىل  �جلمعة  غد  بعد  حتى 

�أو  �ن��ع��د�م  �إىل  ت���وؤدي  تر�بية  عو��ضف  تكون  يف  ت�ضبب  وق��د 

�أجز�ء من مناطق؛ تبوك، �جلوف،  �لروؤية على  �نعد�م يف  �ضبه 

وكذلك  و�لريا�س..  �ل�ضرقية  �لق�ضيم،  حائل  �ل�ضمالية،  �حلدود 

�ملنورة، مع توقع  �ملكرمة و�ملدينة  �أجز�ء من منطقتي مكة  على 

لت�ضل  �ملناطق  تلك  �ل�ضاحلية من  �الأجز�ء  �الأمو�ج على  بارتفاع 

�إىل �أكرث من مرتين ون�ضف.

غزيرة  �إىل  متو�ضطة  رع��دي��ة  �أم��ط��ار  لهطول  �لفر�ضة  وتتهياأ 

ي�ضاحبها جريان لل�ضيول وت�ضاقط للربد وتيار�ت هابطة ن�ضطة 

�ل�ضرعة �ليوم �الأربعاء على مناطق تبوك، حقل، �لوجه، �ضباء، 

�أملج، نيوم، �ضر ما، تيماء، ومناطق �حلدود �ل�ضمالية.

البالد � الرياض  
لنظام  خمالفني   9 �لبيئي  لالأمن  �خلا�ضة  �لقو�ت  �ضبطت 

�ل�ضود�نية،  �جلن�ضية  من  ومقيمني  مو�طنني،   7 �لبيئة، 

َر�أْ�ضًا  و35  �الإبل،  من  متنًا   161 رعي  خمالفات  �رتكبو� 

�مللك  حممية  يف  �لرعي  فيها  مينع  �أماكن  يف  �الأغنام  من 

�مللكية، وحممية  �مللك �ضلمان  �مللكية، وحممية  عبد�لعزيز 

�الإمام عبد�لعزيز بن حممد �مللكية وحممية �الإمام تركي بن 

عبد�لله �مللكية.

�لبيئي  للقو�ت �خلا�ضة لالأمن  �لر�ضمي  و�أو�ضح �ملتحدث 

�الإجر�ء�ت  �أنه جرى تطبيق  �لعتيبي،  �لعقيد عبد�لرحمن 

رعي  خمالفة  عقوبة  �أن  موؤكدً�  �ملخالفني،  بحق  �لنظامية 

�الإبل غر�مة ت�ضل �إىل 500 ريال لكل منت، وعقوبة رعي 

�الأغنام غر�مة ت�ضل �إىل 200 ريال لكل ر�أ�س.

�أي حاالت متثل  �الإبالغ عن  �لر�ضمي على  �ملتحدث  وحث 

  911 �لرقم  على  �لفطرية  �حلياة  �أو  �لبيئة  على  �عتد�ًء 

مبناطق مكة �ملكرمة و�لريا�س و�ل�ضرقية، و999 و996 

يف بقية مناطق �ململكة.

جدة- ياسر خليل
�نت�ضرت عبارة "�لطعام �لع�ضوي " ب�ضكل الفت للنظر يف �لفرتة 

�الأخرية، و�أ�ضبح معظم �لذين يرتادون �ملر�كز �لغذ�ئية يحتارون 

بني �لطعام �لع�ضوي وغري �لع�ضوي. وحول هذ� �ملو�ضوع تقول 

ع�ضوي  "كلمة  �حلربي:  �ل�ضيماء  �لعالجية  �لتغذية  �أخ�ضائية 

�ملنتجات  زر�ع��ة  �أثناء  يف  �ملز�رعون  يتبعها  �لتي  �لطريقة  هي 

ومعاجلتها �لتي تقت�ضي مزيدً� من �جلهد لتحقق عدة �أهد�ف مثل 

حت�ضني جودة �لرتبة و�ملياه و�لق�ضاء على �لتلوث".

 وقالت: "�الأطعمة �لع�ضوية حتتوي على كميات م�ضابهة َتْقِريبًا 

مب�ضاد�ت  �أعلى  لكنها  �لتقليدية،  باالأطعمة  مقارنة  �ملغذيات  من 

�الأك�ضدة، وكلمة ع�ضوي على �لغالف ال تعني �ضحيًا مَتامًا، فمن 

�ل�ضكريات  من  عالية  كمية  على  يحتوي  �ملنتج  ه��ذ�   �أن  �ملمكن 

قر�ءة  للفرد  ينبغي  لذلك  �لغذ�ئية،  بالقيمة  ومنخف�س  و�لدهون 

مل�ضق �حلقائق �لغذ�ئية قبل �ل�ضر�ء". وتابعت: ولتكون �ل�ضورة 

�أو�ضح، فاإن �لطعام �لع�ضوي يتمّيز بانخفا�س تعر�ضه للمبيد�ت 

لكن  �لتقليدية،  باالأطعمة  مقارنًة  �حليوية  و�مل�ضاد�ت  �حل�ضرية 

كالهما يقع �ضمن �مل�ضتوى �الآمن لال�ضتهالك �لب�ضري.

البالد �� جدة
جدة  حمافظة  باأمانة  "مدينتي"،  �ملدينة  �إد�رة  من�ضة  �ضجلت 

وناقلي  منتجي  بني  �إلكرتونيًا  عقدً�   31،434 �ملا�ضي  خالل 

�لنفايات و119 رخ�ضة جمع ونقل، فيما بلغ عدد �مل�ضتخدمني 

للمن�ضة من �ملنتجني 39،598 م�ضتخدمًا منذ �إن�ضائها.

وك�ضف تقرير مركز "مدينتي" عن �إجمايل �لنفايات �ملقدرة باأكرث 

من 1،613،521 طنًا من �لنفايات �لتجارية و2،849،621 

�حلاويات  �إجمايل  جت��اوز  فيما  �الإن�ضائية،  �لنفايات  من  طنًا 

�ملر�قبة حاجز �ل� 37،179 �ألف حاوية، باالإ�ضافة لتاأهيل 16 

�ضركة تتبع مت ربطها باملن�ضة مبا�ضرة تعمل على تتبع �أكرث من 

�ملدينة. �ضو�رع  على  متحركة  مركبة   4980
و�أو�ضح �ملدير �لعام ملركز "مدينتي" �ملهند�س عبد �لله �لغامدي، 

من  �ملنتجني  ح�ضر  من  �ملا�ضي  �لعام  خالل  متكنت  �ملن�ضة  �أن 

��ضرت�طات  وتطبيق  و�الإن�ضائية،  �لتجارية  �لرخ�س  �أ�ضحاب 

�لعقود  �أن  �إىل  ريً�  ُم�ضِ �ملقدمة،  �خلدمة  م�ضتوى  لرفع  �لناقلني 

�لرخ�س  �إ�ضد�ر  عملية  �ضهلت  و�لناقل  �ملنتج  بني  �الإلكرتونية 

�لتجارية من خالل �لربط مع نظام بلدي.

�حلياة �لفطرية: حلول 

عاجلة الأ�ضر�ر �لبابون

االنتهاء
من المسوحات

 تركيب
لوحات إرشادية 3  حصر الحلول

المقترحة 2 1
حلول مشكلة قرود البابون
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ال�ستثمار  االأ���س��ر،  معظم  تتفرغ  ال��ك��رمي  ال�سهر  يف 
ويف  الله،  اإىل  وتقربًا  طاعة  االأوق��ات  واأف�سل  اأجمل 
جمتمعنا ال�سعودي نتميز بهذه اخل�سو�سية، التي ال 
ينازعنا عليها اأي جمتمع من املجتمعات االأخرى، وال 
�سيما املجتمعات املتماثلة معنا يف عاداتها وتقاليدها، 
فالروحانية  واملجامالت،  العواطف  قبيل  من  ولي�س 
اأ�سرة �سعودية هي روحانية ربانية  التي تعي�سها كل 

من نوع خا�س.
ويظل اال�ستثمار يف �سهر رم�سان ا�ستثمارًا روحانيًا، 
مات  ّ يعي�سه االأطفال ال�سغار كما يعي�سه الكبار، ومن ال�سِ
خ�سو�سيته  ومن  ال�سعودي،  املجتمع  بها  انفرد  التي 
خارج  الدرا�سية  البعثات  وطالبات  طالب  اأن  الفريدة 
اإج��ازات��ه��م  اخ��ت��ي��ار  على  يحر�سون  جت��ده��م  اململكة، 
الهيئات  ممثلي  اإىل  اإ�سافة  ال�سهر،  هذا  يف  ال�سنوية 

الدبلوما�سية، وموظفي وزارة اخلارجية ال�سعودية.
يف �سفارات خادم احلرمني ال�سريفني، يف معظم الدول 
ال�سديقة وال�سقيقة احتفااًل مبقدم ال�سهر الكرمي، ومع 
وزارة  يف  ال��ق��رار  ل�سّناع  املجتمع  اأف���راد  كافة  تقدير 
التعليم، وحر�سهم على تطوير واأ�ساليب التعليم التي 
اأ�سحت وا�سحة للعيان، بل اأن هذه ال�سرائح املجتمعية 
ُتعد من امل�ساركني فعليًا يف فعاليات ومنا�سط الوزارة، 
وطالبات  ط��الب  م�ستوى  على  وا���س��ح��ة  ظ��ه��رت  وق��د 

التعليم بكافة املراحل الدرا�سية.

ورم�سان يف هذا العام ال تزيد االأيام الفعلية للدرا�سة 
فقط  اأي���ام  ع�سرة  مبعدل  عمليني،  اأ�سبوعني  ع��ن  فيه 
وب��ح�����س��ب ال��رن��ام��ج ال��زم��ن��ي ل���ل���وزارة، ف����اإن ال��ي��وم 
ال�ساعات  فاإن جمموع  لثالث �ساعات،  تقل�س  الدرا�سي 
معايل  يتجاوب  فهل  فقط،  �ساعة  ث��الث��ون  الدرا�سية 
الوزير واأركان وزارته مع نداءات املجتمع ال�سعودي، 
باأن تكون الدرا�سة عن بعد، وتبداأ من ال�ساعة الواحدة 

ظهرًا اإىل الرابعة ع�سرًا.
الكرمي،  ال�سهر  لروحانية  ال�سعودية  االأ�سر  لتتفرغ 
االأول  الن�سف  يف  يرغب  ملن  والزيارة  العمرة  واأداء 
من �سهر رم�سان، واإتاحة الفر�سة للمعتمرين والزوار 

من خارج اململكة، يف الن�سف الثاين من ال�سهر، ومن 
امل�ساحبة  والفعاليات  العيد  الحتفاالت  اال�ستعداد  ثم 
ال�سياحية،  احلركة  لزيادة  اململكة  مناطق  معظم  يف 
كبدائل عن ال�سفر خارج اململكة، والذي كان متبعًا يف 

�سنوات م�ست.
اأما ما يتعلق باأهمية الرامج الزمنية الدرا�سية، بح�سب 
خطة وزارة التعليم، فاإن م�سوؤولية االآباء واالأمهات يف 
هذا اخل�سو�س تت�ساعف، وا�سعني اأيديهم مع منهجية 
وتوجهات وزارة التعليم، التي قطعت على نف�سها عهدًا 
من  ومن�سوبيها  وقيادات  قطاعات  كافة  م�ستوى  على 
املعلمني واملعلمات، بتحقيق اأهداف القيادة ال�سعودية 

ال�سامية، لرعاية الطالب والطالبات تربويا وتعليميًا.
وُتعد فرتة الدرا�سة عن ُبعد كتدريب عملي، ال�ستثمار 
التعليم،  وزارة  بها  اهتمت  التي  التعليمية،  التقنيات 
املليارات،  الدولة  عليها  و�سرفت  جهودها  و�سخرت 
لرت�سيخ هذه املفاهيم احلديثة التي حتتاج اإىل املزيد 
باأن  املاثلة،  الوزارة احلقيقة  اأدركت  اإذا  املمار�سة،  من 
ي�سعرون  الثقافية،  والنخب  املجتمع  �سرائح  جميع 
التعليم  م�ستوى  اإل��ي��ه  و�سل  مب��ا  واالع��ت��زاز  بالفخر 
خ��ادم  حل��ك��وم��ة  امل�ستمر  ال��دع��م  بف�سل  امل��م��ل��ك��ة،  يف 
جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  و�سمو  ال�سريفني،  احلرمني 
الوزراء، والّتوجيهات التي اأثرت امليدان الرتبوي يف 

موؤ�س�سات التعليم.
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كلنا طيبونقابل للتدوير
ل�سيدة  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأحد  يف  مقطعًا  �ساهدت 
"اإذا اأنا كّوي�سة وبنت نا�س.. واأنت كّوي�سة وبنت  تقول فيه: 
ربنا  اللي  والد....؟؟  فني  ن��ا���س..!  واب��ن  كّوي�س  ودا  نا�س.. 

بالينا بيهم".
قد ت�سحك على امل�سهد خا�سة اأن الطريقة التي كانت تتحدث 
بها ال�سيدة مثرية لل�سحك املمزوج باخليبة، ويبدو عليها اأنها 
قد نالت من ال�سدمات الكثري مما دفعها اإىل ذلك الت�ساوؤل، اإمنا 

يف احلقيقة هو ت�ساوؤل يحتاج اإىل وقفة تفكري.
هل �سادفت �سخ�سًا يف حياتك يقول لك مبنتهى ال�سراحة اإنه 
يت�سف ب�سفات الغدر والنذالة، وال ميكن اأن يوؤمتن عليك..؟ 
هل اأخرك اأن حتذره؛ الأنه �سينقلب عليك يف اأي حلظة..؟ من 

بنظرة  احلقيقة  م��راآة  اإىل  ينظر  من  فينا  فلي�س  امل�ستحيل.. 
م�سداقية  �ساحب  كان  لو  حتى  االآخ��ري��ن،  قبل  لنف�سه  الناقد 
لي�س تعمم"  "هي  االآن تدور يف ذهنك مقولة  اأنه  اأعلم  عالية، 
حقيقي  فهم  اإمن��ا  تعميمًا  لي�س  االأم���ر  منهم"؟  ل�ست  "اأنا  اأو 
للنف�س االإن�سانية بعد اأن اأخذت مني اأوقاتًا طويلة من احلديث 
وبينه  بيني  ح��دث  �سخ�س  بكل  بداأتها  النف�س،  مع  الطويل 
اأقول يف نف�سي  )ابن نا�س(، كنت  اأنه  خالف واأنا متيقنة من 
ملاذا �سدر منه هذا املوقف؟. هل كنت مغيبة عن حقيقته؟ وكان 
اأخطاأت االختيار  اأنني  نف�سي  به  اأوا�سي  الذي  دائمًا  اجلواب 
اأقف يف  ال  اأتناوله حتى  النتيجة.. جمرد م�ّسكن  كانت  وهذه 
مقام القا�سي، اإىل اأن �سحوت من حالة التنومي تلك التي كنت 

اأداري بها خيباتي يف االآخرين.. الأ�سل اإىل نتيجة اأكيدة وهي 
اأننا كلنا طيبون اإمنا املواقف جعلتنا ناأخذ جانبًا ال ينتمي لنا 

من باب حماية النف�س.
يف كثري من االأوقات التي حتدث فيها بينك وبني �سديق اأو قريب 
اأو حتى زميل نوع من امل�سادة اأو الفهم اخلاطئ، وي�سل االأمر اإىل 
اأرجو  باملثل..  يقوم  وهو  وموؤيديك  اأنت،  جانبك  وتاأخذ  ذروت��ه، 
منك اأن تراجع عباراتك بدقة، �ستجدها جميعها حتمل عبارات هو 
خذلني هو تعدى عليَّ هو اأخطاأ يف حقي، دون مراجعة ملا �سدر 
الق�سة، ويف  اأو ما جعله يتعدى عليك منذ بداية  املقابل  منك يف 
تفكريك  بنف�س  كانوا  اإن  الذين  احللفاء  دور  ياأتي  املرحلة  ه��ذه 
العقل  ب��دور  القيام  دون  لك  وموؤيدين  لفكرتك  حماة  �سيكونون 

الذي اأغفلته واأعطيته اإجازة مفتوحة املدة يف هذا االأمر، واإن ظهر 
الأن  كثريًا؛  خالفك  يطول  لن  متامًا  فثق  ر�سيد  �سخ�س  بينهم  من 
ذلك ال�سخ�س فلم م�سّور يف ذاكرته عن امل�سهد كاماًل عندما ن�سب 
اخلالف، �ستنظر لنف�سك با�ستغراب، هل ال�سخ�س الكائن يف ذلك 
الفلم هو اأنا حقيقة..؟ يف تلك اللحظة فقط �ستدرك اأنك كنت اأحد 
اأ�سباب ن�سوب اخلالف، وقد تبداأ يف الغ�سب من نف�سك، وتن�سم 
لفريق املوؤيدين خل�سمك.. ال تنده�س، جميعنا نحب اأن نكون على 

�سواب متغافلني عن كوننا من الب�سر ن�سيب ونخطئ.

�إميان يحيى باجنيد
@eman_bajunaid

معاطف من حب 
يف غياب من حتب.. ُتدرك اأن احلياة ال تتوقف.
لذتها  األ���وان���ه���ا.  زه����اء  ب��ري��ق��ه��ا.  ت��ف��ق��د  لكنها   

ورحيقها.
بال  وجهة.  بال  ت�سري  كيف  تتعلم  غيابهم..  يف 

تفا�سيل. بال تذكرة عودة.
ت�سعر وكان الزمن يخطفك نحو الغيم ويرتكك 

هناك حيث الال وعي.
ال اأحد يعلم مقدار االأمل الذي ينتابك، وال�سيق 
على  بالعزف  الذكريات  تبداأ  ي�سكنك حني  الذي 
اأوت����ار ذاك��رت��ك، ول��ن يفهمك م��ن ي���راك واأن��ت 

تبت�سم. وكتلة حزن عميقة تعت�سر قلبك!! 
كيف كان كل ذلك الكم الهائل من الوجع يقودك 

اإىل املجهول!!
رائ��ح��ة ال�����س��ت��اء وال��ل��ي��ايل امل��م��ط��رة، كتاب 

وكوب قهوة. 
ذكرى  األف  داخلك  ُي�سقط  باأن  كفيل  ذلك  كل 

و ذكرى. 
يفتح اأبواب وُيو�سد اأخرى. 

اأمامهم   بها  تتظاهر  كنت  التي  القوة  تتال�سى 
ويهطل ال�سعف ممزوجًا باحلنني.

تتج�سد يف من نحبهم.  ُتغادرنا.  التي  االأرواح 
من مُيثلون احلياة بعد الفقد. 

ال��ف��وؤاد.  عتمة  الإن����ارة  ج��اه��دي��ن  ي�سعون  م��ن 
ويت�ساطرون معنا هتاف اال�ستياق.

اأعماق  يف  ال��دفء  متنح  ُح��ب،  من  معاطف  هم 
الروح وتهتف نحن هنا بجانبك،، من�سك بيدك،، 

لن نرتك نف�سك فارغة. �سوف متتلئ باالأمان؟ 
والعطف  ال��ن��ور  وُيعلن  ���س��درك  يبتهج  �سوف 

واحلنان.
هوؤالء هم هدايا الرب. عطايا اخلالق الرحمن. 

لن يخذلوك يف منت�سف الطريق.
واأن��ت  داخ��ل��ك  يف  ال���ذي  ال�سجيج  �سيفهمون 

تتمتع بالهدوء. 
اأن  م��ن  اأع��ظ��م  الله  ب�سائر  ب��اأن  موعد  على  ك��ن 

حُت�سى. 
لذلك دع احلزن جانبًا وتو�سح باالأمل اجلميل.

الطق�س منا�سب لتخطي االأزمة وفقدان ال�سغف.
وتهزم  امل���رة  ه��ذه  تنجح  لعلك  جم���ددًا  ح���اول 

العزلة.
اأهرب من ال�سمت القاتل والبوؤ�س املميت. 

بامل�ساعر  ت��ل��ي��ق  ال  ن��ه��اي��ة  م��وع��د  ب��ال  ال�����وداع 
ال�سادقة لكنه واقع مرير.

قد نتمكن من جتاوزه يف فرتة وجيزة  بالكثري 
اليقني  من  الكثري  الكثري  والكثري  ال�سر،  من 

باأن الله على كل �سيئ قدير.
قريبًا جدًا جدًا �ستمطر. 

قطرة:
ثمة حياة كانت هنا.

اب�سطها تكمن يف و�سع يدك بيد من حتب.

دور المراكز الصحية في خدمة سكان األحياء

والتي  البيئة،  ل�سحة  الداعمة  الو�سائل  من 
حققتها وزارة ال�سحة عر م�سريتها الطويلة 
خدمة  يف  ال��ب��ارز  ال���دور  لها  وك��ان  امل�سرفة، 
ومن  ال�سن  ك��ب��ار  وخ��ا���س��ة  االأح��ي��اء،  �سكان 
حكمهم؛  يف  ومن  مزمنة  اأمرا�س  من  يعاين 
املدن  اأحياء  معظم  يف  �سحية  مراكز  افتتاح 
والقرى للعناية ب�سحة االأ�سرة عن قرب بداًل 
ال�سحية  واملراكز  للم�ست�سفيات  ذهابهم  من 
بالكوادر  وتاأهيلها  اأح��ي��ائ��ه��م،  ع��ن  البعيدة 

ال�سحية الالزمة.
ول��ع��ل م���ن ت��اب��ع ال��ن��ت��ائ��ج االإي��ج��اب��ي��ة ل��ه��ذه 
على  ال�سغط  من  خففت  قد  اأنها  يجد  املراكز 

م�ساهد  ب�سكل  امل��دن  يف  العامة  امل�ست�سفيات 
وملمو�س ومّثل ذلك نقلة نوعية يف اخلدمات 
ال�سحية ببالدنا اأ�ساد بها البعيد قبل القريب.

ومن التنظيمات االإيجابية التي واكبت افتتاح 
هذه املراكز واملنبثقة من امل�سلحة العامة التي 
نن�سدها جميعًا، نقل عملية �سرف االأدوية من 
ال�سيدليات  اإىل  ال�سحية  املراكز  �سيدليات 
االأهلية، مما خفف ذلك يف �سرف االأدوية من 
ال�سيدليات احلكومية، و�سهل على املواطنني 
�سرفها من ال�سيدليات االأخرى غري الر�سمية.
ودع���م���ًا ل��ه��ذه اخل���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة وث��ب��وت 
املبذولة  وللجهود  املواطنني،  على  فاعليتها 

حتقيق  يف  ال�����س��ح��ة  وزارة  م���ن  وامل��ث��م��رة 
امل�ستهدفات من وراء ذلك ناأمل مراعاة ما يلي:
االأطباء  من  الكايف  بالعدد  املراكز  ه��ذه  دع��م 
واخل��دم��ات  االأخ���رى  الفنية  والتخ�س�سات 
ذات  االأح��ي��اء  م��راك��ز  يف  وخا�سة  امل�ساندة 

الكثافة ال�سكانية.
اأن تتوخى جلان ا�ستئجار مباين هذه املراكز 
���س��وارع  وع��ل��ى  امل�ساحة،  وا�سعة  ت��ك��ون  اأن 
كبرية، واأن تتو�سط االأحياء التي تفتتح فيها، 

وتتوفر حولها املواقف املنا�سبة.
على  نتمنى  اأي�����س��ًا  اخل��دم��ة  ل��ه��ذه  وتعميمًا 
بالطائف  ال�سحية  ال�سوؤون  يف  امل�سوؤولني 

ب��ح��ث اإم��ك��ان��ي��ة ف��ت��ح م��رك��ز ���س��ح��ي يف حي 
الطريق  غ��رب  الواقع   3  ،1 خمطط  الو�سام 
وال��ذي  ال�سفا،  اإىل  الهدا  من  املتجه  ال�سريع 
ميثل ثالثة اأرباع �سكان هذا احلي، علمًا باأن 
مر�سى هذا احلي يراجعون حاليًا مركز عودة 
 – ال��واق��ع يف و���س��ام )2( �سرق خ��ط ال��ه��دى 
فتح  اأو  البعيد عن هذا احلي،  ال�سريع  ال�سفا 
فرع له على االأقل بهذا احلي املكتظ بال�سكان، 
املراجعة  بعد  من  احل��ي  ه��ذا  ل�سكان  ت�سهياًل 
واملري�س،  وامل�سن  العاجز  وفيهم  خا�سة، 

وكلنا ثقة يف تفهمهم لهذا املطلب.
وبالله التوفيق،

علي خ�ضر�ن �لقرين

الدراسة في رمضان والتئام الشمل األسري

واقع  وه��ذا  بخر،  خ��ريًا  وجدنا  فجرًا  طالعنا  كلما 
بقوة  وق��درات  ملمة  واعية  اإدارة  اليوم  ال�سعودية 
تاأهيل عالية تدر�س وتتابع ومتيز، وتقدر وتقرر كل 
الوطن واملواطن واالإن�سانية كلها، حقيقًة  ذلك الأجل 
ال�سواهد كثرية والعمل ال يكاد املرء منا يدركه حيث 
الذي  والبناء  التفوق  وعظمة  االإجن��از  وعمق  الكم 
يتطلب  املطالب  وعظمة  االأه���داف  ق��وة  على  يرتكز 
كثريًا؛ ولهذا كان العمل عظيما واالأمل كبريًا والهدف 

قمة بعد جد وجهد وهمة.
غري  متلك  حلرية  احلكيم  بالقرار  جدًا  َكِثريًا  �سررت 
والتملك  بال�سراء  ال�سعودي  العقار  يف  ال�سعوديني 
والبيع واال�ستثمار الأين ابن تاريخ العقار ال�سعودي 
اأه���م واأب���رز  اأح���د  حيث يعد وال���دي -رح��م��ه ال��ل��ه- 
مبعناه  ال��ع��ق��ار  و���س��وق  ال��ع��ق��ار  موؤ�س�سي  وا���س��ب��ق 
ملا قدمه من مناذج واأعمال عظيمة يف جمال  املتقدم 

التطوير والتق�سيط واالإ�سكان اجلاهز اأو التقليدي.
العمل والقرار  اأن هذا  اأرى -بعد علم وخرة-  لذلك 
كبري  وع��م��ل  م�ستفي�سة  درا���س��ة  ن��ت��اج  ه��و  النوعي 
يف  �سامل  اأث���ر  ل��ه  �سيكون  م��ا  وه��و  �سجاع  وق���رار 
على  يقت�سر  ولن  كلها،  املجاالت  يف  العامة  التنمية 
كل  هو  يكن  مل  اإن  كثريًا  ذل��ك  �سيتعدى  بل  العقار، 
�سيء، ال�سمولية والتنمية حيث اال�سكان واال�ستثمار 
الوظيفية  ال��ف��ر���س  ب��ك��ل ج��وان��ب��ه وخ��ل��ق  ال��ع��ق��اري 
بكل  والتجارة  واملتعدد  املحدد  ال�سناعي  والت�سغيل 

ما هو مكت�سب لكل م�ستثمر اأو مقيم
حيث  امل��واط��ن  مل�سلحة  عنه  �سينتج  ما  هو  واالأه���م 
ب��االأداء  واالنتقال  االأعمال  وتوفر  املنتجات  �سرائح 
الوظيفي العقاري اإىل االأداء االأعلى يف القيا�س وهو 
ما �سيعود على الفرد واملجتمع مبردود كبري وحراك 
ال�سباق  ويجعل  كلها،  االأعمال  ي�سغل  اأك��ر  لل�سوق 
املنظم يف التنمية م�ستندًا على قوى ممكنة واأخرى 
وتنمي  لل�سوق،  ال�سيولة  توفر  قادرة  وثالثة  داعمة 
احلراك ال�سامل اإذ �سيكون امل�سرتون اأكرث عددًا وقوة 
والرواتب  والوظائف  تو�سعًا  اأكرث  واالأعمال  مالية 
ال�سباب  ميكن  ما  وه��و  م���ردودًا  واأع��ل��ى  ي�سرًا  اأك��رث 
الدخل  ويحقق  االأك��ر،  الوظيفية  فر�سهم  اإيجاد  من 

االأكرث، ويوفر الفر�س ال�سكنية املمكنة باإذن الله.

 فو�ز بن حممد بن �ضالح با�ضر�حيل

القرارات الناجحة تترى

د. تهاين �ضعيد �حل�ضرمي

حممد حامد �جلحديل 
@abumotazz

الالعب  م��ع  ال�����س��ع��ودي  الن�سر  ن���ادي  تعاقد  ك��ان 
م��دّوي��ة  م��ف��اج��اأة  رون���ال���دو  كري�ستيانو  ال��ع��امل��ي 
كان  لكنه  اململكة؛  يف  عري�سة  ريا�سية  جلماهري 
مبثابة �سدمة كبرية لبع�س املراهقني الذين كانوا 
كالعبهم  رون��ال��دو  كري�ستيانو  باهتمام  يتابعون 
يونايتد  مان�س�سرت  يف  يلعب  ك��ان  عندما  ل  املف�سّ
وري�����ال م���دري���د، وي��ن��ت��م��ون ك��ج��م��اه��ري ري��ا���س��ي��ة 
اأخرى مناف�سة للن�سر مثل االحتاد والهالل  الأندية 
امل�سكلة  االأن��دي��ة.  من  وغريها  واالت��ف��اق  واالأه��ل��ي 
اجلمع  كيفية  هي  اأفكارهم  خلبطت  التي  املحرّية 
رونالدو  كري�ستيانو  ل  املف�سّ العبهم  ت�سجيع  بني 
وت�سجيع نادي الن�سر الذي يناف�س اأنديتهم املحلية 

التي ن�ساأوا منذ نعومة اأظفارهم على ت�سجيعها.
امل��راه��ق��ني  ه����وؤالء  لفكر  بالفعل  حم���رّية  امل�سكلة 
خا�سة واأن رونالدو لن ميكث اإال لفرتة ق�سرية يف 
اإىل عمره االفرتا�سي كالعب كرة  ا�ستنادًا  اململكة 
قدم �سارف على االأربعني من العمر. هذه املع�سلة 
الفكرية جاءت ب�سبب ما ي�سّميه الفيل�سوف العاملي 

عبد الوهاب امل�سريي "اخلريطة االإدراكية".
اأو  الذهني  املخطط  ذل��ك  هي  االإدراك��ي��ة  اخلريطة 
االآراء  برتتيب  ال��ف��رد  فيها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  ال�����س��ورة 

وامل��واق��ف واخل����رات امل��رتاك��م��ة ال��ت��ي مي��ر بها، 
البع�س  ويهّم�س  بع�سها،  على  الرتكيز  اإىل  فيعمد 
اإىل  وتتحّول  ال�سنني،  م��رور  مع  لتت�سّكل  االآخ��ر 
على  منه  وعي  دون  االآخ��ر  مع  فيها  يتعامل  روؤي��ة 
ل��ذا لي�س من  ي��ك��ون.  اأن  ال��ذي يجب  ال��واق��ع  اأن��ه��ا 
ال�سهل اأبدًا، على �سبيل املثال ال احل�سر، اأن يغرّي 
االإن�سان مذهبه اأو عقيدته يف يوم وليلة مهما كان 
هذا املذهب خاطئًا، ومهما كانت هذه العقيدة �سالة 
اخلريطة  يزلزل  االأمر  هذا  اأن  وهو  ب�سيط  ل�سبب 

عليها،  وت��رع��رع  ن�ساأ  التي  ال��ف��رد  ل��دى  االإدراك��ي��ة 
اأخطر  اإن  بل  معها.  االألفة  على  وي�ستيقظ  وينام 
خريطته  تتغرّي  اأن  لالإن�سان  يحدث  اأن  ميكن  ما 
خا�سة  بها  العامل  روؤية  على  تعّود  التي  االإدراكية 
بقدرات  يتمتع  وال  �سعيفًا،  االإن�سان  يكون  عندما 
اأن  قرار  اتخاذ  على  ت�ساعده  را�سخة  نقدية  فكرية 

الطريق اجلديد هو عني ال�سواب.
بع�س  ف��ي��ه��ا  وق���ع  ال��ت��ي  ال��ف��ك��ري��ة  اللخبطة  ه���ذه 
املراهقني متوّقعة خا�سة واأن بع�سهم قد بالغ يف 
الوطن  خ��ارج  من  الالعبني  ه��وؤالء  بع�س  ت�سجيع 
اأم��ث��ال رون��ال��دو ومي�سي ون��ي��م��ار وغ��ريه��م، يف 
حني اأن الواقع يقول اإن هوؤالء لي�سوا باأف�سل من 
يو�سف الثنيان، وماجد عبدالله على �سبيل املثال، 
فقد راأينا ماذا فعلت منتخبات ال�سعودية واملغرب 
اأن يكون  امل��ه��م  م��ن  االأخ�����رية.  ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف 
لالإن�سان خريطته االإدراكية التي ال تخ�سع الختيار 
يف  وناقدًا  حذرًا  يكون  واأن  االآخرين،  �سياغة  اأو 
تبّنيه لبع�س االأفكار واملواقف التي تاأتي من ثقافة 

اأجنبية غريبة.
تفعل  كنت  كما  ريا�سية  روح  بكل  فريقك  �سّجع 

دائمًا قبل رونالدو وبعده.

@FBashraheel

@tsfhsa

معضلة فكرية

خالد عبد �لرحمن �لعو�ض
@khaledalawadh
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د�شن الأمري عبد العزيز بن �شلمان وزير الطاقة، جممع �شركة املخترب اخلليجي العاملي 
باملدينة ال�شناعية الثالثة بالدمام، كاأحد توجهات وزارة الطاقة يف توطني ال�شناعات 

واخلدمات وتعزيز املحتوى املحلي وبناء اخلربات الوطنية يف القطاع

البالد - الدمام

ي�شم مراكز متيز و�شبكات ذكية للقطاع

وزير الطاقة يدشن أكبر 
مجمع مختبرات في العالم 

جم��الت  يف  العاملية  للريادة  اخلليج  ومنطقة  اململكة  ي��وؤه��ل  مب��ا 
الطاقة ومواردها وحلولها وا�شتدامتها، وقد حظي املجمع مبتابعة 

من وزير الطاقة الذي و�شع حجر اأ�شا�شه قبل عامني.
ويقع املجمع بالقرب من مدينة امللك �شلمان للطاقة، يف قلب �شوق 

جممع  اأكرب  ليكون  مربع،  مرت  األف   170 م�شاحته  وتبلغ  الطاقة، 
خمتربات للطاقة يف العامل، وهو ا�شتثمار لعدد من اجلهات الريادية 

يف اأ�شواق اململكة واخلليج بقيمة 720 مليون ريال �شعودي.
النوعّية  امل�شاريع  من  حزمًة  بتد�شني  الطاقة  وزي��ر  �شمو  قام  كما 

حتت مظلة املخترب اخلليجي، وت�شمل عددًا من املختربات ومراكز 
والألياف  الذكية  وال�شبكات  املتجددة  الطاقة  جم��الت  يف  التميز 
احلريق  من  والوقاية  ال�شالمة  يف  متخ�ش�شًا  وخمتربًا  الب�شرية، 
باإ�شراف الهيئة العليا لالأمن ال�شناعي، وخمتربات املعدات والقوى 

امل�شّنعة  املعدات  الكهربائية جميع  التي تغطي قدراتها  الكهربائية 
كيلو   800 اإىل  للتطوير  والقابلة  فولت،  كيلو   550 جهد  حتى 
فولت لت�شمل م�شاريع البحث والتطوير وم�شتقبل الربط الكهربائي 

الإقليمي والقاري.

   

البالد - الرياض  
وقعت الهيئة العامة للنقل مبقرها الرئي�شي يف الريا�ض، اتفاقية دعم مبادرة 
توطني مهن قائدي مركبات النقل الثقيل بهدف تعزيز جهود التوطني للفر�ض 
للعمل  ال�شعوديني  ومتكني  اللوج�شتية،  واخلدمات  النقل  قطاع  يف  الوظيفية 
ا�شتكماًل  الطرفني  بني  املوقعة  التفاقية  وتاأتي  اللوج�شتي.  القطاع  مهن  يف 
فر�ض  ب��زي��ادة   2030 اململكة  روؤي��ة  طموحات  حتقيق  يف  املبذولة  للجهود 
التوظيف مبا ي�شهم يف خف�ض معدلت البطالة، حيث تهدف مبادرات التوطني 
التي تعمل عليها الهيئة العامة للنقل وتاأتي �شمن م�شتهدفاتها الإ�شرتاتيجية 

م�شتوى  ورفع  الوطنية،  الكوادر  وتطوير  اخلا�ض،  القطاع  من�شاآت  دعم  اإىل 
مهارات العاملني؛ مبا ي�شمن تطوير اخلدمات اللوج�شتية وحتقيق ال�شتدامة 
القت�شادية. وتتمثل اآلية الدعم املقدم للم�شتفيدين من املبادرة يف دعم تكاليف 
تدريب القيادة والفح�ض الطبي، ودعم اإ�شدار رخ�ض القيادة، كما �شيتم تقدمي 
دعم الأجور من �شندوق تنمية املوارد الب�شرية، وذلك نظًرا لأهمية هذه املهن 
ي�شمن حتقيق  اللوج�شتية؛ مبا  النقل واخلدمات  قطاع  ودورها احليوي يف 
متكني  يف  اللوج�شتية  واخلدمات  للنقل  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  م�شتهدفات 

الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها يف رفع جودة وكفاءة اخلدمات املقدمة.

تمكين السعوديين في القطاع اللوجستي
استبيان ودراسة

للمناف�شة،  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  دع���ت 
للم�شاركة  واملهتمني  العموم  اأم�ض، 
ا���ش��ت��ب��ي��ان ح���ول درا���ش��ة هيكل  يف 
قطاع البناء والت�شييد، بهدف ر�شد 
املناف�شة  للنظام  املخالفة  املمار�شات 
جهود  ودع���م  التنفيذية،  ولئ��ح��ت��ه 

الهيئة لدعم تناف�شية القطاع.

رهن عقاري
توقعت �شركة »اإ�ض اآند بي غلوبال«، 
ت��دري��ج��ي��ًا وط��ف��ي��ف��ًا لنمو  ت���ب���اط���وؤًا 
ت�شبع  م��ع  العقاري  ال��ره��ن  ق��رو���ض 
معدلت  وزي��ادة  ال�شعودي  ال�شوق 
ال��ف��ائ��دة، ل��ك��ن اإق���را����ض ال�����ش��رك��ات 
م�شاريع  تنفيذ  ظ��ل  يف  �شينتع�ض 
اإىل  م�شرية   ،2030 اململكة  روؤي���ة 
الأ�شول  على  للعائد  متوقع  حت�شن 

يف القطاع هذا العام.

صكوك استثمارية
لال�شتثمار  ال�شعودي  البنك  ط��رح   
الإ����ش���دار ال��ث��اين م��ن ���ش��ك��وك من 
بالريال  مقومة  الأوىل  ال�شريحة 
على  بيان  يف  مو�شحا   . ال�شعودي 
من  امل�شتهدفة  الفئة  اأن  »ت����داول«، 
املوؤ�ش�شيون  امل�شتثمرون  الإ�شدار، 
وامل���وؤه���ل���ون وف���ق���ًا ل��ق��واع��د ط��رح 

الأوراق املالية.

خسائر النرويجي
ال�شيادي  ال���روة  �شندوق  �شجل 
�شنوية  خ�شارة  اأك��رب  الرنويجي 
2008م،  امل���ال���ي���ة  الأزم�������ة  م��ن��ذ 
م���ع ارت���ف���اع ال��ت�����ش��خ��م وت��ك��ال��ي��ف 
الئ��ت��م��ان وت��داع��ي��ات احل���رب يف 
2022م،  اأوك��ران��ي��ا. وخ���الل ع��ام 
الأك��رب  ال�شيادي  ال�شندوق  خ�شر 
يعادل  ما  اأو   %  14.1 العامل  يف 

حوايل 164 مليار دولر. 

 أداء قوي للقطاع غير النفطي

نمو االقتصاد السعودي  % 8.7  

البالد- جدة
 مبعدل قيا�شي، حقق الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي للمملكة خالل الربع الرابع 

من عام 2022م منوًا بن�شبة 5.4 % مقارنة بنف�ض الفرتة من العام ال�شابق 
منوًا  2022م  عام  خالل  احلقيقي  الإجمايل  املحلي  الناجت  حقق  فيما  2021م، 

بن�شبة 8.7 % مقارنًة بالعام ال�شابق.
 واأظهر تقرير التقديرات ال�شنوية وال�شريعة للهيئة العامة لالإح�شاء ال�شادر اأم�ض، اأن 
الناجت املحلي احلقيقي لالأن�شطة النفطية حقق خالل الربع الرابع، حقق منوًا اإيجابيًا 
الناجت  حقق  كما  2021م،  ال�شابق  العام  من  الفرتة  بنف�ض  مقارنًة   %  6.1 بن�شبة 
املحلي احلقيقي لالأن�شطة النفطية خالل عام 2022م منوًا اإيجابيًا بن�شبة 15.4 %.

�شجل  النفطية  غري  لالأن�شطة  احلقيقي  املحلي  الناجت  اأن  التقرير  نتائج  واأو�شحت 
كما  ال�شابق،  العام  الفرتة من  بذات  مقارنًة   %  6.2 بن�شبة  الرابع  الربع  ارتفاعا يف 
حقق الناجت املحلي احلقيقي لالأن�شطة غري النفطية لعام 2022م منوًا اإيجابيًا بن�شبة 

2021م. ال�شابق  بالعام  مقارنًة   %  5.4
ل مو�شميًا حقق خالل  واأظهرت نتائج التقرير اأن الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي املعدَّ
الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعًا بن�شبة 1.5 % مقارنة مبا كان عليه يف الربع 

الثالث 2022م.
 وتاأتي هذه النتائج، فيما توقع �شندوق النقد الدويل ا�شتمرار النمو القوي لالقت�شاد 

غري النفطي ال�شعودي خالل العام احلايل 2023م، متطلعًا اإىل تعايف النمو العاملي.
�شجلته  الذي  الرتفاع  اإىل  الإيجابي  النمو  هذا  يعود  الهيئة،  تقرير  وبح�شب   
اخلدمات  اأن�شطة  ارتفعت  كما  النفطية،  والأن�شطة  النفطية  غ��ري  الأن�شطة 

احلكومية بن�شبة 1.8 %.  
وحتر�ض الهيئة العامة لالإح�شاء على ن�شر تقديرات �شريعة للناجت املحلي الإجمايل 
ل�شناع  ال�شعودي  القت�شاد  عن  املنا�شب  الوقت  يف  معلومات  لتوفري  ال�شنوي،  ربع 

القرار والباحثني واملتابعني. 

البالد - الرياض  
اململكة  تقدم  لتعزيز  نوعية   يف خطوة 
���ش��م��ن ال����دول ال���رائ���دة يف ا���ش��ت��خ��دام 
وت��ط��وي��ر ال��ت��ق��ن��ي��ة وحت�����ش��ني ج���ودة 
احل���ي���اة، اأ����ش���درت ه��ي��ئ��ة الت�����ش��الت 
وال��ف�����ش��اء وال��ت��ق��ن��ي��ة، ب��ال��ت��ع��اون مع 
التنظيمات  وجلنة  للنقل  العامة  الهيئة 
تخدم  �شركة،   12 ل�  موافقتها  الوطنية، 
ل��ت��ق��دمي خ��دم��ة  26 ع���الم���ة جت����اري����ة، 
"املركبات املت�شلة"، وذلك يف اإطار دور 
الهيئة التنظيمي لقطاع تقنية املعلومات 
نحو  و�شعيها  ال��ن��ا���ش��ئ��ة،  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
النوع  ه��ذا  مثل  يف  ال�شتثمار  حتفيز  
على  والعمل  اململكة،  يف  التقنيات  من 
حتقيق ال�شتفادة الق�شوى من خدمات 
اأه��داف  اإط��ار  يف  والتقنية  الت�شالت 

روؤيتها 2030.
املت�شلة" اإحدى  "املركبات  وتعد خدمة 
تربط  التي  الأ�شياء  اإنرتنت  تطبيقات 
ع��ددًا  ت��وف��ر  م��ت��ط��ورة  باأنظمة  امل��رك��ب��ة 
���ش��رتف��ع م�شتوى  ال��ت��ي  م��ن اخل��دم��ات 
التقارير  رفع  للم�شتخدم كخدمة  الأمان 
الت�شخي�شية عن حالة اأداء املركبة، مما 
من  الكثري  يف  وامل��ال��ك  امل�شّنع  ي�شاعد 
القرارات التي ترتبط ب�شيانة وحت�شني 
والدعم  امل�شاعدة  وطلب  املركبة،  اأداء 
الفني ب�شكل مبا�شر، ف�شاًل عن جمموعة 
من اخليارات واخلدمات الرتفيهية مما 

�شينتج عنه حت�شني لتجربة امل�شتخدم.

 إنترنت األشياء
 وترفيه بالسيارات

 في المملكة

يشمل قيادة النقل الثقيل

123  النمو
إجمالي  االقتصادي

للربع الرابع
سنوي

للنفطية 
ربعية

لغير النفطية

%5.4 %15.4 %6.2 
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فـجـر 
ال�سحافة ال�سعودية

رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام

رئي�س التحرير املكلف

خالد عبد الرحيم املعينا

حممود اأحمد حممد

حمد �صالح مطبقاين

mahmoud@albiladdaily.com

hamad@albiladdaily.com

almaeena@albiladdaily.com

املقر الرئي�سي

الإدارة 

التحرير 

info@albiladdaily.com

ad@albiladdaily.com

wr@albiladdaily.com

مبنى �ضعد حلمي �أبو خ�ضرة
�ضارع �مللك فهد )�ل�ضتني(

�ص. ب: 6340 جدة 21442

�ص. ب: 6340 جدة 21442

0122614494
�لرقم �ملوحد

sub@albiladdaily.com

�ال�ضرت�كات و�لتوزيع
جو�ل: 0554470037

الإعالنات التجارية

الإعالنات الفردية

fardia@albiladdaily.com

جو�ل: 0503612115

0126711000
تيلفون

فاك�ص

Email

جو�ل: 0557696678

0126700444

0126716241

البالد - وكاالت
تعمل ال�سلطات االإيرانية على اإ�سكات االحتجاجات من 
خالل ال�سغط على رجال الدين ال�سنة وال�سعي الإرغامهم 
على التعاون معها بهذا اخل�سو�ص، منفذة حملة اعتقاالت 

وا�سعة طالت عددًا منهم.
اإيران باعتقال مولوي عبد  وتفيد التقارير الواردة من 
عبد  مولوي  مكتب  وع�سو  م�ست�سار  زه��ي،  م��راد  املجيد 
احلميد اإ�سماعيل زهي، الزعيم الروحي البلو�سي و�ساحب 
اثنني  اعتقال  مت  كما  املا�سي،  االث��ن��ني  امل��وؤث��رة،  الكلمة 
اإقليم  يف  لالحتجاجات  املوؤيدين  ال�سنة  الدين  رجال  من 
كرد�ستان مامو�ستا اإبراهيم كرميي ننله ومامو�ستا لقمان 
املعار�ص،  البلو�سي  وا�ص"  "حال  ملوقع  وطبقًا  اأميني. 

ببلو�س�ستان،  املتعلقة  االإن�سان  اأخبار حقوق  يغطي  الذي 
مت اإر�سال قوات االأمن باأربع �سيارات العتقال زهي، مفيدًا 
اأن مولوي كان عائدًا من مرا�سم جنازة عندما اأوقفته اأربع 
�سيارات تابعة لقوات االأمن يف ال�سارع، وكان يف طريقه 
اإىل منزله واأخذته معها. وبح�سب هذا التقرير، فقد ُطلب 
من اأتباع هذا املرجع ال�سني متابعة و�سعه باملراجعة اإىل 

حمكمة رجال الدين اخلا�سة.
ومن بلو�س�ستان يف اجلنوب ال�سرقي مبحاذاة باك�ستان 
اإىل امل���دن ال��ك��ردي��ة غ��رب��ي اإي����ران يف اجل���وار ال��ع��راق��ي، 
اعتقلت ال�سلطات رجلي دين �سنة، وذكرت منظمة حقوق 
اأئمة اجلمعة  من  اثنني  اختطاف  اأنه مت  الكردية  االإن�سان 
قبل  من  اإي��ران،  كرد�ستان  عا�سمة  �سنندج  ملدينة  ال�سنة 

القوات احلكومية.
العديد من  اإره��اب على  اإي��ران يف تنفذ هجمات  وظلت 
الدائمة لدى االأمم  االإيرانية  البعثة  الدول، واأم�ص هددت 
املتحدة، ب�سراع وا�سع النطاق يحمل عواقب على منطقة 
ع�سكري  عمل  اأي  تنفيذ  ح��ال  باأكملها  االأو���س��ط  ال�سرق 
اأمريكي �سد اإيران، ما يوؤكد نية طهران موا�سلة الهجمات 
على  بطعن  العام  االدع��اء  تقدم  اأملانيا،  ويف  االإجرامية. 
�سلته  يف  امل�ستبه  االإي���راين  �سبيل  باإخالء  حمكمة  ق��رار 
متطرفة  بدوافع  لهجوم  �سقيقه  مع  اأعد  حيث  باالإرهاب، 
با�ستخدام �سموم ال�سيانيد والري�سني. وقال املدعي العام 
حمكمة  على  "�سيتعني  )ال��ث��الث��اء(:  اأم�ص  همنج  هوجلر 

دورمتوند التعامل مع الق�سية مرة اأخرى".

طهران تحاول إسكات االحتجاجات باالعتقاالت
رف�ص اأملاين الإطالق �سراح اإيرانيني متورطني مبخطط اإرهابي

البالد - وكاالت
حني  ففي  م�ستمرًا،  الغربي  الرو�سي  ال�سدام  ي��زال  ال 
دعها  االأوروبية  والدول  االأمريكية  املتحدة  الواليات  توؤكد 
الدائم الأوكرانيا، يقول وزير اخلارجية الرو�سي، �سريغي 
تتحقق،  ول��ن  مل  اأوك��ران��ي��ا  يف  الغرب  خطط  اإن  الف���روف، 
يف  والغرب  املتحدة  للواليات  االأ�سا�سي  الهدف  اأن  معتربًا 

اأوكرانيا هو هزمية رو�سيا.
وقال الفروف: "رو�سيا م�ستعدة لال�ستماع الأي مقرتحات 
�سياقه  يف  برمته  احلايل  الو�سع  ت�سوية  اإىل  تهدف  جادة 
ال�سامل. لقد �سمعنا مرة اأخرى ر�سالة من وزير اخلارجية 
اأن تتوقف، ويجب  اأنه يجب على رو�سيا  االأمريكي مفادها 
اأن تغادر، عندئذ �سيكون كل �سيء على ما يرام". واأ�ساف 
اأوك��ران��ي��ا،  يف  ال��دائ��ر  ال�سراع  تغذي  الغربية  ال��ق��وى  اأن 

موؤكدًا اأنه ال مربر لقيام الغرب بتوريد االأ�سلحة الثقيلة اإىل 
اأوكرانيا، الأن ذلك لن يوؤدي اإىل ال�سالم.

���س��رورة  على  ورو���س��ي��ا  م�سر  ���س��ددت  ث��ان��ي��ة،  جهة  م��ن 
خروج املرتزقة والقوات االأجنبية من ليبيا، وجتديد عمل 
اللجنة الرباعية الدولية من اأجل بدء مفاو�سات للتهدئة يف 
ال�سحايف  املوؤمتر  وخالل  املحتلة.  الفل�سطينية  االأرا�سي 
امل�����س��رتك ب��ني ���س��ك��ري والف�����روف، وات��ف��ق اجل��ان��ب��ان على 
الدولية  الق�سايا  مواجهة  يف  امل�سرتك  التن�سيق  ا�ستمرار 
التعاون  وتعزيز  االأزم����ات  ح��ل  على  والعمل  واالإقليمية 
عدد  على  اتفقا  كما  البلدين،  بني  والتجاري  االقت�سادي 
حمطة  راأ�سها  وعلى  البلدين،  بني  القومية  امل�سروعات  من 
بني  التبادل  حجم  اأن  الف��روف  اأك��د  فيما  النووية،  ال�سبعة 

م�سر ورو�سيا بلغ 6 مليارات دوالر.

مقتل م�سوؤول اإرهابي
البالد - وكاالت

ك�سفت و�سائل اإعالم مينية اأن م�سوؤول �سناعة 
القاعدة  تنظيم  يف  واملتفجرات  النا�سفة  العبوات 
بغارة  قتل  احل�سرمي،  ح�سان  القيادي  االإرهابي، 
لطائرة بدون طيار يعتقد اأنها اأمريكية، يف منطقة 
�سمال  م���اأرب،  مبحافظة  عبيدة  ب���وادي  ال�سمدة 
اأن  قبلية،  م�سادر  عن  نقاًل  واأف��ادت  البالد.  �سرقي 
على  كانوا  مرافقيه،  من  اثنني  مع  قتل  احل�سرمي 

منت ال�سيارة التي ا�ستهدفت.
وبح�سب امل�سادر، فاإن ح�سان احل�سرمي، وهو 
جزيرة  يف  القاعدة  تنظيم  يف  القيادات  اأه��م  اأح��د 
النا�سفة،  العبوات  �سناعة  عن  امل�سوؤول  العرب، 
قتل اإثر الغارة اجلوية التي ا�ستهدفت �سيارته يف 

منطقة ال�سمدة يف وادي عبيدة مبحافظة ماأرب.

 توتر �سيا�سي بتون�ص
البالد - وكاالت

اأعلنت الرئا�سة التون�سية، اإقالة وزيري الزراعة 
تعاين  وقت  يف  االأ�سباب،  ذكر  دون  من  والرتبية 
واإ�سرابات  اأ�سا�سية  مبنتجات  نق�ص  من  البالد 

متفرقة يف قطاع التعليم.
قي�ص  الرئي�ص  اإن  التون�سية،  الرئا�سة  وقالت 
مبقت�ساه  ع��نينّ  جزئي  حتوير  اإج���راء  ق��رر  �سعيد 
حممد علي البوغديري وزيرًا للرتبية خلفًا لفتحي 
للفالحة  وزي���رًا  بلعاتي  املنعم  وعبد  ال�سالوتي، 
ملحمود  خلفًا  البحري  وال�سيد  املائية  وامل���وارد 
�سعيد  اأقال  املن�سرم،  يناير  ومطلع  حمزة.  اإليا�ص 
وزيرة التجارة وتنمية ال�سادرات ف�سيلة الرابحي 
ثاين  �سفاق�ص،  وايل  الفخفاخ  وفاخر  حمزة  بن 
وانق�سامات  اقت�سادية  اأزم��ة  و�سط  ال��ب��الد،  م��دن 

�سيا�سية قوية.

روسيا والغرب.. صدام متجدد
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حمضيات نجران
رافد اقت�صادي وقيمة غذائية 

أجواء معتدلة وتربة خصبة تساعد على اإلنتاج

ِاْقِت�صاِدّيًا وقيمة غذائية مهمة.  اإنتاج احلم�صيات باأنواعها املختلفة لت�صكل راِفدًا  تتمتع منطقة جنران مبقومات زراعية ومناخية �صاهمت يف 
اأ�صجار  له دور بارز يف ن�صر زراعة  الب�صتنة يف منطقة جنران، الذي كان  اأبحاث  اإن�صاء مركز  1982م بعد  وازدهرت زراعة احلم�صيات عام 
احلم�صيات دائمة االخ�صرار ذات الثمار اجليدة احلمراء والوردية والربتقالية وال�صفراء الذهبية يف مناطق اململكة، ومنها منطقة جنران التي 
اأ�صبحت اإحدى مناطق زراعة احلم�صيات ذات اجلودة العالية يف اململكة، نظري ما تتمتع به املنطقة من اأجواء مناخية معتدلة طوال اأيام ال�صنة، 

وتربة خ�صبة ومياه عذبة بجودة عالية تتالءم ومنط الري املنا�صب لزراعة احلم�صيات.

البالد � نجران 

البحوث والدرا�صات وتدريب  باإجراء  ويقوم املركز 
الكوادر الوطنية واملزارعني واأبنائهم، ون�صر الوعي 
يف  احلم�صيات  زراع���ة  ون�صر  ال�صليم،  ال��زراع��ي 
جتود  التي  اململكة  مناطق  وجميع  جن��ران  منطقة 
بها زراعة احلم�صيات وتزويدهم باأ�صناف واأ�صول 
الكبري يف ازده��ار زراعة  االأثر  له  مدرو�صة مما كان 
اأ�صجار احلم�صيات باملنطقة مثل الليمون، الربتقال، 
ق�صرة  "ذو  الكمكوات  اأنواعها،  مبختلف  اليو�صفي 
برتقالية  �صغرية،  بي�صاوية  ثمرته  ومل�صاء،  ناعمة 
ين�صج  عناقيد،  يف  ينبت  البلح،  ثمار  ت�صبه  اللون، 
حاملة  اأ�صجاره  تكون  ما  غاِلبًا  خمتلفة،  اأوق��ات  يف 
بق�صرته"،  يوؤكل  ال�صنة،  اأ�صهر  معظم  والثمر  للزهر 
املزروعة  االإجمالية  امل�صاحة  وتقدر  فروت،  القريب 
  1005 من   باأكرث  جن��ران  منطقة  يف  باحلم�صيات 
�صنويًا،  ط��ن   25000 ي��ق��ارب  م��ا  تنتج  ه��ك��ت��ارات 
وت��ب��ل��غ اأ���ص��ع��ار ك��رت��ون احل��م�����ص��ي��ات ال�����ص��غ��ري من 
خالل  وذلك  واحلجم،  النوع  ح�صب  ريااًل   35-25
ال�صنوي  املهرجان  مع  يتوافق  الذي  االإنتاج  مو�صم 

للحم�صيات من كل عام.
ه�،   1427 العام  منذ  �صنويا  جن��ران  منطقة  وتنظم 
التعريف  اإىل  يهدف  للحم�صيات،  خا�صًا  ِم��ْه��َرج��ان��ًا 
ونقل  املنطقة،  بها  ت�صتهر  التي  احلم�صيات  باأنواع 
املزارعني  بني  الزراعية  والتجارب  اخلربات  وتبادل 
وتنويع  ال��زراع��ي��ة،  منتجاتهم  لتطوير  واملخت�صني 
وجذب  الت�صويقي  النطاق  وتو�صيع  الدخل،  م�صادر 
ال���ق���وة ال�����ص��رائ��ي��ة، واإت���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة ل��ل��م��زارع��ني 
واخل��دم��ات،  املنافع  وت��ب��ادل  لاللتقاء  وامل�صتثمرين 
ومقومات  اإمكانيات  من  املنطقة  متتلكه  ما  �صوء  يف 

ا�صتثمارية  وفر�ص  و�صياحية  واقت�صادية  زراع��ي��ة 
مبا  وتعريفهم  وامل�صتثمرين،  للزوار  جاذبة  زراعية 
على  ع��الوًة  زراع��ة احلم�صيات،  هو جديد يف جمال 
االأبحاث الطبية احلديثة التي اأثبتت فوائد احلم�صيات 
االأمرا�ص  على حماربة  والدوائية، وقدرتها  الغذائية 
واالأل��ي��اف  بالفيتامينات  غنية  الأن��ه��ا  ال��ف��ريو���ص��ي��ة، 

.c ال�صرورية ل�صحة االإن�صان، وخا�صة فيتامني �صي
واأكد مدير عام الب�صتنة مبنطقة جنران املهند�ص �صامل 
لزيادة  متوا�صلة  اجل��ه��ود  اأن  ب��احل��ارث  حم�صن  ب��ن 
املخ�ص�صة  الزراعية  الرقعة  وم�صاحة  االإنتاج  معدل 
اململكة  روؤي���ة  م��ع  يتوافق  مب��ا  احلم�صيات،  ل��زراع��ة 
2030 يف دعم االأمن الغذائي، واحلفاظ على املياه، 

وحتقيق اال�صتدامة الزراعية.
الب�صتنة  اأبحاث  اأن مركز  واأو�صح املهند�ص باحلارث 
وال�صراكات  املوجودة  بنجران، ومن خالل اخلربات 
من  العديد  اأج��رى  قد  احلم�صيات  جمال  يف  الدولية 
التي  ال�صالالت  اأف�صل  النتخاب  البحثية  التجارب 
ما  اإن��ت��اج  ومت  املناخية،  اململكة  ظ��روف  حتت  جت��ود 
على  وتوزيعها  زراعتها  مت  �صتلة  مليون   2 عن  يزيد 

مناطق اململكة املختلفة.
اخلا�صة  امل�صاتل  اأ�صحاب  بتزويد  املركز  يقوم  كما 
جودة  ل�صمان  الطعوم،  من  حاجتهم  بقدر  باملنطقة 
اإن��ت��اج��ه��م، وت��وع��ي��ة امل��زارع��ني واإر���ص��اده��م للحفاظ 
البيئة  وت��وف��ري  احلم�صيات،  اأ���ص��ج��ار  �صالمة  على 
يف  واخلريف  الربيع  مو�صمي  يف  لزراعتها  املالئمة 
واأكتوبر  و�صبتمرب  واأبريل  ومار�ص  فرباير،  اأ�صهر 
يف درج���ات ح���رارة ت���راوح م��ا ب��ني 13-30 درج��ة 
مئوية كدرجات مثلى وبحد اأق�صى اأقل من 42 درجة 

ذات  اخل�صبة  الربة  توفر  مع  املقبول،  للحد  مئوية 
املالئم  وال��ري   ،7-5 من   PH الهيدروجيني  اجلهد 
املياه  يف  الكلية  ال��ذائ��ب��ة  االأم���الح  ن�صبة  تكون  ب��اأن 
املخ�ص�صة ل�صقي احلم�صيات ال تزيد عن 450 جزءًا 
من املليون، اإ�صافة اإىل الطرق املثلى ال�صتغالل املوارد 
احلم�صيات  اأ�صجار  تدفئة  على  واحل��ر���ص  املتاحة 
ومنها  املعروفة،  الطرق  ح�صب  ال�صقيع  ف��رات  يف 
حرق  وكذلك  خم�ص�صة  بال�صتيكية  باأكيا�ص  تغطيتها 
يغطي  كثيف  دخ��ان  الإن��ت��اج  النباتية  املخلفات  بقايا 
احلر�ص  وك��ذل��ك  ويحميها  ال�صعيفة،  ال�����ص��ج��ريات 
ويف  الباكر،  ال�صباح  �صاعات  يف  النبات  �صقي  على 
منها،  النباتات  وتظليل  املرتفعة  احل���رارة  درج���ات 
حول  الرب�صيم  مثل  اخل�صراء  االأعالف  بزراعة  وذلك 
ال�صجر وطالء جذوع االأ�صجار مبحلول اجلري لتقليل 
�صالمتها،  على  ال�صم�ص  الأ�صعة  املبا�صرة  االأ���ص��رار 
وزراعة م�صدات الرياح دائمة اخل�صرة ذات اجلذور 
احلم�صيات  اأ�صجار  تزاحم  ال  حتى  النمو،  عمودية 
على املاء والغذاء بفرة تراوح ما بني عام اإىل عامني 
اإىل �صرورة  اأ�صجار احلم�صيات، والتنبه  قبل زراعة 
املحافظة على م�صتوى توازن رطوبة الربة للح�صول 
امل�صكالت  وحل  وبحث  عالية،  ج��ودة  ذات  ثمار  على 

التي تواجه املزارعني.
بنك  �صمنها  م��ن  بحثية  ج��ه��ات  ع��دة  للمركز  ويتبع 
الذي يحتوي عددًا كبري من �صجر  الوراثية  االأ�صول 
ال�صتنبات  متخ�ص�صة،  قوالب  يف  تو�صع  االأم��ه��ات، 
ظروف  يف  براعمها،  من  احلم�صيات  اأ�صجار  �صتالت 
املحميات  نظام  اإط��ار  يف  الدقة  عالية  مالئمة  بيئية 

الزراعية املطور.

مقومات الزراعة يف جنران

اأجواء معتدلة طوال 
اأيام  ال�صنة

مياه عذبة وتربة 
خ�صبة

منط ري ينا�صب 
احلم�صيات
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البطيخ العثري..
فاكهة الوديان واملطر  

وب���رع امل���زارع���ون يف زراع��ت��ه واإن��ت��اج 
الزراعية،  اخلدمة  نتيجة  اأحجامه  اأكرب 
من  امل��ح��ل��ي��ة  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م  م�ستخدمني 
ال�سعف وكذلك ت�ستمل اخلدمة على دفن 
التلوين  يف  ف��ارق��ًا  يعطي  ما  املح�سول 

التي يقبل عليها امل�ستهلكون للحبحب.
ومتتاز حمافظة الليث مبنتجات الزراعة 
املطرية بنكهة طبيعية ي�سميها املزارعون 
الري  على  تعتمد  ال  الأنها  "بالعرثي"، 
االأ�سمدة  من  تخلو  اأنها  كما  التقليدي، 

الكيماوية، وتكتفي ب�سقيا االأمطار.
من  اأك��رث  باملحافظة  امل��زارع  ع��دد  ويبلغ 
املحافظة  متتاز  حيث  م��زرع��ة   4500
�سمااًل  طفيل  من  املمتدة  م�ساحتها  بكرب 
وحتى حفار جنوبًا و�سواًل اإىل ال�سرق، 
ومنطقة  الطائف  حمافظة  حتدها  حيث 
كبرية  اأودي��ة  املحافظة  وتتخلل  الباحة، 
تعترب م��ن اأ���س��ه��ر اأودي����ة ت��ه��ام��ة، وه��ي: 
ال�سمالية  ال�ساقة  ووادي  الليث  وادي 
اأودية  وكذلك  اجلنوبية،  ال�ساقة  ووادي 
مرخ  ووادي  و�سعيا  يلملم  ووادي  عيار 
وادي  رواف����د  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال�����س��رب��ة، 
و�سلبه  وقطنا  وت�سبح  ذرا  مثل  الليث 
وامل�����س��ت��ن��ق��ع واأت����ان����ا وب���ريي���ن وج����ده، 

التي ت�سيل مياهها،  وغريها من االأودية 
ويف  االأحمر،  البحر  يف  اأغلبها  وت�سب 
طريقها جتلب الطمي والرتبة اخل�سبة، 
اأرا�سي املزارعني على  التي تتوزع فيها 

جنبات هذه االأدوية.
ُي�����زرع وي���ج���ود يف  اأن احل��ب��ح��ب  ك��م��ا 
باملحافظة  والطينية  اخلبتية  االأرا�سي 
ح���ي���ث ي������زرع يف ط��ف��ي��ل وامل���ج���ريم���ة 
وغميقة  وال��و���س��ق��ة  وح��ف��ار  وال�����س��واق 

وعيار ووادي الليث.

وم���ا مي��ي��ز ال���زراع���ة ال��ع��رثي��ة ه��و ك��ون 
اإذ  كبري،  حد  اإىل  ع�سويًا  يعترب  املنتج 
دون  البكر  االأرا���س��ي  يف  ال��زراع��ة  تتم 
اإ�سافة اأ�سمدة، ويقت�سر الر�ش على ر�ش 
املزارعني  القار�سة فقط، ومعظم  االآفات 

ال يلجاأون اإىل املكافحة الكيميائية.
والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  وتقوم  
وق��د  ع��م��وم��ًا،  ال��ري��ف��ي��ة  التنمية  ب��دع��م  
  ��� الله  حفظها   �� الر�سيدة  القيادة  اأول��ت 
حيث  ال��زراع��ي  بالقطاع  كبريًا  اهتمامًا 

ودعم  قرو�ش  من  للمزارعني  الدعم  ُقدم 
والذي  الزراعية،  التعاونية  اجلمعيات 
ياأتي من باب دعم املزارعني وت�سجيعهم 
العرثية  الزراعة  وت�سجيع  االإنتاج  على 
والتنمية يف هذا الوطن املعطاء ما اأ�سهم 
يف رفع االإنتاج حتى اأ�سبحت املنتجات 
الزراعية تناف�ش  ال�سعودية  وال�سادرات 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل، ن���ظ���رًا ل��ت��وف��ر 
مقومات االإنتاج الزراعي حيث االأرا�سي 

اخل�سبة، وتوفر موارد املياه.

ويوؤكد االأطباء وخرباء التغذية اأن هناك 
ل�سحة  احلبحب  لفاكهة  ع��دي��دة  ف��وائ��د 
مواد  على  يحتوي  فهو  االإن�سان،  ج�سم 
عنا�سر  الح��ت��وائ��ه  ل���أك�����س��دة،  م�����س��ادة 
ال���ربوت���ني، وال��ك��ال�����س��ي��وم، واحل���دي���د، 
وال�سوديوم، واملغني�سيوم، والف�سفور، 
وال��ب��وت��ا���س��ي��وم وال��ت��ي ب��دوره��ا حتمي 
املختلفة،  االأم��را���ش  من  االإن�سان  ج�سم 
باالإ�سافة اإىل فائدة تقليل تر�سب حم�ش 
الكول�سرتول  الدم وتخفيف  البوليك يف 

يف الدم.
ي�سار اإىل اأن حجم املبيعات اليومية يقدر  
العر�ش وال��ط��ل��ب، وت��ب��داأ  ل��زي��ادة  وف��ق��ًا 
الباكر عرب  ال�سباح  الت�سويق يف  عملية 
حني  يف  اجلملة،  �سوق  يف  علني  م��زاد 
امل�ساء  ل��ف��رتة  ال��ت��ج��زئ��ة  ���س��وق  ي�ستمر 
الطلبات  ع��ل��ى  مبيعاته  يف  م�ستعينًا 
املرخ�سة  التطبيقات  بوا�سطة  املنفذة 
و�سنويًا  للم�ستهلك.  التو�سيل  وخدمة 
ج��ادت  مب��ا  املحملة  ال�سيارات  ت�سطّف 
لُتباع،  اإن��ت��اج  امل��زارع��ني من  اأرا���س��ي  به 
املحافظات  اإىل  اإنتاجها  ي�سدر  ثم  ومن 
واملدن االأخرى مثل جدة ومكة والريا�ش 

وال�سرقية وكذلك دول اخلليج.

املح�سول  بجني  االأم��ط��ار،  مبياه  ي��روى  "العرثي" ال��ذي  البطيخ  م��زارع  ت�ستعد   
وت�سويقه يف خمتلف مناطق اململكة، والأن  منطقة مكة املكرمة، وعلى امتداد ال�ساحل 
اإنتاج  فاإن  الغزيرة واملتو�سطة،  اأمطارًا تراوحت بني  املا�سية  الفرتة  �سهدت خ�ل 
بزراعة  الليث  حمافظة  ت�ستهر  حيث   �� الله  باإذن   �� وف��ريًا،  �سيكون  العرثي  البطيخ 
املحافظات  من  كغريها  ال�سم�سم،  وحم�سول  والدخن  كالذرة  احلبوب  حما�سيل 
الليث  االأ�سهر على م�ستوى  اإىل حم�سولها  اإ�سافة  املكرمة،  ال�ساحلية مبنطقة مكة 

وهو حم�سول "احلبحب" الذي ُيزرع عرثيًا على مياه ال�سيول واالأمطار.

البالد � جدة

فوائد البطيخ
يحتوي على مواد 
مضادة لألكسدة

يحتوي على البروتين 
والكالسيوم

يقلل ترسيب حمض 
البوليك في الدم 123

مروي بمياه السيول ويخلو من األسمدة الكيماوية



10 2ملحق زراعي 3 8 3 1 د  لع��د 9 ا 1 لس��نة  2م ا 0 2 3 ي��ر  ا 1 فبر ف��ق  ا لمو 1ه��� ا 4 4 4 ج��ب  1 ر ء 0 بع��ا ر أل  ا

طرد البكرتيا ال�سيئة بالليمون وفاكهة اجلنة
يعترب الرمان من الفواكه ال�ستوية، ذات القيمة الغذائية الفائقة، كما اأن فوائد الرمان كثرية، وجتعله واِحدًا من اأكرث الفواكه ال�سحية، وميكن 
احل�سول عليها عرب اأكله اأو �سرب ع�سري الرمان. ومن فوائد "فاكهة اجلنة" حتفيز حرق دهون اجل�سم، واحلفاظ على �سحة الب�سرة، وحت�سني 
فر�ص  تزداد  الباردة  الأجواء  وخ�سو�سًا  الطق�ص،  تقلبات  ومع  الكولي�سرتول.  وخف�ص  اله�سمي،  اجلهاز  �سحة  على  واحلفاظ  العقلية،  القوى 
حدوث الفريو�سات واللتهابات والإ�سابة بنزلت الربد والإنفلونزا وهي اأمور يراها الأطباء طبيعية، ولكنهم ين�سحون بل ي�سددون على �سرورة 

احلر�ص على تناول الفواكه التي تواجه الأمرا�ص ال�ستوية، بل تعزز من عمل اجلهاز املناعي.

جدة- ياسر خليل

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وخفض الكوليسترول

الشريف: زيادة مناعة األطفال بفاكهة الكيوي

الرمان  مثل  ال�ستوية   الفواكه  اأن  الأطباء  من  عدد  واأك��د 
البكترييا  ومكافحة  الأم��را���ص  ملقاومة  مهمة  والليمون 
ال�سيئة. وا�ستطردوا اأن الفواكه مليئة مب�سادات الأك�سدة 
التي تقي من البكترييا واللتهابات الفريو�سية، لذا يجب 
تعزيز النظام الغذائي اليومي بالفواكه ل�سحة اأف�سل. يف 
البداية تقول ا�ست�سارية التغذية الدكتورة حنان العتيبي: 
مع دخول الأجواء الباردة يجب الهتمام بتناول الفواكه 
واأهمها  الطازجة  والع�سائر  م�سى  وق��ت  اأي  م��ن  اأك��رث 
يحتوي  الربتقال  فع�سري  والتفاح،  والليمون  الربتقال 
ويعمل  والإن��ف��ل��ون��زا،  ال��ربد  ويكافح   ،C فيتامني  على 
بينما  ال�ستوية،  الفريو�سات  ملواجهة  املناعة  تقوية  على 
 ،B6 وفيتامني   ،A فيتامني  على  يحتوي  اجلزر  ع�سري 
ويعمل  الفوليك،  وحم�ص  وبوتا�سيوم   ،B2 وفيتامني 
بينما  ال�ستوية،  الفريو�سات  ملواجهة  املناعة  تقوي  على 
ومعادن   Bو  C فيتامينات  على  يحتوي  التفاح  ع�سري 
البوتا�سيوم واملغني�سيوم واحلديد والكال�سيوم، ويعمل 
الباردة.  الأج��واء  انعكا�سات  ملواجهة  املناعة  تقوي  على 
وقالت اإن الليمون يحتوي على ن�سبة عالية من العنا�سر 
والفيتامينات التي تعزز �سحة اجلهاز املناعي، وحتد من 

يف  وخ�سو�سًا  والأمرا�ص،  بالفريو�سات  الإ�سابة  خطر 
ف�سل ال�ستاء حيث تنت�سر العدوى به، كما اأنه يعمل على 
ن�سارة الب�سرة وحمايتها من البقع وحب ال�سباب، كما اأن 
من فوائد الليمون تعزيز �سحة اجلهاز املناعي والوقاية 
من نزلت الربد والأنفلونزا، وذلك لحتوائها على ن�سبة 
عالية من الفيتامينات، وخ�سو�سًا فيتامني C الذي يعزز 
�سحة اجل�سم، ويحميه من العدوى، لذلك ين�سح بتناول 
تناول  اأو  اليومية  الأك��ات  على  وو�سعه  دائمًا  الليمون 

م�سروب الليمون الدافئ.

هيثم  ال��دك��ت��ور  اجل��ل��دي��ة  طبيب  ين�سح  ال�����س��ي��اق  ويف 
اجل�سم  تزويد  ب�سرورة  املجتمع  اأف��راد  �ساويل،  حممود 
الع�سائر  وخ�سو�سًا  ال��ب��اردة،  الأج���واء  مع  بال�سوائل 
الطازجة، مبينًا اأن فوائد الع�سائر الطازجة �ستكون اأكرث 
والزكام  ال��ربد  ن��زلت  من  الوقاية  على  �ست�ساعد  لكونها 
والفريو�سات ال�ستوية خل�سائ�سها واحتوائها على مواد 
وعنا�سر هامة تعمل على وقاية اجل�سم. واأ�ساف: يعترب 
جهاز املناعة هو املدافع الأول عن اجل�سم �سد الكثري من 
لاأمرا�ص،  امل�سببة  واجلراثيم  والفريو�سات  البكترييا 
وع��ل��ى راأ���س��ه��ا ن���زلت ال���ربد والأن��ف��ل��ون��زا، ال��ت��ي تنت�سر 
ال�ستاء، وانخفا�ص درجات احلرارة،  ب�سورة كبرية يف 
فبعيدًا عن الأدوية والعقاقري التقليدية، حتتوي الع�سائر 
التي تعني اجل�سم  الفيتامينات  الكثري من  الطبيعية على 
الازمة  الطاقة  اأي�سًا  وتعطيه  الأم��را���ص،  مقاومة  على 
تناول  بقوله:  ���س��اويل  واختتم  ال�سحة.  على  للحفاظ 
ويعترب  للب�سرة،  للغاية  مفيد  ع�سائر  �سورة  يف  الفاكهة 
طريقة ذكية للحفاظ على روتني يومي للعناية بالب�سرة، 
فجعل اجل�سم يف حالة ترطيب دائم ي�ساعد على احل�سول 

على ب�سرة متاألقة و�سحية.

فوائد الرمان
تحسين القوى العقليةالحفاظ على صحة البشرةحرق دهون الجسم 123

هيثم �ساويل

ن�سرالدين ال�سريف

ر�سا متبويل

مع  يجب  فيقول:  ال�سريف  ن�سرالدين  الدكتور  الأطفال  ا�ست�ساري  اأم��ا 
التي حتميهم  الأطفال بامل�سروبات  تقلبات الأجواء احلر�ص على تزويد 
الربتقال  و�سًا  َوُخ�سُ ال�ستاء  يف  تنت�سر  التي  الفريو�سات  من  وتقيهم 
مبختلف  اأطفالنا  ي�سبح  اجلو،  وتقلبات  ال�ستاء  دخول  فمع  والليمون، 
الوقاية  ولأن  الإنفلونزا.  اأو  ال��ربد  بنزلت  لاإ�سابة  عر�سة  اأعمارهم 
خري من العاج، يجب املحافظة على �سحة الطفل من خال تقليل فر�ص 
�سحي  غذائي  نظام  على  احلر�ص  طريق  عن  وذل��ك  باملر�ص،  اإ�سابته 
التي  الأغذية  بني  ومن  ال�ستاء،  اأمرا�ص  من  ويقيه  الطفل،  مناعة  يدعم 
على  حتتوي  التي  تلك  خا�سة  الفاكهة  من  الكثري  تناول  ذلك  يف  ت�ساهم 
فيتامني C وفيتامني D مثل الربتقال واجلوافة والكيوي، مع احلر�ص 
َيْوِمّيًا حيث حتتوي على  منا�سبة من اخل�سروات  ا�ستهاك كميات  على 
الهتمام  اأي�سا  يجب  كما  الطبيعية،  الع�سائر  وكذلك  لاأك�سدة  م�سادات 

بتناول اخل�سراوات والفواكه الغنية بفيتامني C، حيث اإنها تعزز احلالة  
ال�سحية للطفل، وحتافظ على اجلهاز املناعي.

من جانبه ين�سح ا�ست�ساري امل�سالك البولية وزراعة الكلى الدكتور ر�سا 
متبويل، ب�سرورة احلر�ص على تناول الع�سائر الطازجة للمحافظة على 

ترطيب اجل�سم وا�ستمرار عمل الكليتني ب�سكل طبيعي.
واأو�سح اأن من الع�سائر املفيدة يف ال�ستاء الربتقال واأي�سًا الرمان الذي 
�سي،  فيتامني  على  يحتوي  حيث  املميزة،  ال�ستاء  ف�سل  فاكهة  من  يعترب 

فيتامني اأ، فيتامني ه�، وم�سادات الأك�سدة، البوتا�سيوم، واحلديد.
اأمرا�ص  من  ويحمي  املرتفع،  الدم  كول�سرتول  تقليل  يف  الرمان  ي�ساهم 
القلب. واأكد على اأهمية تناول الفواكه ب�سكل عام لحتوائها على م�سادات 
مكافحة  على  وت�ساعد  املعدة،  من  ال�سيئة  البكترييا  تطرد  التي  الأك�سدة 

الأمرا�ص، وذلك ب�سبب خ�سائ�سها امل�ساّدة لالتهاب.
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ومعادن

تكافح ال�ضوارد 
احلرة

اأهمية تناول فواكه ال�ضتاء

يجب  التي  الو�ضائل  اأه��م  م��ن  ال�ضتاء  ف��واك��ه  تعترب 
ملواجهة  ال�ضتاء  ف�ضل  يف  االأف���راد  عليها  ي���داوم  اأن 
االأمرا�ض واحل�ضول على العنا�ضر الغذائية الالزمة 
ال�ضوارد  تكافح  اأن��ه��ا  كما  ال��رائ��ع،  ب��امل��ذاق  والتمتع 

احلرة يف اجل�ضم.
البيئة  وزارة  فرع  عام  مدير  اأك��د  ال�ضياق  هذا  ويف 
ب��االإن��اب��ة  امل��ك��رم��ة  مكة  مبنطقة  وال���زراع���ة  وامل��ي��اه 
وزارة  اأن  ل�"البالد"   اخلليف  عبدالله  ب��ن  م��اج��د 
برنامج  تطوير  على  تعمل  وال��زراع��ة  املياه  البيئة 
مكة  منطقة  يف  امل�ضتدامة  الزراعية  الريفية  التنمية 
املكرمة، وذلك با�ضتغالل وا�ضتثمار الفر�ض واملوارد 
اإ�ضافة اإىل اال�ضتفادة من امليز الن�ضبية يف  املتاحة، 
املناطق املختلفة ح�ضب املوارد الطبيعية واالإمكانات 

الزراعية وعدد ال�ضكان.
واأو�ضح اخلليف اأن الوزارة وفرت تطبيق "مر�ضدك 
املزارعني  ت�ضهيل و�ضول  اإىل  الزراعي" الذي يهدف 
ب��ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة حل���ل م���ا ق���د ي��وج��ه��ه��م من 
عن  املنا�ضبة،  الو�ضيلة  خ��الل  من  ي�ضر،  بكل  عقبات 
املرئي  املبا�ضر  االت�ضال  اأو  الن�ضية  الكتابة  طريق 
ي�ضمن  ومبا  ا�ضتف�ضاراتهم،  عن  لالإجابة  باملخت�ضني 
و�ضرعة  اخلدمات  على  واحل�ضول  التوا�ضل  �ضهولة 
اإجنازها عرب متكني املزارع من التوا�ضل مع اخلرباء 

واملر�ضدين الزراعيني.
اإىل  وللو�ضول  ناجحة  زراع���ة  اأج��ل  م��ن  اأن��ه  واأك���د   
ب��االإر���ض��اد  املخت�ضني  ينفذ  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  حتقيق 
الزراعي بفرع الوزارة مبنطقة مكة املكرمة واملكاتب 

التابعة له جوالت اإر�ضادية دورية.
عرب  املنتجات  ت�ضويق  تدعم   ال���وزارة  اأن  واأ���ض��اف 
املهرجانات الزراعية وعرب دور اجلمعيات التعاونية 
التنمية  اأه����داف  بتحقيق  امل�ضاهمة  يف  ال��زراع��ي��ة 

�ضابقة  حملة  ه��ن��اك  واأن  ال�ضاملة، 
ت�ضتهدف  وقتها"  "جاء  ب��ع��ن��وان  
للفاكهة  املتعددة  باالأنواع  التعريف 
املوا�ضم  يف  وفرتها  واأوقات  املحلية 
لتحقق  ال��ع��ام،  م���دار  على  املختلفة 
ال��ع��دي��د م��ن االأه�����داف ال��ت��ي تدخل 
�ضمن �ضيا�ضة الوزارة لتعزيز اإنتاج 
وا���ض��ت��خ��دام ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي، ورف��ع 
م��ع��اي��ر ج��ودت��ه و���ض��الم��ت��ه، ون�ضر 
وزيادة  الزراعية،  باملنتجات  املعرفة 

للفواكه  املتنوعة  باخليارات  التوعية 
اًل  َف�ضْ ؛  املكرمة  مكة  بها منطقة  تنعم  التي  املو�ضمية 
عن رفع كفاءة منظومة ت�ضويق الفاكهة املنتجة حملًيا 
وزيادة  املحليني  املزارعني  لدعم  اإنتاجها  مو�ضم  يف 

ن�ضبة عوائدهم املالية.
ويف �ضياق مت�ضل قالت الدكتورة جميلة بنت حممد 
عبدالعزيز  امللك  بجامعة  التغذية  اأ�ضتاذ  ها�ضمي 
ومن  اأنعمه،  لنا  نّوع  اأن  علينا  الله  نعم  من  بجدة: 
ال�ضنة،  ف�ضول  باختالف  الفواكه  تنوع  النعم  هذه 
مبا يتنا�ضب مع الف�ضل الذي تكرث فيه، فعلى �ضبيل 
ال�ضيف  باملاء يف ف�ضل  الغنية  الفواكه  املثال تكرث 
لتخفف من حرارة ال�ضيف، ومتد اجل�ضم بالرتوية 
الالزمة له مثل البطيخ والعنب واخلوخ،  لكن هن 
تعمل  والتي  ال�ضتاء،  فواكه  اأهم  على  نركز  �ضوف  
والفرو�ضات  الربد  نزالت  من  اجل�ضم  حماية  على 
َواأَْي�������ض���ًا حت��م��ي م��ن ال�����ض��وارد احل����رة، وم���ن اأه��م 
اجلريب  مثل  احلم�ضيات  ال�ضتوية:  الفواكه  هذه 
ج،  بفيتامني  الغنية  واليو�ضفي  والربتقال  ف��روت 
امل��اء  يف  ال��ذائ��ب��ة  الفيتامينات  م��ن  يعترب  وال���ذي 
ومن  لالأك�ضدة.  امل�ضادة  الفيتامينات  من  َواأَْي�����ض��ًا 

بفيتامني  الغنية  ال�ضتاء  ف��واك��ه 
الكيوي  االأك�����ض��دة  وم�����ض��ادات  ج 
والتي  اجلوافة،  اأي�ضا  والفراولة 
تتميز بغناها بفيتامني ج  وغناها 
�ضبط  على  يعمل  وذلك  باالألياف، 
فواكه  ومن  الدم،  �ضكر  م�ضتويات 
اجلنة  فاكهة  الرمان  اأَْي�ضًا  ال�ضتاء 
ال����ذي ي��ع��م��ل ع��ل��ى ���ض��ب��ط �ضغط 
ال�������دم، وي���ق���ل���ل م����ن م�����ض��ت��وي��ات 
وال��رم��ان  ال�����ض��يء  الكولي�ضرتول 
اأي�ضًا،  االأك�ضدة  �ضادات  مبمِ ّدًا  جمِ غني 
ال�ضتوية  الفرو�ضات  م��ن  حتمي  ب��دوره��ا  وال��ت��ي 
و�ضتاء  �ضيًفا  جمة  فوائد  للموز  ال��ربد.  والتهابات 
الت�ضنجات،  �ضد  يحمي  الذي  بالبوتا�ضيوم  لغناه 

ويعترب املوز م�ضدرًا جيدا لالألياف.
التي متد  ال�ضتاء  فواكه  من  والكمرثى  التفاح  يعترب 
اأي�ضا  وه���  ج  وفيتامني  االأك�ضدة  مب�ضادات  اجل�ضم 
من  وحمايته  اله�ضمي  اجلهاز  حماية  على  ي�ضاعدان 
فواكه  من  يعترب  ال��ذي  االأنانا�ض  ���رًا  اأَخمِ االأم��را���ض. 
واملنجنيز  واالأل���ي���اف  ج  بفيتامني  الغنية  ال�ضتاء 

ال�ضروري ل�ضالمة العظام.
اأم��را���ض  ع��ن  والبعد  جيدة  �ضحة  على  وللحفاظ 
يف  يومًا  الفواكه  من  كوبني  تناول  يجب  ال�ضتاء 
وعدم  الفاكهة  اأك��ل  يف�ضل  كما  الطازجة،  �ضورتها 
العنا�ضر  ك��ل  م��ن  الق�ضوى  لال�ضتفادة  ع�ضرها 
مثل  املجففة  للفواكه  بالن�ضبة  اأم��ا  فيها.  املغذية 
امل�ضم�ض والتمر والزبيب والقرا�ضيا يكتفى بن�ضف 
فالتنوع  بال�ضكريات.  ج��دا  غنية  الأنها  فقط  ك��وب 
ملواجهة  مطلوب  اأم��ر  ال�ضتوية  الفواكه  تناول  يف 

اأمرا�ض ال�ضتاء املختلفة.
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نجاح زراعة الحمضيات بمنطقة مكة المكرمة 

فواكه الشتاء.. فيتامينات لمقاومة البرد 

د. جميلة ها�شمي 

جدة- ياسر خليل
جنح مزارعو منطقة مكة املكرمة باإنتاج اأنواع خمتلفة من الفواكه ال�ضتوية واحلم�ضيات التي تعد من اأهم امل�ضادر الغذائية املهمة ل�ضحة االإن�ضان، نظر 
ما حتوي من فيتاأمينات، واألياف، ومعادن طبيعية مثل الليمون والعنب، والرمان. تن�ضج بع�ض اأنواع الفاكهة ال�ضتوية يف ال�ضتاء، وتكون متوفرة طوال 

هذا الف�ضل يف االأ�ضواق، لكن البع�ض ال ينتبه لها، ومن ثم يفتقد الأهم الفيتامينات واملعادن الذي يحتاجها بالذات ملحاربة برد ال�ضتاء واأمرا�ضه.
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يفتح مهرجان �مللك عبد�لعزيز لل�شقور نافذة و��شعة ل�شناعة �قت�شاد�ت ذ�ت �رتباط مبا�شر بال�شقور �أو غري مبا�شر، حيث 
ي�شتقطب �ملهرجان �مل�شتثمرين و�ملهتمني يف �ل�شقور من دخل �ململكة وخارجها.

تاأثري  �إىل  �إ�شافة  َتَربُّحًا،  �أو  �ل�شقور هو�ية  عامل  �إىل  �لد�خلني �جلدد  تخدم  �قت�شادية  �أ�شو�ق  �إيجاد  من  �ملهرجان  وَتّكن 
�لفعاليات طو�ل �ل�شنة، وتد�شني �أخرى تهتم بعامل �ل�شقارة و�ل�شقارين مثل معر�ض �ل�شقور و�ل�شيد �ل�شعودي �لدويل.

مهرجان الصقور.. هواية واستثمار
البالد � الرياض

 حتقيق تطلعات �لروؤية من خالل �ملحافظة على �لإرث

و�أكد �ل�شقار بندر �ملطلق على �لدور �لذي يلعبه �ملهرجان يف تعزيز �لهو�ية 
لدى حمبي �ل�شقور، و�لت�شجيع على ممار�شة �ل�شقارة، ملا يقدمه من جو�ئز 
حًا  كبرية ت�شجع �ل�شقارين على �مل�شاركة، �إ�شافة �إىل دوره �لقت�شادي، ُمَو�شِّ
�لفعاليات  �أ�شهمت  �أن  بعد  لكثريين،  َوِرْزق���ًا  جت��ارة  �أ�شبحت  �ل�شقارة  �أن 

�لوطنية -ومنها مهرجان �مللك عبد�لعزيز لل�شقور- يف �نت�شارها.
من جانبه �أفاد حممد �مل�شرحي -م�شاعد �شقار- �أن �ملهرجان  له �لدور �لكبري 
من  �لعديد  على  قرب  عن  و�لتعرف  و�ملناف�شة،  �مل�شاركة  على  ت�شجيعه  يف 

�شقاري �ململكة، و�كت�شاب �خلرب�ت منهم.
متعددة،  و��شتثمار�ت  وظائف  �شناعة  يف  عبد�لعزيز  �مللك  مهرجان  وي�شهم 
�إىل  و�إعادته  �شنويًا،  به  �لحتفاء  خالل  من  �ل�شعودي  �ل��ر�ث  هذ�  ويحفظ 
خالل  من  �أجمع،  و�لعامل  �لعربية  �ملنطقة  يف  �جلديدة  �لأجيال  �هتمامات 

م�شابقتيه �مللو�ح و�ملز�ين، �للتني حتظيان مب�شاركة مئات �ل�شقور.
جهدً�  �ل�شعودي  �ل�شقور  ن��ادي  يدخر  مل  2017م،  عام  يف  تاأ�شي�شه  ومنذ 
�ل�شقارين  �إيجاد ر�بطة جتمع  بال�شقور وحمايتها، وكذلك يف  يف �لهتمام 
�لأ�شيلة  و�لثقافة  ب��ال��ر�ث  �لهو�ية  تلك  لرت��ب��اط  نظرً�  هو�يتهم،  وتنظم 

�لتاريخي  �لر�ث  على  باملحافظة  �لنادي  �عتنى  حيث  �ل�شعودي،  للمجتمع 
بالتوعية  تتعلق  �أدو�ر  ل  وفَعّ بال�شقور،  �ل�شيد  بثقافة  �ملرتبطة  و�لتقاليد 
و�لتدريب و�لبحوث وبر�مج �لعمل حلماية �ل�شقور و�زدهار هو�ية �ل�شيد 

بها لتبقى �إرثًا للمملكة تتو�رثه �لأجيال، ِجياًل بعد جيل.
من  �لعديد  �إيجاد  على  مبكر،  وقت  منذ  �ل�شعودي  �ل�شقور  ن��ادي  ويحر�ض 
�لأن�شطة و�لفعاليات �لتي تعمل على تنمية هو�ية �ل�شقور، و�شقل مهار�ت 
قيمًا  يت�شمن  ع��ري��ق،  ثقايف  ك��م��وروث  �ل��ه��و�ي��ة  تلك  تثله  مل��ا  �ل�شقارين، 

و�أخالقيات تيز �ل�شّقار �ل�شعودي عن غريه عرب �لتاريخ.
نادي  ينظمها  �لتي  �لفعاليات  ة  دَرّ لل�شقور  عبد�لعزيز  �مللك  مهرجان  ويعد 
�ل�شقور �ل�شعودي على مد�ر �لعام، نظرً� ملكانته �لإقليمية و�لدولية، و�أي�شًا 
بها،  و�ملهتمني  �ل�شقور  بهو�ية  يتعلق  ما  كل  ت�شمل  فعاليات  من  يقدمه  ملا 
وهو ما جعله �حتفاًء �شنويًا عامليًا بر�ث �شعودي عربي، جنحت �ململكة من 
خالله �أن تعيده من جديد �إىل �هتمامات �لأجيال �جلديدة يف �ملنطقة �لعربية 
و�لعامل �أجمع، من خالل م�شابقتيه �مللو�ح و�ملز�ين، �للتني حتظيان مب�شاركة 

مئات �ل�شقور �شنويًا.

أهمية مهرجان الصقور

الصقارة أصبحت تجارة

صون اإلرث الثقافي

صناعة وظائف واستثمارات

هو�ية  تعزيز  يف  لل�شقور،  عبد�لعزيز  �مل��ل��ك  م��ه��رج��ان  �أ���ش��ه��م 
�ل�شقارة، وتنمية �لوعي باأهميتها كونها موروثًا وطنيًا �أ�شياًل، 

ور�فدً� ثقافيًا و�قت�شاديًا ملحبي هذه �لهو�ية و�ملهتمني بها.
�لتعبري  م��ن  �لهو�ية  تلك  ملحبي  �لفر�شة  �مل��ه��رج��ان،  ومينح 
ميار�ض  �ل��ذي  �لعتيبي  �شميع  ومنهم  و�شغفهم،  �أنف�شهم،  عن 

�ل�شقارة منذ 30 عامًا.
�مل��ه��رج��ان،  ن�شخ  جميع  يف  ���ش��ارك  �أن���ه  �لعتيبي  و�أو����ش���ح 
بدءً�  �مل�شتويات،  جميع  على  �حلا�شل  �لكبري  �لتطور  و�شهد 
�لتنظيم  حيث  م��ن  �لن�شخة،  ه��ذه  حتى  �لأوىل  �لن�شخة  م��ن 
و�لرتيب و�مل�شاركني، ُمِفيدً� �أَنه ي�شر على �ملناف�شة و�مل�شاركة 

ب�شغف، يف �ملهرجان وهذ� مك�شب يف حد ذ�ته.
عبد�لعزيز  �مللك  مهرجان  ينظم  �لذي  �ل�شعودي  �ل�شقور  ونادي 
روؤي��ة  تطلعات  حتقيق  يف  للم�شاركة  يتطلع  �شنويًا  لل�شقور 

�ململكة 2030، من خالل �ملحافظة على هذه �لهو�ية �لتي حتظى 
ب�شعبية كربى من جانب، و�شون �لإرث �لثقايف �لعريق لل�شقور 

كاأحد رموز �لر�ث �ل�شعودي من جانٍب �آخر.
�حل��دود  مبنطقة  �ل�شقور  مهرجان  يجمع  نف�شه  �ل�شياق  ويف   
�ل�شقارين  �لأي��ام  هذه  طريف  حمافظة  يف  يقام  �لذي  �ل�شمالية، 
وع�شاق �ل�شيد يف خمتلف مناطق �ململكة ودول جمل�ض �لتعاون 

�خلليجي لدخول �مل�شابقات و�ل�شتمتاع بهذه �لهو�ية �لعريقة.
�أبرزها  من  �لطيور  �أنو�ع خمتلفة من  على  �لقن�ض  وُيقبل هو�ة 
و�أ�شهرها طري �لقرنا�ض ذو �لأربعة �أنو�ع وهي �لأبي�ض و�لأحمر 

و�ملغر و�لأ�شعل، فيما بلغ عدد �ل�شقور �مل�شاركة 1000 �شقر.
�ملتنوعة  و�ل��رب�م��ج  �لفعاليات  من  �لعديد  �ملهرجان  ويت�شمن 
�ل�شعبية،  و�لأ�شو�ق  �حلكومية  �جلهات  من  �لعديد  وم�شاركات 

وكل ما يتعلق بالر�ث و�لرحالت �لربية و�ملوروث �ل�شعبي.

الصقارة موروث وطني أصيل 
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البالد � مكة المكرمة
ُيعد حي حراء الثقايف مـعـلـمًا ثـقـافـيًا �سـيـاحـيًا فــريــدًا من نوعه بجوار جـبـل حراء 

مبكة املكرمة الذي ت�سرف عليه الهيئة امللكية ملدينة مكة املكرمة وامل�ساعر املقد�سة 

بالتعاون مع اإمارة منطقة مكة املكرمة ووزارة الثقافة ووزارة ال�سياحة واأمانة 

العا�سمة املقد�سة وبرنامج خدمة �سيوف الرحمن والهيئة العامة للأوقاف.

ومكانة  التاريخية،  مبكانته  يليــق  مبــا  املوقــع  تطويــر  اإىل  امل�سروع  ويهدف 

التاريخيــة  واملواقــع  املقد�سـة،  للبقـاع  ورعايتها  ال�سـعودية،  العربيـة  اململكـة 

مبــا  التاريخيــة،  وقيمتــه  الطبيعيــة،  املــكان  عطــاءات  وا�ســتثمار  وقا�سديهــا 

والتاريخي،  والإن�ساين  الدينــي  وبعدهــا  املكرمــة،  مكــة  مكانــة  مــع  ين�ســجم 

واملعتمرين  للحجاج  والثقافية  الدينية  التجربة  اإثــراء  يف  الإ�سهام  اإىل  اإ�سافة 

للمكان،  ب�سورة �سحيحة و�سليمة واإ�سافة عنا�سر تنموية، متثل قيمة م�سافة 

خلدمة زواره من �سكان مكة املكرمة وقا�سديها.

ويت�سمن امل�سروع معر�ض الوحي الذي يعر�ض ق�سة نزول الوحي على الأنبياء 

و�سوًل اإىل خامت الر�سل.

ًا يحكي ق�سة نزول الوحي على نبينا حممد -�سلى  ويفرد املعر�ض َجناحًا خا�سّ

الله عليه و�سلم- وجانبًا من �سريته -عليه ال�سلة وال�سلم- كما يحكي املعر�ض 

عن بع�ض ما يرتبط بق�سة نزول الوحي على النبي -�سلى الله عليه و�سلم- من 

بهذا  عنها-  الله  -ر�سي  خديجة  ال�سيدة  وموقف  ال�سلم-  -عليه  جربيل  خلل 

احلدث العظيم عرب عر�ًض تقني جذاٍب، ياأخذ امل�ساهد يف رحلة �سمعية وب�سرية 

يف  خمت�ض  متحف  اأول  وهو  الكرمي  القراآن  متحف  امل�سروع  ي�سم  كما  اإثرائية 

حيث  حــراء  جبل  بجوار  املكرمة  مكة  يف  الكرمي  الــقــراآن 

وعامليتـــه،  عظمتـــه  ويبيـــن  تعالـــى،  الله  بكتـاب  يعرف 

حيــاة  فــي  واأثــره  بــه،  والعنايــة  الحتفــاء  ومظاهـــر 

التقنيـــات  مـــن  وا�ســـعة  منظومـــة  عبـــر  امل�ســلمني. 

احلديثـــة واملقتنيـــات املميـــزة، وجمموعـــة مـــن اأنفـــ�ض 

خمطوطـــات القـــراآن الكريـــم.

حيث  الثقافية  املكتبة  على  الثقايف  حــراء  حي  وي�ستمل 

املنورة،  واملدينة  املكرمة  مكة  ومعلومات  بتاريخ  تعني 

تعني  كما  املحمدية  وال�سمائل  النبوية  ال�سرية  اإىل  اإ�سافة 

واملنطقة  والغار  حــراء  جبل  واأحــداث  بتاريخ  خا�ض  ب�سكل 

املحيطة، وذلك من خلل الكتب واملراجع العلمية واملعرو�سات 

اإىل  ال�سعود  للزائر  يتاح  و�سوف  احلديثة،  والتقنيات  املتنوعة 

غار حراء عرب طريق ممهد من موقع امل�سروع اأ�سفل اجلبل، و�سيكون 

واأمــاكــن  اإر�ــســاديــة  بلوحات  و�ــســيــزود  للغار،  املو�سل  الوحيد  الطريق 

لل�سرتاحة وو�سائل ال�سلمة.

الذي  حراء  جبل  �سفح  يف  بوجوده  يتميز  الثقايف  حراء  حي  م�سروع  اأن  يذكر 

يعد مق�سدًا لأعداد كبرية من الزوار طوال العام، وعلى مدار اليوم كما يجاور 

احلي الطريق املوازي لطريق امللك في�سل الرابط بني مكة والطائف وهو �سريان 

رئي�ض للقادم اإىل مكة اأو املغادر منها، و�سيتم تفويج الزوار اإىل الغار على �سكل 

جمموعات وفق درا�سة تنظيم احل�سود.

حي حراء الثقايف �سرح ح�ساري 

 األفعوانيات
تجذب زوار جدة

البالد � جدةمنصة لألسر المنتجة
ــعــاب الأفــعــوانــيــات الأكــر  ُتــعــد األ

ومــقــيــمــي حمافظة  ــــزوار  ل جــذبــًا 

ــــارة يف حتــٍد مع  جـــدة، حيث الإث

اجلاذبية على هيئة منوذج م�سغر 

ل�سكة حديدية مرتفعة عن الأر�ض، 

حتمل  وهبوطًا،  �سعودًا  وملتوية 

ع�ساقها اإىل رحلة ملوؤها الت�سويق.

تنطلق  الــ�ــســرعــة  مــع  رحــلــة  ويف 

يتخلله  مــ�ــســار  اإىل  ــة  ــي ــعــوان الأف

العالية  ــاعــات  ــف الرت مــن  الــعــديــد 

والـــنـــزول الــ�ــســريــع يف مــ�ــســارات 

فرتة  يف  عقب  على  راأ�ــســًا  ملتوية 

وقيا�سي  �سريع  وبــوقــت  وجــيــزة 

بح�ساب الثواين يف حتٍد للت�سارع 

ــلأمــام  ــع الأفــعــوانــيــة ل ــدف ــتــي ت ال

قوة  على  ب�سرعاتها  تتغلب  حيث 

اجلاذبية.

عملية  يف  املــ�ــســمــمــون  واأبـــــــدع 

حتقيق  بهدف  الأفعوانية  ت�سميم 

والت�سويق  الإثـــارة  من  قــدر  اأكــرب 

اهتمام  ين�سب  حيث  يركبها،  ملن 

تاأمني  على  الأفعوانيات  م�سممي 

ويحقق  مــقــاعــدهــم،  يف  الـــركـــاب 

هـــذا الأمــــر لــلــراكــبــني اأكــــرب جــزء 

ـــــارة بــ�ــســرف الــنــظــر عما  مــن الإث

املغامرة  اأثــنــاء  يف  �سيواجهونه 

فيه  يتم  الــذي  الوقت  ففي  نف�سها، 

والــتــاأكــد  احلــديــد  ق�سيب  اإغــــلق 

ال�سحيح  اجللو�ض  و�سعية  مــن 

�سيكون ذلك كفيًل بتحقيق 80 % 

من الإثارة.

البالد � بريدة
من  عًا  وا�سِ اإِْقباًل  بربيدة،  التمور  مدينة  يف  املقام   14 الكليجا  مهرجان  �سهد 

العربي،  اخلليج  ودول  اململكة  مناطق  خمتلف  من  الــرتاث  وع�ساق  الـــزوار 

خلل  من  الق�سيمي  الإرث  وهذا  التظاهرة،  هذه  مل�ساهدة  الأجانب  وال�سياح 

منتج الكليجا الذي بات حمط اأنظار اجلميع.

من�سة  خلل  من  منتجاتهم  عر�ض  يف  املنتجة  الأ�سر  من  كبري  عدد  وُي�سارك 

�سعبية  اأكلت  تقدم  واأجنحة خا�سة  للم�ستهلك،  �َسِريعًا  وًل  ُو�سُ توفر  ع�سرية 

ا�ستح�سان  �سهدت  التي  اليدوية،  واحلــرف  امل�سغولت  من  وعـــددًا  وحلوى 

املهتمني بالكليجا والأكلت ال�سعبية.

م يف مهرجان الكليجا، جمموعة من الطهاة املحرتفني العديد من الأطباق  وُيقدِّ

والأكلت ال�سعبية املتنوعة، بالإ�سافة اإىل فعاليات وم�سابقات يومية للح�سور.

وبعد جولت من خلل اأجنحة املهرجان، يختتم الزوار جولتهم يف امل�ساركة 

بفر�ض الفوز مبجموعة من اجلوائز النوعية "اآيبادات وجوالت"، والتي يتم 

ال�سحب على جوائز  الدخول يف  اإىل  بالإ�سافة  ال�سحب عليها م�ساء كل يوم، 

املهرجان الكربى "�سّيارتان".

 البلد ـ جدة

فعالياته  الإ�سلمية  الفنون  بينايل  يوا�سل 

عبدالعزيز  امللك  مبطار  احلجاج  �سالة  يف 

اأبريل   23 حتى  وي�ستمر  بــجــدة،  الـــدويل 

املقبل، وت�ستوقف 280 قطعة اأثرية معارة 

مــن مــوؤ�ــســ�ــســات حملية ودولـــيـــة، واأعــمــال 

الإ�سلمية  الفنون  بينايل  زوار  فنانًا،   40
تفاعلية  كمن�سة  البينايل  ويعك�ض   ،2023
جتربة احلّجاج القادمني من حول العامل من 

الإ�سلمية،  التجربة  تنّوع  التاأّمل يف  خلل 

وثقافة  ــاريــخ  ت ا�ستح�سار  عــلــى  وحــثــهــم 

املا�سي  بني  تربط  رحلة  يف  املكان  وتــراث 

واحلا�سر وامل�ستقبل.

ُيقام  الذي  الإ�سلمية  الفنون  بينايل  ويوفر 

األف مرت مربع،   118 على م�ساحة تزيد عن 

فر�سًا فريدة للتعّلم والبحث والتاأّمل يف هذا 

احلوارات  اإىل  بالإ�سافة  الفنون،  من  النوع 

جُتــّدد  رحــلــة  يف  ي�ست�سيفها؛  الــتــي  الفنية 

العر�ض  الأحا�سي�ض والذكريات عرب �سالت 

الأربع ومعر�ض املدار وجناحني.

ة  خا�سّ باأهمية  البينايل  املــوقــع  ويحتفظ 

ملليني  العمر  رحلة  ُمنطلق  كونه  يف  تتمّثل 

امل�سلمني من كل اأنحاء العامل.

 2023 الإ�سلمية  الفنون  بينايل  اأن  يذكر 

لعر�ض  رئي�سيتني  منطقتني  على  يحتوي 

تت�سكل  ــتــحــف، حــيــث  وال الــفــنــيــة  الأعـــمـــال 

على  متوا�سلة  معار�ض  من  الأوىل  امل�ساحة 

خط واحد، اأما امل�ساحة الثانية، فتتكون من 

واملدينة  املكرمة  ملكة  خم�س�سني  جناحني 

مظلت  حتــت  خــارجــيــة  ومنطقة  املـــنـــورة، 

اللوحات  لعر�ض  خم�س�سة  احلجاج  �سالة 

والأعمال الفنية الرتكيبية.

مهرجان الكليجا

قطعة 280
تستوقف زوار بينالي الفنون

تطوي��ر الموق��ع بم��ا يلي��ق بمكانته التاريخية
اس��تثمار عط��اءات الم��كان الطبيعي��ة
إثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن

1
23

 أهداف مشروع
حي حراء الثقافي
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 اليوم.. االتحاد اآلسيوي يصادق على استضافة 
   السعودية لكأس آسيا 2027

المنامة- هاني البشر

اأن ي�سدق كوجنر�س الحتاد الآ�سيوي، على اختيار اململكة العربية  تعقد اجلمعية العمومية العادية الثالثة والثالثني لالحتاد الآ�سيوي لكرة القدم، اجتماعًا اليوم الأربعاء؛ حيث من املنتظر 
ال�سعودية؛ لتنظيم كاأ�س اآ�سيا 2027، باعتبار اأن امللف ال�سعودي هو املر�سح الوحيد، بعد �سحب الهند مللف تر�سيحها.

ومن املقرر اأن ي�سهد الجتماع الإعالن عن بداية فرتة ولية ثالثة ل�سلمان بن اإبراهيم اآل خليفة، لرئا�سة الحتاد القاري، بعد فوزه بالتزكية مبن�سب الرئي�س للدورة القادمة )2027-2023(.
كما �سي�سهد كوجنر�س الحتاد الآ�سيوي، انتخابات املكتب التنفيذي لالحتاد الآ�سيوي وممثلي القارة الآ�سيوية لع�سوية جمل�س الفيفا، و�ستكون النتخابات على مركز نائب رئي�س الحتاد، )5 

نواب( بواقع نائب رئي�س ممثاًل لكل منطقة جغرافية، من املناطق اخلم�س، اإ�سافة اإىل 6 مقاعد اآ�سيوية يف جمل�س الحتاد الدويل لكرة القدم "فيفا".

الملف السعودي

لكرة  ال�سعودي  الحتاد  وكان 
اململكة  ت��ر���س��ح  م��ل��ف  ق����دم  ق���د 
اآ���س��ي��ا  اأمم  ك��اأ���س  ل���س��ت�����س��اف��ة 
امللف  اح��ت��وى  حيث  2027؛ 
وا���س��ت��ه��ل  ���س��ف��ح��ة   421 ع��ل��ى 
بكلمة خلادم احلرمني ال�سريفني 
ثم  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك 
الأم��ر حممد  العهد  ل��ويل  كلمة 

بن �سلمان.
ك��م��ا ا���س��ت��م��ل امل��ل��ف ع��ل��ى 10 
م��الع��ب يف ال��ري��ا���س، وج���دة، 
مالعب   3 بينها  م��ن  وال��دم��ام، 
قبل  منها  النتهاء  �سيتم  جديدة 
اإع���ادة  تتم  اأن  على   ،2025
اأخ������رى،  م���الع���ب   7 ���س��ي��ان��ة 
اجلماهرية  �سعتها  وزي����ادة 
دون  العاملية  املالعب  لتواكب 
م�����س��م��ار، وت��ع��دي��ل الإ����س���اءة 
 LED اخل��ا���س��ة ب��ه��ا ل��ت��ك��ون

عالية الذكاء.
عن  ن��ب��ذة  امل��ل��ف  ت�سمن  ك��م��ا 
ال�������س���ع���ودي���ة وروؤي����ت����ه����ا ع��ن 
وا�سرتاتيجيتها،  ال�ست�سافة 
وم����وج����ز ع����ن امل������دن ال���ث���الث 
وخرائط خمتلفة تك�سف بنيتها 

املختلفة  وخ��دم��ات��ه��ا  التحتية 
وم�ست�سفيات،  م���ط���ارات،  م��ن 

وفنادق، ومالحق اأخرى.
الريا�س  ت�ست�سيف  اأن  وتقرر 
ب���ع�������س امل����ب����اري����ات ب��ج��ان��ب 
الف���ت���ت���اح واخل����ت����ام ع���ل���ى 5 
فهد  امل��ل��ك  �ستاد  ه��ي:  م��الع��ب، 
و�ستاد  األفًا،   80 ب�سعة  الدويل 
ب�سعة  ف��ه��د  ب��ن  في�سل  الأم����ر 
وملعب  م�سجع،  األ���ف   44.5
"مر�سول بارك" ب�سعة 25 األفًا، 
جديدين؛  ملعبني  اإىل  اإ���س��اف��ة 
القدية  مدينة  "ملعب  يف  الأول 

األف  ل�22  ويت�سع  الريا�سية" 
الك�سف  �سيتم  والآخ��ر  متفرج، 
من  قريبًا  �سيكون  لح��ق��ًا،  عنه 
�سمال  ال��دويل  خالد  امللك  مطار 
 22 اإىل  ت�سل  ب�سعة  الريا�س 
األف متفرج، بجانب 10 مالعب 

لتدريب املنتخبات.
فت�ست�سيف  ج��دة  مدينة  اأم���ا 
ملعبني،  على  املباريات  بع�س 
امللك عبدالله  هما: ملعب مدينة 
الريا�سة ب�سعة 65 األفًا، و�ستاد 
ب�سعة  الفي�سل  عبدالله  الأم��ر 
مالعب   4 وجود  مع  األفًا،   27

لتدريب املنتخبات.
بع�س  ال����دم����ام  وت�����س��ت��ق��ب��ل   
م���ب���اري���ات ال���ب���ط���ول���ة ع���ل���ى 3 
مالعب، هي: �ستاد الأمر حممد 
األفًا، وملعب   25 بن فهد ب�سعة 
جلوي  بن  �سعود  الأم��ر  مدينة 
األ���ف   22 ب�����س��ع��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
متفرج، اإ�سافة اإىل ملعب جديد 
ب�سعة  لحقًا  عنه  الك�سف  �سيتم 
مالعب  و3  متفرج،  األ��ف   40

للتدريب.
ال�سعودي  امل��ل��ف  اع��ت��م��د  ك��م��ا 
م�ست�سفى  و39  ف��ن��دق��ًا،   30
فندقًا   15 بواقع  البطولة،  يف 
الريا�س،  يف  م�ست�سفى  و25 
م�ست�سفيات  و6  ف��ن��ادق  و9 
و8  ف����ن����ادق  و6  ج�������دة،  يف 

م�ست�سفيات يف الدمام.
كما اأ�سار امللف اإىل تخ�سي�س 
امل�سجعني،  لتجمع  مناطق   8
ومثلها  الريا�س،  يف   3 بواقع 
يف الدمام، و2 يف جدة، مماثلة 
يف  امل�سجعني  جت��م��ع  مل��ن��اط��ق 
كاأ�س العامل، مزودة باخلدمات 

املختلفة وال�سا�سات العمالقة.
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الهالل يصل المغرب ويبدأ تحضيراته للوداد
الرياض- محمد الجليحي

و�سلت فجر اأم�س الثلثاء اإىل العا�سمة املغربية الرباط، بعثة فريق الهلل الأول لكرة القدم للم�ساركة يف كاأ�س العامل للأندية التي ت�ستمر مناف�ساتها حتى 11 
فرباير اجلاري.

وكان يف ا�ستقبال بعثة الهلل التي تقدمها رئي�س النادي فهد بن نافل، �سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى اململكة املغربية معايل عبدالله الغريري.

واأج�����رى ال��ه��لل م�����س��اء اأم�����س اأول 
�سيلقي  حيث  امل��غ��رب،  يف  تدريباته 
اأفريقيا  بطل  امل��غ��رب��ي  ال����وداد  ف��ري��ق 
ال�سبت  ي���وم  ال��ب��ط��ول��ة  وم�ست�سيف 
عبدالله"  "مولي  ملعب  على  املقبل 

مبدينة الرباط.
رام��ون  الأرجنتيني  امل���درب  وك��ان 
من  مكونة  ت�سكيلة  اخ��ت��ار  ق��د  دي���از 

مونديال  يف  للم�ساركة  لع��ب��ًا   25
الأن���دي���ة وه����م: ع��ب��دال��ل��ه امل��ع��ي��وف 
الوطيان،  وحبيب  العوي�س  وحممد 
�سو  ه��ي��ون  وج��ان��غ  البليهي  وع��ل��ي 
جحفلي  وحممد  الدو�سري  وخليفة 
املفرج  ومتعب  عبداحلميد  و�سعود 
ونا�سر الدو�سري وحممد اخليربي، 
و���س��امل ال��دو���س��ري واأن���دري كارييو 

وغ��و���س��ت��اف��و ك��وي��ي��ار وحم��م��د كنو 
فقيهي  وم���ع���اذ  اجل���وي���ر  وم�����س��ع��ب 
فييتو  ولو�سيانو  عطيف  وعبدالله 
وحممد القحطاين ومي�سايل ديلغادو 
ماريغا  ومو�سى  احلمدان،  وعبدالله 

واأوديون اإيغالو و�سالح ال�سهري.
وقد خلت قائمة الهلل التي �سي�سارك 
وهم:  امل�سابني  من  البطولة،  يف  بها 

وحممد  اليامي  وحمد  ال��ف��رج  �سلمان 
قبل:  م��ن  امل�سابني  بقية  م��ع  ال��ربي��ك 

يا�سر ال�سهراين وعبدالإله املالكي.
الرابعة  للمرة  تاأهل  الهلل  اأن  يذكر 
الأوىل  وكانت  للأندية،  العامل  لكاأ�س 
الآ�سيوي  ال�سوبر  بكاأ�س  ف��وزه  بعد 
2000م ال��ت��ي ك��ان��ت م��ق��ررة يف  ع��ام 
اإلغاوؤها  مت  البطولة  ولكن  اإ�سبانيا، 

للمرة  وت��اأه��ل  ل��ه��ا،  راٍع  ل��ع��دم وج���ود 
بعد  الدوحة  يف  2019م  عام  الثانية 
فوزه بكاأ�س اأبطال اآ�سيا، وتاأهل للمرة 
بعد  اأبوظبي  2021م يف  عام  الثالثة 
2021م،  اآ�سيا  اأب��ط��ال  بكاأ�س  ف��وزه 
وي�سارك يف هذه الن�سخة التي �ستقام 
الأخ���ري  ال��ب��ط��ل  ب�سفته  امل���غ���رب؛  يف 

لن�سخة دوري اأبطال اآ�سيا 2021م.  

في افتتاح كأس العالم لألندية..

األهلي المصري يواجه غموض أوكالند سيتي
جدة – هالل سلمان

كاأ�س  الأرب���ع���اء  ال��ي��وم  م�ساء  تفتتح 
املغرب  ت�ست�سيفها  التي  للأندية  العامل 
مبواجهة  اجل����اري،  ف��رباي��ر   11 حتى 
جت��م��ع ال��ف��ري��ق��ني الأك�����ر ظ���ه���وًرا يف 
البطولة، وهما الأهلي امل�سري و�سيف 
�سيتي  واأوك��لن��د  اأف��ري��ق��ي��ا،  ق���ارة  بطل 
يف  اأوق��ي��ان��و���س��ي��ا،  بطل  النيوزيلندي 
على  ال�سعودية  بتوقيت  م�ساء   10 ال��� 

ملعب طنجة.
اأن��دي��ة هي"   7 ال��ب��ط��ول��ة  وي�����س��ارك يف 
الهلل ال�سعودي والأهلي امل�سري والوداد 
املغربي وريال مدريد الإ�سباين وفلمنغو 
النيوزيلندي  �سيتي  واأوكلند  الربازيلي 

و�سياتل �سوندرز الأمريكي".
للمرة  البطولة  يف  الأه��ل��ي  وي�����س��ارك 
وال��ث��ال��ث��ة على  ت��اري��خ��ه  ال��ث��ام��ن��ة يف 
�سيتي  اأوك��لن��د  يخو�س  فيما  ال��ت��وايل، 

غمارها للمرة العا�سرة.
ن��ه��ائ��ي دوري  ق��د خ�سر  الأه��ل��ي  وك���ان 
اأب���ط���ال اأف��ري��ق��ي��ا اأم����ام ال�����وداد امل��غ��رب��ي 
وي�سارك  احل��ال��ي��ة،  الن�سخة  م�ست�سيف 
م�ساركة  مينع  نظامها  لأن  البطولة  يف 
اأن  ل��ه  و�سبق  ال��دول��ة،  نف�س  م��ن  ن��ادي��ني 
اأحرز امليدالية الربونزية 3 مرات من قبل 

اأعوام 2006م و2020م و2021م.
�سيتي  اأوكلند  مع  الأهلي  وتواجه 
عليه  وف���از  2006م  ع��ام  ن�سخة  يف 

بهدفني نظيفني.
ويف ح��ال ف��وز الأه��ل��ي على اأوك��لن��د، 
�سياتل  فريق  الثاين  الدور  �سيواجه يف 
دوري  بلقب  الفائز  الأمريكي،  �سوندرز 

اأبطال احتاد اأمريكا ال�سمالية والو�سطى 
والكاريبي )كونكاكاف(، ال�سبت املقبل.

مار�سيل  ال�سوي�سري  امل���درب  ي��ق��ود 
كولر الأهلي، الذي حقق انطلقة جيدة 
توليه  منذ  اأفريقيا"  "زعيم  مع  للغاية 
املهمة يف �سبتمرب املا�سي، حيث خا�س 
امل�سابقات،  مبختلف  م��ب��اراة   19 معه 
ت��ع��ادلت،  و5  ف���وًزا   14 خللها  حقق 
الهزائم  من  خالًيا  �سجله  على  وحافظ 
و�سكنت  هدًفا   33 حم��رًزا  الآن،  حتى 
�سباكه 6 اأهداف فقط، ليعيد الكثري من 

ال�ستقرار للفريق.
احل��ار���س  الأه��ل��ي  وي���ربز يف �سفوف 
الدويل حممد ال�سناوي والتون�سي علي 
وعمرو  "اأف�سة"  جمدي  وحممد  معلول 
ال�سولية واملايل األيو ديانغ، واملهاجمون 
حم��م��د ���س��ري��ف وحم���م���ود ع��ب��دامل��ن��ع��م 

ال�سحات. "كهربا" وح�سني 
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في الجولة 19 من دوري" يلو".. 

 أحد يتخطى جدة.. والرياض يتعادل مع الخلود

حائل- خالد الحامد 
تتوا�صل اليوم )الأربعاء( اجلولة الـ 19 من دوري 
يلو لأندية الدرجة الأوىل، باإقامة 4 مواجهات؛ حيث 
مع  العربي  ويلعب  هجر،  نظريه  ال�صعلة  ي�صت�صيف 
القي�صومة، ويقابل احلزم نظريه العروبة ، ويالقي 

العني فريق ال�صاحل. 

الشعلة VS هجر 
على ملعبه باخلرج، يواجه ال�صعلة الأخري بـ 11 نقطة 
20 نقطة. ويطمح امل�صيف  بـ  نظريه هجر الرابع ع�صر 
لالبتعاد  جماهريه  ـــام  واأم ملعبه  على  الــفــوز  لتحقيق 
لي�صت  مهمة  هجر  �صيخو�ض  فيما  اخلــطــر،  مــراكــز  عــن 
بال�صهلة، وياأمل يف ح�صد النقاط الثالث؛ لتعزيز موقفه 

يف �صلم الرتتيب. 

العربي VS القيصومة 
بـ  ال�صاد�ض  العربي  ي�صتقبل  بعنيزة،  التعليم  ملعب  على 
يف  نقطة،   21 بـ  ع�صر  الثاين  القي�صومة  �صيفه  نقطة   30
النقاط  خلطف  العربي  وي�صعى  للفريقني،  مهمة  مواجهة 
القي�صومة  ياأمل  املقابل  يف  املناف�صة.  نحو  للتقدم  الثالث 

للعودة لنتائجه اجليدة والتقدم يف �صلم الرتتيب. 

الحزم VS العروبة 
بـ  الرتتيب  ثــاين  احلــزم  ي�صت�صيف  بالر�ض،  ملعبه  على 
34 نقطة، �صيفه العروبة التا�صع بـ23 نقطة، يف مواجهة 
الطموحات والظروف املتباينة من جميع النواحي؛ اإذ يقف 
وامل�صتويات  الأجنبي  والعن�صر  والتكامل  اخلــرة  عامل 
فنية  بظروف  اللقاء  العروبة  يدخل  فيما  احلــزم،  ل�صالح 
خارج  مهمته  �صعوبة  من  الرغم  على  بالفوز،  وياأمل  جيدة 

قواعده. 

العين VS الساحل 
يلتقي  بالباحة،  الريا�صية  �صعود  امللك  مدينة  ا�صتاد  على 
العني الثالث ع�صر بـ 21 نقطة، مع نظريه ال�صاحل ال�صاد�ض 
ظل  يف  للفريقني  مهمة  مــواجــهــة  يف  نقطة،   14 بـــ  ع�صر 

حر�صهما على البتعاد عن املراكز الأخرية.

العربي يالقي القيصومة.. والحزم يصطدم بالعروبة 

حائل- خالد الحامد 
وا�صل فريق اأحد حتقيق النتائج اجليدة، 
 2/1 جــدة  �صيفه  على  مبلعبه،  فــوزه  بعد 
يف  اأم�ض،  بينهما  جرت  التي  املواجهة  يف 

مــن دوري" يلو"   19 ـــ  ال اجلــولــة  افــتــتــاح 
لأندية الدرجة الأوىل. 

�صجل لفريق اأحد" ريجي اأوفو�صو وحممد 
حنتو�ض"، فيما اأحرز جلدة اأوغو.

بر�صيد  الــتــا�ــصــع  للمركز  اأحـــد  ليتقدم 
الـ25  نقاطه  على  جدة  وبقي  نقطة،   25

باملركز الثامن. 
�صل�صلة  اخلـــلـــود  اأوقـــــف  الـــريـــا�ـــض،  ويف 

منه  وخطف  الــريــا�ــض،  م�صيفه  انت�صارات 
نقطة ثمينة بعد تعادلهما 1/1. تقدم الريا�ض 
�صتيكوفيت�صفي  نــيــكــول  هــدافــه  طــريــق  عــن 
الدقيقة 69، واأدرك اخللود التعادل عن طريق 

عبدالله ح�صريتي يف الوقت بدل ال�صائع.
لو�صافة  الــريــا�ــض  تــقــدم  النتيجة  بــهــذه   
ورفــع  نقطة،   35 بر�صيد  الرتتيب موؤقتًا 
اخللود ر�صيده اإىل 25 نقطة باملركز ال�صابع.
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اإليطالي جونثان ميالن 
يفوز بالمرحلة الثانية من طواف السعودية 2023

البالد- العال 

ان��ت��زع ال�����دراج الإي���ط���ايل ج��ون��ث��ان ميالن 
م���ن ف���ري���ق ب��ح��ري��ن ف���ك���ت���وري���و����س، امل��رك��ز 
ط��واف  ل�سباق  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  م��ن  الأول 
�سباح  انطلقت  ال��ت��ي   ،2023 ال�����س��ع��ودي��ة 

و�سوًل  ال�ستوي  املتنزه  من  الثالثاء،  اأم�س 
كلم،   184 مب�سافة  ال�سيجليات،  �سالل  اإىل 
اخلم�س،  ال�سباق  ملراحل  م�سافة  اأط��ول  وهي 
بالتعاون  الريا�سة،  وزارة  ت�ست�سيفه  ال��ذي 
الهوائية،  ل��ل��درج��ات  ال�سعودي  الحت���اد  م��ع 

.)UCI ( واملعتمد من الحتاد الدويل

106 مت�سابقني، �ساركوا  وجتاوز جونثان 
يف املرحلة الثانية، قاطعًا خط النهاية بواقع 
زمني قدره 4 �ساعات و53 دقيقة و35 ثانية، 
وجاء يف املركز الثاين الدراج الهولندي ديالن 
جرونويجن من فريق جايكو العال الذي انفرد 
باملراكز الأوىل يف مناف�سات املرحلة الأوىل، 

�سي�س  الهولندي  الثالث  املركز  يف  ح��لَّ  فيما 
بول من فريق اأ�ستانا كازاخ�ستان.

الأرب��ع��اء  ال��ي��وم  تنطلق  اأخ�����رى،  جهة  م��ن 
طواف  �سباق  مناف�سات  من  الثالثة  املرحلة 
قطار  حمطة  م��ن  وذل���ك   ،2023 ال�سعودية 
تبلغ  مب�سافة  راكة  اأبو  اإىل  و�سوًل  املن�سية، 

كيلومرت.  159.5
ط��واف  �سباق  ا�ست�سافت  اململكة  اأن  يذكر 
ن�سخ،  لثالث  الهوائية  للدراجات  ال�سعودية 
ب����دءًا م��ن ال��ع��ا���س��م��ة ال��ري��ا���س خ���الل ال��ع��ام 
2020، ويف حمافظة العال خالل عامني على 

التوايل 2022 و2023م.

في نصف نهائي كأس الرابطة..

مان يونايتد يتطلع للنهائي من بوابة فوريست
البالد – جدة

يونايتد  مان�س�سرت  فريق  ي�ست�سيف 
م�ساء  فوري�ست  نوتينغهام  ن��ظ��ره 
كاأ�س  نهائي  ن�سف  اإي���اب  يف  ال��ي��وم 
الرابطة الإجنليزية كاأ�س كاراباو على 
م�سرح  ب�  امللقب  ت��راف��ورد  اأول��د  ملعبه 

الأحالم.
وجن���ح ي��ون��اي��ت��د يف ال��ف��وز ذه��اب��ًا 
تفوقه  لتاأكيد  وي�سعى  نظيفة،  بثالثية 
يف  موعد  حجز  اأج��ل  من  ملعبه؛  على 

املباراة النهائية للكاأ�س.
وي�������س���ر ي���ون���اي���ت���د راب������ع ت��رت��ي��ب 
ال�������دوري، ب�����س��ك��ل ج��ي��د حت���ت ق��ي��ادة 
و�سيدخل  هاغ،  تن  اإري��ك  الفني  املدير 
انت�ساره  من  اأي��ام   3 بعد  الليلة  لقاء 
)ال��درج��ة  ري��دي��ن��غ  ف��ري��ق  على   1-3
الحتاد  لكاأ�س  الرابع  بالدور  الثانية( 
الو�سط  لع��ب  تاألق  حني  الإجن��ل��ي��زي، 
الربازيلي كا�سيمرو بت�سجيل هدفني، 
الثالث  فريد  مواطنه  ي�سيف  اأن  قبل 

ب�سربة كعب.
ب��دوري  الفائز  كا�سيمرو،  واأث��ب��ت 
اأبطال اأوروبا 5 مرات مع ريال مدريد، 

اأنه ركيزة مهمة يف يونايتد هذا املو�سم، 
اآر�سنال  مواجهة  عن  غيابه  ب��اأن  علمًا 
الأ�سبوع املا�سي بالدوري كان له تاأثر 
يف تعر�س الفريق لأول خ�سارة 3-2(
منذ نوفمرب املا�سي بجميع امل�سابقات، 

وخالل اآخر 11 مباراة.
وي��ق��دم اأي�����س��ًا م��ارك��و���س را���س��ف��ورد 

�سجل  وقد  يونايتد،  مع  رائعًا  مو�سمًا 
فوري�ست  على  الفوز  ثالثية  من  هدفًا 
فيه  تالعب  رائ��ع  ف��ردي  مبجهود  ذهابًا 
باملدافعني، رافعًا ر�سيده اإىل 18 هدفًا 

بجميع امل�سابقات هذا املو�سم.
ومل ي�سجل اأكرث منه مع ناٍد اإجنليزي 
���س��وى  2022-2023م  مب��و���س��م 

مهاجم  ه���الن���د،  اإرل��ي��ن��غ  ال��روي��ج��ي 
مان�س�سرت �سيتي.

الذي  الكبر  النت�سار  ظل  يف  لكن 
يلجاأ  رمب���ا  ذه���اب���ًا،  ي��ون��اي��ت��د  حققه 
الأ�سا�سيني،  لعبيه  لإراح��ة  هاغ  تن 
وم���ن���ح ال�����س��ب��اب وال����ب����دلء ف��ر���س��ة 

اختبار قدراتهم.

 الريال يسعى لضم مهاجم ليفربول
البالد- جدة

يخطط  م��دري��د  ري��ال  فريق  اأن  اإ�سبانية  تقارير  اأف���ادت 
ليفربول،  مهاجم  فرمينو،  روبرتو  الربازيلي  مع  للتعاقد 
تعزيز  اأج��ل  من  املقبلة؛  ال�سيفية  النتقالت  ف��رتة  خ��الل 

هجوم الفريق امللكي.
املو�سم  بنهاية  ل��ي��ف��رب��ول،  م��ع  فرمينو  ع��ق��د  وينتهي 
املهاجم  مع  التعاقد  مديد  لريال  ميكن  وبالتايل  اجل��اري، 
الربازيلي يف �سفقة انتقال حر ال�سيف املقبل، ولن يكلفه 
�سوى راتب الالعب. ويبحث ريال مدريد عن مهاجم بديل 
الربازيلي  املهاجم  و�سول  حلني  بنزميا،  كرمي  للفرن�سي 

ال�ساب اإندريك فيليبي، يف �سيف 2024م. 



 "أم اللؤلؤ" تظهر في اسكتلندا
�أدنربه ــ وكاالت

�لل�ؤل�ؤ" �لنادرة،  "�أم  ب�سحابة  �أم�س   ��سكتلند�  �سماء  تزينت 
�لتي ت�سع باأل��ن ز�هية، يف م�سهد ال يتكرر َكِثريً� يف �سماء 

�ململكة �ملتحدة.
�لل�ؤل�ؤ"،  "�أم  با�سم  �أي�سا  تعرف  �لتي  �ل�سدفية،  و�ل�سحب 
ِ�ْرِتفاعًا يف �لغالف �جل�ي، وغالبًا  �أكرث �ل�سحب  و�حدة من 

ما تتك�ن يف ظروف باردة.
�أم�س،  م�ساء  ��سكتلند�  �سماء  يف  �ل�سحب  هــذه  ر�سد  ومت 
ب�س�ر  جمالها  ت�ثيق  على  �الأ�سخا�س  من  �لعديد  وحر�س 

وفيدي�هات �نت�سرت على م��قع �لت���سل �الجتماعي.
 ،"  Nacreous clouds" ��ــســم  باالإجنليزية  عليها  يطلق 
"�أم  تعني   "Nacre" �لقدمية  �الإجنــلــيــزيــة  و�لكلمة 

"، وفقا ملكتب �الأر�ساد �جل�ية �لربيطاين. �لل�ؤل�ؤ
�جلــ�ي  �لــغــالف  مــن  �ل�سفلى  �لطبقة  يف  �ل�سحب  تتك�ن   
�أ�سفل  �ل�سم�س  تك�ن  عندما  �لقطبية  �ملناطق  ف�ق  لالأر�س، 
�الأفق، وت�سكل جزيئات �جلليد بعد ذلك ُغُي�مًا �سدفية، وهذه 
�جلزيئات �جلليدية �أ�سغر بكثري من تلك �لتي تكّ�ن �ل�سحب 
جزيئات  عن  ذلــك  بعد  �ل�سم�س  �أ�سعة  وتنعك�س  �لطبيعية. 
َنَظرً�  �ملختلفة،  �أل��نها  تــربز  �لتي  هــذه،  �ل�سغرية  �جلليد 
ت�سيء  �ل�سحب  هذه  فاإن  �الأر�ــس،  �سطح  و�نحناء  الرتفاعها 
�الأر�ــس،  على  وتعك�سها  �الأفـــق،  �أ�سفل  من  �ل�سم�س  باأ�سعة 
�ل�سحب  ومتيل  �لغ�سق،  وبعد  �لفجر  قبل  برب�عة  وت�سطع 
�لــربودة  �سديدة  �لطق�س  ظــروف  يف  �لتك�ن  �إىل  �ل�سدفية 

و�جلافة، ونادرً� ما يتم ر�سدها يف �ململكة �ملتحدة.

بصل في حفل زفاف بداًل من الزهور 

أكالت شعبية
ت�سارك �أكرث من 110 �أ�سر 
منتجة يف مهرجان �حلنيني 
�مل�س�كف  ب�س�ق  �ل�سابع، 
عنيزة،  مبحافظة  �لــر�ثــي 
ويــ�ــســتــمــر حـــتـــى �لــ�ــســبــت 
من  بتنظيم  وذلـــك  �لـــقـــادم، 

�لغرفة �لتجارية باملحافظة.
وبـــيـــنـــت رئــيــ�ــســة جلــنــة 
بالغرفة  �الأعـــمـــال  �ــســيــد�ت 
ــة بــعــنــيــزة مــرمي  ــجــاري ــت �ل
�ملنتجة  �الأ�ــســر  �أن  �حلــمــد، 
�ملــهــرجــان،  ــاركــة يف  ــس ــ� �مل
قـــــدمـــــت مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا يف 
�ل�سعبية و�لر�ثية  �الأكالت 
منطقة  بــهــا  تــ�ــســتــهــر  ــي  ــت �ل
�أن  �إىل  مــ�ــســريًة  �لق�سيم، 
للحنيني  �ملــنــتــجــة  �الأ�ـــســـر 
تقدميه  طــرق  يف  تناف�ست 

و�الإ�سافات �ملبتكرة له.

مانيال ــ وكاالت
�لفلبني  يف  �لب�سل  الأ�سعار  �جلن�ين  �الرتفاع  ب�سبب 
ــان ��ــســتــبــد�ل �لـــزهـــ�ر بــالــبــ�ــســل خــالل  ــس قـــرر عــرو�

�حتفالهما بزفافهما.
و�ختارت �لعرو�س �لفلبينية �أن حتمل باقة ب�سل بداًل 
من �لزه�ر، و�أو�ست و�سيفاتها بحمل �أكاليل �لب�سل.
�لبد�ية  "يف  ن�بي�س:  بي�ري  ليكا  �لعرو�س  وقالت 
لكن  �لزه�ر،  حلمل  �الأ�سلية  بالتقاليد  نتم�سك  كنا 
�الجتماعي،  �لت���سل  و�سائل  �أت�سفح  كنت  بينما 
ــة مـــن �لــبــ�ــســل مـــع ملــ�ــســة مـــن �لـــزهـــ�ر،  ــاق ر�أيـــــت ب
��ستخد�م  باإمكاننا  كــان  �إذ�  عري�سي  و��ست�سرت 
�ستذبل  �لزفاف  بعد  الأنــه  �لزه�ر،  من  بــداًل  �لب�سل 
ال  َفلماذ�  َبــِعــيــدً�.  برميها  �الأمـــر  وينتهي  �الأزهــــار، 
�إنــه عملّي بحيث ال  ذلــك؟  بــداًل من  �لب�سل  ي�ستخدم 

يز�ل من �ملمكن ��ستخد�مه بعد �لزفاف".
فيما قالت من�سقة زفاف بي�ري ن�بي�س ل�كالة �الأنباء 

�لفلبينية �إنها طلبت ِكي�سًا من �لب�سل عرب �الإنرنت.
ُدوالرً�   275 �الأ�سل  ح��يل  �لزوجان يف  وخ�س�س 
ل�سر�ء �لزه�ر �لتقليدية. ومع ذلك فقد �نتهى بهم �الأمر 

�إىل �إنفاق ح��يل 147 ُدوالرً� ل�سر�ء كي�س �لب�سل.
تخطي  �إىل  ��سطر�  �لــزوجــني  �أن  مــن  �لــرغــم  وعلى 
يف  �إ�سابات  �أي  حدوث  ملنع  �لتقليدية  �لباقات  �إلقاء 
�أثناء �إلقاء �لعرو�س لباقة �لزه�ر، فقد قام�� باإعطاء 

�لب�سل ل�سي�فهم.

والدة ثالثة أطفال توائم في نجران
�لبالد ـ جنر�ن

نادرة  حالة  جنر�ن  منطقة  يف  خمت�س  طبي  فريق  ��ستقبل 
لع�سرينية حامل بثالثة ت��ئم الأول مرة، بعد معاناة عقم ��ستمرت 

�جلديد. �لعام  خالل  والدة  حالة  �أول  تعد  و�لتي  �سن��ت،   6
يف  و�ل�الدة  �لن�ساء  ��ست�ساريي  �إن  جنر�ن"  "�سحة  وقالت 
م�ست�سفى �ل�الدة و�الأطفال ��ستقبل�� حالة والدة طارئة المر�أة 

�لعاجلة، و�أدخلت  �ل�سريرية  �لفح��سات  لها  �أجريت  ع�سرينية، 
�إثرها ق�سم �لعمليات مر�عاة حلالتها وحفاظًا على �مل��ليد  على 

و�إخ�ساعها لعملية قي�سرية ��ستمرت 60 دقيقة.
و�أ�سافت "رزقت �الأم بـ 3 م��ليد �أحدهما ذكر تر�وح �أحجامهم 
بني 1،550 – 1،800 جر�م، ومت نقلها لق�سم �لتن�مي وتقدمي 
من  وخروجها  حالتها  ��ستقر�ر  حتى  لها  �لعالجية  �خلدمات 

�مل�ست�سفى ب�سحة وعافية".
و�أو�سح �لفريق �لطبي �أن هذه �حلاالت حتدث مرة كل 8 �آالف 
حمل ون�سبة �مل�ساعفات فيها كبرية، و�أن �ملري�سة �سبق لها تقدمي 
�لعياد�ت  �أق�سام  طريق  عن  و�لعالجية  �ال�ست�سارية  �خلدمات 
�خلارجية بعد عقم ��ستمر معها لـ 6 �أع��م، وقرر �الأطباء �إمكانية 

حدوث فر�سة �حلمل عن طريق �مل�ساعدة باالإخ�ساب.
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