
صندوق النقد

500 ألف طن

يشيد بالدعم السعودي للدول النامية

من االستزراع البحري

البالد- الرياض
اأكدت النائب الأول ملدير عام �صندوق النقد الدويل، غيتا غوبيناث، 
املاأزومة  للدول  الللازم  التمويل  التي وفرت  الللدول  من  اململكة  اأن 
ال�صندوق  امتنان  ال�صندوق، معربة عن  اقت�صاديًا يف �صراكة مع 
ت�صريح  يف  م�صرية  الدخل،  حمللدودة  للبلدان  وّفرته  الذي  للدعم 
اإىل اأن افتتاح مكتب اإقليمي لل�صندوق يف الريا�ض لن يكون مفيدًا 
باأ�صرها.   املنطقة  يف  به  يقوم  الذي  للعمل  واإمنللا  فقط  لل�صعودية 
واأم�ض بحث وزير القت�صاد والتخطيط في�صل الإبراهيم مع غيتا 
غوبيناث فر�ض التعاون الثنائية يف عدد من املجالت وا�صتعرا�ض 

اآخر التطورات ذات الهتمام امل�صرتك.

 البالد - الرياض
من�صور  املهند�ض  والللزراعللة  وامللليللاه  البيئة  وزيلللر  نللائللب  ك�صف 
طن  مليون  ن�صف  من  اأكرث  اإنتاج  ت�صتهدف  اململكة  اأن  امل�صيطي، 
من ال�صتزراع البحري خال ال�صنوات املقبلة، م�صريا اإىل اإطاق 
وال�صمكية  احليوانية  الللرثوة  قطاع  لتطوير  الوطني  الربنامج 
واخلا�ض  احلكومي  القطاعني  بني  ا�صرتاتيجي  ك�صريك  ليعمل 

ودعم �صغار ال�صيادين.
طموحة  وطنية  ا�صرتاتيجية  وفللق  تعمل  اللللوزارة  اأن  واأ�للصللاف   
واملياه  البحر  يف  الطبيعية  للموارد  الأمثل  ال�صتغال  لتحقيق 
الداخلية مبنهجيات وطرق ذكية وم�صتدامة، من اأجل تعزيز الأمن 

الغذائي والإ�صهام يف زيادة الناجت املحلي الإجمايل.

اإلخالص والتخصص حنفي لـ 
مقومات نجاح العمل الخيري في نصف نهائي مونديال األنديةموقع الترشيح لجائزة »همم«

الهاللتدشين رقابة األغذية 
والدواء تعزز جودة 

الحياة

مبدعون سعوديون في مسابقة »آيسف«

20األحد 14 رجب 1444هـ الموافق 5 فبراير 2023م السنة 91 العدد 23833

الجوائز الكبرى
40 طالبًا وطالبًة حصدوا 

البنيان  يللو�للصللف  التعليم  وزيللللر  تلللوج 
الكربى  باجلوائز  وطالبة  طالبًا   40
"اإبداع  للعلوم والهند�صة  اإبداع  ملعر�ض 
"موهبة"،  تللنللظللملله  الللللذي   ،"2023

بال�صراكة مع وزارة التعليم.
"موهبة"  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  واأعللرب 
اأمري  ل�صمو  �صكره  عن  الدوي�ض،  في�صل 
الكرمية  رعايته  على  ال�صرقية  املنطقة 
مللتقى الإبداع، امتدادًا للدعم والتحفيز 
الللللذي يللحللظللى بلله الللطلللللبللة املللوهللوبللون 
واملبدعون من القيادة الر�صيدة، حفظها 
الله، و�صيوا�صلون متثيل الوطن ب�صكل 
ويف  الللدوللليللة،  املحافل  كللل  يف  م�صرف 
بالوليات  الللقللادمللة  "اآي�صف"  م�صابقة 
العام  الأمني  قالت  من جانبها  املتحدة.  
�صهد  الوطن  اإن  الهزاع  اآمللال  الدكتورة 
 146 مناف�صة   كللامللل  علللام  ملللدار  علللللى 
جميع  اأن  منوهة  وطللالللبللة،  طالب  األللف 
فائزة،  تعد  الل160  املتناف�صة  امل�صاريع 
حيث بذل الطلبة فيها جهودًا كبرية يف 

مراكز بحثية كربى.

الرياض- البالد

1417 5 2

األسر المنتجة تبرع في إعداد األكالت الشعبية
شابات لـ»            «: »متجري« أتاح لنا عرض قوائم األطعمة

ترحيبًا  املنتجة  الأ�للصللر  م�صايع  تلقى 
�صعبيًا لتنوعها طبقًا ملهارة الأ�صر، حيث 
تربز اأهمية امل�صاريع من املنزل من كونها 
اأو زيادته، كما  الدخل  م�صدرًا لكت�صاب 
ال�صعودية  للمراأة  الفر�صة  متنح  اأنللهللا 
للعمل من املنزل، مما ي�صاهم يف تقلي�ض 
على  والعمل  ال�صعوديات  بني  البطالة 
توفري فر�صة عمل مع احلفاظ على الدور 

الرئي�صي لها كاأم ومربية.
الأ�للصللر  تقدمها  الللتللي  املنتجات  وت�صهد 
�صرائح  كافة  مللن  كللبللريًا  اإقللبللاًل  املنتجة 
ال�صعبية،  امللللاأكلللولت  خا�صة  املجتمع 
ويزداد الطلب يف املوا�صم مثل رم�صان 

والأعياد والزواجات.
الأ�صر  مللن  مبجموعة  التقت  "الباد" 
املللنللتللجللة املللتللخلل�للصلل�للصللات يف الأكلللللات 
واملنا�صبات.  الأفللراح  وطلبات  ال�صعبية 
علي  "م�صى  احلارثي:  مرمي  اأم  وتقول 
ب�صطات  يف  عامًا   15 قرابة  الآن  حتى 
الأكات  اأجهز  واأنللا  اجلنوبي،  الإ�صكان 
والعريكة  الللتللنللور  خبز  مثل  ال�صعبية 
والقهوة  اأنواعها  بجميع  و)الإيدامات( 

رم�صان  يف  ون�صهد  وال�صاي،  العربية 
اإقباًل اأكرث من الأيام العادية، حيث نقوم 
وغريها  واللقيمات  ال�صمبو�صك  بعمل 
من الأكات الرم�صانية. واأ�صافت: "كما 
نقوم بتلبية طلبات خارجية للمنا�صبات 
مثل الزواجات وامللكة والأعياد، ونقوم 
العميل  يطلبه  ما  ح�صب  الطلب  بتوفري 

وبالكمية التي يريدها".
من  جديدة  مناف�صة  املهرجانات  وت�صهد 
ي�صعن  والللاتللي  اجلامعة  طالبات  قبل 
ولكن  املللاأكللولت،  عر�ض  يف  ب�صماتهن 
مللنللتللجللات الللطللالللبللات مللن هلللواة الطبخ 
ال�صائدة  ال�صعبية  الأكلللات  عن  تختلف 
يف خمللتلللللف مللنللاطللق املللملللللكللة، وتللاأخللذ 
مللنللحللى اآخللللر َتللَبللعللًا ملللتللغللريات اللل�للصللوق 
لل"الباد"  واأكللللدت  امل�صتهلك.  وذائللقللة 
اأن معر�ض  عدد من طالبات جامعة جدة 
الوجبات  يف  للمبدعات  "متجري" اأتاح 
من  طويلة  قللوائللم  بعر�ض  واحللللللويللات 
يتم  حيث  وال�صكولته،  الطعام  اأ�صناف 
قوالب  على  املختلفة  املنا�صبات  طباعة 

ال�صيكولتة، مبهارة فائقة.
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 40 طالبًا وطالبًة ح�صدوا اجلوائز الكربى

تخريج دفعات بكالوريو�س وماج�صتري 

تدشين موقع الترشيح لجائزة "همم"

قافلة طبية
مبنطقة  ال�����ص��ح��ي��ة  ال�������ص���وؤون  ت��ط��ل��ق 
رحالتها  اأوىل  غ���دًا  ال�صمالية  احل����دود 
وهجر  ل��ق��رى  املتنقلة  ال��ط��ب��ي��ة  للقافلة 
امل��ن��ط��ق��ة، ب��ه��دف ت��و���ص��ي��ع ن��ط��اق تقدمي 
احل�صول  و�صهولة  ال�صحية  اخل��دم��ات 
الطبية على عدد  القافلة  عليها. وحتتوي 
و�صيدلية  طبي  وخم��ت��رب  اخل��دم��ات  م��ن 
وطبيب  ع��ام  وطبيب  متري�صي  وط��اق��م 

اأطفال وعيادة اأ�صنان.

 ت�صجري
"�صرقية  م���ب���ادرة  م��ن��ج��زات  ���ص��م��ن 
خ�صراء" اأجنزت اأمانة املنطقة ال�صرقية 
الأث��ر  لتعزيز  امل�����ص��روع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
اجلمايل، وما ميثله الت�صجري من جذب 
جودة  يف  والإ�صهام  للمنطقة،  �صياحي 
احل��ي��اة، واأن�����ص��ن��ة امل����دن، م�����ص��رية اإىل 
و�صجرة  زه��رة   3،785،634 زراع���ة 
املا�صي،  العام  خ��الل  ال��دم��ام  بحا�صرة 
ونفذت 61،745 مرت طويل من �صبكات 

الري والت�صجري.

تخريج أطباء "دراسات عليا" بمستشفى قوى األمن
جامعة عّفت تزف كفاءاتها المتخصصة لسوق العمل

المبدعون السعوديون يستعدون لمسابقة "آيسف"
البالد - الدمام 

برعاية الأمري �صعود بن نايف 
املنطقة  اأم����ري  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن 
التعليم  وزي���ر  ت���وج  ال�����ص��رق��ي��ة، 
يو�صف البنيان، ورئي�س جمل�س 
عبدالعزيز  امللك  موؤ�ص�صة  اإدارة 
ورج���ال���ه ل��ل��م��وه��ب��ة والإب������داع 
ع��ام  واأم����ن  ال��دوي�����س،  في�صل 
ال��دك��ت��ورة  "موهبة"  موؤ�ص�صة 
 40 ال��ه��زاع،  عبدالله  بنت  اآم��ال 

ط��ال��ب��ًا وط��ال��ب��ة ف����ازوا ب��اجل��وائ��ز ال��ك��ربى 
"اإبداع  والهند�صة  للعلوم  اإب���داع  ملعر�س 
2023"، الذي تنظمه "موهبة"، بال�صراكة 
جمل�س  رئي�س  واأع��رب  التعليم.  وزارة  مع 
اأم��ري  ل�صمو  �صكره  ع��ن  "موهبة"،  اإدارة 
الكرمية،  رع��اي��ت��ه  على  ال�صرقية  املنطقة 
الذي  والتحفيز  للدعم  امتدادًا  تاأتي  والتي 
واملبدعون  املوهوبون  الطلبة  به  يحظى 
الأثر  له  كان  وال��ذي  الر�صيدة،  قيادتنا  من 
م�صرفة،  دول��ي��ة  نتائج  حتقيق  يف  ال��ب��ال��غ 

الله-  -ب���اإذن  و�صيوا�صلون 
م�صرف  ب�صكل  الوطن  متثيل 
يف كل املحافل الدولية، ويف 

م�صابقة اآي�صف القادمة.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، اأو���ص��ح��ت 
الأمن العام ملوؤ�ص�صة "موهبة 
مدار  على  �صهد  الوطن  " اأن 
عام كامل مناف�صة كبرية بن 
طلبته الذين بلغ عددهم 146 
منوهة  وطالبة،  طالب  األ��ف 
تعد  ال�160  املتناف�صة  امل�صاريع  جميع  اأن 
فائزة، حيث مّرت مبراحل حتكيمية مهمة، 
الطلبة  وب��ذل  املرحلة،  ه��ذه  اإىل  وو�صلت 
فيها جهوًدا بحثية كبرية يف مراكز بحثية 
م�صابقة  اإب���داع،  اأومل��ب��ي��اد  اأن  يذكر  ك��ربى. 
ا�صرتاتيجية  ب�صراكة  تقام  �صنوية  علمية 
التعليم،  ووزارة  "موهبة"،  بن  وتكاملية 
وتر�صيح  التناف�س،  اأ���ص��ا���س  على  وت��ق��وم 
ريجينرين  معر�س  يف  للم�صاركة  الأف�صل 

الدويل للعلوم والهند�صة "اآي�صف".

البالد - جدة 
اأمري  ال�صريفن  احلرمن  خادم  م�صت�صار  الفي�صل  خالد  الأمري  برعاية 
القحطاين،  م�صبب  الدكتور  الإم���ارة  وكيل  د�ّصن   املكرمة،  مكة  منطقة 
لنيل  الرت�صيح  طلبات  ل�صتقبال  الإل��ك��رتوين  الر�صمي  املوقع  انطالقة 
جائزة "همم "لأف�صل البيئات ال�صديقة لذوي الإعاقة مبنطقة مكة املكرمة.
همم  ج��ائ��زة  يف  العاملة  اللجان  ب���داأت  الر�صمي  التد�صن  وب��اإع��الن 

املنطقة  م�صتوى  على  خمت�صة  جائزة  لأول  الرت�صح  طلبات  با�صتقبال 
لتحفيز القطاعات الثالث احلكومية، واخلا�صة، والأهلية لتهيئة بيئات 
عمل �صديقة لذوي الإعاقة، ولتعزيز روؤية اململكة لالرتقاء بجودة احلياة 
لهذه ال�صريحة، واملتوائمة مع النهج احل�صاري يف ال�صعي لبناء الإن�صان 

وتنمية املكان.
واأو�صح املدير التنفيذي جلائزة "همم" الدكتور عبد الله اآل دربه اأن 

اجلائزة تهدف اإىل تعزيز الو�صول ال�صامل لذوي الإعاقة يف منطقة مكة 
ي�صهم يف تعزيز  الإعاقة مما  لذوي  ال�صديقة  البيئات  املكرمة، وتطوير 
ال�صورة الذهنية ملنطقة مكة املكرمة كنموذج عاملي �صديق ل�صريحة ذوي 
والقطاع  واخلا�صة  احلكومية  املوؤ�ص�صات  اطالع  اأهمية  موؤكدًا  الإعاقة، 
عرب  ال�صتمارة  وتعبئة  امل�صاركة  �صروط  على  املنطقة  يف  الربحي  غري 

رابط مبادرة "همم"، للم�صاركة يف هذه اجلائزة الوطنية. 

بن  اأح��م��د  حممد  الأول  امل��رك��ز  ح�صد 
الثانوي  الثالث  بال�صف  العرفج  حممد 
على  ح�صل  فيما  ال�����ص��رق��ي��ة،  تعليم  م��ن 
املركز الثاين فاطمة حممد الغنام ال�صف 
الأح�����ص��اء،  تعليم  م��ن  ال��ث��ان��وي  ال��ث��ال��ث 
الثالث  بال�صف  الغزيوي  علي  وعبدالله 
الثانوي من تعليم الريا�س.  وح�صل على 
عبدالرحمن  ريتاج  من  كل  الثالث  املركز 
من  ال��ث��ان��وي  ال��ث��ال��ث  بال�صف  ال�صلمي 

بال�صف  املالكي  بندر  وليان  جدة،  تعليم 
ال�صرقية،  تعليم  م��ن  ال��ث��ان��وي  ال��ث��اين 
وري���ت���ال حم��م��د ج���دع ب��ال�����ص��ف ال��ث��ال��ث 
الثانوي من تعليم جدة، وفاطمة عبدالله 
العرفج بال�صف الأول الثانوي من تعليم 
بال�صف  الأحمري  هاين  ورند  الأح�صاء، 
ال�صرقية،  تعليم  م��ن  ال��ث��ان��وي  ال��ث��اين 
ال�صف  بال�صف  اليامي  ح�صن  وف��ار���س 

الثالث الثانوي من تعليم ع�صري.

المراكز األولى

البالد - الرياض
حتت رعاية  الأمري عبدالعزيز بن �صعود 
الداخلية،  وزي���ر  عبدالعزيز  ب��ن  ن��اي��ف  ب��ن 
للخدمات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ع��ام  م��دي��ر  �صهد 
ال��ط��ب��ي��ة ب�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة امل�����ص��رف على 
برنامج م�صت�صفى قوى الأمن اللواء �صليمان 
تخريج  ح��ف��ل   ، ال������داود  ع��ب��دال��رح��م��ن  ب���ن 
العليا  الدرا�صات  برامج  من  اأطباء   109
امل�صاعدة،  والطبية  الطبية  للتخ�ص�صات 

وذلك يف م�صت�صفى قوى الأمن بالريا�س.
وزي��ر  �صمو  تهنئة  ال���داود،  ال��ل��واء  ونقل 
التوفيق  لهم  متمنيًا  للخريجن،  الداخلية، 

وال�صداد وال�صتفادة مما تعلموه يف حياتهم 
وتكرمي  النتائج،  اإع���الن  ذل��ك  ت��ال  العملية، 
وت�صليم  ال��ربام��ج،  على  العلمين  امل�صرفن 
اخل��ري��ج��ن ���ص��ه��ادات��ه��م. ي��ذك��ر اأن ال��ربام��ج 
م�صت�صفى  يف  العليا  ل��ل��درا���ص��ات  املعتمدة 
قوى الأمن بالريا�س 46 برناجمًا تدريبيًا، 
منها 13 برنامج زمالة و29 برنامج بورد، 
منها  ي�صتفيد  دبلوم،  برامج   4 اإىل  اإ�صافة 
العامة  لالإدارة  التابعن  من  متدربًا،   736
للخدمات الطبية، ومتدربي برامج التدريب 
امل�صرتك، وم�صتفيدين من اجلهات احلكومية 

الأخرى.
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ل��ول��وة الفي�صل  حت��ت رع��اي��ة الأم���رية 
نائب رئي�س جمل�س اأمناء وامل�صرف العام 
على جامعة عفت، وبح�صور الأمرية �صارة 
من  و�صخ�صيات  الطلبة  واأه��ايل  الفي�صل 
اجلامعة  احتفلت  والإعالمين،  املجتمع 
من  دفعتن  بتخريج  ب��ج��دة،  مقرها  يف 
خّريجات البكالوريو�س، ودفعة ماج�صتري 
العلوم يف املالية ودفعة ماج�صتري العلوم 
يف الرتجمة التحريرية وال�صفوية ودفعة 
ماج�صتري العلوم يف الت�صميم احل�صري، 

ودفعة ماج�صتري العلوم يف الهند�صة.
ال��دك��ت��ورة  اجل��ام��ع��ة  رئي�صة  وه��ن��اأت   
ه��ي��ف��اء ر���ص��ا ج��م��ل ال��ل��ي��ل اخل��ري��ج��ات، 
�صمن  اجل��ام��ع��ة  دور  اإىل  اأ����ص���ارت  ك��م��ا 
الوطنية  للجامعات  الريا�صية  املنظومة 
وا���ص��ت�����ص��اف��ت��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن الأن�����ص��ط��ة 

وتتويجها  يف العديد من البطولت.
املتحدث  بكلمة  احل��ف��ل  ا�صتمر  وق���د   

ام��ن،  حم��م��د  ال��ك��اب��ن  للحفل،  ال��رئ��ي�����س 
ثم  ال�����ص��ع��ودي،  املنتخب  م���درب  م�صاعد 
ت��ك��رمي ف��ري��ق ط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة ال��الت��ي 
كرة  بطولة  يف  الأول  املركز  على  ح�صلن 
الريا�صى  الحت��اد  بطولة  �صمن  الطائرة 
ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����ص��ع��ودي��ة، وت���ك���رمي ف��رق 
الغو�س ونادي ال�صيارات والعاب القوى 
وكرة القدم وكرة ال�صلة وغريها. بعد ذلك 

النوري  زينة  واألقتها  اخلريجات  كلمة 
وه���ال ه��ن��ي��ة، ب��ع��د ذل���ك مت ع��ر���س فيديو 
الغد  رواد  عفت"  "�صفراء  رحلة  يج�صد 

نحو الرقي لالجناز.
واختتم احلفل بتوزيع الهدايا واإعالن 
اأ���ص��م��اء امل��ت��ف��وق��ن وت��ك��رمي��ه��م م���ن قبل 
الأمرية نورة بنت تركي الفي�صل ورئي�صة 

اجلامعة.



البالد - الرياض
 بدعم واهتمام دائمني من القيادة الر�شيدة، حفظها الله، يحظى 
مرفق الق�شاء يف اململكة با�شتقاللية تامة، والدعم الكرمي لديوان 
الإداري  للق�شاء  رائ���دة  منظومة  ليكون  وا�شتقالليته  امل��ظ��امل 

ت�شمن حتقيق العدالة الناجزة. 
دي��وان  تاأ�ش�س  عقود،  �شبعة  قبل  وحت��دي��دًا  طويل،  تاريخ  منذ   
اإىل  حتولت  عام  م�شي  وبعد  ال��وزراء،  مبجل�س  ك�شعبة  املظامل 
هيئة  املظامل  دي��وان  اأ�شبح  1402ه�  عام  ويف  م�شتقل،  دي��وان 
ق�شاء اإداري م�شتقل، تالها العديد من املراحل قبل اإن�شاء جمل�س 
الق�شاء الإداري عام 1428ه�، ومن ثم افتتاح املحكمة الإدارية 
الوزراء  جمل�س  موافقة  قرار  اإىل  و�شوًل  1438ه�،  عام  العليا 

على نظام التنفيذ اأمام ديوان املظامل يف العام املن�شرم.
وت��ت��زام��ن م��ع ه��ذه ال��ذك��رى العديد م��ن امل��ن��ج��زات ال��ري��ادي��ة يف 
الق�شاء الإداري والنجاحات املتتابعة يف منجزات ديوان املظامل 
هذا العام والذي كان من اأبرزها: اإطالق مركز العمليات الق�شائية 
م�شروع  ا�شتكمال  يف  امل�شتهدفات  اأه��م  من  واح��دًا  �شّكل  وال��ذي 
تقليدية  اإج��راءات  الق�شاء من مرحلة  نقل  يتمثل يف  تام  تطوير 
تفا�شيلها  كل  يف  الرقمنة  تعتمد  متطورة  اإج��راءات  مرحلة  اإىل 
ومراحلها، مما اأ�شهم يف ت�شريع ودقة وجودة الإجناز يف جميع 

الأعمال واملخرجات.

كما اأن ديوان املظامل قد ن�شر موؤخرًا خربًا عن تقلي�س اأمد التقا�شي 
يف عامني بن�شبة 50.5 % يف املحاكم الإدارية، و41 % يف حماكم 
اأنه بهذه الن�شب قد جتاوز ما حدده يف  ال�شتئناف الإدارية حيث 
ا�شرتاتيجياته للعام 2025م، وكان ذلك بتوجيه ومتابعة مبا�شرة 
من معايل رئي�س ديوان املظامل الدكتور خالد اليو�شف الذي وجه 

واخلدمات  التقنية  والإم��ك��ان��ات  الب�شرية  وامل���وارد  الطاقات  كل 
املتجددة ملن�شة معني الرقمية، الأمر الذي وافق كذلك ح�شول ديوان 
املظامل على �شهادة الآيزو العاملية )ISO 22301( يف ا�شتمرارية 
الأعمال الق�شائية الرقمية وفق ن�شخة م2019م كواحدة من اأوائل 

املنظمات يف اململكة بال�شرتاطات احلديثة.
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القيادة تهنئ رئيس سريالنكا

والتنموية  القت�شادية  اخلارطة 
تباينًا  بطبيعتها  ت�شهد  العامل،  يف 
وال�شتقرار،  القوة  م�شتويات  يف 
ع��ل��ى تعظيم  ال��ق��درة  واأي�����ش��ًا يف 
وا����ش���ت���ث���م���ار امل��������وارد وحت��ق��ي��ق 
التباين  ه��ذا  ويف  النمو،  معدلت 
ت��ب��دو اأزم�����ات ال��ع��دي��د م��ن ال���دول 
جهد  اإىل  بحاجة  الدخل،  حمدودة 
دويل لدعم تنميتها، ولتكون �شمن 
وتوفري  العاملي  القت�شاد  حركة 
فر�س احلياة والعمل ملئات املاليني 

من الب�شر.
وبتوجيهات  الواقع،  هذا  ظل  يف   
حفظها  ال��ر���ش��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة  م���ن 
ال����ل����ه، ت�����ش��ط��ل��ع امل��م��ل��ك��ة ب����دور 
خالل  م��ن  وم��ه��م،  رئي�شي  تنموي 
ال�شندوق ال�شعودي للتنمية الذي 
الفاعلة  الكيانات  اأك���رب  اأح���د  يعد 
التنموية،  امل�شاعدات  تقدمي  يف 
حتقيق  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ب��امل�����ش��اري��ع 
من  للعديد  والزده���ار  ال�شتقرار 
الدخل،  وحمدودة  النامية  البلدان 
منظومة  عن  ذل��ك  اأرق��ام  وتتحدث 
اأك��ر من  رائ��دة جتاه  دعم وعطاء 

نامية. دولة   84
 اأي�����ش��ا دع���م ج��ه��ود امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال���دول���ي���ة يف ه��ذا  الق��ت�����ش��ادي��ة 
الجت����اه، ب��ال��ت��وازي م��ع اجل��ه��ود 
ال�شعودية  والإغ��اث��ي��ة  الإن�شانية 
م���ن خ����الل م���رك���ز امل���ل���ك ���ش��ل��م��ان، 
الإغ��اث��ي��ة  للهيئات  دعمها  وك��ذل��ك 
الأممية التي تقدر للمملكة مواقفها 
ا�شتجاباتها  و���ش��رع��ة  ال��ن��ا���ش��ع��ة 
مببادراتها  ال��ع��امل،  يف  ل��الأزم��ات 
الإن�����ش��ان��ي��ة مل�����ش��اع��دة ال�����ش��ع��وب 
متدفق  عطاء  نهر  يف  والالجئني، 

باخلري.

تكاتف تنموي
كلمة

المملكة تواصل مساعداتها اإلنسانية
البالد - الرياض

ا�شتمرارًا للجهود الإن�شانية الكبرية للمملكة، 
ملركز  التابعة  املتنقلة  الطبية  العيادات  قدمت 
يف  الإن�شانية  والأعمال  لالإغاثة  �شلمان  امللك 
حمافظة  يف  حر�س  مبديرية  الغرزة  منطقة 
2.136 م�شتفيدًا  ل�  العالجية  حجة خدماتها 
خالل �شهر دي�شمرب.  كما قدم مركز الطوارئ 
ملكافحة الأمرا�س الوبائية يف مديرية حريان 
مب��ح��اف��ظ��ة ح��ج��ة خ��دم��ات��ه ال��ع��الج��ي��ة. ويف 
الت�شويقي  املعر�س  املركز  د�شن  اأي�شا  اليمن 
ملنتجات الأ�شر مبديرية احلوطة يف حمافظة 
ومتكني  دع���م  م�����ش��روع  �شمن  وذل���ك   ، حل��ج 

ال�شباب وال�شابات لتح�شني �شبل العي�س.
�شالل  املركز1.110  وّزع  باك�شتان  ويف   
غذائية، ا�شتفاد منها 7.770 فردًا، للتخفيف 

م���ن م��ع��ان��اة امل��ت�����ش��رري��ن م���ن ال��ف��ي�����ش��ان��ات 
واملحتاجني هناك.

الغذائية  ال�شالل  توزيع  املركز  وا�شل  كما   
الأكر  والأ�شر  الفي�شانات  من  للمت�شررين 
احتياجا يف اأفغان�شتان، وجرى توزيع 500 
�شلة غذائية ، ا�شتفاد منها 500 اأ�شرة مبعدل 

فرد.  3.000
وال�شوريني  الفل�شطينيني  الالجئني  وب�شاأن   
املركز  وا���ش��ل  لبنان،  يف  امل�شيفة  والأ���ش��ر 
م�شروع  �شمن  ال�شتوية،  الك�شوة  ت��وزي��ع 
حيث  لبنان،  يف  املركز  ينفذه  الذي  "كنف" 
ّكن  متمُ �شرائية  ق�شيمة   3.936 بتوزيع  قام 
ال�شتوية بح�شب  الك�شوة  امل�شتفيد من �شراء 
ا�شتفاد  حيث  املعتمدة،  املتاجر  من  اختياره 

منها 3.936 فردًا.

ك��م��ا ب��ع��ث ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري حم��م��د بن 
رئي�س  العهد  ويل  �شعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان 
رانيل  الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  ال��وزراء،  جمل�س 

ويكرميي�شينغ، رئي�س جمهورية �شريالنكا الدميقراطية 
ال�شرتاكية، مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

واأ���ش��دق  التهاين  اأط��ي��ب  ع��ن  العهد،  ويل  �شمو  وع��رب 

التمنيات مبوفور ال�شحة وال�شعادة لفخامته، وحلكومة 
ال�شرتاكية  الدميقراطية  �شريالنكا  جمهورية  و�شعب 

ال�شديق املزيد من التقدم والزدهار.

الرياض - واس
بن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ب��ع��ث 
عبدالعزيز اآل �سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س 
�سريالنكا  جمهورية  رئي�س  ويكرميي�سينغ،  رانيل 
ذكرى  مبنا�سبة  اال�سرتاكية،  الدميقراطية 
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ل��ب��الده. واأع����رب امللك 
امل��ف��دى، ع��ن اأ���س��دق ال��ت��ه��اين واأط��ي��ب 
ال��ت��م��ن��ي��ات ب��ال�����س��ح��ة وال�����س��ع��ادة 
ل��ف��خ��ام��ت��ه، وحل���ك���وم���ة و���س��ع��ب 
الدميقراطية  �سريالنكا  جمهورية 
اال���س��رتاك��ي��ة ال�����س��دي��ق اط���راد 

التقدم واالزدهار.

سبعة عقود من التطور والعدالة الناجزة

تسريع ودقة اإلنجاز في جميع األعمال والمخرجات

ديوان 
المظالم

رقمنة كاملة لمنظومة القضاء اإلداري

اإلبراهيم وغوبيناث بحثا فرص التعاون 

صندوق النقد يشيد بالدعم السعودي للدول محدودة الدخل
البالد - الرياض

ب��ح��ث وزي����ر الق��ت�����ش��اد وال��ت��خ��ط��ي��ط في�شل   
ملدير  الأول  النائب  م��ع  الإب��راه��ي��م  فا�شل  ب��ن 
غوبيناث،  غيتا  ال���دويل،  النقد  �شندوق  ع��ام 
املجالت  من  ع��دد  يف  الثنائية  التعاون  فر�س 
الهتمام  ذات  ال��ت��ط��ورات  اآخ���ر  وا�شتعرا�س 
غوبيناث،  اأك���دت  �شابق  وق��ت  ويف  امل�����ش��رتك. 
التمويل  وف���رت  ال��ت��ي  ال����دول  م��ن  اململكة  اأن 
اقت�شاديا يف �شراكة مع  املاأزومة  للدول  الالزم 

للدعم  ال�شندوق  امتنان  عن  معربة  ال�شندوق، 
الذي وّفرته للبلدان حمدودة الدخل.

اإقليمي  مكتب  افتتاح  اأن  ت�شريح  يف  واأك���دت 
ل��ل�����ش��ن��دوق يف ال���ري���ا����س ل���ن ي���ك���ون م��ف��ي��دًا 
به يف  يقوم  الذي  للعمل  واإمنا  فقط  لل�شعودية 
املنطقة باأ�شرها، م�شرية اإىل اأن ال�شندوق لديه 
املنطقة وتوفري  بلدان  من  بعدد  تنموية  برامج 
التمويل مقابل اإ�شالحات حمددة، وهو ما يحفز 

متويالت اأخرى من جهات مانحة متعددة.

 يذكر اأن اململكة ومن خالل ال�شندوق ال�شعودي 
للتنمية، تقوم بدور رائد يف دعم التنمية بكثري 
التنمويني  ال�����ش��رك��اء  م��ع  وت�شهم  ال����دول،  م��ن 
الإق��ل��ي��م��ي��ني وال���دول���ي���ني، ل��ت��وح��ي��د اجل��ه��ود 
النامية،  للدول  املتوا�شل  الدعم  يف  وتن�شيقها 
التي  الإمنائية  وال��ربام��ج  امل�شاريع  ع��دد  وبلغ 
قدمها ال�شندوق ال�شعودي، ما يقرب من 700 
بقيمة  دولة،   84 اإمنائي يف  م�شروع وبرنامج 

تتجاوز 69.1 مليار ريال. �شعودي.

افتتاح مكتب إقليمي في 
الرياض يفيد المنطقة 
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البالد � جدة
بد�أ  حيث   �لقادم،  رم�ضان  �ضهر  خالل  �لطق�س  طبيعة  عن  �لكثريون،  يت�ضاءل 
�لعد �لتنازيل لإطاللة �ل�ضهر �لف�ضيل، ويف هذ� �ل�ضياق �أّكد عقل �لعقيل حملل 
ف�ضل  توديع  �ضيتم  �ضهر  من  �أقل  يف  �أنه  لالأر�ضاد،  �لوطني  �ملركز  يف  �لطق�س 
�ل�ضتاء، لفتًا �إىل �أنه من �ملتوقع �أن تكون �لأجو�ء معتدلة يف �ضهر رم�ضان هذ� 
ف�ضل  �إىل  �أقرب  رم�ضان  �ضيكون  �ل�ضنو�ت  ومبرور  نهايته،  يف  خا�ضة  �لعام، 
�حلر�رة  درجات  يف  �لتذبذب  يكون  �لنتقالية  �لفرت�ت  يف  و�أ�ضاف:  �ل�ضتاء. 
�ضماًل  �لرياح  و�جتاهات  ن�ضاط  تغري  �إىل  �إ�ضافة  و�رت��ف��اٍع،  �نخفا�ٍس  بني  ما 

َوَجُنوبًا ِلذلك حتدث �لعو��ضف �لرملية.
و�أردف "�لعقيل": ُيتوقع �أن تكون هناك حالة مطرية قادمة يف �لأ�ضبوع �ملقبل، 

لكنها �ضتكون �ضريعة وخفيفة.
�إىل ذلك ت�ضري توقعات جوية �إىل ما بد� يف مناذج �لطق�س �لعددية من �حتمالية 
تاأثر �لعديد من مناطق �ململكة �لعربية �ل�ضعودية  �ليوم �لثنني بن�ضاط كبري، 
ولفت على �ضرعة �لرياح �لغربية و�ل�ضمالية �لغربية، �لتي ُيتوّقع �أن تعمل على 

�إثارة �لغبار و�لأتربة.
�لتاأثري  حتت  وتبوك  �ل�ضمالية  و�حل��دود  �جل��وف  منطقتا  تكون  �أن  وُيتوّقع 
�ملبا�ضر لهذه �لرياح �لتي ُيتوّقع �أن ت�ضل بع�س هباتها �إىل حدود 80 كيلومرتً� 
�ل�ضاعة،  يف  كيلومرتً�  �ل�90  حاجز  من  لتقرتب  ذلك  تتجاوز  وقد  �ل�ضاعة،  يف 

وهي �ضرعات عالية كفيلة باإثارة �لأتربة و�لغبار، ورمبا ت�ضّكل موجات غبارية 
تعمل على تدّن مدى �لروؤية �لأفقية. كما ي�ضمل ن�ضاط �لرياح ���� ولكن ب�ضدة 

�أقل �����  َكاّل من: �لأجز�ء �لد�خلية �ل�ضرقية من منطقَتي مكة �ملكرمة و�ملدينة 
وًل �إىل �لق�ضيم وحائل، مع هبات ت�ضل حلدود 70 كيلومرتً�  �ملنورة، ُو�ضُ

�لروؤية  ملدى  بتدنٍّ  وترت�فق  و�لغبار،  لالأتربة  مثرية  تكون  �ل�ضاعة،  يف 
�لتي  �حلا�ضوبية  �ملُحاكاة  تنبوؤ�ت  خر�ئط  �آخ��ر  ت�ضري  كما  �لأفقية. 
حُتاكي قيم �ل�ضغط �جلوي �إىل توقعات بتز�يد تاأثر �ململكة، مبا ُي�ضمى 
�ملُرتفع �جلوي �ل�ضيبريي، ما يوؤدي �إىل �نخفا�ٍس ملمو�ٍس على درجات 

�حلر�رة يف مناطق ِعّدة من �ململكة مبا يف ذلك �لعا�ضمة �لريا�س.

 نعمل على مكافحة 
بؤر توالد البعوض

البالد � جدة 
توّلت �أمانة حمافظة جدة، مهام �لرقابة على �لأن�ضطة �لبحرية، بالإ�ضافة حلماية 

�ل�ضو�حل بيئيًا، على �ل�ضو�طئ بني حمافظتي جدة ور�بغ.
�ليوم،  �لبحرية  �ل�ضو�حل  وحماية  �لرقابة  وكالة  �أعمال  تد�ضني  خالل  ذلك  جاء 
ومعايل  �لرميح،  رميح  �لنقل  هيئة  ورئي�س  �لنقل  وزير  نائب  معايل  بح�ضور 
�أمني جدة �ضالح بن علي �لرتكي، وقائد قطاع حر�س �حلدود مبنطقة مكة �ملكرمة 

�للو�ء فهد �لدعجان، ورئي�س �ضركة مو��ضالت جدة �لدكتور �أ�ضامة عبده.
وبد�أت �لأمانة يف تنفيذ برناجمها �لرقابي بتوظيف عدٍد من �ملر�قبني �لبحريني 
و�ملنقذ�ت  �ملنقذين  من  جمموعة  توفري  جانب  �إىل  �لبحرية،  �لأن�ضطة  ملر�قبة 

لتاأمني �ل�ضو�طئ �ملتاحة لل�ضباحة.

البالد - جدة
�أكدت �أمانة جدة، �أنها تعمل على مكافحة بوؤر تو�لد �لبعو�س با�ضتخد�م �ملبيد�ت 
عن  ف�ضاًل  �ل��ط��و�رئ،  وح��الت  �لبالغات  مع  تتعامل  بينما  �ملتبقي،  �لأث��ر  ذ�ت 

�لتن�ضيق مع �إد�رة �لنظافة ل�ضحب جتمعات �ملياه عقب هطول �لأمطار.
ردً�  �لبقمي  بن عبيد  �لأمانة حممد  �ملوؤ�ض�ضي يف  �لإعالم و�لت�ضال  وقال مدير 
�خلدمات  حت�ضني  يف  �مل�ضاهمة  على  ن�ضكركم  "بد�ية  "�لبالد":  ن�ضرته  ما  على 
�لبلدية من خالل ن�ضر �ملالحظات يف �أحياء جدة. و�إ�ضارة �إىل ما ن�ضرته �لبالد 
حتت عنو�ن )يعي�س يف �ملياه �لر�كدة.. متخ�ض�ضان ل�"�لبالد": �لبعو�س �ملدلل 

ي�ضبب حمى �ل�ضنك(، نفيدكم بح�ضب �إفادة �جلهات �ملعنية باأنه مت عمل �لتايل:
مو�قع  لتحديد  �لأمطار  هطول  توقف  فور  �مليد�ن  و�لر�ضد  �مل�ضح   -

جتمعات �ملياه.
- �ملكافحة �لوقائية لبوؤر �لتو�لد با�ضتخد�م �ملبيد�ت ذ�ت �لأثر �ملتبقي.

- �لتعامل �لفوري مع �لبالغات وحالت �لطو�رئ.
- مت �لتن�ضيق مع �لإد�رة �لعامة للنظافة ل�ضحب جتمعات �ملياه.

- �ملتابعة �مل�ضتمرة ملو�قع �لتجمعات �إىل حني �لتخل�س منها من خالل �خلطط 
�لت�ضغيلية لأعمال �ملكافحة.

�لبالد - جدة
�أو���ض��ح��ت �أم��ان��ة ج��دة �أن���ه مت ط��رح �أرب��ع��ة 
�ل�ضمالية  �أب��ح��ر  بلدية  نطاق  يف  م�ضاريع 
لالأحياء.  و�لأر�ضفة  �لإن���ارة  �أعمال  لتنفيذ 
وقال مدير عام �لإعالم و�لت�ضال �ملوؤ�ض�ضي 
على  ردً�  �ل��ب��ق��م��ي  ع��ب��ي��د  حم��م��د  ب���الأم���ان���ة 
)�أب��ح��ر  ع��ن��و�ن  حت��ت  "�لبالد"  ن�ضرته  م��ا 
�ل�ضمالية.. �ملن�ضية(: "نفيدكم بح�ضب �إفادة 
م�ضاريع  �أربعة  طرح  مت  باأنه  �ملعنية  �جلهة 

�أعمال  لتنفيذ  �ل�ضمال  �أبحر  بلدية  نطاق  يف 
�لإنارة و�ل�ضفلتة و�لأر�ضفة لأحياء �ملنطقة، 
�مل�ضاريع  ه��ذه  �أع��م��ال  معظم  �نتهت  حيث 
ثمانية  لعدد  �خلدمات  �إي�ضال  فيها  مت  �لتي 
وع��دد  ���ض��ارع��ًا،   475 ب��اإج��م��ايل  خمططات 
ت��ق��ارب  و�أر���ض��ف��ة  �إن�����ارة،  ع��م��ود   3275
وجاري  مربعًا،  م��رتً�   27.480 م�ضاحتها 
خالل  �مل�ضاريع  م��ن  ع��دد  ط��رح  على  �لعمل 

�لعام �جلاري خلدمة �ضكان �ملنطقة".

�لبالد � مكة �ملكرمة
ل�����ض��وؤون �مل�ضجد  �ل��ع��ام��ة  �ل��رئ��ا���ض��ة  رف��ع��ت 
�لإد�رة  يف  ممثلة  �لنبوي  و�مل�ضجد  �حلر�م 
بالتز�من  �ل�ضحية  و�لرعاية  للوقاية  �لعامة 
�حل��ر�م  �مل�ضجد  قا�ضدي  �أع���د�د  ت��ز�ي��د  م��ع 
فح�س  عينات  �أع���د�د  �لعمرة  مو�ضم  خ��الل 
ع�ضو�ئية  عينة   150 �إىل  لت�ضل  زمزم  ماء 
�ملبارك  زم��زم  ماء  توزيع  نقاط  خمتلف  من 
وكيميائيًا  ميكروبولوجيًا  وحتليلها  يوميًا 
مدير  و�أك���د  و�ضالمته.  ج��ودت��ه  م��ن  للتاأكد 
�ل�ضحية  و�لرعاية  للوقاية  �لعامة  �لإد�رة 
خمترب  وجود  �ل�ضويهري  بركات  بن  ح�ضن 
�لعاملية  �مل��ع��اي��ري  ب��اأع��ل��ى  وجم��ه��ز  خمت�س 

يعمل على مد�ر �ل�ضاعة، ويقوم بعدة مهام، 
ومنها �حلفاظ على جودة ماء زمزم �ملبارك 
و�ملخربية  �مليد�نية  �لخ��ت��ب��ار�ت  من  بعدد 
ورفع �لنتائج لالإد�رة �ملخت�ضة مبا�ضرة. كما 
لفح�س  ميد�نية  فرق   10 تخ�ضي�س  جرى 
�حلر�م  بامل�ضجد  زم��زم  مياه  م�ضادر  جميع 
ب�ضكل يومي باأكرث من 150 عينة، وت�ضمل 
�حلافظات،  ونقاط  �لرخامية،  �مل�ضربيات 
و�حلافظات،  �ضتيل،  ��ضاتنلي�س  وخز�نات 
�ضالمتها  من  للتاأكد  زمزم،  وبئر  و�لعبو�ت، 
م��ي��ك��روب��ات وت��ق��دمي��ه��ا  �أي  م���ن  وخ��ل��وه��ا 
ج��ودة  باأف�ضل  �حل���ر�م  �لله  بيت  لقا�ضدي 

ووفق �أعلى �ملعايري �ل�ضحية �لعاملية.

 أمانة جدة  ل�         : إيصال الخدمات
لثمانية مخططات بأبحر الشمالية

�لأجو�ء معتدلة خالل رم�ضان 

حالة مطرية خفيفة األسبوع القادم
توديع الشتاء في أقل من شهر

 غبار وأتربة بعدة مناطق

1
23

أحوال الطقس 

مناطق في مرمى  الهبات الغبارية .. واالرصاد  7

:أمانة جدة ل�

أضرار للرعي الجائر 

 بيئة الشواطئ تحت مجهر األمانة

البالد � الرياض
�أ�ضر�ر رئي�ضة للرعي �جلائر   4 �أن هناك  �أكدت وز�رة �لبيئة و�ملياه و�لزر�عة، 
على �أر��ضي �ململكة؛ متثلت يف �نخفا�س �إنتاجية �ملر�عي �لطبيعية، وقلة تنوع 
�لغطاء �لنباتي، بالإ�ضافة �إىل �جنر�ف �لرتبة، و�نخفا�س �ملخزون �لبذري بها.

�مل�ضاحة  من   %  73 ح��و�يل  متّثل  �مل��ر�ع��ي  م�ضاحات  �أن  �ل���وز�رة  و�أو�ضحت 
8 ماليني  للمملكة، فيما يتم حاِلّيًا �لعمل على تنمية وتاأهيل وحماية  �لإجمالية 

هكتار من �ملر�عي �ملتدهورة كمرحلة �أوىل يف 26 َمْوِقعًا.
وحذرت من تفاقم �لآثار و�لنتائج �ل�ضلبية �ملرتتبة على ممار�ضة �لرعي �جلائر 
�ملنتظم؛  بالرعي  �للتز�م  �أهمية  �إىل  �ملو��ضي  و�أ�ضحاب  ُم��اّلك  د�عية  باململكة، 

بهدف تنمية وحماية �لغطاء �لنباتي، و��ضتعادة �ملر�عي �لطبيعية.

4

فحص عبوات زمزم في نقاط التوزيع
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وتعترب �سالمة الأغذية وفح�ص العينات الغذائية.. مهام قد تغيب 
عن اأذهاننا رغم �سروريتها، وذلك بعد اأن �سهدت بالدنا جملًة من 
املعايري والإجراءات ال�سارمة التي مكنتها يف اأن تكون على راأ�ص 
واملنا�سط  وال�سياحة  بال�سحة  املعنية  من اجلهات  املهتمني  قائمة 

الرتفيهية للمملكة، وبال�ساأن العام جلودة احلياة.
وي��ع��د دع���م ���س��الم��ة الإم������دادات وال�����س��ل��ع وامل�����وؤن ال��غ��ذائ��ي��ة من 
م�ستوى  ع��ن  ف�ساًل  و�سياحيًا،  جت��اري��ًا  الوطنية  القت�ساديات 
احلياة العامة، والذي من �ساأنه اأن ُي�سهم وب�سكل مبا�سر وكبري يف 
حتقيق الأمن الغذائي، ويعزز ب�سكل رئي�ص يف التنمية امل�ستدامة، 
ُنظم  وتطوير  ال�سالمة،  ومعايري  �سوابط  اإر�ساء  خالل  من  وذلك 
الرقابة والتفتي�ص على مكونات الغذاء، مبا يكفل حتقيق اجلودة 

العالية يف ال�سالمة الغذائية.
وت��ق��وم الهيئة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال�����دواء، وف��ق��ًا ل��وك��ال��ة الأن��ب��اء 
وال��دواء  الغذاء  على  والإ�سراف  واملراقبة  بالتنظيم  ال�سعودية، 
من  و�سالمتها  جودتها  ل�سمان  والت�سخي�سية  الطبية  والأجهزة 
خالل جمموعة من املهام الت�سريعية الرقابية، كما ُي�سهم دورها يف 
زيادة ثقة امل�ستهلك باخلدمات املقدمة ومطابقتها للمتطلبات، مما 

ينعك�ص اإيجاًبا على ال�سحة العامة.
للمنتجات  ورقابية  ت�سريعية  مبهام  والدواء"  "الغذاء  وتنطلق 
خالل  من  املجتمع  "حماية  ر�سالتها  من  لإ�سرافها  تخ�سع  التي 
الغذاء والدواء  ل�سمان �سالمة  فّعالة  رقابية  ت�سريعات ومنظومة 
والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل واملبيدات والأعالف" حيث 

ترتكز على جمموعة من القيم اأبرزها "�سحة املجتمع اأولويتنا".
ويف الوقت الذي يوا�سل فيه القت�ساد ال�سعودي حتقيق النمو، 
ت�ستجيب "الهيئة" للت�سارع يف وترية البتكارات والندماج ب�سكل 
املتنامية  املواطنني  ولطلبات  العاملية،  الإم��داد  �سال�سل  يف  اأك��رب 
هذه  ملواجهة  وت�سعى  و�سحية،  اآم��ن��ة  منتجات  على  للح�سول 
اأدلة علمية وبناء  اإىل  باتخاذ قرارات م�ستنرية ت�ستند  التحديات 
�سراكات فّعالة مع القطاع اخلا�ص واجلهات احلكومية وال�سركاء 

الدوليني، كما تلتزم بك�سب ثقة املجتمع من خالل املبادرة باإ�سراك 
املجتمع وبناء منظمة عالية الأداء وفّعالة ومبتكرة.

ونّفذت هيئة الغذاء والدواء خالل عام 2022م يف مدن ومناطق 
دورية  زي��ارات  و52504  ورقابية،  تفتي�سية  حملة   56 اململكة، 
ذات  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  لإ�سرافها  اخلا�سعة  املن�ساآت  على 
العالقة، بهدف التحقق من التزام تلك املن�ساآت مبتطلبات اللوائح 
الإج���راءات  تتخذ  كما  املعتمدة،  الغذائية  وامل��وا���س��ف��ات  الفنية 
�سالمة  على  منها  ا  حر�سً وذلك  املخالفة،  املن�ساآت  بحق  النظامية 
اأغذية املواطنني واملقيمني وال�سياح واأدويتهم واأجهزتهم الطبية. 
املن�ساآت  التزام  لتعزيز  و�سعًيا  اخلا�ص  القطاع  مع  وبال�سراكة 
عام  خ��الل  عمل  ور�سة   186 الهيئة  نظمت  لرقابتها،  اخلا�سعة 
م�ستوى  رفع  بهدف  التجارية،  الغرف  مع  بالتعاون  2022م، 
اإىل  ترتكز  التي  وا�سرتاطاتها  باأنظمتها  املن�ساآت  تلك  معرفة 

احلفاظ على �سالمة املنتجات.
تطوير  برنامج  اأه���داف  حتقيق  يف  والدواء"  "الغذاء  وت�سهم 
ال�سناعة الوطنية واخلدمات اللوج�ستية )ندلب( من خالل مبادرات 
عدة، من بينها دعم وتطوير امل�سانع التي تخ�سع لرقابة الهيئة من 
الأنظمة  مع  امل�سانع  تلك  مبوائمة  يقوم  ا�ست�ساري  فريق  خ��الل 

العاملية، وذلك يف �سبيل الرفع من جودة و�سالمة منتجاتها.
دقيقة  معلومات  الهيئة،  توفره  الذي  "طمني"  تطبيق  يقدم  فيما 
�سحتهم  لتعزيز  لرقابتها،  اخلا�سة  املنتجات  ع��ن  للم�ستهلكني 
الأدوي��ة،  بدائل  عن  البحث  خدمة  يتيح  كما  الغذائي،  و�سلوكهم 
املنا�سبة  التي متكن من ح�ساب اجلرعة  البارا�سيتامول  وحا�سبة 
باللغتني  وفّعالة  اآمنة  بطريقة  العالج  ا�ستخدام  ل�سمان  لالأطفال 
العربية والإجنليزية، كذلك يوفر معلومات عن حتذيرات املنتجات 
خدمة  اإىل  اإ�سافًة  احل�سا�سية،  م�سببات  على  واحتوائها  الغذائية 
حماية  يف  ت�سهم  التي  ل��الأدوي��ة  اجلانبية  الأع��را���ص  عن  الإب��الغ 
املجتمع من م�ساعفات الأدوية، وميكن التقدم بالإبالغ عن طريق 

التطبيق واإر�سال ال�ستف�سارات والقرتاحات وال�سكاوى.

رقابة األغذية والدواء تعزز جودة الحياة
زيادة ثقة امل�ستهلك باخلدمات املقدمة

تاأتي اأهمية تطوير و�سالمة الأغذية بو�سفها مكونًا مهمًا، يتما�سى مع اأهداف روؤية اململكة 2030 املتمثلة يف حت�سني جودة احلياة للمجتمع كافة، اإذ ُتعد �سالمة الفرد من اأي اأخطار 
قد ي�سببها له الغذاء عند ا�ستهالكه من املعايري العاملية، من حيث التجهيز والنقل وحتى قبيل ا�ستهالكه.

وُي�ساهم توفري الغذاء الآمن ذو اجلودة العالية يف تعزيز ثقة عموم امل�ستهلكني من الزوار وال�سياح واملتنزهني جتاه الأغذية املقدمة لهم يف الأ�سواق والفنادق ونحوها، من خالل 
حت�سني عملية الجتار بها والرقابة عليها واحلفاظ على �سالمتها وجودتها، مما ي�سجع على ال�سياحة والرتفيه، ويكفل توفري حلول �ساملة وم�ستدامة ل�سالمة الأغذية واملنتجات 

وال�سلع ملن�ساآت ال�سل�سلة الغذائية٫ كذلك يعزز من اأ�سا�سيات ثقة العمالء وامل�ستهلكني، لالرتقاء باخلدمات املقدمة وتاأمني جودة حياة رفيعة امل�ستوى لل�سكان والزّوار وال�سياح.

البالد - جدة

محافظة على السالمة وتشجيع على السياحة والترفيه

جهود اهليئة يف 2022م

13 2                 حملة 
تفتيشية ورقابية

              ورشة عمل
 لرفع مستوى المعرفة

                  زيارات 
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ال��دول��ة  ا�ستئجار  ن��ظ��ام  اإن  اجل��دع��ان،  حممد  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  ق��ال 
للعقار والئحته التنفيذية ت�سكل خطوة مهّمة لتحقيق عدٍد من 

تويرت،  عرب  تغريدة  يف  واأ�ساف  التنموية.  امل�ستهدفات 
يف  االإنفاق  كفاءة  تعزيز  امل�ستهدفات  هذه  اأب��رز  من  اأن 

حمفظة اال�ستئجار احلكومي. 

البالد - جدة

بدء العمل بالنظام والئحته..اجلدعان:

رفع كفاءة االستئجار 
الحكومي للعقارات

عليها،  ن�سكن  التي  اأر�سنا 
ت�سافر  ك��ان��ت  فيها  ون��ع��ي�����ش 
الف�ساء،  يف  ال�سنني  لبالينب 
ومل  ال�سم�ش،  ح���ول  وت����دور 

ولكن  �سوتا،  لها  ن�سمع  نكن 
تطور التقنية مكننا من �سماع �سوت وحركة االر�ش 
تدور  وه��ي  بنا  املحيطة  االأخ��رى  الكواكب  وبع�ش 

حول ال�سم�ش.
 والعربة من هذه املقدمة، هو اأن العلم والعلماء 
التي  االأر�����ش  ���س��وت  يكت�سفوا  اأن  ا�ستطاعوا 
ون�ستمتع  خ��رات��ه��ا،  م��ن  ون��اأك��ل  عليها،  نعي�ش 
الوا�سع  الف�ساء  اآفاق  اإىل  منها  وننطلق  بجمالها 

العميق يف كل اجتاه.
جماالت  �ستى  يف  ملبدعينا  بالن�سبة  االأم��ر  وهكذا   
اإىل  حتتاج  اإل��خ،  والعلمية  واالأدب��ي��ة  الفنية  احلياة 
على  وتاأثرهم  واإجنازاتهم  اإبداعاتهم  يكت�سف  من 
هذا  ل�سباب  واملحفز  القدوة  يكونوا  حتى  حياتنا، 
اجليل كي يبدعوا وينطلقوا اإىل اآفاق العلم واملعرفة 
تعمل  الفئة  ه��ذه  ومعظم  اأط��ي��اف��ه��ا،  بكل  وال��ف��ن��ون 
ب�سمت مثلها مثل االأر�ش متاما، اإىل اأن يعمل روادنا 
على اكت�ساف تلك املواهب واالإبداعات واالإجنازات، 
وينف�سوا عنها الغبار، وير�سدوها من خالل حمافل 
و�سجالت وقاعات ومتاحف املبدعني وامل�ساهر التي 
نربا�سا  تكون  حتى  اإن�سائها  على  يعملوا  اأن  يجب 

لالأجيال القادمة.
هيئة  احتفلت  حيث  م�سهودة  ليلة  كانت  البارحة   
الفنان  االإن�����س��ان  االأر�����ش،  ���س��وت  بتكرمي  ال��رتف��ي��ه 
القدير طالل مداح. لكن هذه املرة من اكت�سف �سوت 
االأر�ش الب�سري، هو الذي و�سع االآلية الفذة لتحول 
االأمم  حتاكي  ع�سرية  دول��ة  اإىل  احلبيبة  مملكتنا 
اأمور  �ستى  يف  واإجنازاتها  وتقدمها  اإبداعاتها،  يف 
واالإح�سا�ش  وال�سمر  الوعي  ت��ري  التي  احلياة، 

الراقي يف نفو�ش �سبابنا.
 تلك االحتفالية الراقية التي كرمت �سوت االأر�ش 
الفنان الكبر طالل مداح، الذي حفر يف ال�سخر هو 
وثلة من الفنانني واملو�سيقيني العمالقة، اأمثال طارق 
عبداحلكيم وغازي علي وحممد علي �سندي وفوزي 
حم�سون وغرهم كر، حيث كانت املو�سيقى والغناء 

يف حدود �سيقة والعديد من الفنون من املمنوعات.
واأقامت  اأن�ساأت  عني  غم�سة  ويف   ،2030 روؤي��ة   
غر  ب��ق��ف��زات  ال��زم��ن  ت�سابق  ع��م��الق��ة  فنية  نه�سة 
م�سبوقة، حتى نلحق بركب االأمم يف �ستى املجاالت 

العلمية، وعلى راأ�سها الفنون بكل اأطيافها.
انعكا�ش حليوية املجتمعات  الفنون هي   واأخرًا، 
النور وحتت �سوء  الفنون يف  حيث تزهو وتزدهر 
وهبوب  ال��ب��ح��ار  واأم����واج  امل��ط��ر  وزخ���ات  ال�سم�ش 
االأربعة،  الف�سول  بيئة  اإنها  الزهور،  وتفتح  الرياح 
من  جعلت  التي   ،2030 روؤي���ة  �سناها  حتمل  التي 
حقيقة  ترجمة  االأر�ش  �سوت  االأ�سيل  الفنان  تكرمي 

ل�سدق وجدية الروؤية التي �ساغها قادة هذا الوطن.

اإن العامل يتحول 

زين اأمني

صوت األرض  

بنظام  العمل  الدولة  لعقارات  العامة  الهيئة  وب��داأت   
ا�ستئجار الدولة للعقار والئحته التنفيذية، ودخولهما 
والهيئات  ال�����وزارات  و�سي�ستهدفان  ال��ن��ف��اذ،  ح��ّي��ز 
مالك  اإىل  اإ�سافة  حكمها،  يف  وما  العامة  واملوؤ�س�سات 

العقار اأو من ميلك حق تاأجره نظاما.
ويهدف النظام والئحته التنفيذية اإىل تنظيم عملية 
ا�ستئجار الدولة للعقار من خالل اجلهات احلكومية 
املالية  التكاليف  تر�سيد  وكذلك  الحتياجاتها،  وفقا 
العقار  ا�ستغالل  تنمية  اإىل  اإ���س��اف��ة  لال�ستئجار، 

امل�����س��ت��اأج��ر م��ن ق��ب��ل اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة، وتعزيز 
مبادئ احلوكمة، واإر�ساء مبادئ ال�سفافية والكفاءة 
ف�سال  للعقار،  احلكومية  اال�ستئجار  عمليات  يف 
اال�ستئجار  عملية  على  امل�سرفة  اجلهة  توحيد  عن 
اأن النظام  واملتمثلة يف الهيئة. واأ�سارت الهيئة اإىل 
االآث���ار  م��ن  الكثر  �سي�سفيان  التنفيذية  والئحته 
ال�سوق  يف  اال�ستثماري  ال��ق��ط��اع  على  االإي��ج��اب��ي��ة 
العقار يف  قطاع  م�ساهمة  العقارية، مما �سرفع من 

الناجت املحلي االإجمايل للمملكة.

البالد- الرياض
واالت�ساالت  للربيد  الوزارية  اللجنة  اجتماعات  اأعمال  االأحد  اليوم  تنطلق 
ت�ست�سيفها  وال��ت��ي  ال�27،  دورت��ه��ا  يف  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ش  ل��دول 
الريا�ش بح�سور وزراء االت�ساالت وتقنية املعلومات والربيد بدول جمل�ش 
دول  ميكن  مبا  اجلهود  تن�سيق  االجتماعات  وتناق�ش  اخلليجي.  التعاون 
املجل�ش ال�سقيقة من اغتنام فر�ش االقت�ساد الرقمي باالرتكاز على مواطن 
تطلعات  يلبي  ومبا  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  دول  بها  حتظى  التي  القوة 
مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها االإقليمي والعاملي، وت�س�جيع التعاون 

ودعم القطاع اخلا�ش.
ال�����س��وؤون  هيئة  يف  امل�����س��وؤول��ني  ك��ب��ار  جلنة  اجتمعت  ���س��اب��ق،  وق��ت  ويف 
التكامل االقت�سادي  االقت�سادية والتنموية بدول املجل�ش. وناق�ست تعزيز 
خمرجات  االجتماع  وا�ستعر�ش  االقت�سادية،  للوحدة  و�سواًل  والتنموي 
تناول  كما  للتكامل،  امل�ستقبلية  االآف���اق  ا�ست�سراف  جل�سات  وتو�سيات 
االجتماع م�ستجدات الدرا�سات وامل�ساريع التي يقوم مكتب الهيئة مبتابعة 
اإعدادها، واأقرت اللجنة خطة واآليات واالإطار الزمني لبناء منوذج اقت�سادي 

خليجي التي �سيعمل املكتب على بدء تنفيذها خالل العام احلايل.

   

البالد - جدة
 اأو�سحت القواعد التنظيمية لل�سناديق العائلية، والتي بداأ العمل بها، اأن 
ال�سندوق العائلي موؤ�س�سة اأهلية، وُتطبق عليه االأحكام املن�سو�ش عليها 
يف هذه القواعد، ويلتزم املجل�ش الفرعي املُن�ساأ قبل �سدور هذه الالئحة 
بتوفيق اأو�ساعه. وا�سرتطت القواعد يف طالب اأو طالبي التاأ�سي�ش، اأن 
�سدر  قد  يكون  واأال  االأهلية،  كامل  يكون  واأن  اجلن�سية،  �سعودي  يكون 
بحقه حكم نهائي باإدانته يف جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة، ما مل يكن 
قد رد اإليه اعتباره.  كما ن�ست الالئحة على عدد من ال�سوابط ملن يرغب 
بت�سمية  يرغبون  الذين  التاأ�سي�ش  طالبي  اأو  با�سمه  ال�سندوق  بت�سمية 

ال�سندوق با�سم فرد ينت�سبون اإليه االلتزام وهي: 

- اأن يكون ا�سم ال�سندوق ا�سمًا ثالثيًا ل�سخ�ش من ذوي ال�سفة الطبيعية.
- اأن يكون من با�سمه ال�سندوق على قيد احلياة.

اأن يرتتب على  اأو  اأو عائلة،  قبيلة  با�سم  ال�سندوق  - ال يجوز ت�سمية 
اال�سم نعرات قبلية اأو �سراعات عائلية.

الربحي  غر  القطاع  لتنمية  الوطني  للمركز  اأن  اإىل  الالئحة  واأ�سارت 

احلق بقرار م�سبب تعديل ا�سم ال�سندوق حتقيًقا للم�سلحة العامة.
من  املالية  املوارد  فتتكون  العائلية،  ال�سناديق  ملالية  وبالن�سبة 

امل�سادر التالية:
- ما يخ�س�سه له املوؤ�س�ش اأو املوؤ�س�سون اأو اأفراد العائلة من اأموال، اأو 

هبات اأو اأوقاف اأو و�سايا اأو زكوات اأو تربعات.
- اال�سرتاكات الدورية الأفراد العائلة اإن وجدت.

- عائدات ا�ستثمارات ال�سندوق ح�سبما تن�ش عليه الالئحة االأ�سا�سية.
- االأموال التي ي�ستقبلها ال�سندوق من خارج اأفراد العائلة بعد 

موافقة املركز.
- اأي موارد اأخرى حتددها الالئحة االأ�سا�سية.

ضوابط تأسيس وموارد الصناديق العائلية

رقمنة البريد بدول المجلس

تعزيز التكامل االقتصادي والتنموي الخليجي

 تنظيم وترشيد التكاليف
تعزيز الشفافية والحوكمة
 استثمار أفضل للعقارات
مرونة اإليجارات والتملك

1234

أه��������داف
وم�������������زايا

عدد المهندسين
املنت�سبني  وال��ف��ن��ي��ني  املهند�سني  ع���دد  ب��ل��غ 
 429.06 للمهند�سني،  ال�سعودية  للهيئة 
األف ع�سو، ما بني مهند�ش وفني واأخ�سائي. 
وب��ح�����س��ب ال���ه���ي���ئ���ة، ���س��ج��ل��ت اجل��ن�����س��ي��ة 
ثم   ،%  36.42 بن�سبة  االأعلى  ال�سعودية 
 ،% %، تلتها الهند 21.17  م�سر 21.63 
اجلن�سية  واأخ��رًا   ،%  13.33 وباك�ستان 

 .% الفلبينية 7.46 
-----------

تعريف بالسلع
العربي  اجل��م��رك��ي  االحّت����اد  جلنة  اأو���س��ت 
خا�سة  تعريفية  ن�سب  اع��ت��م��اد  ب�����س��رورة 
بكل  امل�ستثناة  وال�سلع  احل�سا�سة  بال�سلع 
دولة مع �سبط جدول تعريفي خالل مار�ش 
القادم، واالرتقاء ببيئة االأعمال واملوؤ�سرات 
وال��زراع��ي��ة،  ال�سناعية  بالتنمية  املتعلقة 
اقت�سادية  �سيا�سات  لو�سع  جلنة  واإن�ساء 

م�سرتكة بعد اإقامة االحتاد اجلمركي.
--------------------

بيانات األغذية
بيانات  و�سع  متطلبات  م�سروع  ا���س��رتط 
للبيع  واملعرو�سة  م�سبقا  املعباأة  االأغ��ذي��ة 
متاحة  تكون  اأن  االإلكرتونية،  املتاجر  يف 
ل��ل��م�����س��ت��ه��ل��ك يف ال�����س��ف��ح��ة االإل��ك��رتون��ي��ة 
البيع  نقطة  عند  املنتج  مبعلومات  اخلا�سة 
ال�سراء  عملية  انتهاء  قبل  اأي  االإلكرتونية، 
اأو  ووا���س��ح��ة  مكتوبة  ب��ي��ان��ات  هيئة  على 
افرتا�سيا على هيئة �سورة البطاقة للمنتج.

 مضاعفة االستزراع
السمكي البحري

البالد - الرياض
وال��زراع��ة  وامل��ي��اه  البيئة  وزي��ر  نائب  ق��ال   
اململكة  اإن  امل�����س��ي��ط��ي،  م��ن�����س��ور  امل��ه��ن��د���ش 
طموحة  وطنية  ا�سرتاتيجية  وف��ق  تعمل 
لتحقيق اال�ستغالل االأمثل للموارد الطبيعية 
مبنهجيات  ال��داخ��ل��ي��ة  وامل���ي���اه  ال��ب��ح��ر  يف 
وط���رق ذك��ي��ة وم�����س��ت��دام��ة، م��ن اأج���ل توفر 
واالإ���س��ه��ام  العي�ش  �سبل  وحت�سني  ال��غ��ذاء 
االإج��م��ايل، حيث  املحلي  ال��ن��اجت  زي���ادة  يف 
طن  مليون  ن�سف  من  اأك��ر  اإنتاج  ت�ستهدف 
ال��ب��ح��ري خ��الل 8 �سنوات  م��ن اال���س��ت��زراع 
لتطوير  الوطني  الربنامج  واأطلقت  مقبلة، 
ليعمل  وال�سمكية  احليوانية  ال��روة  قطاع 
ك�سريك ا�سرتاتيجي بني القطاعني احلكومي 

واخلا�ش ودعم �سغار ال�سيادين.
امل��وؤمت��ر  يف  م�ساركته  خ��الل  وا�ستعر�ش   
ال�����دويل رف��ي��ع امل�����س��ت��وى مل���ب���ادرة احل���زام 
جهود  امل��غ��رب��ي��ة؛  اأغ��ادي��ر  مبدينة  االأزرق، 
على  املحافظة  يف  والدولية  املحلية  اململكة 
املوارد الطبيعية، وما حتقق من جناحات يف 
رفع كفاءة وتطوير القطاع ال�سمكي وتعزيز 
يف  �ست�ست�سيف  اأنها  اإىل  م�سرًا  اإنتاجيته، 
12 فرباير اجلاري املوؤمتر الدويل للطحالب 
م��وؤمت��ر  اأول  ال��ب��ح��ري��ة، وه���و  واالأع�������س���اب 

خمت�ش يعقد يف ال�سرق االأو�سط.
 واأو�سح امل�سيطي اأن الوزارة، لالإ�سهام يف 
االأر���س��دة  واإدارة  التحتية،  البنية  تطوير 

ال�سمكية، وتطبيق مبادرة ال�سيد الر�سيد. 



7 2سياسية 3 8 3 3 د  لع��د 9 ا 1 لس��نة  2م ا 0 2 3 ي��ر  ا 5 فبر ف��ق  ا لمو 1ه��� ا 4 4 4 ج��ب  1 ر ح��د 4 أل ا

فـجـر 
ال�سحافة ال�سعودية

رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام

رئي�س التحرير املكلف

خالد عبد الرحيم املعينا

حممود �أحمد 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�س

Email

جو�ل: 0557696678

0126700444

0126716241

البالد - وكاالت
التوتر  ال�صيني  املنطاد  اأزم��ة  اأ�صعلت 

بني وا�صنطن وبكني، اإذ تدر�س الواليات 

امل��ت��ح��دة ف��ر���س ع��ق��وب��ات ج���دي���دة على 

وطبقًا  املراقبة.  ملعدات  �صينية  �صركات 

�صرتيت  وول  �صحيفة  اأوردت����ه  لتقرير 

العقوبات  فاإن  )ال�صبت(،  اأم�س  جورنال، 

االأم��ري��ك��ي��ة حم��ل ال��درا���ص��ة ت��اأت��ي ب�صبب 

االإيرانية،  االأم��ن  لقوات  �صينية  مبيعات 

جتري  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�صلطات  اأن  مبينًا 

م��ن��اق�����ص��ات يف م��راح��ل م��ت��ق��دم��ة ب�����ص��اأن 

تياندي  �صركة  على  وت��رك��ز  ال��ع��ق��وب��ات، 

تكنولوجيز، وهي �صركة ت�صنيع معدات 

كهربائية مقرها مدينة تياجنني ال�صينية 

تابعة  وح�����دات  اإىل  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  ب��ي��ع��ت 

للحر�س الثوري االإيراين.

بعد  االأم����ر،  ه���ذا  ع��ن  الك�صف  وي��اأت��ي 

ي��وم��ني م��ن اأزم����ة م��ت�����ص��اع��دة ب��ني بكني 

ووا�صنطن، على خلفية ر�صد بالون �صخم 

االإدارة  ت��ق��ول  االأم��ري��ك��ي��ة،  االأج����واء  يف 

اإنه وحدة جت�ص�س، فيما ت�صر  االأمريكية 

ال�صني على اأنه "خم�ص�س للبحث العلمي 

ودخل االأجواء االأمريكية باخلطاأ.

االأم��ري��ك��ي��ة  ال���دف���اع  وزارة  وت���ق���ول 

-بحجم  املنطاد  تتتبع  اإنها  )البنتاغون(، 

ثالث حافالت- منذ عدة اأيام، لكنها قررت 

عدم اإ�صقاطه، معللة ذلك باأن املنطاد يحّلق 

التجاري  ال��ط��ران  ارت��ف��اع ح��رك��ة  ف��وق 

وال��ع�����ص��ك��ري، واأن�����ه ال ي�����ص��ك��ل ت��ه��دي��دًا 

ا�صتخباراتيًا �صخمًا.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���ال���ت امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ص��م 

املنطاد  اإن  ال�صينية،  اخلارجية  وزارة 

باخلطاأ،  االأمريكي  اجل��وي  املجال  دخ��ل 

يف  ي�صتخدم  مدين  منطاد  اأن��ه  اإىل  الفتة 

االأر���ص��اد  �صيما  ال  البحثية،  االأغ��را���س 

ت��اأث��ره  "ب�صبب  واأ����ص���اف���ت:  اجل���وي���ة. 

املحدودة  ال��ق��درة  وم��ع  الغربية  بالرياح 

املنطاد  ان��ح��رف  ال��ذات��ي،  التوجيه  على 

وياأ�صف  ل��ه.  املخطط  م�صاره  عن  بعيدًا 

غر  امل��ن��ط��اد  ل��دخ��ول  ال�صيني  اجل��ان��ب 

املق�صود للمجال اجلوي االأمريكي ب�صبب 

اأعلن م�صاء  قوة قاهرة. وكان البنتاغون 

ثاين  �صيني  جت�ص�س  منطاد  اأن  اجلمعة 

ر�صد  بعد  الالتينية،  اأمريكا  فوق  يحلق 

املتحدة  الواليات  اأج��واء  يف  اأول  منطاد 

قبل 24 �صاعة.

أزمة "المنطاد" تزيد التوتر األمريكي - الصيني

البالد - وكاالت
فيما تكثف مو�صكو هجماتها وق�صفها على االأرا�صي االأوكرانية، 

ي�صعد  الكرملني  اأن  غربيون  م�صوؤولون  اأكد  ال�صرق،  �صيما يف  ال 

كييف،  اإىل  احلديثة  الغربية  الدبابات  و�صول  قبل  هذه  هجماته 

ومنها ليوبارد 1 و2 االأملانية، وت�صالينجر الربيطانية، ف�صال عن 

للعمليات  الرو�صي  الت�صعيد  اأن  معتربين  االأمريكية،   1 اأبرامز 

الع�صكرية يزيد من خ�صائر مو�صكو الب�صرية.

ال���ذي يحتفظ  اأم��ري��ك��ي، اإن اجل��ي�����س  وق���ال م�����ص��وؤول دف��اع��ي 

عدد  يقدر  اأوكرانيا،  يف  الرو�صية  للخ�صائر  تقريبية  بتقديرات 

اآخرين  م�صوؤولني  اأن  رغ��م  األ��ف��ًا،   180 بنحو  والقتلى  اجلرحى 

ل�صحيفة وول �صرتيت  دقيقة، وفقًا  لي�صت  االأرقام  اأن هذه  اأكدوا 

اأكد  اإىل الواجهة،  القرم  جورنال. ومع عودة م�صاألة �صبه جزيرة 

اأنه يف  نائب رئي�س جمل�س االأمن الرو�صي، دميرتي ميدفيديف، 

حال حاولت القوات االأوكرانية الهجوم على القرم فالرد �صيكون 

اأن الرد الرو�صي �صيحرق كل ما تبقى حتت  اإىل  انتقاميًا، منوهًا 

اأي �صيء، والرئي�س  اأن يت�صمن  "ردنا ميكن  حكم كييف. وتابع: 

الرو�صي فالدمير بوتني قالها بو�صوح".

اأن بالده لن ت�صع لنف�صها قيودًا، وذلك اعتمادًا  اعترب دميرتي 

جميع  ال�صتخدام  م�صتعدة  اأنها  م�صيفًا  التهديدات،  طبيعة  على 

اأ�صا�صيات  ذلك  يف  مبا  العقائدية،  لوثائقها  وفقا  االأ�صلحة،  اأنواع 

الردع النووي. واأردف وفقًا لوكالة تا�س قائاًل: "اأوؤكد لكم، اأن الرد 

�صيكون �صريعًا وقا�صيًا ومربرًا". 

مت�صك باالتفاق ال�صيا�صي

البالد - وكاالت
ج����دد ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����ص��ي��ادة 

التاأكيد  دق��ل��و،  ح��م��دان  حممد  ال�����ص��وداين، 

البالد  يف  الع�صكري  امل��ك��ون  ال��ت��زام  على 

واأك��د  نهائي.  �صيا�صي  الت��ف��اق  بالتو�صل 

دقلو، بذل ق�صارى اجلهد من اأجل االإ�صراع 

نهائي  �صيا�صي  التفاق  الو�صول  بخطوات 

تطلعات  عن  تعرب  مدنية  ل�صلطة  يوؤ�ص�س 

ال�صعب، وتقود املرحلة االنتقالية اإىل حني 

الو�صول النتخابات حرة ونزيهة. كما جدد 

كاماًل  التزامًا  االإط��اري  »باالتفاق  االلتزام 

نافذة  ميثل  باأنه  اإي��اه  وا�صفًا  فيه،  لب�س  ال 

اأمل لل�صعب يف هذا الوقت احلرج، مرحبًا 

ب��ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي مل��وؤمت��ر ج��وب��ا ل�صالم 

ال�صودان وا�صتكمال ال�صالم.

نهب مليارات الدوالرات

البالد - وكاالت
حيث  احلوثية،  اجل��رائ��م  ف�صائح  تتواىل 

بيانات  ع��ن  ميني  برجميات  مهند�س  ف�صح 

بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ح��وي��الت  الآالف 

امليل�صيات، وبلغت حوايل �صتة مليارات ريال 

دوالر،  ماليني   10 نحو  يعادل  ما  اأي  ميني، 

ل�صبكات  الوطنية  النقابة  رئي�س  توعد  فيما 

بن�صر  العليمي،  اأح��م��د  اليمن  يف  االإن��رتن��ت 

ال��ف��رار  م��ن  ال��ب��ي��ان��ات بعد متكنه  م��ن  امل��زي��د 

ورف�س العمل لدى خمابرات امليلي�صيات.

خمابرات  لدى  العمل  رف�س  اأن��ه  واأو�صح 

اأنهم حاولوا  االآخرين، رغم  احلوثيني الإيذاء 

واعتقلوا  منزله  وداهموا  ذل��ك،  على  اإرغامه 

زمالء له يف �صنعاء ومناطق �صيطرتهم.

تصعيد روسي قبل وصول الدبابات ألوكرانيا

وا�صنطن تدر�س فر�س عقوبات جديدة
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يزداد الطلب في رمضان واألعياد 

املنتجة  الأ����س���ر  م���ن  مب��ج��م��وع��ة  ال��ت��ق��ت  "البالد" 
الأف��راح  وطلبات  ال�سعبية  الأك��الت  يف  املتخ�س�سات 

واملنا�سبات.
علي  "م�سى  احل��ارث��ي:  م��رمي  اأم  ت��ق��ول  ال��ب��داي��ة  يف 
الإ���س��ك��ان  ب�����س��ط��ات  ع��ام��ًا يف   15 ق��راب��ة  الآن  ح��ت��ى 
اجلنوبي، وانا اعمل الأكالت ال�سعبية مثل خبز التنور 
والعريكة وغريها من الأكالت ال�سعبية و"الإيدامات" 
ون�سهد  وال�ساي،  العربية  والقهوة  اأنواعها  بجميع 
نقوم  حيث  العادية  الأي��ام  من  اأكرث  اإقبال  رم�سان  يف 
الأك���الت  م��ن  وغ��ريه��ا  واللقيمات  ال�سمبو�سك  بعمل 

الرم�سانية.
خارجية  طلبات  بتلبية  نقوم  "كما  بقولها:  وت�ستطرد 
ونقوم  والأع��ي��اد،  وامللكة  الزواجات  مثل  للمنا�سبات 
التي  العميل وبالكمية  الطلب ح�سب ما يطلبه  بتوفري 
يريدها. هناك اإقبال  كبري من قبل �سكان حمافظة جدة 
الثقة  منها  اأ�سباب  لعدة  وذلك  ال�سعبية،  الأك��الت  على 
بالإ�سافة  لأ�سرتنا  نعمله  الذي  الأكل  نعمل  لأننا  فينا، 
الطلب  تقدمي  و�سرعة  ن�سائي  وال��ك��ادر  النظافة  اإىل 
عادل،  اأم  اأم��ا  الزبون.  يريده  ال��ذي  املحدد  الوقت  يف 
العربية بكافة  القهوة  فقد تخ�س�ست يف عمل خلطات 
مع  القهوة  اأن���واع  بعمل  قالت:"اأقوم  حيث  اأنواعها 
ال��زب��ون،  ذوق  ح�سب  على  ك��ال  بها  اخلا�سة  اخللطة 
بالإ�سافة اإىل عمل اأنواع البهارات، �سواء كان لل�سربة 
وقد  البهارات،  من  وغريها  ال�سمبو�سك  اأو  الأرز  اأو 

اأم�سيت قرابة الع�سرين عامًا  يف هذا العمل.

اأم فايز، والتي ا�ستهر بالعريكة اجلنوبية يف الإ�سكان 
35 عامًا يف عمل  اأكرث من  "اأم�سيت  اجلنوبي قالت: 
كل  متزايدًا  اإِْق��ب��اًل  هناك  اأن  واج��د  ال�سعبية،  الأك��الت 
من  خلوها  ب�سب  وذل��ك  ال�سعبية،  الأك���الت  على  ع��ام 
الرب  مثل  امل��واد  اإىل جودة  بالإ�سافة  امل��واد احلافظة، 
ال�سعبية،  الأكالت  بعمل  اأقوم  يل  وبالن�سبة  والدخن، 

اأخذت  والتي  اجلنوبية،  العريكة  مقدمتها  يف  والتي 
مدينة  ويف  ع��ام��ة،  ب�سفة  اململكة  يف  وا�سعة  �سهرة 
اإىل غريها من الأكالت  جدة  ب�سفة خا�سة، بالإ�سافة 
مثل امل�سغوثة واجلري�ش واملرقوق والعي�ش املع�سوب 
بتلبية  "اأقوم   بقولها:  وت�ستطرد  التنور".  وخ��ب��ز 
الطلبات مهما كانت وترتاوح الأ�سعار على ح�سب حجم 

احلافظة ما بني 50 رياًل اإىل 200 ريال.
الأك��الت  على  والفتيات  ال�سباب  قبل  من  اإقبال  هناك 
هناك  يكون  اأن  اأمتنى  فقط،  الكبار  ولي�ش  ال�سعبية، 
لأننا جند  اأنواعها،  بكافة  املنتجة  لالأ�سر  �سوق خا�ش 

معاناة يف التنقل من موقع اإىل اآخر.
وقالت �سوق الهاليل: "اأعمل يف جمال الدونات املح�سية 
اأخرى خمتلفة وكذلك  بال�سكولتة والزعرت وح�سوات 
عمل الكوكيز وال�سينابون واملعجنات والبيتزا، اعمل 
منتجاتي لالأفراح واملنا�سبات، واأقوم بتنزيل منتجاتي 
من الدونات يف الكافيهات، وقد اأم�سيت قرابة الثالث 
ملنتجاتي  اأ���س��وق  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  العمل  من  �سنوات 
الت�سويق  وخميمات  والفعاليات  البازارات  خالل  من 
وفعاليات امل�ست�سفيات ومواقع التوا�سل الجتماعي".   
ال�سعبية،  الأك��الت  عن  "ابتعدت  ح�سن:  �سارة  وقالت 
وتخ�س�ست يف منتجاتي على "الكوكيز" وال�سكولتة 
البلجيكية وال�سكولتة البي�ساء؛ نظرًا لالإقبال عليها يف 
املنا�سبات حيث نقوم بطباعة عبارات على ال�سكولتة 
على ح�سب طلب وذوق العميل  ولدي معمل يف املنزل 
قرابة اخلم�ش  امل�سروع  وطابعة، وقد م�سى على هذا 
طريق  عن  منتجاتي  بت�سويق  اأق��وم  ودائمًا  �سنوات، 
الطلبات  بتلبية  ونقوم  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
قبل  من  اإقبال  هناك   لله  العميل واحلمد  يريدها  التي 
الطلبات  بتلبية  اأقوم  اإنني  حيث  املنا�سبات؛  اأ�سحاب 
�سخ�ش   300 اإىل  ت�سل  والتي  بالزواجات،  اخلا�سة 

اأو 300 حبة، واأطمح اأن يكون لدي معمل كبري".

األكالت الشعبية
تنع�ش �سوق الأ�سر املنتجة

تعد م�سروعات الأ�سر املنتجة من امل�سروعات املهمة التي تلقى ترحيبًا �سعبيًا 
املنزل  من  امل�ساريع  اأهمية  وت��ربز  الأ�سر.  ملهارة  طبقًا  امل�سروعات  وتتنوع 
للمراأة  الفر�سة  اأنها متنح  اأو زيادته، كما  من كونها م�سدرًا لكت�ساب الدخل 
ال�سعودية للعمل من املنزل، مما ي�ساهم يف تقلي�ش البطالة بني ال�سعوديات 
والعمل على توفري فر�سة عمل مع احلفاظ على الدور الرئي�سي لها كاأم ومربية.
�سرائح  كافة  من  كبريًا  اإقباًل  املنتجة  الأ�سر  تقدمها  التي  املنتجات  وت�سهد 
رم�سان  مثل  املوا�سم  يف  الطلب  ويزداد  ال�سعبية،  املاأكولت  خا�سة  املجتمع 

والأعياد والزواجات.

جدة - عبدالهادي المالكي

مواقع ت�سويق اأكالت الأ�سر املنتجة

مخيمات التسويق 3 مواقع التواصل 2 المجمعات التجارية 1
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ترويج منتجات الطالبات عبر مواقع التواصل
مل تعد من�سات �لعر�ض يف �ملهرجانات خمت�سة بالأ�سر �ملنتجة من �لأمهات و�جلد�ت فح�سب، بل �أن هذه �ملهرجانات بد�أت ت�سهد مناف�سة جديدة من قبل 
طالبات �جلامعة و�لالتي ي�سعن ب�سماتهن يف عر�ض �ملاأكولت، ولكن منتجات �لطالبات من هو�ة �لطبخ تختلف عن �لأكالت �ل�سعبية �ل�سائدة يف خمتلف 

مناطق �ململكة، وتاأخذ منحى �آخر َتَبعًا ملتغري�ت �ل�سوق وذ�ئقة �مل�ستهلك.
"متجري" �أتاح للطالبات �ملبدعات يف �لوجبات و�حللويات بعر�ض قو�ئم طويلة  "�لبالد" �لتقت عددً� من طالبات جامعة جدة و�لالتي �أكدن �أن معر�ض 

من �أ�سناف �لطعام و�ل�سكولته، حيث يتم طباعة �ملنا�سبات �ملختلفة على قو�لب �ل�سكولته، مبهارة فائقة.

جدة - عبدالهادي المالكي

متجرنا  يف  "نقوم  �لغامدي:  ب�سرى  �لطالبة  تقول  بد�ية 
�أنو�ع  �أنا وزميلتي بعمل �لطباعة على �ل�سكولتة جلميع 
�ملنا�سبات، ويف �أي وقت، ونعمل جميع �أنو�ع �ل�سكولتة، 
وقد بد�أ هذ� �مل�سروع قبل ت�سعة �أ�سهر، وهذه �أول م�ساركة 
ميد�نية يف معر�ض متجري، كما نقوم بت�سويق منتجاتنا 
للخامات  وبالن�سبة  �لجتماعي،  �لتو��سل  و�سائط  عرب 

نقوم ب�سر�ئها من حمالت �ل�سكولته".
و�سارة  عبد�لرحيم  غادة  من  كل  قالت  �أخ��رى  ناحية  ومن 
حممد: "نبيع يف متجرنا �أنو�ع من "�لرت�يفل" و"�لكوكز"  
وب���د�ي���ة �ن��ط��الق��ت��ن��ا ك��ان��ت ع��ن ط��ري��ق م��ع��ر���ض متجري 
من  ن�ستطيع  �لتي  �ملن�سة  هو  �أن��ه  ر�أينا  حيث  باجلامعة 
خاللها �لظهور لل�سوق وبالن�سبة لت�سويق منتجاتنا، فاإنه 
يتم عن طريق �لإعالم �لرقمي مثل �لتيك توك و�لن�ستقر�م، 
ونطمح م�ستقباًل �أن نتو�سع يف منتجاتنا ونوزع منتجاتنا 

للمقاهي �حلديثة".
وزميلتها  رمي  �لطالبة  من  كل  قالت  نف�سه  �ل�سياق  ويف 
�لنكهات،  رغد تخ�س�سنا يف عمل �ملخلالت �ملنزلية بكافة 
حيث �إن  بع�سها بالفلفل �حلار و�أخرى بدون فلفل، ونتبع 
�لإجر�ء�ت �ل�سحية يف �سنع �ملنتج،  وذلك من �أجل �سالمة 
و�سحة �مل�ستهلك، كما �أن �لنكهات تختلف ولدينا خملالت 
بنكهة �للوز و�أخرى بنكهة  �لبامية و�سلطة �جلزر و�لفلفل 
يف  خربة  لدينا  �أن  كما  و�لك�سري،  �لعنب  وورق  باحلمر 
عمل �ل�سمبو�سك و�ملعجنات، بالإ�سافة �إىل بع�ض �لأكالت 
�سنو�ت  �أرب��ع  نحو  قبل  ن�ساطنا  ب��د�أ  وق��د  �لطلب،  ح�سب 
 " �لتجارية و"ب�سطة ماركة  �ملولت  ولدينا م�ساركات يف 
�لتابعة لغرفة جدة ف�سال عن ترويج منتجاتنا عرب و�سائل 

�لتو��سل �لجتماعي وبع�ض �ملحالت".
متخ�س�سة  ف��اإن��ه��ا  ����س���ولن،  ن���دى  ل��ل��ط��ال��ب��ة  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
يف �لأك����الت �ل��رت�ث��ي��ة م��ث��ل �حل���ال و�مل��ع��م��ول �حل��ج��ازي 
بالإ�سافة  �لأبي�ض،  و�لدقيق  و�ل��رب  �لدخن  من  �مل�سنوع 
�ل�سابورة مع مر�عاة  "�لغريبة" و�أنو�عًا خمتلفة من  �إىل 
خ��ف�����ض ك��م��ي��ة �ل�����س��ك��ر يف �حل��ل��وي��ات، وت��ت��وىل ت��روي��ج 

منتجاتها عن طريق �لأك�ساك، �أو يف �لأ�سو�ق �لعامة.
من ناحية �أخرى مل تقت�سر �مل�ساركات على �لطالبات، بل 
�سكل  و�ل��ذي  �ل�سمري،  ع��ز�م  للطالب  م�ساركة  هناك  كان 
مع زمالئه عبد�لرحمن وعلي وح�سن فريق �أطلقو� عليه" 

من  منتجات  "لدينا  �ل�سمري:  ق��ال  حيث  �لطهي.  فنون 
�أنو�ع  �لبقالوة و�للدو و�للبنية و�لكنافة و�لكيك وجميع 
من  غريها  �أو  �لأمريكية  �أو  �لعربية  كانت  �سو�ء  �لقهوة، 
�سناعة  منتجاتنا  وجميع  �ل�ساي  و�أن��و�ع  �لقهوة  �أن��و�ع 
ملمار�سة  ج��دة  �أمانة  من  معتمدة  �سهاد�ت  ولدينا  يدوية 

�لطبخ و�سهاد�ت �سحية".
من جهتها قالت �لدكتورة �أريج علي باع�سن مديرة عمادة 
متجري  "معر�ض  �لطالبية:  لالأن�سطة  �ل��ط��الب  ���س��وؤون 
حيث  �ل��ت��و�يل  على  �ل�سابعة  لل�سنة  يقام  ج��دة  بجامعة 
ذلك  من  و�لهدف  �ليدوية  منتجاتهم  عر�ض  للطالب  يتيح 
م�ساريعهم  لديهم  يكون  حتى  �لعمل  ل�سوق  تاأهيلهم  هو 
بني  ما  تنوع  �لعام  هذ�  و�ملعر�ض  �لتخرج  قبل  �خلا�سة 
�لعام  وهذ�  وغريها،  و�إك�س�سو�ر�ت  وحلويات  ماأكولت 
�ملا�سي  يف  كان  حيث  مرة  لأول  �مل�ساركة  للطالب  �أتيح  

خا�ض بالطالبات فقط".
كثريً�  ن��رى  عندما  نفتخر  "نحن  بقولها:  و��ستطردت   
م��ن ط��الب��ن��ا �ل��ذي��ن ت��خ��رج��و�  ل��دي��ه��م م�����س��اري��ع ناجحة، 

�أن  �إىل  نهدف  حيث  متجري  معر�ض  من  بد�يتهم  وكانت 
�لطالب  يو��سل  �أن  يهمنا  حيث  و�لطالبة،  �لطالب  يكون 

و�لطالبات يف م�ساريعهم بعد �لتخرج.
 وت�سيف "هذ� �لعام و�سلت  �مل�ساركات �إىل �أكرث من مائة 
بالعمل على  �لأف�سل، ونقوم  م�ساركة، ولكن �خرتنا منها 
هذه �لأفكار حتى تتطور، وقد لحظنا على بع�ض �مل�ساريع 
�لتي �ساركت �أكرث من ثالث مر�ت �أن هناك تطورً� ملحوظًا"
من  �لبد�ية  تكون  �لطالبات  منتجات  لت�سويق  بالن�سبة 
معر�ض متجري �أو عن طريق �لباز�ر�ت �لتي ي�ساركن فيها 
ونحن نرى �أن متجري يعترب نقطة �نطالق للطالبة حتى 
ت�ستهر بني زو�ر �ملتجر، وتعمل ماركة خا�سة بها حتى �إننا 
لحظنا �أن بع�سهن لديها عالمة جتارية وبع�سهن قد فتحن 

�سجاًل جتاريًا.
جدة  غرفة  مثل  �مل�ساريع  هذه  وت�ساند  تدعم  جهات  هناك 
بالإ�سافة  "�لأك�ساك"   بتوفري  وذل��ك  �ل�سنوي،  بدعمهم 
تغطي  و�ل��ت��ي  للمعر�ض،  �ل��ر�ع��ي��ة  �ل�سركات  بع�ض  �إىل 

�حتياجات �ملعر�ض وتكاليفه حتى يربز باأف�سل �سورة.

إبداعات الطالبات في المأكوالت

أكالت تراثية مختلفةمخلالت بمختلف النكهاتقوالب شوكالته للمناسبات 123

جامعيات ينافسن األسر المنتجة في صناعة المأكوالت
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يف  القدمي  الطراز  ذات  اليدوية  وامل�شغوالت  االأزي��اء  وتعد 
لل�شناعات املحلية، ارتبطت  منطقة جازان، عالمة حا�شرة 
اأ�شبحت  حتى  االأج��ي��ال،  مر  على  واالأج���داد  االآب��اء  بذاكرة 
مطلبًا مهمًا يف اأبرز املنا�شبات واالحتفاالت َقِدميًا َوَحِديثًا.

وا�شتهرت ن�شاء منطقة جازان خا�شة يف املحافظات اجلبلية 
يف فيفاء، وب��ن��ي م��ال��ك، وال��ري��ث، وال��ع��ي��داب��ي، وه���روب، 
والعار�شة، ب�شناعة العديد من امل�شغوالت اليدوية واالأزياء 
جازان  منطقة  ت�شتعر�شها  تزال  ال  التي  القدمية،  الن�شائية 
يف جميع اأ�شواقها ال�شعبية ومهرجاناتها، كما اأنها اقتحمت 
واجهات االأ�شواق التجارية، لتوؤكد ح�شور االأزياء الرتاثية 

اإىل جانب مثيالتها يف عامل االأزياء احلديثة.
وت�شهد االأزياء وامل�شغوالت اليدوية القدمية اإقبااًل من زوار 
على  ي�شّررن  الالتي  والفتيات  االأط��ف��ال  خا�شة  املهرجان 
ومل  املهرجان،  اأروق��ة  بني  متجولني  بها  والتو�شح  اقتنائها 
يتوقف احلد عند ر�شم الطابع الرتاثي على املالب�س فح�شب، 
واالأ���ش��اور  كالقالئد  االإك�����ش�����ش��وارات  اإىل  لي�شل  ام��ت��د  ب��ل 
اإىل  اإ�شافة  والو�شائد،  االأ���ش��رة  واأغطية  ال�شعر  وربطات 
لتمثل  االأعمار،  جميع  ت�شتهدف  التي  واجلالبيات  املالب�س 
ودلياًل  القدمي،  اجليل  جت��اه  اجلديد  اجليل  من  وف��اء  ملحة 

على اعتزازهم بهويتهم الثقافية والرتاثية.
يذكر اأن مهرجان �شتاء جازان الذي ي�شتمر 60 يومًا، ي�شم 
عددًا من الربامج الرتفيهية والثقافية والريا�شة، وفعاليات 
ب��االأط��ف��ال  خا�شة  وف��ع��ال��ي��ات  والفلكلور  ال�شعبية  ال��ف��رق 
حمافظات  معظم  ت�شهدها  ال��ت��ي  الفعاليات  م��ن  وغ��ره��ا 
مقومات  من  املنطقة  به  تزخر  التعريف مبا  بهدف  املنطقة، 

�شياحية وا�شتثمارية واقت�شادية وتراثية واأدبية وفنية.
"فنن" اأحد برامج مهرجان �شتاء جازان  كما ي�شهد معر�س 
التدريبية  ال��ربام��ج  من  العديد  تنظيم  واأدفاأ"،  اأجمل   "
مبدينة   احل�شاري  �شلطان  االأم��ر  مبركز  وذلك  امل�شاحبة، 

جازان.
لتعلم  والفتيات  لل�شباب  فر�شة  املنظمة  اللجنة  واأت��اح��ت 
العديد من احلرف اليدوية عرب ور�س عمل متخ�ش�شة، منها 

مب�شاركة  الع�شري،  القط  وف��ن  والفخار  اخل��زف  �شناعة 
مدربات متخ�ش�شات.

وتعرف 76 متدربًا ومتدربة على الفخار واخلزف، واأنواع 
وطرق  قليز،  واالن��در  القليز  بني  والفرق  واأل��وان��ه،  الطني 
التجفيف واحلرق، وكذلك عر�س مرئي عن القط الع�شري، 
املتنوعة  وال��دالالت  امل�شتخدمة،  واالأدوات  به،  والتعريف 

للفن، اإىل جانب تنفيذ ممار�شات عملية للم�شاركني.
 63 ل�  فني  عمٍل   100 ي�شم  "فنن"  معر�س  اأن  اإىل  ُي�شار 

الفوتوغرايف  والت�شوير  العربي  اخلط  جماالت  يف  فنانًا 
والفن الت�شكيلي والنحت على اخل�شب، والنحت على القلم 
االجتماعية  احلياة  االأع��م��ال  تلك  جت�شد  حيث  الر�شا�س، 
االأزي��اء  خالل  من  وثقافتها  ج��ازان  منطقة  وت��راث  لالأهايل 
جانب  اإىل  اليدوية،  واحلرف  ال�شعبية  والفنون  التقليدية 
واأ�شهر  اخل�شر  وح�شاد  ال��ن  حل�شاد  الزراعية  املوا�شم 
تاريخ  جت�شيد  عن  ف�شاًل  املنطقة،  يف  الزراعية  املنتجات 

جازان وثرواتها الطبيعية.

األسر المنتجة ..
اإبداعات باخلامات املحلية

تزدحم اأركان مهرجان �شتاء جازان، وتتنوع ب�شتى امل�شغوالت الرتاثية واالأكالت 
واالإك�ش�شوارات  االأزي��اء  بني  ت��رتاوح  التي  املنتجة  االأ�شر  واأعمال  ال�شعبية، 
املحلية  اخل��ام��ات  توظيف  عن  ترجمة  وه��ي  املحلية،  البيئة  من  امل�شتوحاة 
وامل�شغوالت  االأزي��اء  جذبت  ال�شياق  هذا  ويف  االإب��داع��ي،  احل��ريف  العمل  يف 
اليدوية ذات الطراز القدمي املعرو�شة بال�شوق ال�شعبي بقرية جازان الرتاثية 
مهرجان  لفعاليات  الزائرات  من  العديد  ج��ازان،  ملدينة  اجلنوبي  بالكورني�س 

�شتاء جازان 23 املقام حتت �شعار "اأجمل واأدفاأ".

البالد � جازان

اأنواع االأزياء وامل�شغوالت القدمية بجازان

القالئد واإلكسسوارات 3 األزياء النسائية 2 المشغوالت اليدوية 1
اقتحمت واجهات األسواق التجارية
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المهرجانات.. 
ف�ساءات خ�سبة لدعم الأ�سر املنتجة

وتعد زيارة مهرجان احلنيني ال�سابع الذي تنظمه 
الغرفة التجارية بعنيزة، واملقام حاليًا يف مقر �سوق 
امل�سوكف الرتاثي جتربة فريدة من نوعها وخا�سًة 
والفعاليات  اجلاذبة  للأركان  فا�ستكماًل  العام،  هذا 
من  املميزة  بامل�ساركات  املهرجان  يتوهج  املتنوعة 
اأبناء دول جمل�س التعاون اخلليجي، ويف مقدمتها 
وجناح  البحرينية،  ب��احل��ل��وى  اخل��ا���س  اجل��ن��اح 
اللبان العماين، اإىل جانب امل�ساركات ال�سعودية من 
وحائل،  واجلوف  جازان  مناطق  منها  مناطق  عدة 
اجلازانية،  ال�سعبية  باملاأكولت  الأجنحة  تتزين  اإذ 
ويف م��ق��دم��ت��ه��ا اخل��ب��ز اجل���ي���زاين وامل��ح�����س��و���س 
واملر�سة واملغ�س وطبق اخلمري واحلنيذ والرق�س، 
بالإ�سافة  التمن،  مثل  املعروفة  احلائلية  والأك��لت 
وامل��رق��وق،  وامل��ط��ازي��ز  والهري�سة  اجل��ري�����س  اإىل 
يف  مكوناته  مبختلف  الزيتون  وي��رز  والكبيباء، 

جناح منطقة اجلوف.
امل��ه��رج��ان  زوار  ال�����س��ع��ب��ي��ة  الأك������لت  وجت����ذب 
ال�سعبية  املاأكولت  على  البيع  حركة  تن�سط  حيث 
زوار  م��ن  اإق��ب��اٍل  و�سط  وذل��ك  اأن��واع��ه��ا،  مبختلف 
فح�سب،  الق�سيم  منطقة  داخل  من  لي�س  املهرجان 
جمل�س  دول  وم��ن  اململكة،  مناطق  جميع  م��ن  ب��ل 
ال��ت��ن��وع وح��ب  ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، مم��ا يعك�س 
اأبناء  بني  وامل��ك��اين  الثقايف  والن��دم��اج  التجربة 

الوطن واأبناء اخلليج.

البالد �  عنيزة
 تعد املهرجانات ال�ستوية التي تعلن عن ح�سورها يف خمتلف مناطق اململكة، ف�ساءات خ�سبة لدعم الأ�سر املنتجة مبا تنتجه من اأكلت 
�سعبية واإك�س�سوارات وحرف يدوية ت�ساهم يف رفع ميزانياتها وتوظيف ال�سباب من اجلن�سني، كما تعتر هذه املهرجانات مبثابة اأ�سواق 

لعر�س اإبداعات الأ�سر املنتجة من الأكلت ال�سعبية الد�سمة.

إبراز أهمية العمل الحر لألسر المنتجة
البالد � بريدة

امل��ق��ام  الكليجا  م��ه��رج��ان  اأب����رز 
مبركز النخلة بريدة، اأهمية العمل 
احل��ر والإن��ت��اج الأ���س��رى، وقيمة 
ال��ع��م��ل يف حت��ق��ي��ق ال���س��ت��ق��لل��ي��ة 
التوا�سل  وحتقيق  الدخل،  ومنو 

بني الأ�سر واملجتمع.
و���س��ارك يف امل��ه��رج��ان ال��ذي 
ن��ظ��م��ت��ه ال���غ���رف���ة ال���ت���ج���اري���ة 
 200 م����ن  اأك������ر  ب��ال��ق�����س��ي��م، 
اأ����س���رة م��ن��ت��ج��ة، ل��ت��وف��ري ج��زء 
م��ن اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا اخل��ا���س��ة من 
خ���لل الع��ت��م��اد ع��ل��ى امل��ه��ارات 
الأكلت  اإنتاج  يف  متلكها،  التي 
اأن��واع��ه��ا،  مبختلف  ال�سعبية 
الدخل  لكت�ساب  م�سدرًا  كونها 
واملهارة، كما اأنها متنح الفر�سة 
للمراأة بالعمل من املنزل وتوفري 

فر�سة عمل مثالية وجمزية.



�إىل  �لأمريكية  �ملدونة  من  �ليوم  نقل  2015م  ع��ام  ويف 
لتعتمد  "نوتيال"  ت�صنع  �لتي  �لإيطالية  "فرييرو"  �صركة 
موقعها  خالل  من  و�أ�صمل،  �أكرب  لي�صبح  وتدعمه  �ليوم،  هذ� 
ي�صبحو�  باأن  �لأ�صخا�ص  لبع�ص  فر�صة  كاإعطائها  �لر�صمي، 

�صفر�ء �لنوتيال حول �لعامل.

رحلة �خرت�ع �لنوتيال مع �حلروب
ح��اول  ح��ن  1806م  �إىل  �لنوتيال  �خ���رت�ع  رحلة  تعود 
للظفر  كو�صيلة  �لربيطانية  �لتجارة  �إنهاك  بونابرت  نابليون 
جميع  من  �لكاكاو  ��صتري�د  ف��اأوق��ف  ي�صنها  �لتي  ب��احل��روب 
فا�صطر  �ل�صوكولتة،  �صعر  �رتفاع  يف  ت�صبب  مما  �أوروب��ا، 
�لبندق  �إ�صافة  �إىل  �لإيطالية  تورينو  يف  �ل�صوكولتة  جتار 
�أطلق  �ملطحون لزيادة �لإنتاج، وكان �ملنتج �جلديد معجونًا 
�لتبادل  ع��اد  �أن  بعد  توقف  لكنه   ،Gianluca ��صم  عليه 

�لتجاري جمددً�.
�ل�صوكولتة  �صعر  �رتفع  �لزمن،  من  ق��رن  من  �أك��ر  وبعد 
مرة �أخرى؛ ب�صبب �حلرب �لعاملية �لثانية وغزو هتلر �لزعيم 
�لأملاين وقتها ملعظم �أوروبا، توجه �صانع �ملعجنات �لإيطالية 
"بيرتو فرييرو" �إىل �لبندق لإنقاذ �صركته يف عام 1946م، 
و�أنتج معجون Gianluca، و�بتكر و�صفة كانت عبارة عن 
مزيج من �ل�صكر وم�صحوق �لبندق وقليل من �لكاكاو، و�صنعها 
يف قو�لب �صلبة ميكن ك�صرها و��صتعمال �أجز�ء وقطع منها 

حل�صو �ملخبوز�ت، و�أطلق عليها ��صم "جيانتوجت".
بيرتو،  �ب��ن  فرييرو"  "مي�صيل  ط��ور  1951م  ع��ام  ويف 
�خلا�صة،  مل�صته  باإ�صافة  للدهن  قابلة  ليجعلها  �أبيه  و�صفة 

ليطلق عليها عام 1964م ��صم "نوتيال".
�لأمل��ان  ووق��ع  �أملانيا،  �إىل  نوتيال  و�صلت  1965م  ويف 
�جتاه  يف  �نت�صارها  تو�صع  1966م   عام  يف  ثم  حبها،  يف 
عام  �صيدين  مدينة  من  �أ�صرت�ليا  يف  �نت�صرت  ثم  �أوروب���ا، 

�أمريكا. يف  ثم  1978م، 
و�أ�صبحت �لنوتيال تباع يف �أكر من 75 دولة حول �لعامل، 
 365 11 م�صنعا، وتنتج  حيث متتلك �صركة نوتيال حو�يل 
�إيطاليا،  يف  �لأغنى  فرييرو  عائلة  و�أ�صبحت  ع��ام،  كل  طنًا 

حيث تقدر ثروتها ب�15 مليار دولر.

 عائلة فرييرو وق�صة �لنوتيال
بيرتو و�لد عائلة فرييرو كان ميتلك خمبزً� يف �ألبا باإيطاليا 
وهي بلدة كانت ت�صتهر باإنتاج �لبندق، وكان بيرتو يبيع يف 
ثم  جياندوجا(  با�صتا  )ت�صمى  كبرية  كتل  يف  �لعالج  �لأ�صل 
خطرت فكرة �لبدء يف بيع ن�صخة كرميية من �لعالج، ُتعرف 

.Supercell Gianluca با�صم
عندما قرر جنل بيرتو، مي�صيل، تكثيف �إنتاج �خلليط، قام 
بتغيري �لو�صفة قلياًل، وح�صلت على ��صمها �جلديد: نوتيال. 
مت بيع �لربطمان �لأول يف عام 1964، و�أ�صبح عالجًا �صائعًا 
منت�صف  بحلول  �حل��ن  ذل��ك  منذ  �أوروب���ا  �أن��ح��اء  جميع  يف 
�لوليات  �إىل  ت�صتوردها  فرييرو  عائلة  كانت  �لثمانينيات، 
�ملتحدة و�أ�صبحت �لآن عن�صرً� �أ�صا�صيًا يف �لعديد من �لأماكن 

يف جميع �أنحاء �لعامل.

 ب�صرة �أكر ن�صارة
عالوة على �أكل �صوكولتة �لنوتيال قرر بع�ص �لأ�صخا�ص 
لعالج  ت�صتخدم  �أ�صبحت  حيث  �أخ���رى  بطرق  ��صتخد�مها 
�لب�صرة لحتو�ئها على �حلليب، وبودرة �لكاكاو و�جليالتن، 
�إ�صافة �إىل ع�صل �لنيم �لذي ياأتي من غابات و�صط �لهند، مما 

جعل �لبع�ص يعتقدون �أن �لب�صرة ميكن �أن ت�صتفيد منها.

لت�صاقط  كعالج  �ل��ي��وم  �لنوتيال  �آخ���رون  ي�صتخدم  كما   
يقال  ملا  بالنوتيال  روؤو�صهم  يدهنون  �أ�صبحو�  �ل�صعر حيث 
وجتعل  �لر�أ�ص،  ف��روة  �لتهابات  تعالج  �أن  ميكن  �أنها  عنها 
�ل�صعر رطبًا، ول تعر�صه للتق�صف و�لهي�صان، كما �أنها فعالة 
جدً� يف تاأخري عالمات �ل�صيب �ملبكر على �ل�صعر من خالل 

�ملد�ومة على ��صتخد�مها.

حت�صن وظائف �ملخ
“�لبوليفينول”  م��رك��ب��ات  �أن  �ل���در�����ص���ات  و�أظ����ه����رت 
و�لفالفانولت”، و�لتي توجد يف �لكاكاو )وهي �أحد مكونات 
�لنوتيال �ل�صبعة(، قد ت�صاعد على حت�صن تدفق �لدم �إىل �ملخ، 
و�إنتاج خاليا �ملخ، وحت�صن وظيفة �ملخ �إجماًل. وقد ت�صاعد 
مثل  �لع�صبي،  �لتنك�ص  �أمر��ص  منع  يف  �أي�صًا  �ملركبات  تلك 
مر�ص �لزهامير و�صلل �لرعا�ص. وهناك عالقة بن خ�صائ�ص 
�لإ�صابة  تقليل خطر  �لدم، وكذلك  و�نخفا�ص �صغط  �لكاكاو 

بنوبة قلبية �أو �صكتة دماغية.

عظام �أكر قوة
وهي  �لد�صم،  خ��ايل  حليب  ب��وردة  على  �لنوتيال  حتتوي 
�أي�صًا  وحتتوي  بل  فح�صب،  للربوتن  جيدً�  م�صدرً�  لي�صت 
على قدر من �لكال�صيوم منا�صب لتغذية �جل�صم. حيث حتتوي 
ملعقتان كبريتان من �لنوتيال على “4 %” من �لقيمة �لغذ�ئية 
�لتي يجب �أن يتناولها �ملرء يوميًا، بالإ�صافة �إىل �لكال�صيوم 
�حلليب  �أن  كما  عليها.  و�ملحافظة  �لعظام  لبناء  �ل�صروري 
ذلك  و�ملعادن مبا يف  �لفيتامينات  من  كبرية  غني مبجموعة 
 ،D وفيتامن  و�لكال�صيوم،   ،B12 وفيتامن  �لبوتا�صيوم، 
)فيتامن  و�لثيامن  و�ل��زن��ك،  و�ملغني�صيوم،   ،A وفيتامن 
B1(.  لكن هل هناك من يتناول ملعقتن فقط من �لنوتيال؟

زيادة �لربوتن
�إذ� كنت من ع�صاق تناول �لنوتيال، فيمكنك تناولها بكل 
 ”100“ تناول  �إن  �لأق��ل.  على  �لربوتن  لوجود  ر�ح��ة 
�صيمنح  كبرية(  مالعق  �أربع  )حو�يل  �لنوتيال  من  جر�م 
�جل�صم 6.3 جر�م من �لربوتن، وهذ� لي�ص �صيئًا بالن�صبة 
ف��و�ئ��د ل ح�صر  وه��ن��اك  ���ص��دة.  �لأك���ر  �ل��ع��الج  لو�صائل 
�صبيل  على  منها  �جل�صم،  يف  �لربوتن  ن�صبة  لزيادة  لها 
�ملثال: تكوين �خلاليا، �ملحافظة على �لع�صالت و�لعظام 

و�لأن�صجة وتعوي�صها لإنتاج �لإنزميات و�لهرمونات.

�أ�صر�ر �لنوتيال
للوزن  رئي�صي  �صبب  �أنها  �ل�صوكولتة  عن  �ملعروف  من 
�ل�صكر  م��ن  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات  ع��ل��ى  �ح��ت��و�ئ��ه��ا  ب�صبب  �ل���ز�ئ���د؛ 
و�لدهون؛ وبالتايل فهي تعر�ص �ملفرطن يف تناولها خلطر 
�ل�صمنة �ملفرطة مما قد ي�صبب م�صاكل �أخرى كاأمر��ص �لقلب.

�صالمة  هيئة  �أ�صدرته  تقرير  ح��ذر  �ل�صمنة،  جانب  و�إىل 
�لأغذية �لأوروبية، عام 2016م، �أن زيت �لنخيل �مل�صتخدم 

يف �صوكولتة "نوتيال" قد ي�صبب مر�ص �ل�صرطان.
ل�صوكولتة  �مل�صنعة  ف��ريي��رو  �صركة  �إن  �لتقرير،  وق��ال 
�لزيوت  �أن��و�ع  �أرخ�ص  لأن��ه  �لنخيل،  زيت  ت�صتخدم  نوتيال 
�ملتوفرة يف �لأ�صو�ق، فالتحول �إىل �أي نوع �آخر �أقل خطرً� 
دولر  مليون   22 ي��ق��ارب  م��ا  �ل�صركة  �صيكلف  �ل��زي��وت  م��ن 

�إ�صافية �صنويًا.
على  �لإب��ق��اء  ق��ر�ر  على  �أ�صرت  "فرييرو"  �صركة  ولكن 

خماوف  من  �لرغم  على  "نوتيال"،  يف  �لنخيل  زيت 
ولي�ص  ب��اجل��ودة  ي��رت��ب��ط  �أن���ه  بحجة  �ل�����ص��الم��ة، 

�لقابل  �ملعجون  لإعطاء  ي�صتخدم  حيث  �لتكلفة، 
ميكن  ل  �إنه  تقول  �لتي  �لناعم،  ملم�صه  للَدهن 

حتقيقه با�صتخد�م �لزيوت �لأخرى.

ف��ي��ن��ت�����ص��ن��زو  "فرييرو"  يف  �مل�������ص���رتي���ات  م���دي���ر  وق�����ال 
�أقل  �لنخيل �صينتج بديال  تابيال:"ت�صنيع نوتيال بدون زيت 
جودة للمنتج �لأ�صلي، و�صيكون مبثابة خطوة �إىل �لور�ء".

ميكن ��صتخد�م �لزيوت �لبديلة، �مل�صتقة من عباد �ل�صم�ص 
�أو بذور �للفت، ولكنها �صتزيد من تكلفة ت�صنيع �ملنتج بن�صبة 
هذه  توؤكد  "فرييرو" مل  ولكن  دولر،  مليون   22 �إىل  ت�صل 
�لأرقام. وتتمحور �ملخاوف من �ل�صرطان على مركب يعرف 
�لتي   ،)GE( �لدهنية  و�لأحما�ص  جلي�صديل  ��صرت�ت  با�صم 
ينتج يف زيت �لنخيل عند ت�صخينه فوق درجة حر�رة 200 

مئوية، كما هو حال كثري من �لأطعمة.
بع�ص  يف  عليها  �ل��ع��ث��ور  مي��ك��ن  �مل��ل��وث��ات  وه���ذه 
�لأخرى،  �لنباتي  و�ل�صمن  �لنباتية  �لزيوت  منتجات 
و�لأطعمة �مل�صنعة ولكنها تنتج بكميات �أكرب، يحتمل 
�أن تكون �أخطر، يف زيت �لنخيل. وقد �أعربت منظمة 
�لتابعة  و�لزر�عة  �لأغذية  ومنظمة  �لعاملية،  �ل�صحة 
ل���الأمم �مل��ت��ح��دة �أي�����ص��ًا ع��ن خم��اوف��ه��م��ا ب�����ص��اأن م��ادة 
)GE(، ولكن مل ي�صل �إىل حد �إ�صد�ر حتذير�ت ب�صاأن 

��صتهالكها.

�إيطاليا حتتفي
�أ�صدرت وز�رة �لقت�صاد  للنوتيال،  �لعاملي  باليوم  �حتفاء 
و�ملالية �لإيطالية يف عام 2021 عملة ف�صية خم�ص�صة لهذ� 
بقيمة  �لإيطايل"،  "�لتميز  �صل�صلة  �صمن  �لتاريخي  �ملنتج 

��صمية 5 يوروهات.

 وقائع غريبة
�صهد عام 2013م و�قعًة غريبًة وطريفة. �إذ تعر�صت 
�صاحنٌة حتمل نحو 5 �أطنان من �صوكول نوتيال  لل�صرقة 
من قبل جمموعٍة من �لأ�صخا�ص، يف بلدة نيدر�ول يف 
�أملانيا. ويف �لعام نف�صه، �صرق  ثالثة �أ�صخا�ٍص �صاحنًة 
 200 بقيمة  �ل�صهرية،  �ل�صوكول  من  طنًا   20 حملت 

�ألف يورو.
وتكررت �لو�قعة جمدً� عام 2017م يف �أملانيا �أي�صًا. 
بعد �أن قامت جمموعٌة من �لأ�صخا�ص بربط �صاحنٍة 
ب�صاحنتهم،   �لنوتيال  من  �أطنانًا  حتمل 
بنحو  قيمة �خل�صائر  وق��درت  
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يف �ليوم �لعاملي للنوتيال..
من يقف ور�ء �خرت�ع مع�صوقة �جلماهري؟ 

البالد – خاص
 َمن مّنا ل يحّب تناول �ل�صوكولته، بجميع �أ�صكالها ونكهاتها �لعديدة و�للذيذة؟ فعالقة �لفرد مع �ل�صوكولتة تبد�أ يف عمر �صغري، ولكّل 

مرحلة زمنية "�صوكولتتها"، ولكن �لنوتيال ما ز�لت حتتل �ملرتبة �لأوىل، لذلك يحتفل �لعامل يف 5 فرب�ير باليوم �لعاملي للنوتيال، �لذي بد�أته 
مدونة �أمريكية تدعى �صارة رو�صو عام 2007م؛ ب�صبب حبها �لكبري للمنتج، و�صاركه معها ع�صاق �ل�صوكولتة �لقابلة للدهن حول �لعامل.



هذا  مع  �ساقًا  َوِاتِّ الت�ساركي،  الت�سميم  مفهوم  باأهمية  والتوعية   

الهتمام اأطلقت هيئة فنون العمارة والت�سميم اأم�س، الن�سخة الأوىل 

يف  مبتكرة  حلول  لتطوير  جتمع  كاأكرب  "ديزايناثون"،  حتدي  من 

قطاع الت�سميم.
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البالد � الرياض
 تسعى هيئة فنون العمارة، بوتيرة ممنهجة من
 أجل إيجاد حلول مبتكرة لقطاع التصميم بهدف
الحياة مجاالت  في  العالمية  التحديات   مواجهة 

الصحية واألثر االجتماعي واإلستدامية

حلول مبتكرة
الوصول لمخرجات عالية 

الجودة.. فنون العمارة لقطاع الت�سميم

التفكري  مبنهجية  ال��ت��وع��ي��ة  تفعيل  ب��غ��ر���س  امل�����س��روع  وي��اأت��ي 

الت�سميمي حلل امل�سكالت املعقدة، ورفع قيمة الت�سميم يف املجتمع 

ومنهجية  اآل��ي��ة  تطبيق  ع��رب  احل��ي��اة،  مناحي  ك��ل  يف  واإظ��ه��اره��ا 

الطرق  ع��ن  ِع��َو���س��ًا  امل�سكالت  معاجلة  يف  الت�سميمي  التفكري 

التقليدية. و�ستجمع الفعالية على مدى ثالثة اأيام متوا�سلة جميع 

املهتمني باحللول الإبداعية يف مكان واحد مبختلف تخ�س�ساتهم 

وجمالتهم، بحيث �سيتم توزيع امل�ساركني وعددهم 500 م�سارك 

يف فرق تتناف�س يف تطوير احللول املبتكرة يف امل�سارات الثالثة؛ 

املجتمعي،  الأث���ر  لتحقيق  الت�سميم  �سحية،  حلياة  الت�سميم 

فنون  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأو�سحت  لال�ستدامة.  الت�سميم 

اأن  ال�سليمان،  �سليمان  بنت  �سمية  الدكتورة  والت�سميم  العمارة 

وبوجود   - وتفاعلهم  املر�سحني  م�ساركة  خالل  من  تطمح  الهيئة 

ملخرجات  الو�سول  اإىل  الثالثة-  امل�سارات  يف  خ��رباء  مر�سدين 

عالية اجلودة، توؤكد اأهمية وجود الت�سميم يف كل مناحي احلياة، 

وارتباطه الوثيق بال�سلوكيات املجتمعية، والقدرة على حت�سينها 

ورفعها مل�ستوى معي�سي اأف�سل، موؤكدة اأن "ديزايناثون" �سريكز 

الفهم  لتعميق  حم���ددة،  جم��الت  يف  مبتكرة  حلول  اإي��ج��اد  على 

حر�س  واأك��دت  بها.  املرتبطة  العاملية  التحديات  وح��ول  حولها، 

الإبداعية على �سكل  العملية  اأن تكون خمرجات هذه  الهيئة على 

اأفكار ت�سميمية قد ترتجم على �سكل منتجات، خدمات، م�ساريع 

تطويرية، حمالت توعوية، �سيا�سات، تطبيقات، األعاب، وغريها. 

احلوارية،  اجلل�سات  من  العديد  "ديزايناثون" �سي�سهد  اأن  يذكر 

وور�س العمل التي ت�ستهدف رفع جودة خمرجات هذه الن�سخة، 

ويديرها  م�سار،  كل  عن  تعريفية  حوارية  جل�سة  هناك  اإن  حيث 

الدكتور  مونتانا،  كارلو�س  الدكتور  و�سيوفه  ال�سيف،  في�سل 

و�ستعقد  �سليمان.  اأب��و  منى  احل��ل��واين،  ماجد  ال�سرف،  حممد 

يديرها  الت�سميمي"،  التفكري  "منهجية  بعنوان  اأخ��رى  جل�سة 

في�سل ال�سيف، و�سيوفه مرمي قطب، الدكتورة ملى حكيم، نواف 

الن�سار، براندي جانو.

فيما تقام، ور�س عمل حول منهجية التفكري الت�سميمي، من قبل 

فدا احل�سن، وهبة عطية، والدكتورة ملى حكيم، اإىل جانب ور�سة 

مركز  امل�ستثمرين" مقدمة من  على  منتجك  "كيف تطرح  بعنوان 

اأ�سماء ظاهر، واأخريًا  "واعد" و�ستقدمها  اأرامكو لريادة الأعمال 

هيئة  ت�سعى  حيث  للمت�سابقني،  من�ساآت  من  مقدمة  عمل  ور�سة 

فنون العمارة والت�سميم اإىل اأن ترقى املخرجات يف هذه الن�سخة 

م�سكالته  وحل  املجتمع،  يف  املبا�سر  والتاأثري  التبني،  مل�ستوى 

املرتبطة بقطاع الت�سميم.

البالد � الرياض
ك�سفت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن حزمة براجمها 

احلايل،  للعام  اجلديدة  الرم�سانية  وم�سل�سالتها 

اإىل  اإ�سافة  وترفيهي،  ح��واري  بطابع  تت�سم  التي 

ح�سور لفت للدراما املحلية.

�سا�سة  على  الثاين  مو�سمه  يف  "ذات"  برنامج  وياأتي 

ويقدم  الرم�سانية،  ال��دورة  برامج  مبقدمة  ال�سعودية 

"مراحل"  ب��رن��ام��ج  وي��ع��ود  اجل��اب��ر،  �سامي  ال��ربن��ام��ج 

ويقدمه   ،SBC �سا�سة  ع��رب  ال��ث��اين  للمو�سم  ظ��ه��وره 

الإعالمي علي العلياين.

برناجمي  عرب  امل�سابقات  مع  موعد  للم�ساهد  و�سيكون 

"ا�سمك فر�س"، و"الكا�س يف الطريق"، اإ�سافة اإىل ذلك 
من  متنوعة  باقة  واإذاعاتها  قنواتها  الهيئة عرب  �ستقدم 

الربامج الإن�سانية والدينية واحلوارية والرتفيهية.

كما �ستقدم الهيئة خالل رم�سان 2023م جمموعة منوعة 

الدرامي ذو  امل�سل�سل  ياأتي يف مقدمتها  امل�سل�سالت،  من 

فنانات  ي�سارك  ال��ذي  عينك"  "قرة  الجتماعي  الطابع 

وللجانب  ال�سعودية،  القناة  على  ويبث  ال�سعودية،  من 

برودكا�ست"،   " م�سل�سلي  خالل  من  ح�سور  الكوميدي 

و"نتفليك�س" اللذين يعر�سان على �سا�سة SBC، حيث 

تاأتي هذه الأعمال من بطولة وم�ساركة نخبة من جنوم 

الكوميديا يف اململكة واخلليج والوطن العربي.

البالد � جدة
رد�سي   مبجمع  والفنون،  الت�ساميم  بكلية  ممثلة  جدة  جامعة  نظمت 

"جدة  بعنوان  م�ساحبة  فنية  وور���س��ًا  فنيًا  معر�سًا  اأم�س،  التجاري 

الأجمل"، وذلك �سمن فعاليات مبادرة جدة الأجمل املقدمة من جامعة 

جدة للم�ساركة يف ملتقى مكة الثقايف ال�سابع حتت عنوان "كيف نكون 

قدوة يف تطوير الع�سوائيات؟".

ويت�سمن املعر�س الذي ي�ستمر ليومني جمموعة من الأعمال الفنية املميزة 

التي تعرب عن جمال "عرو�س البحر الأحمر" مدينة جدة و�سحرها، تنوعت 

ما بني لوحات وجم�سمات بخامات واأ�ساليب فنية خمتلفة.

البالد � جدة
بجدة،  الربية  والنزهات  الرحالت  واأدوات  م�ستلزمات  اأ�سواق  تتناف�س 

على بيع املنتجات اخلا�سة بهذا ال�ساأن، حيث �سجلت اإقباًل لفتًا وانتعا�سًا 

ت�سهده  ال��ذي  الطق�س  اع��ت��دال  مع  تزامنًا  وذل��ك  املبيعات،  يف  ملحوظًا 

املحافظة هذه الأيام. بدوره، اأو�سح البائع راكان املزمومي، اأن املبيعات 

والأفكار  واملنتجات  اجل��ودة  على  والتخييم  الرحالت  اأدوات  يف  تعتمد 

اأن  مفيدًا  اأك��ر،  ت��داوًل  يجد  اجلديد  املنتج  على  الطلب  اإن  اإذ  اجلديدة، 

�سريحة ال�سباب هي الأكر طلبًا على تلك الأدوات.

 قرة عينك على ال�سا�سة ال�سعودية

 �سحر "العرو�س" يف معر�س فني

الرحالت ُت�سعل �سوق م�ستلزمات ال�سيد

 التصميم
لحياة صحية  التصميم لتحقيق12

 التصميم3األثر المجتمعي
لالستدامة

 مسارات الحلول المبتكرة
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الإخال�ص والتخ�ص�ص والإدارة العلمية 
مقومات جناح العمل اخلريي
خدمة كتاب الله �صرف عظيم وم�صوؤولية كبرية ل ينه�ص بها اإل اأ�صحاب الهمم العالية والنفو�ص الكرمية، واإذا 
يكون  واملجتمع؛  الأ�صرة  مع  التعامالت  يف  واإح�صان  بر  و  وعطاًء  مثمر  وعمل  نافع  دنيوي  علم  ذلك  �صاحب 
�صاحب كل هذه الف�صائل قدوة ت�صتحق اأن ُيحتذى بها، واأن تقدمها و�صائل الإعالم لالأجيال اجلديدة؛ من هذا 
املنطلق التقت "البالد" مع خادم القراآن الكرمي ـ وهو اأحب الألقاب اإليه ـ املهند�ص عبد العزيز بن عبد الله حنفي 

رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي )خريكم( مبحافظه جدة.

حوار- البالد

الإن�صاين  بالعمل  حنفي  الله  عبد  بن  العزيز  عبد  املهند�ص  ي�صيد 
واخلريي للقيادة- حفظها الله- داخل وخارج اململكة، كمركز خادم 
احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان لالإغاثة والأعمال الإن�صانية، وجمعية 
م�صك التي اأن�صاأها �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد الأمري حممد بن 
�صلمان – حفظه الله - ، ويرى املجتمع ال�صعودي يحب اخلري بطبعه، 
والفر�ص املتاحة لل�صباب لالنخراط يف العمل التطوعي، خا�صة وقد 
بروؤية  وال�صتدامة  املوؤ�ص�صي  العمل  اإىل  الفردي  ال�صياق  من  تطور 
العمل  يف  والإخــال�ــص  التخ�ص�ص  ــاأن  ب ويقطع  علمية،  ومنهجية 
وحتفيز  والأبــحــاث  ال�صتطالعات  واإجنـــاز  الكفاءات  وا�صتقطاب 
جناح  مقومات  هي  العالقة؛  ذات  اجلهات  مع  والتحالفات  العاملني 
وي�صري  واأفــراده،  وجمعياته  موؤ�ص�صاته  والإن�صاين،  اخلريي  العمل 
اإىل اأن اأكرب حتديات العمل اخلريي: عدم وجود اأوقاف يعود ريعها 
العمل  جمال  يف  املتخ�ص�صة  الكوادر  وقلة  اخلريية،  الأعمال  على 
اخلريي، وعدم اللتزام والن�صباط من بع�ص العاملني املتطوعني، 
ويقرتح  اخلــرييــة،  اجلمعيات  يف  العاملني  ورواتـــب  حوافز  وقلة 
ل�صمان فاعلية اجلمعيات اخلريية وجناحها: و�صع �صوابط للعمل 
اخلريي يف اجلمعيات، والهتمام بالكوادر الب�صرية ورفع كفاءتها، 
وو�صوح  اأهداف اجلمعية وخططها وبراجمها، وت�صهيل الإجراءات 
الداعم  الــدور  وتفعيل  اأ�صكاله،  بكافة  احلكومي  والدعم  الر�صمية، 
والتطوعي،  اخلــريي  العمل  بقيمة  الــعــام  الــوعــي  ون�صر  لــالإعــالم، 
واإقامة  اخلــريي،  العمل  لتطوير  هيئات  واإن�صاء  ثقافته،  وتر�صيخ 
املوؤمترات املحلية والدولية لتبادل اخلربات وتفعيل دور اجلمعيات 
الروابط بني اجلمعيات و�صرائح املجتمع  اأدائها، وتوثيق  وتطوير 
املجتمع،  احتياجات  لتغطية  اجلمعيات  بــني  والتكامل  املختلفة، 
وبينها واجلمعيات املحلية والعربية والعاملية، واإن�صاء قاعدة بيانات 

خا�صة بالعمل اخلريي.
يف  جتربته  اأن  اإىل  حنفي  الله  عبد  بن  العزيز  عبد  املهند�ص  وينوه 
العمل ملدة عامني مديًرا عاًما  ملوؤ�ص�صة البالد لل�صحافة والن�صر، كان 
اأن لكل عمل حتديات وعقبات تواجهه،  اإيجابية، موؤكًدا  لها جوانب 
الــتــحــديــات والــعــقــبــات بت�صافر اجلــهــود،  بــد مــن جتـــاوز هــذه  ول 
املثمر؛  اجلاد  املوؤ�ص�صي  العمل  طريقة  وانتهاج  ال�صليم،  والتخطيط 

واإىل التفا�صيل:
• البدايات

يتذكر املهند�ص عبد العزيز حنفي البدايات حينما بلغ اخلام�صة من 
ـ وتغريت الظروف يف حياته،  ـ يرحمه اللهـ  عمره و�صدم بوفاة والدهـ 
واأدرك مرارة فقد حنان الأب، وعو�صته والدته ــ يرحمها الله ــ الكثري 
�صغري  طفل  وهو  الذكر  حلقات  اإىل  تنقله  وكانت  احلنان،  هذا  من 
وت�صعه يف اآخر ال�صفوف، حياًء اأن تقرتب من �صفوف الرجال، ثم 
تكرميًا  املقدمة،  واإجال�صه يف  املكيون بحمله  فيقوم  تعود مل�صالها، 

لها ومن ثم اأح�صن ال�صتماع وحفظ القراآن الكرمي ولله احلمد. 
ب�صكل  الزواج  ورف�صت  لأبنائها،  حياتها  نذرت  والدته  اأن  وي�صيف 
�صبيل  يف  ال�صخ�صية  بحاجاتها  و�صّحت  �صّنها،  �صغر  رغــم  قاطع 
بينه  العاطفية  الــروابــط  عــّزز  ما  وهــو  اأبنائها،  احتياجات  حتقيق 
وبينها، وكانت نظرتها عن التعليم ثاقبة وتقدر مدى اأهمية ا�صتكماله 

لتعليمه والو�صول معه اإىل اأبعد م�صتوى يف التعليم.
الذكر  بحلقات  الكرمي  الــقــراآن  حفظ  بني  تعليمه  مراحل  وتواكبت 
والتحاقه باملدر�صة البتدائية حيث اأكملها بنجاح، ومن ثم انتهى من 
البحث عن فر�صة  ال�صعي نحو  لزامًا عليه  املتو�صطة، وكان  املرحلة 
عمل يف مو�صم احلج لك�صب بع�ص املال، ليعينه على ق�صاء حاجياته 
تعليمه  واأكمل  املتو�صطة،  املرحلة  نهاية  العام، وتفوق يف  باقي  يف 
درا�صة  يف  ولرغبته  1964م،  عام  الثانوية  على  وح�صل  الثانوي 
كرو�صي�ص  ل�ص  مدينة  يف   "NMSU" بجامعة  التحق  الهند�صة 
يف  البكالوريو�ص  درجــة  على  منها  وح�صل  مك�صيكو  نيو  بولية 

الهند�صة املدنية عام 1969م.
• الحياة العملية

العملية  حياته  وبداأ  للمملكة  عاد  البكالوريو�ص  على  ح�صوله  وفور 
ال�صناعية،  والتنمية  الأبــحــاث  مبركز  ال�صعودية،  اأرامــكــو  ب�صركة 
كم�صوؤول عن املناطق ال�صناعية يف اململكة حتى عام 1974م، حيث 
مبجل�ص  ع�صًوا  واأ�صبح  اخلا�ص،  القطاع  للعمل  يف  ذلك  بعد  اجته 
1990م،  اإىل  1982م  ال�صناعية بجدة من  التجارية  الغرفة  اإدارة 
ثم اأميًنا عاًما للغرفة الإ�صالمية للتجارة وال�صناعة وتبادل ال�صلع من 
1991م اإىل عام 1994م، وعني قن�صاًل فخرًيا جلمهورية املالديف 

عام 1993م مبوافقة ملكية كرمية.
• العمل الخيري

كانت بداية ن�صاطه يف العمل اخلريي اإبان مرحلة درا�صته للهند�صة 
رئي�ًصا  كــان  وقتها  1967م،  عــام  نيومك�صيكو  وليــة  يف  املدنية 
للجمعية الإ�صالمية يف فرع اجلامعة، وكان لكل منطقة جمعية خريية 
اإ�صالمية، وكان الدافع مل�صاركته يف الأعمال اخلريية هو حب اخلري 
عّدة جمعيات خريية،  قيادة  تقلد  النا�ص،  نفع  ال�صادقة يف  والرغبة 
بالغرفة  العامة  والعالقات  املر�صى  اأ�صدقاء  للجنة  رئي�ًصا  وعمل 
اإب�صار  جمعية  لرئي�ص  نائًبا  وعمل  بــجــدة،  ال�صناعية  التجارية 
للجنة  ورئي�ًصا  الب�صرية،  الإعاقة  مر�صى  وخدمة  للتاأهيل  اخلريية 
الآباء  ال�صناعية بجدة، ورئي�ًصا ملجل�ص  التجارية  بالغرفة  املقاولني 
اأ�صدقاء  للجنة  للرئي�ص  ونائًبا  جــدة،  يف  باخلالدية  الثغر  مبجمع 
عدة  يف  فاعاًل  وع�صًوا  بجدة،  ال�صناعية  التجارية  بالغرفة  املر�صى 
جمعيات ومنظمات خريية، وقد اأحدث نقلة كبرية يف جمعيات حفظ 

القراآن الكرمي من خالل جمعية "خريكم".
• الصدفة.. وجمعية "خيركم"

مبحافظة  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  اخلريية  للجمعية  ان�صمامه  كان 
جدة )خريكم( عن طريق ال�صدفة، بدعوة كرمية من رئي�ص اجلمعية 
ثم  م�صرًفا  ـــداأ  وب   - الــلــه  يرحمه   - جمجوم  اأحــمــد  ال�صيخ  اآنــــذاك 
جتربته  تطبيق  وحاول  للجمعية،  فرئي�ًصا  الإدارة،  مبجل�ص  ع�صًوا 
"�صته خديجة" وهو طفل �صغري،  كّتاب  تلقاها يف  التي  ال�صخ�صية 
بع�ص  الأمــر من  بادئ  اأن وجدت معار�صة يف  بعد  الفكرة  وجنحت 
نواة  "خريكم"  يف  التحفيظ  حلقات  وكانت  اجلمعية،  يف  الزمالء 
لتخريج اأجيال كثرية من املوؤذنني واأئمة امل�صاجد، بع�صهم اأ�صبحوا 
اأئمة يف امل�صجد احلرام، مثل: ال�صيخ عبد الباري الثبيتي، وال�صيخ 
الله  الدكتور �صالح باعثمان ، وال�صيخ نبيل الرفاعي، وال�صيخ عبد 
ب�صفر اإمام وخطيب م�صجد ال�صعيبي واأمني عام هيئة القراآن وال�صنة 
يف رابطة العامل الإ�صالمي، فكل هوؤلء تخرجوا يف جمعية )خريكم(، 

وهم نواة تفتخر بها جمعية "خريكم" املباركة.
• تحفيظ القرآن الكريم

حلقات  متــدد  على  كــثــرًيا،  الله  يحمد  حنفي،  العزيز  عبد  املهند�ص 
حلقات  وتنوعت  الــوطــن،  اأرجـــاء  كامل  يف  الكرمي  الــقــراآن  حتفيظ 
"خريكم" مع تطور الع�صر احلديث من خالل اإن�صاء من�صة اإلكرتونية 
لتعليم القراآن عن ُبعد، وتلقي اأحكامه وقواعد جتويده يف اأي وقت 
"خريكم" �صّباقة  ُبعد، ودائًما  للتعليم عن  ة خريكم  ومكان عرب من�صَّ
ملتطلبات  ملبية  املعرفة،  و�صائل  يف  تطراأ  التي  التطورات  ملواكبة 

تعليم القراآن الكرمي لكافة الفئات العمرية.
• دور المملكة 

اأن  العامل حتى جند  بقاع  اأي  ُيذكر يف  ل  العمل اخلريي  اإن  ويقول 
للمملكة دور كبري يف تاأ�صي�صه ودعمه وجناحه، فاململكة ولله احلمد 
املوؤ�ص�ص  يــد  على  توحيدها  منذ  املــجــال  هــذا  يف  طويل  تــاريــخ  لها 
البي�صاء  املبادرات  –، واآخر تلك  الله ثراه  – طّيب  امللك عبدالعزيز 
والأعمال  لالإغاثة  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  مركز  هي 
الإن�صانية، والذي يقوم باأعمال جليلة داخل الوطن وخارجه، ي�صهد 
بجهود  تقوم  كبرية  وهيئات  جمعيات  وهناك  والــداين،  القا�صي  له 
)م�صك(  اإقامة جمعية  الدولة  اهتمامات  املجال، ومن  جبارة يف هذا 
حممد  ال�صاب  الأمري  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأن�صاأها  التي 
جمال  يف  عظيمة  بجهود  تقوم  وهــي   - الله  حفظه   – �صلمان  بــن 
ال�صباب  اإىل تطوير  العمل اخلريي، ومل تقت�صر على ذلك بل تعّدته 

وال�صابات وتاأهيلهم يف عدة جمالت، ومنها اأي�صا جمعية )اإن�صان(.
• الشباب والعمل التطوعي

ويوؤكد اأن املجتمع ال�صعودي يحب اخلري بطبعه، والفر�ص املتاحة 
القراآن  تعليم  منها  كثرية  التطوعي  العمل  يف  لالنخراط  لل�صباب 
الــفــقــراء واملــعــوزيــن ورعــايــة  الــكــرمي ورعــايــة الأيــتــام وم�صاعدة 
ال�صباب  ت�صاعد  الأعمال  وهذه  وب�صرًيا،  وعقلًيا  ج�صدًيا  املعوقني 
يف تهذيب النف�ص وتقومي ال�صلوك، وحتقيق النفع العام للمجتمع، 
والعمل اخلريي يف اململكة تقوم بتبعاته اجلمعيات اخلريية ب�صتى 
بع�صها  ق�صور  جوانب  بع�ص  من  ي�صكو  لكنه  واأهدافها،  جمالتها 
خا�ص  وبع�صها  باأكملها،  اخلــرييــة  املنظومة  حتته  تنطوي  عــام 
الناجحة  اخلريية  اجلمعيات  ولكن  لأخــرى،  جمعية  من  ومتفاوت 
الركود  وقوع  حال  يف  تتاأثر  ول  البديلة،  اخلطط  ت�صع  التي  هي 

القت�صادي ب�صكل كبري. 
• مقومات النجاح

حنفي  العزيز  عبد  املهند�ص  يحدد  الطويلة،  جتربته  خــالل  ومــن 
املقومات التي جتعل اجلمعيات اخلريية ناجحة ومبدعة يف عملها، 
تطوير  على  وتعمل  جمالها  يف  متخ�ص�صة  تكون  اأن  اأهمها  ومــن 
للعمل  الناجحة  التجارب  اأبــرز  على  والطــالع  بالتعرف  املجال  هذا 
اخلريي يف العامل ، وا�صتقطاب الكفاءات واملبدعني يف هذا املجال، 
ملعرفة  متخ�ص�صني  عليها  يقوم  واأبحاث  ا�صتطالعات  عمل  وكذلك 
اأجنع ال�صبل يف املجالت املختلفة كاملجال التقني واملايل والإداري 
والإنتاجي والتعليمي، كما اأن حتفيز العاملني يجعل منهم متبنني لها 
العالقة  وتوقيع  التحالفات مع اجلهات ذات  اأن  وولئهم عايل، كما 
ال�صراكات مع اجلهات املتميزة يف اأعمالها يقود املوؤ�ص�صات اإىل الرقي 
والتطور، ومما يعني على هذا الإخال�ص يف العطاء والعمل، كل هذا 
املوؤ�ص�صية  املنظومة  اإىل  الفردي  ال�صياق  من  اخلريي  العمل  يطور 

واإىل ال�صتدامة بروؤية ومنهجية علمية.

• وصايا
مهمة:  )3( و�صايا  بـ  العمل اخلريي  املنخرط يف  ال�صباب  ويو�صي 
النف�صية  ميوله  يــوافــق  مــا  ال�صاب  اختيار  العمل،  يف  الإخــال�ــص 

ورغباته، اللتزام والن�صباط.
وهنا يلفت النظر اإىل اأن بع�ص املتطوعني يظن اأن له مطلق احلرية 
العمل  يف  يعمل  فمن  �صحيح،  غري  وهــذا  التاأخر،  اأو  احل�صور  يف 
يوؤدي  واأن  مبواعيده،  يلتزم  اأن  عليه  متطوًعا،  كان  ولو  اخلــريي، 
العمل  مهم جدا يف  فاللتزام  واأمت �صورة  اأكمل وجه  على  واجباته 

اخلريي، بل يف كل حياة الإن�صان العملية.
• تحديات 

من  طويلة  �صنوات  خالل  مل�صها  كثرية  حتديات  هناك  باأن  ويوا�صل 
العمل اخلريي ومنها: 

مع  الأعــمــال اخلريية، ونحن  على  ريعها  يعود  اأوقــاف  عــدم وجــود 
اإدراك  عندنا  لي�ص  والإ�صالمية  العربية  البلدان  جميع  يف  الأ�صف 
اأن  بينما جند  بالعمل اخلــريي،  اأوقــاف خا�صة  باأهمية وجود  كبري 
الغرب لديهم اهتمام بهذا املفهوم، وقد ا�صتفادوا كثريا من هذا الباب، 
الكبرية  اجلامعات  جميع  اإن  بل  )تر�صت(،  ت�صمى  اأوقافا  واأن�صاأوا 

توجد لها اأوقاف تنفق عليها مبليارات الدولرات. 
قرارات الدولة بالن�صبة للجمعيات اخلريية من ناحية تنظيم دورها 

و�صالحياتها وما اإىل ذلك.
قلة الكوادر املتخ�ص�صة، التي لديها خربة يف جمال العمل اخلريي، 
هذه  يف  العمل  ينا�صب  مــا  اجلامعات  مــن  املتخرجني  مــن  جنــد  ول 
اخلريي  املجال  يف  للعمل  تخ�ص�ص  اأقــرب  وكــان  اخلريية،  الأعمال 

هو: علم الجتماع.
عدم اللتزام والن�صباط من بع�ص العاملني املتطوعني. قلة حوافز 
العمل  اأن  اأ�صا�ص  على  اخلريية،  اجلمعيات  يف  العاملني  ورواتــب 
لديه  اخلــريي  العمل  يف  يعمل  من  لأن  من�صف؛  غري  وهــذا  خــريي، 
التزامات اأ�صرية، ويحتاج اأن ينفق على نف�صه واأهله، وهو قد تفّرغ 

للعمل اخلريي فالبد من اإعطائه حقوقه كاملة حتى يعمل وينتج.
• مقترحات للفاعلية والنجاح

ل�صمان  مقرتحات  حنفي  العزيز  عبد  املهند�ص  ي�صع  ثاقبة  بروؤية 
فاعلية اجلمعيات اخلريية وجناحها:

و�صع �صوابط للعمل اخلريي يف اجلمعيات، �صوابط عامة تتنا�صب 
خا�صة  و�ــصــوابــط  عــامــة،  ب�صفة  اخلـــريي  املوؤ�ص�صي  الــنــظــام  مــع 
تتنا�صب مع طبيعة املوؤ�ص�صة وتوجهها واأهدافها وبراجمها والآليات 

املو�صوعة لتنفيذ هذه الأهداف والربامج.
الهتمام بالكوادر الب�صرية التي تقع عليها م�صوؤولية حتقيق اأهداف 
ودورات  للتدريب  وبــرامــج  اجليدة  الكفاءات  بتوظيف  اجلمعية، 

لتح�صني الأداء.
تو�صيح اأهداف اجلمعية وخططها وبراجمها.

ت�صهيل الإجراءات الر�صمية والتقليل من القيود الروتينية. 
الدعم احلكومي بكافة اأ�صكاله املعنوية واملادية.

تفعيل دور الأعالم يف التعريف باجلمعيات وربطها بحياة النا�ص.
والــتــطــوعــي، وو�ــصــع  اخلـــريي  الــعــمــل  بقيمة  ــعــام  ال الــوعــي  ن�صر 

ت�صريعات لزيادة فعاليته وزيادة الإقبال عليه.
واآلية  �صيا�صة  وو�صع  وا�صع،  ب�صكل  التطوعي  العمل  ثقافة  تر�صيخ 
اخلــريي،  العمل  يف  الراغبني  املجتمع  اأفـــراد  كافة  مــن  لال�صتفادة 
درا�صات  واإقامة  والأكادمييني،  واملتقاعدين  اخلربة  ذوي  وخا�صة 

حول اأ�صباب ان�صراف البع�ص عنه، واإيجاد حلول لذلك.
اخلريي،  العمل  بتطوير  تهتم  معينه  �صالحيات  ذات  هيئات  اإن�صاء 

ومده مبا يحتاج اإليه من م�صورات ونتائج درا�صات.
دور  وتفعيل  اخلــربات  لتبادل  والدولية  املحلية  املــوؤمتــرات  اإقــامــة 

اجلمعيات وتطوير اأدائها.
الربط بني اجلمعيات املحلية والعربية والعاملية التي تعمل يف نف�ص 
املجالت ولها نف�ص الهتمامات والأهداف وا�صتحداث و�صائل لذلك.

اإن�صاء قاعدة بيانات خا�صة بالعمل اخلريي.
توثيق الروابط بني اجلمعيات و�صرائح املجتمع املختلفة، م�صوؤولني 

ر�صميني وعلماء ووجهاء وجتار واإعالميني وتربويني، وغريهم.
للمجتمع  العامة  الحتياجات  تغطي  بحيث  اجلمعيات  بني  التكامل 

بكل تنوعاتها.
للتعريف باجلمعيات  للمدار�ص واجلامعات  القيام بزيارات ميدانية 

واأن�صطتهـا ودورها يف التنمية املجتمعية.

المهندس عبد العزيز حنفي رئيس مجلس إدارة )خيركم( ل�»         «:

الصدفة قادتني ل�»خيركم«.. ونجحت بتطبيق تجربة كتاب »ستي خديجة«

دور المملكة كبير في 
تأسيس ودعم ونجاح العمل 

الخيري في بقاع العالم

خادم القرآن الكريم أحب األلقاب 
لنفسي.. والدتي نذرت حياتها لنا..  

وإسعادها كان أملي وطموحي

3 وصايا للشباب المنخرط 
في العمل الخيري
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واحل�ضارة، التاريخ اأر����ض الدرعية ه��ي ن��ع��م..
ك��ان ح��ي��ث امل�ضتقبل، وب��داي��ة امل��ا���ض��ي ج��وه��رة
بت�ضريف وامل��م��ي��زة ال��ك��ب��رة احل��ظ��وة ل��ل��درع��ي��ة
الأم��ر الع�ضر، ملهم البي�ضاء، الأي���ادي �ضاحب
الدرعية، اإي ف��ورم��ول ل�ضباق �ضلمان ب��ن حممد
وال�ضتقبال احل��ف��اوة ح��ي��ث ال���ك���رام، و���ض��ي��وف��ه

والهتماماملبهجمنالقيادةالر�ضيدة.
تغير م��ن ون�ضاهده ن���راه مب��ا �ضعدنا حقيقة..
اإي"  ف�"فورمول العاملية. البطولة تلك يف كبر
عاملية �ضل�ضلة اأول ه��ي الكهربائية، لل�ضيارات
بالطاقة تعمل التي لل�ضيارات ال�ضوارع ل�ضباقات
عليه اطلعنا م��ا خ��ال وم��ن الكاملة، الكهربائية
مواجهة ه��ي الرئي�ضة البطولة ه��ذه اأه���داف م��ن
اأف�ضلمنخال املناخيوحتقيقم�ضتقبل التغررّ
ةيفجميعاأنحاء ال�ضباقبتطبيقمبادراتم�ضتمررّ
والقت�ضادية البيئية ال�ضتدامة جمال يف العامل
والجتماعية.وت�ضاهم"فورمولاإي" ب�ضكلكبر
املتجددة والطاقات اجلديدة التقنيات تطوير يف
مناف�ضات ك��ان��ت حيث الكهربائية. وال�����ض��ي��ارات
الدرعية يف 2023 الدرعية اإي فورمول �ضباق
املو�ضم اخلام�ضة،�ضمن للمرة وكانت التاريخية،
اإي فيافورمول اإيبيبي العامل لبطولة التا�ضع
وحقيقةمان�ضاهدهمنتكامليفاجلهودوتطور
ال�ضعودية، العربية اململكة يف امل��ج��الت كل يف
ومبات�ضمنهذاالتكاملمنفعالياتوحراك،ومبا
العامل واجهة اأدوارجتعلهايف من اململكة توؤديه
املتقدمح�ضاريًاوتنمويًا،لهوفخرواإجناز،وهذا
اأ�ضعدناوزاد�ضعادتناروؤية�ضيدي احلدثالكبر

ويلالعهدودعمهوت�ضريفه.
نتيجة جاء ال�ضعودية الريا�ضة تعي�ضه ما نعم.. 
ال���دع���مغ���رامل���ح���دودال����ذيي��ح��ظ��ىب���هال��ق��ط��اع
امللك ال�ضريفني احلرمني خ��ادم قبل من الريا�ضي
الأم��رحممد العهد وويل عبدالعزيز، بن �ضلمان
وهذا الله- حفظهما عبدالعزيز- بن �ضلمان بن
دافعلكلاملواهبال�ضعوديةللتميزومتثيلبادهم
خرمتثيل،وحمفزكذلكملزيدمنتطورالريا�ضة
وا�ضتمرارها،فكلمة�ضكرًالتكفيملنمكنال�ضباب
و���ض��اع��ده��م،وح���ولك��لالأح����اماإىلواق���عن��راه
للريا�ضيني، وحتفيزه العهد ويل فدعم ونعي�ضه.
الوطن راية لرفع امل�ضتحيل؛ فعل اأجله من يجب
خفاقةيفكلاملحافلالريا�ضيةالدولية.واجلميع

ب�ضوتواحد:�ضكرًاقيادتنا.

نبض 

  غدير عبداهلل الطيار 

ابتهاج الدرعية 
بولي العهد

االتحاد يصعق الطائي.. والفيحاء يتخطى الوحدة

الدرعية التاريخية تشهد "نزال الحقيقة" للمالكمة 26 فبراير 2023م

الهالل يواصل مطاردة النصر ونقطة قد تحسم اللقب

في ختام الجولة 15 من دوري روشن..

قبل جولة من ختام دوري السيدات..

جدة – هالل سلمان
ي�ضهدالدورياملمتازلكرةالقدملل�ضيداتتناف�ًضاقوًيابني
قطبيالريا�ضالن�ضروالهالحتىاآخرجولة،حيثوا�ضل
3-6 الأهلي على بفوزه الن�ضر للمت�ضدر مطاردته الهال
ال�ضباب تغلب فيما الأخ��رة، قبل ال�ضبت،يفاجلولة اأم�ض

ب�ضعوبة0-1علىاليمامة.
الدين ن��ور ���ض��وخ��ان العراقية ال��ه��ال اأه����داف �ضجلت
الك�ضتي، ال�����ض��ام��ري)ه��دف��ني(ودمي���ا )ه��دف��ني(،وع��ب��ر
�ضجلت التي حمدان حورية من عك�ضي لهدف بالإ�ضافة
باخلطاأهدًفالاأهلي،فيماجاءالهدفانالآخرانبوا�ضطة

املغربيةابت�ضامجرايدي.
نقطة بفارق نقطة 31 اإىل الهال ر�ضيد الفوز ورف��ع
13 عند الأه��ل��ي ر�ضيد توقف فيما الن�ضر، عن وحيدة

نقطةيفاملركزال�ضاد�ض.
الوحيد الهدف ع��ادل داليا �ضجلت ال�ضباب م��ب��اراة ويف
الثالث، للمركز بها نقطة�ضعدت 23 فريقها لي�ضبحر�ضيد

فيماتوقفر�ضيداليمامةعند21نقطة.
ال�ضبت الأخ���رة اجل��ول��ة يف ال���دوري بطولة و�ضتح�ضم
املقبل،حيثيحتاجالن�ضرللفوزعلىاليمامةليتوجباللقب،

وينتظرالهالتعرثه�ضريطةفوزهعلىالحتاد.

متابعة - محمود العوضي
�ضعقفريقالحتادم�ضيفهالطائيبهدفقاتل،
حائل، يف ال�ضبت اأم�ض جمعهما ال��ذي اللقاء يف
�ضمنمناف�ضاتاجلولة15مندوريرو�ضن.

�ضجلهدفاللقاءالوحيدلعبالحتادكورنادو

يفالدقيقة4+90منعمراللقاء.
34 اإىل ر�ضيده الحت��اد فريق رفع الفوز بهذا
نقطة؛يفاملركزالثالثيفجدولالرتتيببفارق
الأهدافعنالن�ضراملت�ضدر،وال�ضبابالو�ضيف،
فيماجتمدر�ضيدالطائيعند18نقطةيفاملركز

العا�ضر.ويفلقاءاآخر،ح�ضدفريقالفيحاءثاث
نقاطثمينةبعدفوزهعلى�ضيفهالوحدةبثنائية

مقابلل�ضيء.
فيكتور طريق ع��ن للفيحاء الأول ال��ه��دف ج��اء
�ضلطان ي�ضيف اأن قبل  47، الدقيقة يف بويز

عمر م��ن 62 الدقيقة يف ال��ث��اين ال��ه��دف مند�ض
18 اإىل ر�ضيده الفيحاء لرفع الثاين؛ ال�ضوط
املركزاحلاديع�ضر،بينماجتمدر�ضيد نقطةيف

الوحدةعند15نقطةباملركزالثالثع�ضر.

 الرياض - هاني البشر
للماكمة، احلقيقة ن��زال اإق��ام��ة ع��ن الريا�ضة وزارة اأعلنت
"حلبة على �ضيقام ال��ذي 2023م، فرباير 26 الأح��د ي��وم يف
بول"، "جيك الأم��ري��ك��ي امل��اك��م��ني؛ ب��ني وي��ج��م��ع الدرعية"،
وزارة تنظمه ح��دث يف ف��ي��وري، تومي الربيطاين ومناف�ضه
وبالتعاون للماكمة، ال�ضعودي الحت���اد ب��اإ���ض��راف الريا�ضة،
مو�ضم فعاليات �ضمن وذل��ك للرتفيه، املهارة حت��دي �ضركة مع

الدرعيةبن�ضختهالثانية.
التوا�ضل و�ضائل �ضخ�ضيات اأ�ضهر من بول جيك املاكم ويعد
منخمتلف ال�ضباب فئة كبرةيف ب�ضعبية ويحظى الجتماعي،
اأنحاءالعامل،فيمايعترباملاكمتوميفيورياأحدجنومتلفزيون
الواقع،وهو�ضقيقبطلاملاكمةللوزنالثقيلتاي�ضونفيوري.
وبهذهاملنا�ضبة،اأكدرئي�ضالحتادال�ضعوديللماكمةعبدالله
احلربي،اأنا�ضت�ضافةهذااحلدثاملميز،ياأتيامتدادًاللدعمغر

الر�ضيدة القيادة من الريا�ضي القطاع به يحظى الذي املحدود
مبتابعة العاملية، ريادتها ريا�ضتنا لتوا�ضل الله"، "حفظها
م�ضتمرةمنقبل�ضمووزيرالريا�ضةالأمرعبدالعزيزبنتركي
تطور من ال�ضعودية املاكمة لعبة ت�ضهده مبا منوًها الفي�ضل،

مميزخالالفرتةالقريبةاملا�ضية.
�ضعود، اآل العزيز عبد بن خالد الأمر �ضمو اأعرب جانبه، من
حما�ضه عن للرتفيه، املهارة حتدي �ضركة اإدارة جمل�ض رئي�ض
اأنيجذبالكثرمناجلماهر الكبرلإقامةالنزالالذييتوقع
مواقع يف وا�ضعة �ضهرة من املاكمان ميلكه ملا نظًرا ال�ضابة،
الأنظار �ضي�ضهميفجذب اللقاء اأن مبيًنا الجتماعي، التوا�ضل
جمدًدانحوالأحداثالريا�ضيةالعامليةاملقامةعلىاأر�ضاململكة".
ويعدهذاالنزالهوالثالثالذيت�ضت�ضيفهاململكةيفريا�ضة
اأنتونتي ال��ربي��ط��اين ب��ني ال��ن��زالت اأول ك��ان حيث امل��اك��م��ة،
بطولة ل��ق��ب ع��ل��ى روي���ز اآن����دي املك�ضيكي ومناف�ضه ج��و���ض��وا

الدرعية حلبة على 2019 عام للماكمة، الثقيل للوزن العامل
التاريخية،ثماأقيمنزالالبحرالأحمريفجدة،بنيالربيطاين
اأنتوينجو�ضواوالأوكرايناألك�ضاندراأو�ضيكيفالعاماملا�ضي
2022م،يفحدثنيتاريخينيخطفااأنظاراجلماهروو�ضائل

الإعامالدولية،وحمبياملاكمةيفاأنحاءالعاملكافة.
اآخر لقاًء الدرعية ميدان حلبة ت�ضهد النزال، لهذا وبالإ�ضافة
علىلقببطولةجمل�ضاملاكمةالعامليلوزنالكروزر،بنيبطل
العاملاحلايلالكونغويلاإيلونغاماكابو،وحاملاللقبال�ضابق

املاكمال�ضويدي"بادوجاك" امللقبب�"ذاريرب".
امل�ضتمرة امل�ضاعي مع النزال،متا�ضًيا لهذا ال�ضت�ضافة وتاأتي
الفعاليات ع��امل��ي��ةلح��ت�����ض��ان ك��وج��ه��ة امل��م��ل��ك��ة م��ك��ان��ة ل��ت��ع��زي��ز
الوطني، القت�ضاد من��و يف ي�ضهم مب��ا العاملية، وال��ب��ط��ولت
وي�ضاعديففتحاآفاقجديدةللريا�ضةوالريا�ضيني،متا�ضًيامع

م�ضتهدفاتروؤيةاململكة2030وبرنامججودةاحلياة.

تجمع بين األمريكي جيك بول ومنافسه البريطاني تومي فيوري..
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أقصى الوداد المستضيف وبلغ نصف نهائي مونديال األندية..

ركالت الترجيح تقود" الزعيم" لمواجهة فالمنغو

متابعة - هالل سلمان
النهائي  ن�صف  ال���دور  اإىل  ال��ه��ال  ف��ري��ق  ت��اأه��ل 
الرتجيح  بركات  فوزه  بعد  لاأندية  العامل  لكاأ�س 
بنتيجة  البطولة،  م�صت�صيف  املغربي  الوداد  على 
على  اأم�س  م�صاء  جمعهما  الذي  اللقاء  يف   )3-5(
انتهى  حيث  ال��رب��اط؛  يف  عبدالله  م��والي  ملعب 
 ،1-1 بالتعادل  واالإ�صافيان  االأ�صليان  ال�صوطان 

لي�صرب موعًدا مع فامنغو الربازيلي.

بداأ الوداد املباراة ب�صغط كبري على مرمى الهال 
امل��درج��ات،  يف  الغفري  اجلماهريي  الدعم  م�صتغًا 
وبعد ربع �صاعة اأخذ الهال ا�صتحوذ على الكرة يف 
مرمى  على  خطورة  دون  من  لكن  امللعب  منت�صف 

اأ�صحاب االأر�س.
ال����وداد يف ت�صجيل  ال��ث��اين، جن��ح  ال�����ص��وط  ويف 
الدقيقة  يف  العملود  اأي��وب  طريق  عن  التقدم  هدف 
52، وبعد الهدف حاول الهال ال�صغط على مرمى 

الوداد الذي تراجع للدفاع عن تقدمه ب�صكل مكثف، 
الدو�صري  ���ص��امل  ب��خ��روج  تغيريين  دي���از  واأج���رى 
واإيغالو واإ�صراك كارييو و�صالح ال�صهري، ليتح�صن 
االأداء كثرًيا، ثم اأخرج مي�صايل واأ�صرك مكانه فييتو، 
ومن توغل ل�صعود عبداحلميد عك�س الكرة لت�صطدم 
جزاء،  ركلة  احلكم  واحت�صب  الله  عطية  يحيى  بيد 
كما طرد العب الوداد يحيى جربان العرتا�صه على 
قراره، وجنح حممد كنو يف ت�صجيل هدف التعادل 

ال��ه��ال  90، وح����اول  ال��دق��ي��ق��ة  م��ن اجل��زائ��ي��ة يف 
اأ�صحاب  �صفوف  يف  ال��ع��ددي  النق�س  ا�صتغال 
ليلجاأ   1-1 بالتعادل  انتهت  امل��ب��اراة  لكن  االأر����س 

الفريقان ل�صوطني اإ�صافيني.
للهال ماريغا وفييتو وال�صهري واحلمدان  �صجل 
ثم  الله  عطية  ل��ل��وداد  ركلة  اأول  واأه���در  واجل��وي��ر، 
الهال  ليتاأهل  وال��داودي،  واأوناجم  العملود  �صجل 

للدور ن�صف النهائي ملاقاة فامنجو الربازيلي.

متابعة- محمود العوضي
تاأهل فريق االأهلي اإىل الدور قبل النهائي من بطولة كاأ�س العامل لاأندية لكرة القدم املقامة يف املغرب، وذلك 
عقب فوزه على �صياتل �صاوندرز االأمريكي 1 / 0، يف اللقاء الذي جمع الفريقني م�صاء اأم�س على ملعب" ابن 

بطوطة" يف مدينة طنجة املغربية اأمام 60 األف متفرج.
�صجل حممد جمدي اأف�صة هدف املباراة الوحيد لاأهلي يف الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

قبل  الدور  اأوروب��ا يف  بطل  مدريد  ريال  االإ�صباين  العماق  مع  نارًيا  االأهلي موعًدا  النتيجة �صرب  وبتلك 
النهائي يف العا�صرة من م�صاء يوم االأربعاء املقبل.

 تخطى سياتل ساوندرز األمريكي في الدور الثاني..

 األهلي يواجه ريال مدريد
في نصف نهائي مونديال األندية
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 المكسيكي آنسر يواصل الصدارة ويقترب من اللقب

أمير حائل يتوج العطية بطاًل لرالي حائل الدولي 2023 

البالد - جدة
�صدارة  على  املحافظة  من  اآن�صر  اأبراهام  املك�صيكي  الالعب  متكن   
�صندوق  م��ن  املقدمة  للجولف  ال��دول��ي��ة  ال�صعودية  بطولة  ترتيب 
ختام  مع  املعدل،  حتت  �صربة   17 بت�صجيله  العامة،  اال�صتثمارات 
يف  جنحوا  العبًا   71 مب�صاركة  انطلق  ال��ذي  الثالث  اليوم  اأح��داث 
امل�صري  �صمنهم  من  وك��ان  البطولة،  من  النهائية  للمرحلة  التاأهل 

عي�صى اأبو العال واملغربي مهدي فاكوري.
الرتتيب يف ملعب  مناف�صة قوية على �صدارة  الثالث  اليوم  و�صهد 
اآن�صر  بني  االقت�صادية،  عبدالله  امللك  مبدينة  غرينز  روي��ال  ون��ادي 
واالأمريكي كامريون يونغ الذي حافظ على مركزه الثاين بت�صجيله 
مواطنه  من  كل  اأمام  �صربات   5 وبفارق  املعدل،  حتت  �صربة   15
لوكا�س  واالأ�صرتايل  كايوكاجنانا  �صادوم  والتايلندي  وولف  ماثيو 
هريبريت اأ�صحاب املركز الثالث بت�صجيلهم 10 �صربات حتت املعدل.
�صعيد  واأن��ا  يل،  بالن�صبة  ممتازة  اأخ��رى  جولة  "كانت  اآن�صر:  وقال 
بعدم اإ�صاعتي الأي كرة طوال مناف�صات اليوم الثالث. وكان هذا هديف 

ا  خ�صو�صً االأه��م  االأم��ر  وهو  ذلك  يف  وجنحت  اليوم،  لهذا  الرئي�صي 
وب�صوؤاله  ال�صديدة".  ورياحه  غرينز  كرويال  ملعب  يف  تعلب  حينما 
عن ا�صرتاتيجيته ملناف�صات االأحد، قال: "من الوا�صح باأين اأقوم بعمل 
لن  التوايل،  على  الثالث  لليوم  الرتتيب  �صدارة  يف  لتواجدي  جيد 
اأقوم بتغيري ا�صرتاتيجيتي يف اليوم االأخري، �صاأقوم مبوا�صلة اللعب 

بنف�س الطريقة وحماولة تقدمي اأف�صل م�صتوى ممكن حتى النهاية".
جدير بالذكر اأن بطولة ال�صعودية الدولية كانت قد ان�صمت للجولة 
2023م  ن�صخة  و�صتكون  ج��دي��دة،  ���ص��راك��ة  م��ن  ك��ج��زء  االآ���ص��ي��وي��ة 
اأ�صهر  من  جمموعة  ح�صول  �صهد  ال��ذي  تاريخها  يف  اخلام�صة  هي 
الذي  جون�صون  دا�صنت  االأمريكي  مثل  لقبها  على  العامليني  الالعبني 
فاز يف ن�صختي عام 2019م و2021م، واالإيرلندي ال�صمايل غرامي 
ماكداويل الذي فاز بن�صخة 2020م. واالأمريكي هارولد فارنر حامل 

اللقب.
املتوج  البطل  ومعرفة  االأح���د،  ال��ي��وم  اللقب  ح�صم  و�صيتم 
 5 البالغ  البطولة  جوائز  جمموع  من  ح�صة  وب��اأك��ر  باللقب 

في ثالث أيام بطولة السعودية الدولية للجولف..

البالد - حائل
عبدالعزيز  االأم��ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  توج 
بن �صعد بن عبدالعزيز اأمري منطقة حائل رئي�س 
هيئة تطوير املنطقة رئي�س اللجنة العليا املنظمة 
املت�صابق   2023 ال��دويل  تويوتا  حائل  ل��رايل 
القطري نا�صر العطية بلقب الرايل يف ن�صخته ال� 
2023م  ّثل اجلولة االأوىل ملو�صم  19، الذي يمُ
كنرتي"  كرو�س  "باخا  لراليات  العامل  كاأ�س  من 
واجل��ول��ة  "فيا"،  ل��ل�����ص��ي��ارات  ال����دويل  ل��الحت��اد 
"باخا"  االأو���ص��ط  ال�صرق  ك��اأ���س  م��ن  االفتتاحية 
واجلولة  لل�صيارات،  ال���دويل  ل��الحت��اد  التابعة 
االفتتاحية من بطولة ال�صعودية تويوتا للراليات 
العامل  كاأ�س  من  االأوىل  واجلولة  ال�صحراوية، 
لراليات "باخا كرو�س كنرتي" للدراجات النارية 
التابعة لالحتاد الدويل، بتنظيم وزارة الريا�صة 
واالحتاد  حائل  منطقة  تطوير  هيئة  مع  بتعاون 

ال�صعودي لل�صيارات والدّراجات النارية.
بهذه  اأقيم  ال��ذي  للحفل  رعايته  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بح�صور   اأم�����س،  بحائل  امل��غ��واة  مبركز  املنا�صبة 
االحتاد  رئي�س  الفي�صل  �صلطان  بن  خالد  االأم��ري 
ال�صعودي لل�صيارات والدراجات النارية، واالأمري 

اأمري  نائب  عبدالعزيز  بن  مقرن  بن  فهد  بن  في�صل 
منطقة حائل نائب رئي�س هيئة تطوير املنطقة.

ورفع االأمري خالد بن �صلطان العبدالله الفي�صل 
ول�صمو  ال��ل��ه-  -اأي��ده��ا  الر�صيدة  للقيادة  �صكره 
امل�صتمر  وال��دع��م  ال��رع��اي��ة  على  ال��ري��ا���ص��ة  وزي���ر 
عبدالعزيز  االأمري  بجهود  م�صيدًا  اململكة،  لريا�صة 
وتعاونهما  دعمهما  على  نائبه  و�صمو  �صعد  ب��ن 
2023، موؤكدًا  الإقامة رايل حائل تويوتا الدويل 
كاأ�س  اإحدى جوالت  العام،  جناح رايل حائل هذا 

وبطولة  الباها  لراليات  كانرتي  للكرو�س  العامل 
االأوىل  واجل��ول��ة  ل��ل��رال��ي��ات  ت��وي��وت��ا  ال�صعودية 
الكرو�س  ل��رال��ي��ات  االأو���ص��ط  ال�����ص��رق  بطولة  م��ن 
كانرتي – باها، م�صيدًا بتعاون اجلهات احلكومية 
الريا�صة  ب��وزارة  املتمثلة  والتطوعية،  واالأهلية 
االإدارات  وخمتلف  حائل  منطقة  تطوير  وهيئة 
ال�صلة، وجميع اجلهات  ذات  واجلهات احلكومية 

الر�صمية امل�صاركة يف رايل حائل.
بعد ذلك �صاهد �صموه واحل�صور عر�صا مرئيًا 
ال��رايل  م�صارات  يف  املت�صابقني  مناف�صات  م��ن 

مبنطقة حائل.
بعدها توج �صموه املت�صابقني اأبطال رايل حائل 
مقدمتهم  2023، حيث جاء يف  الدويل  تويوتا 
ال�صائق القطري نا�صر العطية يف فئة ال�صيارات، 
املت�صابق  ح��ق��ق  ال��ن��اري��ة  ال���دّراج���ات  ف��ئ��ة  ويف 
يف  اأما  االأول،  املركز  البلو�صي  حممد  االإماراتي 
باعية العجالت "كوادز"  فئة الدّراجات النارية رمُ
هيثم  ال�صعودي  املت�صابق  االأول  املركز  فحقق 
اأحمد  ال�صعودي  املت�صابق  حقق  كما  التويجري، 
ال�صقاوي املركز االأول يف فئة "تي 2"، فيما حقق 

يف  االأول  املركز  اليعي�س  عبدالعزيز  املت�صابق 
الرتتيب الوطني.

كاأ�س  يف  لل�صائقني  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  يف  اأم���ا 
من  الق�صرية  ال�����ص��ح��راوي��ة  ل��ل��رال��ي��ات  ال��ع��امل 
3" فحقق  "تي  فئة  لل�صيارات  ال��دويل  االحت��اد 
املركز املت�صابق ال�صعودي �صالح ال�صيف، ويف 
ال�صحراوية  باملركبات  اخلا�س   "4 "تي  فئة 
ب��اون��اف��ارو  االإ���ص��ب��اين  ال�صائق  حقق  اخلفيفة 

الفوز بلقب هذه الفئة.
حائل  منطقة  اأم��ري  �صمو  رفع  احلفل  ختام  ويف 

ال�صكر للقيادة الر�صيد - اأيدها الله- على االهتمام 
وتطور  رف��ع��ة  لتحقيق  ال�صخي  وال��دع��م  الكبري 

الوطن واملواطن واإبراز اإمكانياته.
وقال �صموه: "ن�صعد يف اختتام اجلولة ب�صالمة 
التي  كبرية،  حما�صية  جولة  يف  امل�صاركني  جميع 
م�صتوى  فيها  يكون  ال��ذي  اجل��والت  اأه��م  من  تعد 
املت�صابقني،  ملجمل  بالن�صبة  ج��دًا  ع��ايل  التحدي 
م�����ص��ريًا اإىل اأن���ه���ا م��رح��ل��ة ه��ام��ة و���ص��ع��ب��ة وم��ن 
جوالت  �صمن  له  يكون  ع��ايل  بر�صيد  يتجاوزها 

العامل فر�صة اأكر".
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زيارة أندلسية لبرشلونة.. والريال يواجه مايوركا
البالد – جدة

ي�شتقبل بر�شلونة ز�ئره �لأندل�شي �إ�شبيلية 
مناف�شات  �شمن  �ل��ي��وم،  م�شاء  عالية  بثقة 
�ملرحلة �ل� 20 من �لدوري �لإ�شباين، �لأوىل 
�ل�شد�رة  على  يرتبع  �إذ  �لإي����اب؛  دور  م��ن 
ن��ق��اط ع��ن غرميه   5 ب��ف��ارق  ن��ق��ط��ة،   50 ب��� 
�لتقليدي ريال مدريد حامل �للقب �لذي يحّل 

�شيفًا على ريال مايوركا �لعا�شر. 
فيها  ي�شل  �ل��ت��ي  �خل��ام�����ش��ة  �مل���رة  وه���ذه 
هذه  يف  �لنقاط  من  �لكّم  هذ�  �إىل  بر�شلونة 
�مل��رح��ل��ة م��ن �مل��و���ش��م، ويف �مل����ر�ت �لأرب���ع 

�ل�شابقة �أنهى مو�شمه متّوجًا بلقب �لليغا. 
ت�شايف  �مل��درب  ت�شكيلة  مز�يا  �أب��رز  ولعّل 
��شتقبل  �لذي  دفاعه  خط  �شالبة  هرنانديز، 
جول  �لفرن�شي  ق��دوم  مع  فقط  �أه���د�ف   7
كري�شتن�شن،  �أندريا�س  و�لدمناركي  كوندي 

مقابل 16 لريال مدريد.
مارك-�أندري  �لأمل��اين  �حلار�س  عاد  وفيما 
ينفرد  �ل�شابقة،  م�شتوياته  �إىل  �شتيغن  تري 
ب��ر���ش��ل��ون��ة ب����اأق����وى دف�����اع يف �ل��ب��ط��ولت 

�لأوروبية �خلم�س �لكربى. 

�أ���ش��و�أ  �أح���د  �إ�شبيلية  ي��ق��ّدم  ل��ذل��ك،  خ��الف��ًا 
م��و����ش��م��ه م��ن��ذ ف���رتة، رغ���م �ل�����ش��ح��وة �لتي 
�لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �مل����درب  م��ع  �أخ�����ريً�  يعي�شها 

خورخي �شامباويل. 

 4 �آخ��ر  م��ر�ت يف   3 �لأندل�شي  �لفريق  فاز 
مباريات، لكنه ل يز�ل قابعًا يف �ملركز �ل� 13، 
نظرً� لفوزه مرتني فقط يف �أول 15 مبار�ة. 

و�شيفتقد �لبار�شا �جلناح �لفرن�شي �مل�شاب 

��شتعاد خدمات هد�فه  لكنه  عثمان دميبيلي، 
�لبولندي روبرت ليفاندوف�شكي، �لذي �شّجل 
�شد  �ل���دوري  يف  �ملو�شم  ه��ذ�   14 �ل���  هدفه 
بيتي�س، ليعّزز ر�شيده يف �شد�رة �لهد�فني. 

مهاجمه  على  �إ�شبيلية  يعّول  �ملقابل،  يف 
�مل��ت��األ��ق ح��ال��ي��ًا �مل��غ��رب��ي �ل����دويل يو�شف 
�ل��ن�����ش��ريي، ���ش��اح��ب ه��دف��ني يف �ل��ف��وز 
�إلت�شي متذيل �لرتتيب  �لأخري على �شيفه 
�آخر  3-0، منهيًا �شيامه عن �لتهديف يف 

مبار�ة.   15

 ريال مدريد يرتب�ص يف الو�صافة
تقلي�س  على  ق���ادرً�  م��دري��د  ري���ال  �شيكون 
مبار�ة  من  �شاعات  قبل  نقطتني  �إىل  �لفارق 
بر�شلونة، عندما يحّل على ريال مايوركا بعد 

�أن هزمه ب�شهولة ذهابًا 1-4. 
بفوز  �مل��ب��ار�ة  ل��ه��ذه  ج��ي��دً�  �ل��ري��ال  ��شتعّد 
�خلمي�س،   0-2 فالن�شيا  �شيفه  على  �شريح 
�أ�شين�شيو،  ماركو  من  ��شتعر��شيني  بهدفني 

و�لرب�زيلي فيني�شيو�س جونيور. 
�لفرن�شي  مهاجمه  خ�شر  �مللكي  �لفريق  لكن 
�ملخ�شرم كرمي بنزمية، �شاحب �لكرة �لذهبية 
لإ�شابة  تعر�شه  بعد  �مل��ا���ش��ي،  �مل��و���ش��م  يف 
على  �للعب  من  حترمه  لن  فخذه  يف  ب�شيطة 
�لرب�زيلي  �ملد�فع  زميله  عك�س  على  �لأرج��ح، 

�إيدر ميليتاو �لغائب عن رحلة مايوركا.

السيتي يالقي توتنهام 
بذكرى ثنائية محرز

البالد – جدة
توتنهام  وم�شيفه  �شيتي  مان�ش�شرت  قمة  ت��ربز 
م�����ش��اء �ل��ي��وم يف �مل��رح��ل��ة �ل���� 22 م��ن �ل����دوري 

�لإجنليزي.
وتغّلب �شيتي على "�شبريز" بنتيجة )4-2( منذ 
مبار�ة  يف  "�لحتاد"  ملعب  على  فقط  �أ�شبوعني 
�جلز�ئري  بثنائية  �ل�شابعة،  �ملرحلة  من  موؤجلة 
ولفرهامبتون  ُي�شقط  �أن  ق��ب��ل  حم���رز،  ري��ا���س 
�لرنويجي  �ل��دوري،  "هاتريك" لهد�ف  ب�   )0-3(
�إيرلينغ هالند )25 هدفًا(، لريفع ر�شيده �إىل 45 

نقطة، بفارق 5 نفاط عن �ملت�شدر �آر�شنال. 
ويغيب عن توتنهام �لذي عاد يف �ملرحلة �ملا�شية 
�إىل �لنت�شار�ت بعد خ�شارتني تو�ليًا يف �لدوري 
�أنتونيو  �لإيطايل  مدربه  و�شيتي(،  �آر�شنال  )�شد 
لإز�ل���ة  جل��ر�ح��ة  �لأرب��ع��اء  خ�شوعه  بعد  كونتي 

�ملر�رة.
 36 بر�شيد  �خلام�س  �مل��رك��ز  توتنهام  ويحتل 
مان�ش�شرت  م��ن  ك��ل  ع��ن  ن��ق��اط   3 ُب��ع��د  على  نقطة، 
�شربا  �للذين  �لثالث  ونيوكا�شل  �لر�بع  يونايتد 
موعدً� يف نهائي كاأ�س �لر�بطة على ملعب وميبلي 

يف 26 فرب�ير �جلاري.

ديربي الغضب يعود.. وميالن ينشد الثأر
البالد – جدة

�جلار  �أم��ام  �لديربي  مو�جهة  �إىل  �للقب  حامل  ميالن  يدخل 
�لإيطايل، وهو متاأخر  �ل��دوري  21 من  �ل�  �ملرحلة  �إنرت، �شمن 
بفارق كبري يف معركة �حلفاظ عن لقبه، ووجوده حتى �للحظة 

خارج �ملر�كز �ملوؤهلة �إىل دوري �أبطال �أوروبا �ملو�شم �ملقبل.
عن  كاملة  نقطة   15 بفارق  يتاأّخر  "رو�شونريي"  وب��ات 
�لأربعة  خ��ارج  مركزً�  يحتل  كما  �لرتتيب،  مت�شدر  نابويل 
�حلايل  مدربه  حقبة  يف  م�شبوق  غري  موقف  وهو  �لأو�ئ��ل، 
�أتالنتا  �أم��ام  �لقا�شية  خ�شارته  منذ  وذل��ك  بيويل،  �شتيفانو 
بخما�شية نظيفة عام 2019م �لتي كادت تطيح به من مركزه 

مل�شلحة �لأملاين ر�لف ر�نغنيك.
وفاز فريق بيويل مببار�ة و�حدة من �أ�شل 7 يف يناير �ملا�شي 
يف كل �مل�شابقات، لتتعمق �لفجوة �لتي كانت تف�شله عن نابويل 
من 5 نقاط �إىل 15، كما خرج من كاأ�س �إيطاليا على يد تورينو، 

وخ�شر كاأ�س �ل�شوبر �أمام �إنرت يف �لريا�س.
يف  �لأوىل  �ل�شوبر،  يف  "نري�تزوري"  �أم��ام  �خل�شارة  كانت 
�أمام  مدّويتان  هزميتان  تلتها  �إذ  قا�شية،  هز�ئم   3 من  �شل�شلة 
�ملا�شي  �لأ�شبوع   2-5 �ملغمور  �شا�شولو  و�أم��ام   0-4 لت�شيو 

يف "�شان �شريو".
ورغم نك�شة ميالن، ل يز�ل �إنرت يتقدم عليه بفارق نقطتني 

فح�شب، و�شط تقارب �شديد بني 5 فرق ل يف�شل بينها �شوى 
3 نقاط، مما ي�شري �إىل �شباق مثري للغاية على �ملقاعد �لثالثة 
�نهيار  ح��ال  يف  �إل  �لأب��ط��ال،  دوري  �إىل  �ملوؤهلة  �لأخ���رى 

مفاجئ لنابويل.
�ملركز  و�شاحب  �ملتعرث  �شبيت�شيا  على  �شيفًا  نابويل  ويحل 
و�شعيه  �لقوية  عرو�شه  مو��شلة  يف  �آماًل  �أي�شًا،  �لليلة   17 �ل� 

�مل�شتمر ل�شمان لقبه �لأول يف "�شريي �أ" منذ �لعام 1990م.
حتقيقه  مع  �ملو�شم،  هذ�  ر�ئعًا  �أد�ء  �جلنوبي  �لفريق  ويقّدم 
�إنرت  �أمام  يتيمة  خل�شارة  وتعر�شه  مبار�ة،   20 من  فوزً�   17

)0-1( يف �ملرحلة �ل� 16.
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مثلجات بطعم الدم للحيوانات
ريو دي جانريو ــ وكاالت

موجات  يف  يعي�ش  ال�شمايل  الكرة  ن�شف  اأن  رغم   
الن�شف  يف  الربازيل  اأن  غري  وال�شقيع،  الربد  من 
ال�شيف  يــفــر�ــش  االأر�ــــــش حــيــث  مـــن  ــوبــي  اجلــن
حيث  ال�شاخن،  الطق�ش  اأتــون  يف  تعي�ش  ح�شوره 
اإىل  و�شلت درجــات احلــرارة يف ريو دي جانريو 
بــاالآونــة  االأيــــام  بع�ش  يف  مئوية  درجـــة  خم�شني 
مياه  اال�شرتخاء يف  اإىل  ال�شكان  دفع  ما  االأخــرية، 
احليوانات  حديقة  قدمت  بينما  االأطل�شي،  املحيط 

يف املدينة ِخيارًا "َغِريبًا" ملواجهة احلر.
باملدينة  احليوانات  حديقة  على  القائمون  وجلــاأ 
واللحوم  الــدجــاج  بنكهات  كرمي"  "اآي�ش  لتقدمي 

املفرومة ودم االأبقار.
ــًا عــلــى هـــذه املـــبـــادرة، قــالــت مــاريــنــا  ــق ــي ــِل ــْع َوَت
احليوانات  حديقة  يف  االأحياء  عاملة  موراي�ش، 
برناجمنا  مــن  جــزء  "هذا  جــانــريو،  دي  بــريــو 
لت�شمني  االأن�شطة  من  الكثري  لدينا  للرفاهية. 

�شيء خمتلف يف روتينهم".
بالفواكه  املثلجات  "نقدم  مــورايــ�ــش:  واأ�ــشــافــت 
مبذاقها احللو واألوانها املبهجة. وميكن للحيوانات 
اللفت  تــتــذوق  اأن  االأعــ�ــشــاب  عــلــى  تــتــغــذى  الــتــي 

واليقطني واجلزر".
تاأخذ  والتي  للحيوانات،  الراحة  املثلجات  وجتلب 
التغذية هذه متثل  اأن طقو�ش  اأكلها، كما  وقتها يف 

َم�ْشَهدًا َجِديدًا ِللزاِئِريَن.

نفوق الباندا "السعيد"

اكتساب دخل ومهارة
ــــــرز مـــهـــرجـــان الــكــلــيــجــا  اأب
بربيدة،  النخلة  مبركز  املقام 
واالإنــتــاج  احلــر  العمل  اأهمية 
االأ�ـــشـــري، وقــيــمــة الــعــمــل يف 
حتــقــيــق اال�ــشــتــقــالــيــة ومنــو 
التوا�شل  وحتقيق  ــدخــل،  ال

بني االأ�شر واملجتمع.
و�ــشــارك يف املــهــرجــان الــذي 
نــظــمــتــه الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة 
 200 مــــن  اأكــــــر  ــم،  ــي ــقــ�ــش ــال ب
ـــرة مــنــتــجــة، لــتــوفــري جــزء  اأ�ـــش
مــن احــتــيــاجــاتــهــا اخلــا�ــشــة من 
خـــال االعــتــمــاد عــلــى املــهــارات 
االأكات  اإنتاج  يف  متلكها،  التي 
اأنــواعــهــا،  مبختلف  ال�شعبية 
الدخل  الكت�شاب  م�شدرًا  كونها 
واملهارة، كما اأنها متنح الفر�شة 
للمراأة بالعمل من املنزل وتوفري 

فر�شة عمل مثالية وجمزية.

 وا�شنطن ـ وكاالت
ــبــانــدا مــن االأحـــيـــاء الــفــطــريــة الـــنـــادرة،  يــعــد دب ال
ذكر  نفوق  اأمــ�ــش  ممفي�ش  حــيــوان  حديقة  واأعلنت 
املتحدثة  ر�شالة  يف  وجــاء  يل.  يل  العماق  الباندا 
بالربيد  وين�ش�شرت،  ريبيكا  احليوان،  حديقة  با�شم 
يوليو   18 يف  املولود  الباندا  ذكــر  اأن  االإلــكــرتوين 
1998م، نفق، واأن �شبب الوفاة مل يتحدد بعد الأن 

التحقيق الطبي ما زال جاِريًا.
واأ�شاف البيان معنى ا�شم يل يل هو "�شعيد �شعيد"، 
دب  يل  يل  كان  متامًا.  �شخ�شيته  يعك�ش  ا�شم  وهو 
�شعيد يحب التهام بالتفاح، واال�شرتخاء وهو يغطي 
احليوان  كان  كما  حديثًا.  املقطع  باخليزران  نف�شه 

املف�شل لدى كل من عملوا معه على مر ال�شنني.
عام  منذ  احلــيــوان  حديقة  يف  موجود  يل  يل  كــان 
ال�شني  اإىل  يعود  اأن  املتوقع  من  وكان  2003م، 
قــريــبــا مــع اأنــثــى الــبــانــدا يــا يــا حــيــث انــتــهــت مــدة 
ال�شينية  اجلمعية  مــع  اتــفــاق  مبوجب  اقــرتا�ــشــه 

حلدائق احليوان.
يف  العماقة  للباندا  املتوقع  العمر  متو�شط    يبلغ 
اأن  ميكن  االأ�شر  يف  لكنها  عامًا،   15 حــوايل  الربية 

تعي�ش حتى عمر 38 عامًا.
الربية  يف  عليها  احلفاظ  جهود  من  عقود  واأنــقــذت 
العماقة من  الــبــانــدا  االأ�ــشــر  اأحــوالــهــا يف  ودرا�ــشــة 
اأقــل من  اأعــدادهــا من  زيــادة  اإىل  اأدى  ما  االنقرا�ش، 
1000 اإىل اأكر من 1800 يف الربية واالأ�شر معًا.

اإلنتربول يطارد معلمة سنغافورية 
�شنغافورة ــ وكاالت

البو�شلة  فاإن  االإنرتبول،  كلمة  الذهن  اإىل  تتداعى  حينما 
اأَْو  قاِتًا  يكون  قد  عتيد  جمرم  �شورة  اإىل  فورًا،  تتجه، 
�شاِرقًا لبنك اأو حمتال مبايني الدوالرات، ولكن لن يتبادر 

اإىل الذهن �شورة مديرة مدر�شة يف منت�شف عمرها.
مطلوبة  اأ�شبحت  هذه  املدر�شة  مديرة  اأن  احلقيقة  لكن 
ت�شمن  حمراء  مذكرة  اإ�شدار  مع  العامل،  م�شتوى  على 
ا�شمها، قبل اأيام، من جانب ال�شرطة الدولية "االإنرتبول" 

التي ت�شهل التعاون بني اأجهزة ال�شرطة يف 194 دولة 
حول العامل.

57 عامًا فرت من �شنغافورة بعد  وُيعتقد اأن بو يوان ين 
امتحان �شنوي وطني يف  اأثناء  اأدارت عملية غ�ش يف  اأن 
الدولة االآ�شيوية. ويدور احلديث حول امتحان نهاية العام 

الثانوية. املدار�ش  "GCE O"  يف 
ق�شت  بعدما  ال�شرطة  اإىل  نف�شها  املدر�شة  مديرة  ت�شلم  ومل 
عملية  بقيادة  اإدانتها  اإثر  �شنوات،   4 ملدة  ب�شجنها  حمكمة 

قدموا  مدر�شتها  يف  املعلمني  من  و3  بو  اأن  وورد  الغ�ش. 
يف  تثبت  كامريات  با�شتخدام  االمتحانات  اإجابات  لطلبة 
املاب�ش و�شماعات االأذن واأجهزة البلوتوث كانت مع الطلبة.
وتعد مراكز التعليم اخلا�شة من االأعمال التجارية الكبرية  
الإحراز  ل�شغوط  الطاب  يخ�شع  حيث  الدولة،  هذه  يف 

نتائج جيدة، وهو اأمر قد يكون ُمْرِبكًا.
ومن الطبيعي اأن ت�شل الر�شوم ال�شهرية يف هذه املدار�ش 

اإىل 1500 دوالر اأمريكي.
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