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القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى االستقالل
�لريا�س ـ و��س 

الدكتور  لفخامة  تهنئة،  برقية  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بعث 
حممد يون�س املنفي رئي�س املجل�س الرئا�سي الليبي مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده. واأعرب امللك املفدى، 
عن اأ�سدق التهاين واأطيب التمنيات بال�سحة وال�سعادة لفخامته، وحلكومة و�سعب دولة ليبيا ال�سقيق 

اطراد التقدم واالزدهار.
نائب  العهد  �سعود، ويل  اآل  العزيز  �سلمان بن عبد  بن  االأمري حممد  امللكي  ال�سمو  كما بعث �ساحب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الدكتور حممد يون�س املنفي رئي�س املجل�س 

الرئا�سي الليبي مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
وعرب �سمو ويل العهد، عن اأطيب التهاين واأ�سدق التمنيات مبوفور ال�سحة وال�سعادة 

لفخامته، راجيًا حلكومة و�سعب دولة ليبيا ال�سقيق املزيد من التقدم واالزدهار.

العروس
تفتح ذراعيها الستقبال السياح

تصوير: خالد بن مرضاح

خالد السعد



ا للريا�سة لدى ي�سرى، حيث تدربت على  لقد مثَّلت املناف�سة مفهوًما عاًمّ
وجود مناف�سني لها دوًما، حتى قبل اأن تخو�ض مناف�سة ر�سمية، خالل ذلك 
�ست لإ�سابة نادرة يف الكتف خ�سعت على اإثرها جلراحة يف اأملانيا،  تعرَّ
و�سعرت ي�سرى يف حلظٍة ما اأن تلك الإ�سابة قد تكون نقطة نهاية لق�سة 
 2030 اململكة  روؤية  جتاه  بثقتها  التزمت  اأنها  اإل  ال�سلة،  بكرة  ال�سغف 

التي اأطلقت عام 2016م.
كانت ي�سرى على ثقة باأن روؤية 2030 �ستغذي فر�ض القطاع الريا�سي 
على  والعمل  للتعايف  البدين،  ن�ساطها  �ست�ستعيد  وبدورها  ال�سعودي، 
للن�ساء  �سعودي  وطني  فريق  اأول  فريق  اأول  �سمن  الوطن  متثيل  خطة 
عام  الكويت  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  بطولة  يف  امل�ساركات 

2019م.
تزامن اإطالق روؤية اململكة 2030 بتوقيت مثايل مع تطور اأحالم وطموح 
الواحد  �سن  يف  ومتكينها  امل��راأة  بريا�سات  يتعلق  فيما  خا�سًة  ي�سرى، 
ي�سرى،  انطلقت منها  التي  الرحلة  بداية  نقطة  والع�سرين، وكان مبثابة 
حيث اأ�س�ست عام 2016م اأكادميية ريا�سات كرة ال�سلة للريا�سيني بجدة 
بهدف توفري تدريب ريا�سي النخبة للن�ساء من البنات والبنني، من خالل 
توظيف نخبة من املدربني ذوي اخلربة وال�سخ�سية املالئمني لإن�ساء بيئة 

مثالية لتحقيق اأف�سل النتائج.
اأ�سبحت  حيث  للريا�سيني،  ال�سلة  كرة  ريا�سات  اأكادميية  مفهوم  تطور 
ا للعديد من الن�ساء يف جميع اأنحاء البالد للم�ساركة  منظمة اأك�سبت فر�سً
يف فعاليات كانت الأوىل من نوعها، مثل فعالية "اأول �ستار" بني لعبي 
ومل  2019م.  يف  الريا�سة  وزارة  برعاية  والريا�ض،  جدة  يف  النخبة 
ت�سمنت  بل  فح�سب،  ال�سيدات  خدمة  اإطار  على  املنظمة  خدمات  تقت�سر 

مدينتي  يف  الفرق  جميع  من  ال�سلة  بكرة  �سغوفني  ريا�سيني  ا  اأ�سخا�سً
جدة والريا�ض.

م�سى،  وقٍت  اأي  من  اأعلى  ُي�سرى  لدى  ال�سخ�سي  النجاح  �سدى  اأ�سبح 
اإىل  و���س��وًل  امل�ستمرة،  املناف�سات  مع  ينقطع  ل  �سباق  يف  واأ�سبحت 
املبادرة  زمام  اأخ��ذت  حيث   ،2030 اململكة  روؤي��ة  دعمته  الذي  طموحها 
وزارة  باإ�سراف  والريا�ض  جدة  فرق  بني  ودية  مباريات  ا�ست�سافة  يف 
الريا�سة �سمن اأكادميية ريا�سات كرة ال�سلة للريا�سيني، وح�سلت على 
جائزة )She's Mercedes Award 2019( عن التميز والتاأثري 
على املجال الريا�سي، ومت تر�سيحها من قبل �سفارة الوليات املتحدة يف 
جدة حل�سور برنامج التبادل الريا�سي املعتمد من قبل وزارة اخلارجية 
الأمريكية، يف 2021م �ساركت ُي�سرى يف الدوري ال�سعودي لكرة ال�سلة 
لل�سيدات يف خطوة اأعادت لها �سغف متثيل الوطن �سمن فعالية ر�سمية.

يف  بلدي  اأمثل  اأن  "ي�سرفني  قائلًة:  �سعورها  عن  اجلدايل  اأبو  وع��رّبت 
وتقدمي  و�سعي  يف  ما  فعل  باإمكاين  اإذ  جتاهها،  بال�سغف  اأ�سعر  ريا�سٍة 

اأداء مب�ستوًى عايل."
متكاملة  �سحية  ريا�سية  بيئة  خلق  هو  طموحي  بقولها:  وت�ستطرد 
لبناء اجيال ريا�سية ذو فكر ريا�سي و�سخ�سي �سليم مهّيء للنجاح يف 
الريا�سة وجمالت احلياة من خالل اأكادميية جدة اأثليت�ض وامل�ساهمة يف 

تطوير ريا�سة كرة ال�سلة يف ال�سعودية.
الفوز ببطولت كفريق ومتثيل  على م�ستوى �سخ�سي كالعبة طموحي 
�سعودية  بطولت  وحتقيق  با�ستمرار  ال�سعودي  املنتخب  يف  وطني 

ب�سبغة عاملية.
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يسرى أبو الجدايل ..أحلم بتمثيل الوطن عالميا
لم متنعها اإلصابة من مواصلة العطاء وحولت هوايتها إلى مهنة ..

ويف خطوة مدرو�سة  بعناية  اأعلن  وزير ال�سحة   جناح 
من  وخلوه   ، 1442ه�  العام  حلج  ال�سحية  احلج  خطة 
الوبائية  الأمرا�ض  من  وغريه  كورونا  فريو�ض  تف�سيات 
منظمة  اإ�سادة  يف  متثل  دوليا  اعجابا  اأث��ار  ما   . الأخ��رى 
ال�سعودية يف  اتخذتها  التي  بالإجراءات  العاملية  ال�سحة 

مو�سم احلج املن�سرم.
»بينما  اأده��ان��وم  ت��ي��درو���ض  املنظمة  ع��ام  مدير  غ��ّرد  كما 
نرحب  العام،  هذا  احلج  فري�سة  لأداء  املوؤمنون  يجتمع 
اتخذتها  ال��ت��ي  واخل��ط��وات  ال��ع��ام��ة،  ال�سحة  بتخطيط 
خالل  وجمتمعاتهم  احلجاج  �سالمة  ل�سمان  ال�سعودية 

جائحة كورونا«.
كما اأ�ساد الحتاد الأوروبي باجلهود امل�سنية التي حققتها 
اململكة يف جناح مو�سم احلج املا�سي عرب ناطقها الر�سمي 
اأح��ي��ي  اأن  "ي�سعدين  ل�"العربية.نت":  ت�سريحه  يف 
ال�سلطات ال�سعودية على التنظيم الرائع ملو�سم احلج هذا 
عدم  عليها  ترتب  عالية  بكفاءة  اإدارت��ه  متت  ال��ذي  العام، 
عامة  بني  كورونا  بفريو�ض  اإ�سابة  ح��الت  اأي��ة  ت�سجيل 
مع  للتعامل  التدابري  كافة  اتخاذها  اإىل  اإ�سافة  احلجاج، 

حالت الطوارئ".
امل�ساركة  حتقيق  م��ن  ال�����س��ع��ودي��ة  "بتمكني  اأ���س��اد  ك��م��ا 
مميز  ح�سور  ذا  يعد  ال���ذي  احل��ج  مو�سم  يف  الن�سائية 
بها  قامت  التي  الأمنية  الأعمال  يف  الإ�سهامات  خالل  من 

الن�ساء ال�سعوديات".
 النتيجة �سفر لعدد حالت كورونا بني احلجاج يعترب هذا 
الذي  اجلبار  العمل  تعك�ض  والتي  املرايا  مبثابة  الإع��الن 
اإدارة احلج بكفاءة عالية من خالل  قامت به اململكة  يف  
الأجهزة  بني  التكاملي  والعمل  الكبرية  اجلهود  ت�سافر 

م�سددة  تف�سيلية  واج����راءات  اململكة.   يف  والقطاعات 
هدفت جميعها لتخفي�ض ومنع املخاطر ال�سحية، وتفادي 
بفريو�ض  العاملني  اأو  احلجاج  م�ن  �سخ�ض  اأي  اإ�سابة 
واإج�����راء  الدقيق�ة،  املتابعة  ذل�����ك  يف  مب��ا  كوفيد19-، 
لينتهي هذا  قب�ل، وخالل، وبعد فرتة احلج،  الفحو�سات 
املو�سم  بعدم ت�سجيل اأي حالت اإ�سابة بفريو�ض كورونا 
التي  اىل  اجلهود واخلدمات  اإ�سافة  عامة احلجاج،  بني 
احلديثة  والتقنيات  الوطنية  ال��ك��وادر  من  ت�سخريها  مت 

والتدابري للتعامل مع حالت ال�طوارئ.
مت  التي  ب���الإج���راءات  اأول  احل��دث  لهذا  اململكة  تاأهبت 

اتخاذها يف التعامل مع اجلائحة بالدقة وال�سرعة والذي  
على  ع�سرة  واخلام�سة  عربًيا   الأوىل  املرتبة  اململكة  بواأ 

امل�ستوى الدويل يف التعامل مع اجلائحة وجميع اثارها
كما و�سعت  خطة احلج ال�سحية والتي ت�سمنت  اجلهود 
الو�سع  مع  التعامل  يف  الحرتازية  والإج��راءات  املبكرة 
ال�سحي للجائحة  قبل وخالل مو�سم حج والذي ا�ستدعى 
م�ستكملي  من  ح��اج  األ��ف  �ستني  على  احل��ج  اأداء  اقت�سار 
بينهم يف  العدوى  انت�سار  �سالمتهم ومنع  ل�سمان  اللقاح 

ظل جائحة كورونا. 

عالم الربوتات 
)ال�سحة( األزمت احلجاج باللتزام بالإجراءات 

ال��وق��ائ��ي��ة ك��اف��ة م��ن ت��ب��اع��د ج�����س��دي، وارت����داء 
ال�سخ�سية،  النظافة  على  واحل��ف��اظ  الكمامة، 
من  الثانية  اجلرعة  على  احل�سول  و���س��رورة 

لقاح )كورونا( للمقبولني حلج هذا العام
ال�سحية  املرافق  من  متكاملة  �سحية  منظومة  هياأت  كما 
ل�سيوف  الطبية  الرعاية  لتوفري  املقد�سة؛  امل�ساعر  يف 

الرحمن، 
ويف مو�سم حج 1440 اأطلقت ال�سحة  لأول مرة تقنية 
التقنية  هذه  واأتاحت  الطبية،  لال�ست�سارات  )الروبوت( 
للم�ست�سفيات يف م�سعر منى، الو�سول اإىل ال�ست�ساريني 
املن�سرم  العام  حج  ويف  ُبعد.  عن  دقيقة  تخ�س�سات  يف 
ات�سعت رقعة التقنية يف احلج بتد�سني روبوت التطهري 
غ�سيل  بعمليات  يقوم  وال���ذي  احل���رام  بامل�سجد  ال��ذك��ي 
ب�سري  تدخل  اأي  دون  عالية  بجودة  الأر�سيات  وتطهري 

وروبوت توزيع عبوات زمزم دون تالم�ض.
فيما اأطلقت جمموعة )stc( �سل�سلة من تقنيات الروبوتات 
ال�سطناعي  الذكاء  جمال  يف  البتكارات  اأح��دث  الذكية 
G5  منها  والروبوت املرتبطة بتقنيات اجليل اخلام�ض 
الروبوت ال�سخ�سي والذي يتيح التوا�سل مع احلجاج، 

بتقدمي التوجيه وال�ست�سارة والإجابة.
ومتابعة  ملراقبة  خم�س�ض  فهو  الأمني"،  "الروبوت  اأما 
يجب  ال��ت��ي  وال��وق��ائ��ي��ة  الح��رتازي��ة  بالتدابري  الل��ت��زام 
الله احلرام  بيت  والعاملني يف  قبل احلجاج  اتباعها من 

وفق الربوتوكولت ال�سحية املعمول بها.

رصد مبكر 
الم��را���ض  ع��ن  اململكة  تغفل  مل  ك���ورون���ا..   اىل  اإ���س��اف��ة 
الوبائية الأخرى ويف هذا العام حر�ست اململكة من خالل 
وزارة ال�سحة على عمل املوؤمتر ال�سحفي بامل�ساركة مع 

القطاعات العاملة يف احلج وب�سكل يومي.
وقد اكد  متحدث وزارة ال�سحة الدكتور حممد العبدالعايل  
ال�سحة بعمل  انه يف كل عام وخالل مو�سم احلج  تقوم 
يتم  مبكرة  ا�ستباقية  ر�سد  واأنظمة  احرتازية  اإج��راءات 
تطبيقها عرب تراكم �سنوات من اخلربة للمعنيني بال�سحة 
وطب  احلج  يف  املقدمة  ال�سحية  الرعاية  وتقدمي  العامة 
دائم  وا�ستباقي  ووقائي  مبكر  ر�سد  خالل  من  احل�سود 

ملجموعة من الأمرا�ض الوبائية.
اجلهات  م��ن  ع��دد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�سحة،  ���س��ارك��ت  كما 
احلكومية، يف مبادرة )طريق مكة( التي ُنِفّذت من خاللها 
الإجراءات الوقائية يف بلد احلاج قبل قدومه اإىل اململكة.
بال�سرتاطات  اللتزام  يف  نوعية  نقلة  املبادرة  واأحدثت 
ال�سوكية  احلمى  بلقاحي  التغطية  بلغت  اإذ  ال�سحية، 
ن�سبة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  عرب  القادمني  للحجاج  والإنفلونزا 
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القائمة »صفر« إلصابات  كورونا  بني احلجاج .. 

قصة نجاح سعودية
مركز املعلومات - عبداهلل �صقر  

يف نهاية يناير عام 1972 م ن�سرت "البالد" يف �سفحتها الأوىل خربا حتت عنوان معايل وزير ال�سحة يعلن �سالمة ونظافة حج هذا العام، حيث اعلن وزير ال�سحة جميل احلجيالن يف بالغ �سحي عن �سالمة ونظافة حج 
ذاك العام من جميع المرا�ض الوبائية واملحجرية مثمنا دور وزارة ال�سحة يف النهو�ض مبهمتها على اكمل وجه

منذ توحيد البالد على يد املوؤ�س�ض امللك عبد العزيز وحتى عهد امللك �سلمان و�سمو ويل عهده الأمني - حفظهما الله –  و�سالمة و�سحة احلجيج وتوفري الرعاية ال�سحية لهم  على راأ�ض اولوياتها و�سط الظالم احلالك الذي 
�ساد هذا العامل بانت�سار وباء كورونا.. كان هنالك نور واأمل، حيث �سَطر التاريخ  جناحًا للمملكة  بتمكنها  وقدرتها على التعامل مع هذه اجلائحة حتى يف الظروف ال�ستثنائية وغري امل�سبوقة يف ع�سرنا احلديث.

البالد ـ يا�صر بن يو�صف 
ُتعد روؤية اململكة 2030 خطة طموحة تهدف اإىل اإحداث حتول هائل من اأجل تنويع القت�ساد الوطني، وتطوير قطاعات اخلدمات العامة، كال�سحة والتعليم والبنية التحتية والرتفيه 

العربية  اململكة  املعرفة، وتهتم  القائم على  العاملي احلايل  التدريب خلدمة القت�ساد  بالعلم اجليد واأعلى م�ستويات  الروؤية على تطوير قوة عاملة م�سلحة  وال�سياحة. وترتكز هذه 
ال�سعودية بقطاع ال�سباب من اجلن�سني وتوفر لهم مقومات النجاح باعتبارهم اأحد �سناع الروؤية حيث جتدهم يف املجالت كافة العلمية والتقنية  وال�سحية والقت�سادية  والريا�سية 
وهم ي�سيئون �سمعات المل والطموح مل�ستقبل م�سرق، قوامه احلراك القت�سادي  والتنموي وجودة احلياة ، كما اأ�سبحت ثقافة املراأة عالية يف مفهوم الريا�سة، كما اأ�سحت من 
املفهومات الرا�سخة للمراأة، وذلك مما جعلها اأكرث اطالعًا على العادات ال�سحية التي حت�ّسن اأ�سلوب حياتها، فاملراأة تعي متاما اأهمية الريا�سة يف الرتقاء ب�سحتها واحلفاظ على 
وزنها الطبيعي، ف�سال  اأن الريا�سة ل تنح�سر على التخل�ض من الوزن الزائد اأو الر�ساقة، بل تعمل اأي�سًا على توازن الهرمونات واتزان احلالة النف�سية، واأن ال�ستمرار يف ممار�سة 

الريا�سة ي�ساعد على النوم وال�سرتخاء، ويقي من الإ�سابة مبجموعة من الأمرا�ض، اإ�سافة اإىل الكثري من الفوائد ال�سحية، وبذلك تعّد الريا�سة منهج واأ�سلوب حياة ، ومن النماذج 
امل�سرفة يف املجال الريا�سي ي�سرى اأبو اجلدايل التي بداأت رحلة ال�سغف بكرة ال�سلة  منذ الطفولة املبكرة، حيث تدرَبت على امل�ستوى ال�سخ�سي واتخذتها هوايًة ل تنقطع، وا�ستمرت يف 

تغذية ذلك ال�سغف عرب �سنوات تخرجت خاللها من كلية دار احلكمة يف تخ�س�ض الهند�سة املعمارية عام 2018م.
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العال تحتفل
  بـ »الطنطورة«

 287 إصابة بكورونا 
وتعافي 113 حالة 

تمرين عملي لمواجهة الكوارث البحرية 

املدينة املنورة ـ البالد 
التي  "الطنطورة"  بـ  العال  �سكان  احتفل 
ال�سم�سية  ال�ساعة  مــن  ت�سميتها  جـــاءت 
ملعرفة  العال  �سكان  ي�ستخدمها  كــان  التي 
مو�سم  دخول  عن  لالإعالن  وكذلك  الوقت، 
اأهـــايل  الــ�ــســتــوي، حــيــث يفخر  الـــزراعـــة 
كل  ويحيونها  القدمية،  بتقاليدهم  العال 
عام، وُتعد هذه الحتفالت فر�سة للزوار 
اجلميل  الحــتــفــال  هـــذا  يف  لــلــمــ�ــســاركــة 

والتقليدي للمنطقة.
طنطورة"  "�ستاء  مهرجان  ا�ستمرار  ومع 
فــاإن  اأ�سابيع،  �ستة  ملــدة  فعالياته  بكامل 
ــدة الــقــدميــة  ــل ــب ــفــال طــنــطــورة يف ال احــت
ـــــام فــقــط، ويــركــز  �ــســيــ�ــســتــمــر خــمــ�ــســة اأي
الحتفال على التعريف بالتقاليد والثقافة 

يف واحة العال.

الريا�ض ـ البالد 
جــديــدة  اإحــ�ــســائــيــة  الــ�ــســحــة  وزارة  اأعــلــنــت 
مل�ستجدات كورونا يف اململكة  اأم�س ت�سمنت 
ت�سجيل )287( حالة موؤكدة، وتعايف )113( 
 )35( احلرجة  احلــالت  عــدد  بلغ  فيما  حالة، 

حالة.
وبينت الإح�سائية اأن اإجمايل عدد الإ�سابات 
يف اململكة بلغ )551749( حالة، وعدد حالت 
مت  فيما  حــــالت،   )540506( بــلــغ  الــتــعــايف 
ت�سجيل حالة وفاة واحدة، لي�سل اإجمايل عدد 
لـ )8868( حالة -رحمهم  اململكة  الوفيات يف 

الله جميعًا-.
مع  بالتوا�سل  اجلميع  "ال�سحة"  ون�سحت 
وال�ستف�سارات  لال�ست�سارات   )937( مركز 
على مدار ال�ساعة، واحل�سول على املعلومات 
م�ستجدات  ومــعــرفــة  واخلـــدمـــات  ال�سحية 

فريو�س )كورونا(.

رابغ - عبدالهادي املالكي
انطلقت  يوم اأم�س الول ، فعاليات التمرين العملي للخطة 
الوطنية ملواجهة الكوارث البحرية »بحث واإنقاذ 43«، يف 
حر�س  مل�سوؤوليات  املقابلة  ال�سعودية  العربية  اململكة  مياه 
مدير  برعاية  املكرمة،  مكة  مبنطقة  رابغ  مبحافظة  احلدود 
عام حر�س احلدود رئي�س اللجنة الوطنية الدائمة ملواجهة 
عبدالله  بن  حممد  اللواء  اململكة  مبياه  البحرية  الكوارث 
احلكومية  اجلهات  مندوبي  من  عــدٍد  وح�سور  ال�سهري، 
وغري احلكومية الـ31 الأع�ساء يف اللجنة الوطنية الدائمة.
ومتت اإدارة فر�سية التمرين وتن�سيق مراحله كافة من قبل 
مركز تن�سيق البحث والإنقاذ بجدة التابع حلر�س احلدود، 
واأظهرت اجلهات امل�ساركة جاهزية واحرتافية يف التن�سيق 
للعمل امل�سرتك وفق املهام املحددة لكل جهة، حيث ت�سمنت 
الفر�سية تعر�س طائرة على متنها )150( راكًبا، خللل فني 
وهبوطها  الــرادار  �سا�سة  من  اختفت  حتى  املحركات  باأحد 
قبالة �سواطئ ميناء رابغ ون�سوب حريق يف بع�س اأجزائها 

وت�سرب وقود منها.
املحطات  مع  التن�سيق  اإجــراءات  على  الفر�سية  وا�ستملت 
جميع  اإىل  ال�سرورية  املعلومات  جميع  لتمرير  ال�ساحلية 
ال�سفن املوجودة يف عر�س البحر، وذلك عن طريق الن�سرات 
التن�سيق  مركز  ومتــريــر  املالحية،  والتحذيرات  اجلــويــة 
)JMRCC( املعلومات اإىل الهيئة العامة للطريان املدين 
ملتابعة   )SAMCC والإنــقــاذ  للبحث  ال�سعودي  )املركز 
مالحي  اإ�سعار  واإ�سدار  والإنقاذ،  البحث  باأجهزة  احلادث 

للطائرات يف دائرة موقع احلادث.

العناية بالعربية
العربية  باللغة   تويل اململكة عناية كبرية 
، وتعد  الكرمي  القراآن  لغة  فهي   ، ون�سرها 
وتاريخها  الأمـــة  هوية  مقومات  اأهـــّم  مــن 
وثــقــافــتــهــا ، وحــ�ــســارتــهــا الــعــريــقــة عرب 
خ�سائ�س  مــن  بــه  تتميز  ومــا   ، الأزمــــان 
التعبري عن  دائما على  قادرة  ثرية  لغوية  
 ، الع�سور  كل  يف  املختلفة  العلم  جوانب 
من  املت�سلة   جهودها  اململكة  تبذل  حيث 
مبادرات  واأطلقت  املعنية،  اجلهات  خالل 
وم�ساريع موؤ�س�سة رائدة  حمليًا واإقليميًا 
امللك  جممع  تاأ�سي�س  اأهمها  مــن  ودولــيــًا، 
ُيتّوج  الــذي  العربية  للغة  العاملي  �سلمان 
الــكــبــرية يف خدمة  الــ�ــســعــوديــة  ــود  اجلــه
واحــــدة مــن اأهـــم الــلــغــات الــعــاملــيــة احلية 
عبدالعزيز  بــن  عــبــدالــلــه  املــلــك  ومــركــز   ،
وكــذا  الــلــغــويــة،  وال�سيا�سات  للتخطيط 

اإطالق املدونة العربية. 
 وانــطــالقــا مــن مكانة اخلــط الــعــربــي يف 
حفظها،  واأداة  العربية،  احل�سارة  تاريخ 
ــًا جــمــيــاًل بــاأ�ــســكــالــه  ــن ــه ف فــ�ــســاًل عـــن كــون
تد�سني  جاء  الالفتة،  وجمالياته  املتعددة 
اإ�ــســرتاتــيــجــيــة مــركــز الأمـــــري حمــمــد بن 
القلم"  "دار  العربي  للخط  العاملي  �سلمان 
الهادفة اإىل حتويل املركز اإىل من�سة عاملية 
، واحلفاظ على فنونه  للخط واخلطاطني 
العريقة وامتداد اأجيال مبدعني، كما قادت 
على  العربي  ت�سجيل اخلط  اإجناز  اململكة 
ملنظمة  املــادي  غري  الثقايف  الــرتاث  قائمة 
لغتنا  حــ�ــســور  لتعزيز   ، "اليون�سكو" 
ُي�سهم يف  الدولية، مبا  املنظمات  الأم  يف 

تر�سيخ التقارب الإن�ساين بني ال�سعوب.

ا�ستقبله الرئي�ض هادي .. نائب وزير الدفاع: 

قيادة المملكة حريصة على تحقيق األمن والنماء للشعب اليمني 
الريا�ض ـ البالد 

ا�ستقبل فخامة الرئي�س عبد ربه من�سور 
اليمنية، مبقر  هادي رئي�س اجلمهورية 
الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اإقــامــتــه، 
نائب  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  بــن  خالد 

وزير الدفاع.
حتيات  ال�ستقبال  خــالل  �سموه  ونقل 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم 
و�ساحب  �ــســعــود،  اآل  الــعــزيــز  عبد  بــن 
�سلمان  بن  حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن 
الدفاع -حفظهما  الوزراء وزير  جمل�س 
ـــه-، لــفــخــامــة رئــيــ�ــس اجلــمــهــوريــة  ـــل ال
و�سعبه  لليمن  ومتنياتهما  اليمنية، 

بالتقدم وال�ستقرار.
ا�ستعرا�س  ال�ستقبال  خــالل  وجـــرى 
جمهودات ومبادرات اململكة الرامية اإىل 
يف  وال�سالم  وال�ستقرار  الأمن  حتقيق 
والتطورات  امل�ستجدات  وبحث  اليمن، 
املبذولة  اليمنية واجلهود  ال�ساحة  على 
ا�ستعرا�س  اإىل  بــالإ�ــســافــة  جتــاهــهــا، 
والتنموية  الإن�سانية  الإغاثية  الأعمال 
�سموه  منوهًا  ال�سقيق،  اليمني  لل�سعب 
ـــة الــعــمــيــقــة، الــتــي  بـــالـــروابـــط الأخـــوي
البلدين،  و�سعبي  حكومتي  بني  تربط 
جميع  منه  تنطلق  الــذي  الأ�سا�س  وهي 
هذا  جتــاه  ومواقفها  اململكة،  مــبــادرات 

البلد العزيز.

الــدفــاع حر�س  نائب وزيــر  �سمو  واأّكـــد 
ــــن  ــكــة عــلــى حتــقــيــق الأم قـــيـــادة املــمــل
اليمني  لل�سعب  والــنــمــاء  وال�ــســتــقــرار 
لتنفيذ  قدمًا  امل�سي  واأهمية  ال�سقيق، 
ـــا�ـــس؛ تـــعـــزيـــزًا لــلــ�ــســالم  ـــري ـــاق ال ـــف ات

اليمنيني  م�سلحة  ولي�سع  وال�ستقرار 
ـــع اجلــهــود  فـــوق كــل العـــتـــبـــارات، ودف
يف  �سيا�سي  حـــٍلّ  اإىل  للتو�سل  كــافــة، 
الــثــالث،  املرجعيات  على  مبني  اليمن 
ال�سقيق  اليمني  ال�سعب  ويلبي تطلعات 

ويحافظ على اأمن املنطقة.
تــراقــب  املــمــلــكــة  اأن  �ــســمــوه  ـــح  واأو�ـــس
لل�سعب  ال�سعب  القــتــ�ــســادي  الو�سع 
الأخــرية  بــالــقــرارات  وتــرّحــب  اليمني، 
يف  اليمنية  احلــكــومــة  اتــخــذتــهــا  الــتــي 

البنك املركزي اليمني، وتكليفها اجلهاز 
املركزي للرقابة واملحا�سبة على مراجعة 
يف  ُي�سهم  مبــا  الــبــنــك،  اأعــمــال  وتقييم 
اإن  حيث  لليمن،  املايل  الو�سع  حت�سني 
اليمنية يف خطوات  ا�ستمرار احلكومة 
الإ�سالح القت�سادي �سُي�سهم يف زيادة 
املــقــدم مــن اململكة  الــدعــم القــتــ�ــســادي 
واملــجــتــمــع الـــــدويل، وهـــو مـــا يــدر�ــس 
ت�سجيع  وكــيــفــيــة  حــوكــمــتــه  ويــنــاقــ�ــس 
لدعم  فيه،  للم�ساركة  الآخرين  املانحني 
احلكومة اليمنية ملا فيه م�سلحة ال�سعب 

اليمني.
مـــن جـــانـــبـــه، ثـــّمـــن فــخــامــة الــرئــيــ�ــس 
ــادقــة  ــكــة الــ�ــس ـــف املــمــل ــيــمــنــي مـــواق ال
عــلــى جــمــيــع الأ�ـــســـعـــدة الــ�ــســيــا�ــســيــة 
والإن�سانية  والقت�سادية  والع�سكرية 
دت اأ�سالة التعاون  والتنموية،التي ج�سَّ
و�سدق الإخاء املبني على وحدة امل�سري 
والهدف امل�سرتك بني البلدين وال�سعبني 
الدائم  اململكة  وقــوف  اإّن  اإذ  ال�سقيقني، 
بـــجـــانـــب الــ�ــســعــب الــيــمــنــي وتـــقـــدمي 
الت�سحيات وامل�ساعدات لن�سرته وعزته 
خادم  بقيادة  وا�ستقراره  اأمنه  واإعــادة 
بن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفني  احلــرمــني 
عهده  ويل  و�سمو  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
مــواقــف  هــي  ــه-،  ــل ال -حفظهما  الأمــــني 
ذاكـــرة  يف  ـــدًة  وخـــال ــرًة  حــا�ــس �ستظل 

ال�سعب اليمني.

تدشين إستراتيجية مركز األمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي 
الريا�ض ـ البالد

 احتفلت وزارة الثقافة بختام مبادرة "عام 
اإ�سرتاتيجية  وتــد�ــســني  العربي"  اخلــط 
العاملي  �سلمان  بــن  حمــمــد  الأمــــري  مــركــز 
م�ساء  اأقيم  حفٍل  يف  وذلك  العربي،  للخط 
الريا�س  يف  الوطني  املتحف  يف  اأمــ�ــس 
الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بح�سور 
�سعود بن خالد الفي�سل نائب اأمري منطقة 
املدينة املنورة، ونائب وزير الثقافة حامد 
بــن حممد فــايــز، ومــديــر عــام اجلـــوازات 
اليحيى،  عبدالعزيز  بن  �سليمان  الفريق 

وال�سفراء  ـــوزراء  ال مــن  جمع  جانب  اإىل 
الثقافية  والــ�ــســخــ�ــســيــات  ــني  ــوؤول ــس ــ� وامل
بارز  دور  لهم  كان  الذين  النجاح  و�سركاء 

يف تفعيل املبادرة.
م�ستهل  يف  كلمة  الثقافة  وزير  نائب  واألقى 
احلفل بالنيابة عن �سمو وزير الثقافة، نّوه 
به  حتظى  الــذي  املحدود  غري  "بالدعم  فيها 
الر�سيدة  الــقــيــادة  مــن  الثقافية  القطاعات 
الثقافة  دعم وتعزيز  على  الدائم  وبحر�سها 
وعنايتهما  جــوانــبــهــا،  بــجــمــيــع  الــعــربــيــة 

اخلا�سة برعاية الإرث الثقايف العربي".

مسؤول باكستاني يثمن جهود المملكة 
في مناصرة القضايا اإلسالمية 

 مؤتمر لمناقشة مستقبل القطاع 
العقاري وفق الرؤية 

اإ�سالم اباد ـ وا�ض 
بجمهورية  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  ــّوه   ن
بامل�ستوى  قي�سر  اأ�سد  الإ�سالمية  باك�ستان 
املميز الذي و�سلت اإليه العالقات والروابط 
الإ�سالمية  باك�ستان  جمهورية  جتمع  التي 
خمتلف  على  ال�سعودية  العربية  باململكة 
توثقها  العالقات  هذه  اأن  موؤكدًا  الأ�سعدة، 
مرحلة  اإىل  ت�سل  �سعبية  ــة  اأخــوي روابــــط 
تقوم  التي  اجلهود  مثمنًا  الواحد،  النتماء 
ال�سريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  اململكة  بها 
اآل �سعود و�سمو  امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
رعاية  الله- يف  الأمني -حفظهما  عهده  ويل 

احلرمني ال�سريفني.
جاء ذلك خالل جل�سة مباحثات ر�سمية عقدها 
مع  رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور 
ال�سيخ  اآل  اإبــراهــيــم  بــن  حممد  بــن  الله  عبد 

وفد  راأ�س  على  ر�سميًا  باك�ستان  يزور  الذي 
اجلمعية  رئي�س  مــن  لــدعــوة  تلبية  املجل�س 

الوطنية الباك�ستانية.
بجمهورية  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  وثّمن  
بــاكــ�ــســتــان الإ�ــســالمــيــة اأ�ـــســـد قــيــ�ــســر خــالل 
تقوم  الـــذي  ــارز  ــب وال الــهــام  ـــدور  ال اجلل�سة 
والق�سايا  ال�سعوب  ن�سرة  يف  اململكة  بــه 
والإن�ساين  الأخوي  الدعم  ومنها  الإ�سالمية 
اأن  ذاته  الوقت  يف  موؤكًدا  الأفغاين،  لل�سعب 
باك�ستان واململكة قادرتان على لعب دور مهم 
يف حت�سني الأو�ساع يف اأفغان�ستان وجتاوز 

الأزمة التي مير بها ال�سعب الأفغاين.
ال�سورى  جمل�س  رئي�س  اأ�ــســاد   جانبه،  من 
خالل  ال�سيخ  اآل  الله  عبد  الدكتور  ال�سيخ 
التي  املتينة  بــالــعــالقــات  املــبــاحــثــات  جل�سة 

تربط اململكة وباك�ستان.

الريا�ض ـ البالد
والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزيــر  ي�سهد    
والإ�سكان رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة 
الن�سخة  احلقيل،  الله  عبد  بن  ماجد  للعقار 
وم�ستقبل  "اآفاق  ومعر�س  ملوؤمتر  الثانية 
القطاع العقاري"، املقام خالل الفرتة من 29 
املوؤمترات بجامعة  -31 دي�سمرب، يف قاعة 
مب�ساركة  الرحمن،  عبد  بنت  نورة  الأمــرية 
واملهتمني  واملخت�سني  اخلــرباء  من  العديد 

بال�ساأن العقاري.
ويناق�س امل�ساركون يف اجلل�سة الأوىل من 
اليوم الأول حمور م�ستقبل القطاع العقاري 
عن  مو�سوعات  يت�سمن  الــذي  اململكة  يف 
منو  وحتفيز  تنظيم  يف  العام  القطاع  دور 
امل�ستقبلية  والتوجهات  العقاري،  القطاع 
روؤيـــة  وفـــق  اململكة  يف  الــعــقــاري  للقطاع 
2030، وتكامل اجلهات يف تعزيز م�ستقبل 
العقار وم�ساريع التطوير العقاري الواعدة 

يف اململكة.
امل�ساركون  يناق�س  الثانية  اجلل�سة  ويف 
القطاع  وحوكمة  العقارية  الأنظمة  حمور 
الأنظمة  يف  القانونية  واحلــلــول  العقاري 

ال�سوق  �سفافية  زيادة  يف  واأثرها  العقارية 
العقارية،  النزاعات  حل  و�ُسبل  العقارية، 
ـــــرز الــتــحــديــات واحلـــلـــول الــقــانــونــيــة  واأب
ودور  العقارية،  الــنــزاعــات  لف�س  املتاحة 
الت�سريعات يف مكافحة املمار�سات املخالفة 

يف القطاع العقاري.
فيما تتناول اجلل�سة الثالثة حمور ال�ستثمار 
والتحديات،  الــواقــع  الــعــقــاري  القطاع  يف 
العقارية  ال�سفقات  بيانات  ــر  اأث جانب  مــن 
منو  تعزيز  واأدوات  الــقــرارات،  اتــخــاذ  يف 
املــوؤ�ــســرات  ودور  العقارية،  ال�ستثمارات 
والتقييم  ال�ستثمارات،  جذب  يف  العقارية 

واأثره يف تنمية ال�ستثمارات العقارية.
مـــن جل�سات  الـــثـــاين  الـــيـــوم  يــتــم يف  كــمــا 
اجلل�سة  يف  املــ�ــســاركــني  مناق�سة  املــوؤمتــر 
يف  احلــر  والعمل  التوطني  ملحور  الرابعة 
القطاع العقاري، ليتطرقوا لالبتكار وريادة 
وحتــديــات  الــعــقــاري،  القطاع  يف  الأعــمــال 
ملمار�سي  العقارية  والو�ساطة  الت�سويق 
بالقطاع  احلر  العمل  وفر�س  احلــر،  العمل 
علـى  العقارية  املهن  توطني  واأثر  العقاري، 

ال�سوق العقاري.



 ، العام  ط��وال  اجلارية  املياه  تلك  رحمة  ب�سقيا  عني  ذي  قرية  الله  وحبا 
فتفتقت مزارعها "�سذًا" و"موزًا" و"عطرًا"، و"تاأهلت اإن�سانًا"، و"تطورت 
مكانًا" �سكب ا�سمها بعني ماء ذي عني فاألب�سها ثوب النظارة وحالها بح�سن 

العبارة، وجعل لها دربًا "اإىل التاريخ واحل�سارة".
ق�سدًا،  �سنعه  ي�سعب  الذي  اجلمال  هو  عني  ذي  يف  الزائر  ي�ساهده  وما 
فتميزت مبوقعها اجلغرايف الذي يعد من اأف�سل القرى الرتاثية باملنطقة؛ 
االقت�سادية،  والناحية  االأمنية  الناحية  اأهمها:  اأ�سا�سية  العتبارات  وذلك 
فمن الناحية االأمنية �ساعد موقع القرية الطبيعي على تاأمني ثالث جهات 
"ال�سمالية وال�سرقية واجلنوبية" مبرتفعات عالية ووعرة، واأحكمت هذه 
اأي اعتداء، ومن الناحية االقت�سادية فقد وفرت املياه العذبة  اجلهات من 

واملتدفقة للعني اجلارية تنوع حما�سيل الزراعة.
وبرع اإن�سان ذي عني يف عدة جماالت، منها الب�سطات الزراعية، وقنوات 
عناقيد  واأنتجت  البا�سق،  النخل  واأثمرت  القمح،  �سنابل  ف�سمخت  ال��ري 
املوز، وفاح اأريج الكادي، وهبت ن�سائم الريحان يف الوادي، كما متيز يف 
جمال العمارة التقليدية، يظهر ذلك جليا يف ق�سة ذلك ال�سيخ الكبري الذي 
انحنى كتفاه وهو يحمل ال�سخور والثقال، ال�سخرة تلو ال�سخرة، ليعلي 

البنيان، وي�سيد املكان، فبنى منزاًل الأ�سرته، وجممًعا لقبيلته.

السقيا باألطواف 
وعن �سقيا املزارع ابتكر اإن�سان ذي عني االأول قانونًا ل�سقيا مزارعه ي�سمى 
ال�سجر ويغم�سه  األياف  كان ي�سنع حباًل من  االأمر  بادئ  ففي  )االأط��واف( 
بالدهن فيعقد عقدة يف طرفه ثم يعقد اأخرى للوقت الزمني الذي ت�ستغرقه 
املزرعة، ثم بداأ باالقتداء بالنجوم فيبداأ بالرثيا ثم التايع فاالأذرع اليماين 
فال�سمايل ثم اجلوزاء ، ثم النرثة ، ثم الطرف ، واأخريا املرزم ، ويف وقتنا 

احلا�سر ت�سقى املزارع ب� 12 طوفًا كل 24 �ساعة.
ملزارعها  احلياة  اأع��اد  ال��ذي  القرية  اأبناء  اأح��د  ال�سياق  ه��ذا  يف  ويتحدث 

 62000 من  اأكرث  م�ساحة  متثل  التي  امل�سقوي(  ال�سدان  )ح��وزة  املندثرة 
األف مرت، ويحر�ص على زراعة االأ�سول الوراثية للموز البلدي والكادي، 
اإعداد الوجبات ال�سعبية لتقدميها للزوار داخل مزرعته  اأي�سا يف  ويعمل 
الريفية. وت�ستقبل قرية ذي عني الرتاثية اأعدادا كبرية من ال�سياح والزوار 
اأوق��ات ممتعة ب�سحبة  ل ال�سياح وال��زوار ق�ساء  هذه االأي��ام،  حيث يف�سّ
ومناظر  معتدلة  اأج���واء  من  الباحة  منطقة  به  تتمتع  ملا  نظرًا  عائالتهم 
اإرث ح�ساري وثقايف  اأثرية �ساحرة، ومبا حتت�سنه من  طبيعية ومواقع 
مهم. وعلى راأ�ص تلك املواقع االأثرية قرية ذي عني الرتاثية التي يحر�ص 

على زيارتها اأي�سا العديد من الوفود اخلليجية واالأجنبية.

عين مائية 
اجلبال  م��ن  تن�ساب  مائية  ع��ني  م��ن  ت�سميتها  ع��ني  ذي  ق��ري��ة  وا�ستمدت 
االأهايل على زراعة  �ساعد  بالقرية، مما  اأماكن  املجاورة، وت�سب يف عدة 
ابتكره  للري  نظام  عرب  العطرية،  والنباتات  والليمون  وال��ك��ادي  امل��وز 
ومياهها  العني  تلك  حول  ُن�سجت  وقد  وال�سقاية.  املياه  لتوزيع  االأه��ايل 

املتدفقة العديد من احلكايات واالأ�ساطري ال�سعبية، نظرا لتدفقها املتوا�سل 
عرب مئات ال�سنني.

معمار فريد 
وتتميز قرية ذي عني بطرازها املعماري الفريد وجمالها العمراين املده�ص، 
حيث يبلغ عدد مباين القرية املبنية من اأحجار اجلرانيت ال�سلبة واملقطعة 
من اجلبال املحيطة ٨٥ منزال يرتفع بع�سها اإىل خم�سة اأدوار، وقد زينت 
عن  مرتفعان  تاريخيان  ح�سنان  بها  يوجد  كما  االأبي�ص،  امل��رو  باأحجار 

املباين بهدف ك�سف كامل املنطقة املحيطة بالقرية من جميع اجلهات.
اأن  التي ميكن  ال�سياحية  التجارب  اأهم  اإح��دى  قرية ذي عني  زي��ارة  وتعد 
ي�ستمتع بها ال�سائح يف منطقة الباحة، باالإ�سافة اإىل العديد من التجارب 

االأخرى باملنطقة. 

مناخ معتدل 
�ستاًء  معتدل  �سيفًا  حار  مناخ  ذات  بكونها  الرتاثية  عني  ذي  قرية  تتمتع 
كونها يف منطقة منخف�سة �سمن اجلزء الذي ي�سمى مبنطقة تهامة العليا 
من منطقة الباحة. وترتفع قرية ذي عني الرتاثية عن م�ستوى �سطح البحر 
يف  اأي�سا  ويعمل  والكادي،  البلدي  للموز  الوراثية  مرتًا   19٨٥ بحوايل 
الغيوم  تكثف  اإىل  ذل��ك  ي��وؤدي  حيث  لتقدميها.  ال�سعبية  الوجبات  اإع��داد 
القرية  االأمطار متو�سط على  الرعدية فيما يكون هطول  االأمطار  وهطول 
يف ف�سل ال�ستاء كما ت�ستهر بزراعة املوز البلدي والكادي والنخل البا�سق، 
وبع�ص املوارد الطبيعية االأخرى مثل املاجنو واجلوافة. ف�سال عن جودة 
ال�سناعات اليدوية، واالأكالت ال�سعبية، وت�سم م�سجدًا وم�سطبة بجانب 
ت�سقي  العام  م��دار  على  جارية  عذبة  ماء  بعني  القرية  متتاز  كما  ال�سالل، 

الوجهات الزراعية.
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تراث أصيل وتاريخ عريق

تمتاز بجماليات العمارة والبيوت التقليدية

متتاز قرية ذي عني االأثرية باملخواة يف منطقة الباحة برتاث اأ�سيل، وتاريخ عريق وجمال اأخاذ ياأ�سر االألباب، يعود تاريخها الزمني اإىل نهاية القرن العا�سر الهجري – القرن 
الثامن امليالدي - مما يجعل عمرها اأكرث من 400 عام، بح�سب موقع منظمة اليون�سكو.

وتعد قرية ذي عني اإحدى اأهم القرى الرتاثية على م�ستوى اململكة، حيث �سيدت ق�سورها البالغ عددها 58 ق�سرًا واملبنية باحلجر، على جبل من املرو االأبي�ص، وت�سم القرية 
م�سجدًا توؤدى فيه ال�سلوات املفرو�سة و�سالة اجلمعة.

الباحة ـ البالد 

قرية ذي عين.. حصن الطبيعة والمياه المتدفقة 

وفرة المياه العذبة وتنوع 

محاصيل الزراعة

تشتهر ببساتين الموز 

البلدي والكادي 
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تختلف طبيعة الجدل حولها باختالف المجتمعات وثقافاتها .. مختصون: 

تعترب تربية احليوانات الأليفة من املوا�سيع اجلدلية، وتختلف طبيعة اجلدل حولها باختالف املجتمعات وثقافاتها، وهناك الكثري من الأ�سباب لدى من يرف�سون تربيتها، مثل نظافة املنزل واخلوف من الأمرا�ض، 
ف�سال عن وجود ح�سا�سية اأو فوبيا جتاهها، وكذلك اعتبارها رفاهية ل فائدة منها ، فعلى �سبيل املثال من يحر�سون على تربية احليوانات يعرفون جيدا اأنها لي�ست من الكماليات، وبالتاأكيد لي�ست من ال�سروريات اأو 
الأوليات الكربى. لكنها اأي�سا لي�ست كما ي�سفها الآخرون باأنها ا�ستنزاف للموارد ال�سخ�سية. واأكد خمت�سون اأنه يف  ال�سنوات الخرية  انت�سرت  �سيناريوهات تربية احليوانات يف املنازل من طيور وقطط وكالب 

وقد اختلط ذلك ما بني الهواية وبني املظهر الجتماعي ومواكبة املو�سة، لفتني يف الوقت نف�سه اإىل اأن  بع�ض الدرا�سات اأثبتت اأن لرتبية احليوانات الأليفة وخ�سو�سا القطط والكالب لها  فوائد على ال�سحة النف�سية 
واجل�سدية  ولكن رغم ذلك فاإن اخلوف ينبع من المرا�ض امل�سرتكة بني الن�سان واحليوان. 

 البالد ـ مها العواوده ـ رانيا الوجيه 

تربية الحيوانات ..  هواية محفوفة بالمخاطر

رهام فلمبان ا�ستهوتها تربية احليوانات 
الببغاوات  برتبية   بدات  تدريجي  ب�سكل 
ذلك  وبعد  القطط.   تربية  اإىل  ثــم   ومــن 
جتربتها   تـــروي  ــكــالب،  ال تربية  ادمــنــت 
اعتنت  اأنــه  بقولها  احليوانات  تربية  مع 
يوما    25 عمره  كــان  حينما  الكالب  باحد 
ــنــوات ا�ــســبــح جــــزءا من  ــ�ــس ومبـــــرور ال
وخ�س�ض  امل�ستقلة  �سخ�سيته  له  العائلة 
لنف�سه مكانة املف�سل بالبيت وله اأغرا�سه 

واألعابه مثل الأطفال. 

تعدد األهداف 
تربية  اأن  تــرى رهـــام  اأخـــرى   ومــن جهة 
احلـــيـــوانـــات الألــيــفــة بــجــمــيــع اأنــواعــهــا 
الآونــة  يف  منت�سرة  اأ�سبحت  واختالفها 
وهناك  تربيتها  يهوى  من  هناك  الأخــرية 
وفئة  الـــدارج  التقليد  اأجــل  من  يربي  من 
لــلــحــرا�ــســة وتتعدد  كــالبــا  تــربــي  اأخــــرى 
الهداف والأغرا�ض، اأما رهام فهي هاوية 
البغبغاء  تربية  وتف�سل  �ــســنــوات  مــنــذ  
وطـــيـــور الــزيــنــة  والأ�ـــســـمـــاك والــقــطــط 
والأف�سل  الأن�سب  تراها  التي  والــكــالب 

خا�سة اذا مت تربيتهم باملنازل. 

 تعقيم األغراض 
من  للوقاية  بالكالب  اعتنائها  كيفية  وعن 
للعائلة  ال�سحية  والأ�ـــســـرار  الأمــرا�ــض 
باملنزل تو�سح قائلة: اأعتني بها من خالل 
واأي�سا  با�ستمرار  وا�ستحمامها   تنظيفها 

التطعيمات  واإعطاوؤها  اأغرا�سها  تعقيم  جدا  املهم  من 
من  اما  البيطرية،  العيادات  يف  الأمرا�ض  من  للوقاية 
احلديث  بالع�سر  فنحن  بــالأمــرا�ــض  ال�سابة  ناحية 
الف  من  خري  والتعقيم  بالتطعيمات  املبكرة  والوقاية 
نف�سه  ال�سخ�ض  على  تعتمد  احليوانات  فرتبية  دواء، 
ومتــوت  المـــرا�ـــض  �سيجلب  يــربــي  مبــا  يهتم  مل  ان 
العــتــنــاء  ي�ستطيع  �سخ�ض  كــل  فلي�ض  احلــيــوانــات 
نظري  وجهة  ومــن  احتياجاتهم،  وفهم  باحليوانات 
معني  مر�ض  ال�سخ�ض  لدى  كان  اإن  الأمرا�ض   حتدث 
تربية  ــد  اوؤي ل  اي  �سرار  ول  �سرر  فال  ح�سا�سية  اأو 
من  نوع  اأي  من  يعانون من ح�سا�سية  ملن  احليوانات 

اأنواع احليوانات.

شعور باأللفة 
اأما حياة  الــزوار واجلــريان:  كلب احلرا�سة يثري ذعر 
تعرت�ض  �سابقا  كانت  التي  فوتغرافية  م�سورة  حفنه 
على وجـــود احلــيــوانــات داخـــل املــنــزل والــتــي ت�سف 
اأمــام  و�سعت  اأن  بعد  بتواجدهم  قبلت  انها  جتربتها 
الأمر الواقع من اأحد اأبنائها وتروي قائلة: مل اأكن اأقبل 
�سابقا بفكرة تواجد حيوان باملنزل خ�سو�سا الكالب 
مرفو�سة متامًا، وحني فاجاأين ابني بعد اأن اأتى بكلب 
احلرا�سة،   كــالب  اأنـــواع  اأحــد  وهــو   " "ب�سمبا  يدعي 
اأتقبل  الأمر مل  اإخوته، يف بداية  اإىل املنزل مب�ساعدة 
اأيـــام مــن خــالل روؤيــتــي لكيفية  تــواجــده وبعد مــرور 
جو  وخلق  معه  وتعاملهم  اأبنائي  مع  �سيمبا  تعامل 
لطيف وممتع يف التعاطي فيما بينهم ، و�سيئا ف�سيئًا 
تعاملت معها بتقدمي الطعام لها ورعايتها ومن ثم خلق 
اأنها من  بالأمان حيث  وال�سعور  الألفة  من  �سريع  جو 
ويف  �ساحبها،  حتمي  التي  احلرا�سة  كــالب  ف�سيلة 
احلقيقة تاأكدت من �سفة الوفاء التي متتاز بها الكالب. 
واملعارف  القــارب  بع�ض  مع  نعاين  الوقت  ذات  ويف 
�سماع  اأو  روؤيــتــهــا  مــن  ال�سديد  وخوفهم  ـــا  زوارن مــن 
�سوتها، فبالتايل ن�سطر اىل حب�سها وربطها بعيدا كي 
ل ت�سايق زوارنا يف املنزل، فلي�ض اجلميع من يتقبل 

التعامل  او القرب من احليوانات خا�سة الكالب.

بيئة مناسبة 
يف حني لفتت �سيدة الأعمال جناح خوجة مربية قطط 
ال�سحي  احلــيــوان  و�سع  على  الك�سف  �ــســرورة  اإىل 
والتطعيم والتعقيم امل�ستمر وتنظيف ادوات القط بعد 
تغري  وكذلك  املــاء،  وجتديد  الطباق  تغيري  من  الكــل 
الليرت بوك�ض با�ستمرار كما ترى ان وجود احليوانات 
حيث  من  �ساكنيه  على  ايجابي  تاثري  لها  البيت   يف 
الــرفــق  الطـــفـــال  وتــعــلــم  للجميع  الكــتــئــاب  تخفيف 
باحليوان، وتعليم الطفال حتمل امل�سوؤلية جتاه تربية 

احليوانات �سواء اي نوع من احليوانات كانت.
�ــســرورة  تــرى  ال�ــســرة  على  ال�سلبي  الثـــر  ولتجنب 
ح�سا�سيهة  وجــود  لتجنب  ال�سرة  افــراد  على  الك�سف 
املناعة  نق�ض  امرا�ض  او  لديهم  تنف�سية  امرا�ض  او 
لقتناء  منا�سبة  وم�ساحة  بيئة  وجــود  مــن  والــتــاأكــد  
احليوان والقدرة املالية لالعتناء به من رعاية �سحية 

وطعام.

قطط وطيور 
ومن جانب اآخر  تف�سل  فاطمة اإبراهيم تربية الكالب 
الريا�سة  بقولها:  وتعلق  ل�سديقها،  بوفائها  املعروفة 
الهوايات  مــن  الليفة  احلــيــوانــات  وتربية  والــقــراءة 
التي اأمار�سها ب�سكل يومي. حيث بداأت ممار�سة تربية 

الطيور  ال�سغر ولكن مع  احليوانات منذ 
والأ�سماك فقط ،لأن يف ذلك الوقت كانت 
والكالب،  القطط  اقتناء  من  متنعني  اأمي 
ا�ستقاليل بحياتي اجتهت  ولكني مبجرد 
اأخــرى من احليوانات،  اأنــواع  تربية  اإىل 
وعـــن اأفــ�ــســل اأنـــــواع احلــيــوانــات التي 
وتقول  املــنــازل.  داخــل  تربيتها  تتنا�سب 
فــاطــمــه:  تــعــد تــربــيــة الــقــطــط والــطــيــور 
احليوانات  اأنــواع  اأف�سل  من  والأ�سماك 
الأليفة التي ميكن تربيتها يف املنزل حيث 
الــهــدوء  بطابع  احلــيــوانــات  هــذه  تتمتع 
م�ساكل  حــدوث  اإىل  تــوؤدي  ول  وال�سكون 
اإزعـــــاج مـــع الآخـــريـــن  مـــع اجلـــــريان اأو 
بعك�ض تربية الكالب التي حتتاج اإىل جهد 
وعناية ووقت للتعرف على كيفية التعامل 
معها، بالإ�سافة اإىل اأن تربيتها حتتاج اإىل 

م�ساحة �سواء داخل املنزل اأو خارجه. 
هي  بــاحلــيــوان  للعناية  خــطــوة  واأهــــم   
والذي  له.  الطبية  املراقبة  على  املحافظة 
الوظائف احليوية  اأن  الكثريون  يعلمه  ل 
عند احليوانات تختلف كلية عن الن�سان. 
فلقد خلق الله الن�سان يف اأح�سن �سورة. 
يــحــتــاج احلـــيـــوان رعــايــة �سحية  ــك  ــذل ل
وطبية م�ستمرة ل يجوز جتاهلها لتفادي 
اإ�سابتهم بالأمرا�ض وبالتايل انتقالها اإىل 
احليوانات  تربية  اأحــبــذ  واأنـــا  النــ�ــســان. 
اأف�سل  احليوانات  تعد  حيث  الأطفال  مع 
�سديق لهم واأف�سل معلم للطاعة والوفاء 
واحلب ال�سادق ب�سرط العناية بهم وعدم 

اهمال مراقبتهم الطبية.

اتباع اإلرشادات 
ــبــيــطــري عــاطــف مــظــفــر، هــــواة تــربــيــة   الــطــبــيــب ال
الإر�سادات  اإتباع  عليهم  اأن  املنازل  داخل  احليوانات 
واملالحظات التاليه: - بدابة يتمحور اخلطر احلقيقى 

يكمن يف  والــذي  الكالب حتديدا  تربية  من 
باملنزل  للكالب  الع�سوائية  الرتبية 

بيطرى  طبيب  مع  متابعة  بــدون 
للتطعيمات  الــكــالب  اأخـــذ  اأو 

الــــــتــــــي حتـــ�ـــســـنـــهـــم مـــن 
الأمـــــرا�ـــــض، فــالــتــعــر�ــض 

ـــكـــالب من  ــفــ�ــســالت ال ل
بـــراز وبـــول وغــريهــا، 
يوؤدى اإىل نقل الديدان 
تعرف  التي  الطفيلية، 
"توك�سوكارا  بــا�ــســم 
كاني�ض"، التي بدورها 

الب�سر  فــقــدان  ت�سبب 
لأى  الـــكـــامـــل  والـــعـــمـــى 

اإن�سان.
 ومــن هنا يــجــب  �ــســرورة 

تناول  قبل  جيدا  اليدين  غ�سل 
كما  الكالب،  مداعبة  عند  الطعام 

البيطرى  للطبيب  الكلب  اأخذ  يتوجب 
باأى  اإ�سابته  عدم  من  للتاأكد  �سهور  �ستة  كل 

اأمرا�ض.
الأليفة  احليوانات  اأهــم  من  فهي  للقطط   وبالن�سبة   
اإل  البيوت كونها جميلة ونظيفة،  واأكرثها تربية يف 
واإ�سابتها  ع�سوائى  ب�سكل  املنزل  داخــل  تربيتها  اأن 
بالأخ�ض  واملــراأة  الأ�سرة  �سحة  تهدد  قد  بالأمرا�ض 

الـــقـــطـــة تــعــيــ�ــض  ــــــت  ، ومـــــا دام
و�سحية  �سليمة  بيئية  ظـــروف  يف 
الدورية ولها �سجل متابعة  التطعيمات  وحت�سل على 
�سحة  يهدد  خطر  اأي  هناك  فلي�ض  بيطري  طبيب  مع 

الأ�سرة املربيه للقطط. 
ال�ساملونيال،  الأمــرا�ــض  هــذه  �سمن  من  اأن  اإىل  اأ�سار 
ــطــاعــون، واحلــمــى  الــكــلــب، وال والــربو�ــســيــال، وداء 
املت�سدع،  الـــوادي  الــ�ــســفــراء، والنــفــلــونــزا، وحــمــى 

وحمى غرب النيل، والتهابات املخ، والدرن.

التهابات جلدية 
ا�ست�ساري  الكمال  تركي  الدكتور  اأو�سح   ناحيته  من 
البع�ض  اإن  العدوى   مكافحة  واأخ�سائي  الأ�سرة  طب 
يجهل م�سار تربية هذه احليوانات بخالف اخلدو�ض 
خمالبها  اأو  اأ�سنانها  مــن  حدوثها  الـــوارد  واجلـــروح 

اإذا مل يتم  اإلتهابات جلدية خطرية  التي قد توؤدي اىل 
اليجابي  ال�سعيد  على  وتابع:  بحذر.  معها  التعامل 
تخفيف  احلــيــوانــات  تربية  فــوائــد  مــن  اأن  جنــد  طبيًا 
التوتر والقلق واأي�سا تقلل من فر�ض ال�سعور بالوحدة 
توؤثر  قد  فاإنها  ال�سلبي  ال�سعيد  على  ولكن  العزلة،  اأو 
حيث  تــعــلــم،   اأن  دون  اطــفــالــك  و�سحة  �سحتك  على 
اأو ح�سا�سية  الربو احلاد  اأنها من م�ستثريات نوبات  
ال�سدر وحتديدًا اإذا كان هنالك تاريخ عائلي للتح�س�ض 
اجللدي او ال�سدري، فنجد اأن هنالك اأطفال عانوا من 
الأدويــة  من  العديد  ا�ستعمال  مع  مزمن  ب�سكل  الربو 
ال�سبب هو  اأن  ُوِجد  ذلك  امل�ست�سفيات وبعد  ومراجعة 

اأن القطط كانت تعي�ض بنف�ض غرفة الطفل".
حيث  احليوانات  اقتناء  عند  احلذر  توخي  اإىل  داعيا 
للح�سا�سية  عائلي  تاريخ  ليوجد  انه  التاأكد  من  لبد 
النوبات  لــهــذه  م�ستثرية  تــكــون  قــد  لنــهــا  عــام  ب�سكل 

بعد  اأعــرا�ــض  اأي  ظهور  حالة  يف  الطبيب  ومراجعة 
اقتنائها مبا�سرة.

كما يــوؤكــد اأن وجـــود الــعــديــد مــن اإ�ــســابــات الــعــدوى 
�سببها  الــطــفــيــلــيــة  اأو  الــفــريو�ــســيــة  او  الــبــكــتــرييــة 
عــدوى  املــثــال  �سبيل  عــلــى  احلــيــوانــات وتــربــيــتــهــا، 
الكالب  اأو  القطط  طريق  عن  البكتريية  ال�ساملونيال 
وال�ــســهــال  اله�سمي  اجلــهــاز  لإ�ــســابــة  تــــوؤدي  حــيــث 
احلــيــوانــات،  هــذه  ف�سالت  مالم�سة  عند  واجلــفــاف 
التهابات اجللد الفطرية اأي�سا �سببها تربية احليوانات 
جلدية  اإلتهابات  اىل  تــوؤدي  والتي  والأرانــب  كالقطط 
ب�سبب  طفيلي  مر�ض  وهــو  اجلــيــارديــات  داء  حـــادة، 
مالم�سة ف�سالت القطط اأو الكالب حيث ي�سيب اجلهاز 
فقط بع�ض  ال�سهال و اجلفاف، هذه  م�سببًا  اله�سمي 
ت�سيب  التي  العدوى  انــواع  من  العديد  وهنالك  منها 

اأجهزة هامة باجل�سم كاجلهاز التنف�سي والع�سبي. 
احليوانية  الطفيلية  الــعــدوى  اأنــــواع  اأهـــم  وحـــول 
ال�سابة  هو  قال:  احلوامل  لل�سيدات  وخا�سة  املن�ساأ 
بالتوك�سوبالزما، حيث ال�سابة به قد تكون باأعرا�ض 
خفيفة جدا كاحلمى اأو الر�سح ولكن تاأثريها اخلطري 
هو ح�سول ت�سوهات للجنني قد يوؤثر على حياة اأ�سرة 
باأكملها، ويكون م�سدر ال�سابة هو مالم�سة والتعامل 
�سندوق  تنظيف  عــنــد  حتــديــدا  الــقــطــط  فــ�ــســالت  مــع 
ف�سالت القطط. لذلك نن�سح اأي �سخ�ض يفكر باإقتناء 
او تربية احليوانات اأن يتاأكد من عدم وجود اأ�سخا�ض 
مناعتهم �سعيفة باملنزل كامل�سابني بالأورام ال�سرطانية 
اأو من يتلقى اأدوية مثبطات مناعة اأو حمل حيث اأنهم 
وامليكروبات  العدوى  من  الأنــواع  لهذه  �سهلة  فري�سة 
يكون  فال  اقتنائها  متَّ  واإذا  للم�ساعفات  عر�سة  واأكرث 
هناك تعر�ض مبا�سر لهذه الفئة مع احليوانات واأي�سا 
غ�سل اليدين وتعقيمها بعد مالم�ستها لأن املالم�سة هو 
ج�سر للتوا�سل مع هذه اجلراثيم التي حتملها بع�ض 

من هذه احليوانات.
كما يرى �سرورة التاأكد من �سالمة احليوانات ب�سكل 
وعــدم  كــالــقــيء  عليها  اأعــرا�ــض  وجـــود  حيث  م�ستمر 
باأنها  ر�سالة  يكون  قد  امل�ستمر  الإ�سهال  اأو  احلركة 

م�سابة.

تركي الكمال

عاطف مظفر

فاطمة إبراهيم

رهام فلمبان: أهوى تربية الببغاوات 
وطيور الزينة 

حياة حفنه: هناك أشخاص ال يتقبلون 
وجود األليفة بالمنزل 

النظر  نرف�ض  َمِعِي  تعاي�ض  كجمعية  "نحن  قائلة  بندقجي  ع�سام  ميا�سر  َمِعِي"  "تعاي�ض 
الرغبة  الهواية رغبة قد تكون موؤقتة لكن  باإنها هواية لن  اليفة او برية  للحيوانات �سواء 
للحيوانات  يف تبني وتربية احليوانات الليفة هي رغبة �سادقة وتتم عن حب. وترى ان 
دورا مهما جدا يف حياة العائلة والفرد، فالبيت الذي ميتلك قطة او كلب ميتلك طاقة اإيجابية 
يتعر�سون  ل  احليوانات  ميتلكون  الذين  ال�سخا�ض  ان  اثبتت  درا�سات  يوجد  واي�سا 
يتعلمون  اأنهم  الطفال  على  احليوانات  لوجود  تاثري  اأهم  من  اأن  اإىل  واأ�سارت  لكتئاب.  
يكون   ان  الطفل  ت�ساعد  احليوان  تربية  اأن   ترى  كما  امل�سوؤولية  وحتمل  والعطف  الهتمام 

الجتماعي.   �سلوكهم  تطوير  يعزز  مما  حيواناتهم  عن  وا�سدقائهم  زمالئهم  مع  التحدث  يحبون  فالطفال  اجتماعيا،  جريئا 
وحول اأهم الن�سائح  التي يجب اتباعها للتعامل مع احليوانات الليفة حتى ل يكون لها اأثر �سلبي على حياة ال�سرة . قالت 
"اأهم اللتزامات التي تبعد احلوادث املوؤ�سفة هي عدم ترك الطفل يف �سن الر�ساعة مع احليوانات لوحده ففي بع�ض الحيان 
الطفل الر�سيع ل يفرق بني احليوان واللعبة في�سد ذيل القط او الكلب وهنا ميكن ان يكون هناك رد فعل عك�سي من احليوان 

كدفاع عن نف�سه، فدائما يجب اأن نكون حري�سني على اطفالنا ونعلمهم الطرق ال�سحيحة للعب والقرتاب من احليوان.

فاطمة إبراهيم:
الطيور واألسماك 

ال تزعج الجيران 

عاطف مظفر: 
ضرورة التعامل مع الحيوانات 

تحت مظلة صحية 

تريك الكمال:
 السالمونيال تنتقل عن طريق 

القطط والكالب

مياسر بندقجي

جمعية تعايش 



اجلمعة 20 جمادى الأوىل 1443هـ املوافق 24 دي�سمرب 2021م ال�سنة 91 العدد 23528 األسبـوعية6 اقتصاد

فجر الصحافة السعودية

جازان: اأبها: املدينة املنورة:
هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:
0114627842014822696601722497380173226559

الريا�س:

 16 مركزًا للبيانات يف اململكة القتصاد ذكي ومتطور

الذهب الجديد 

   الذكاء اال�صطناعي
العامل  دول  قبل  من  االهتمام  تزايد  وم��ع   
االت�صاالت  بخدمات  العاملة  وال�صركات 
واملعلومات بالبيانات ، التي بدورها تتطلب 
�صليم  ب�صكل  واإدارت��ه��ا  لتخزينها  م��راك��ز 
وال�صركات  احلكومات  ت�صتثمر  واإيجابي، 
هذه  الإن�����ص��اء  التحتية  البنية  يف  اخل��ا���ص��ة 

املراكز.
  ف��ال��ب��ي��ان��ات امل��ف��ت��وح��ة ت��ك��ت�����ص��ب اأه��م��ي��ة 
جهود  تعزيز  يف  املحوري  لدورها  كبرية 
احل��ك��وم��ات ل��ب��ن��اء اق��ت�����ص��اٍد م��ع��ريف ذك��ي 
البيانات ال�صخمة  ومتطور، وي�صهد �صوق 
م�صتوى  على  م��ط��ردًا  من��وًا  حتليلها  ونظم 
البيانات  عمليات جمع  ت�صكل  فيما  العامل، 
وحت��ل��ي��ل��ه��ا وت��وظ��ي��ف��ه��ا ق��ط��اع��ًا اق��ت�����ص��ادي��ًا 
جديدة  واأ���ص��واق��ًا  فر�صًا  يولد  بذاته  قائمًا 
ومن������اذج اأع����م����ال م��ب��ت��ك��رة غ���ري ت��ق��ل��ي��دي��ة 
وتقنيات  الربجمة  خوارزميات  با�صتخدام 
التقنيات  من  وغريها  اال�صطناعي  الذكاء 

امل�صتقبلية.
 من هنا تعد البيانات من اأهم عوامل حتفيز 
توافر  �صاهم  اإذ  االقت�صادية،  القطاعات 
ب��ي��ان��ات ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة بنمو 
با�صتخدام  املواقع  حتديد  تطبيقات  قطاع 
ال�صوقية  قيمته  فو�صلت  ال�صناعية  االأقمار 
فتح  م��ا  دوالر،  مليار   128 م��ن  اأك��ر  اإىل 

التقنيات  من  جمموعة  ابتكار  اأم��ام  املجال 
امل��اح��ة، ومّكن  اأنظمة  اجل��دي��دة يف جم��ال 
ال���ق���ط���اع���ات من  ال�������ص���رك���ات يف خم��ت��ل��ف 
تطبيقات  لتطوير  اأخ���رى  ببيانات  ربطها 
امل��ن��اط��ق  ب��رجم��ي��ات تخطيط  م��ث��ل  ج��دي��دة 
اأ�صار  وقد  اللوجي�صتي،  والدعم  احل�صرية 
موؤ�ص�صة  اأ�صدرته  حديث  تقرير  ذل��ك  اإىل 
"اقت�صاد  بعنوان  موؤخرا  للم�صتقبل  دب��ي 

البيانات اجلديد".

مراكز �صعودية �صخمة
 وخ��ال الفرتة االأخ��رية اأعلنت عدة دول 
يف امل��ن��ط��ق��ة ع���ن اإن�����ص��اء م���راك���ز ب��ي��ان��ات 
ال�صعودية  العربية  اململكة  ويف  �صخمة، 
الثالثة  امل��رح��ل��ة  م���وؤخ���رًا ع��ن  مت االإع����ان 
مراكز  بناء  يف  بالتو�صع   stc خطة  من 
بناء 6 مراكز  تقوم على  والتي  البيانات، 
بيانات جديدة يف جدة والريا�ض والدمام 
الريا�ض  يف  قائمني  م��رك��زي��ن  وتو�صعة 

مليار   1.5 تبلغ  اإجمالية  بتكلفة  وج���دة 
ري����ال ، وب��ع��د اك��ت��م��ال امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة 
�صيكون عدد مراكز البيانات لدى ال�صركة 
مدن   6 على  موزعة  للبيانات،  مركزًا   16

رئي�صية.
و���ص��ت�����ص��اه��م م���راك���ز ال��ب��ي��ان��ات احل��دي��ث��ة 
العاملية  ال�صركات  ا�صت�صافة  حتفيز  يف 
واالأجنبية  املحلية  اال�صتثمارات  وج��ذب 
امل��ب��ا���ص��رة م��ن خ���ال مت��ك��ني ن��ظ��ام بيئي 

اأف�صل  يوفر  ما  حمليًا،  م�صت�صاف 
اأي�صًا  وي�صهم  للم�صتفيدين.  جتربة 
يف مت��ك��ني ال�������ص���رك���ات ال�����ص��غ��رية 
وامل��ت��و���ص��ط��ة وي���دع���م ال�����ص��ن��اع��ات 
وي�صهم  الرقمي،  واالبتكار  املحلية 

يف جعل اململكة مركزًا تقنيًا.
 وب��ح�����ص��ب ال���رئ���ي�������ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اإطاق  اإنه مت  الفرج،  للتقنية هيثم 
للتو�صع يف مراكز  الثالثة  املرحلة 
ل��ت��ق��دمي  ال���ب���ي���ان���ات يف امل��م��ل��ك��ة، 
مرتبطة  رقمية  متنوعة  خ��دم��ات 
باحلو�صبة ال�صحابية، ولها عاقة 

بالتو�صعات املطلوبة.
اإىل ذلك، يوؤكد الرئي�ض التنفيذي 
لقطاع النواقل وامل�صغلني حممد 
االأك��رب هو  الهدف  اأن  العبادي، 
املحتوى  توطني  فر�صة  زي���ادة 
اأو  ال�صحابية  احلو�صبة  �صواء 
فقط  لي�ض  الرتفيهي،  املحتوى 
خلدمة العميل يف اململكة واإمنا 
كربى  ال�صتقطاب  فر�صة  يعد 
امل��ج��ال وخلق  ال�����ص��رك��ات يف 
ال�������ص���راك���ات جل���ع���ل امل��م��ل��ك��ة 
مركزا اإقليميا خلدمة املنطقة، 
وفر�صة للتو�صع يف االأ�صواق 

االإفريقية واالآ�صيوية.

جدة - البالد
ت�صهم مراكز البيانات احلديثة يف حتفيز واإغراء اال�صتثمارات املحلية واالأجنبية املبا�صرة، خا�صة مع منو االأعمال والتعليم واملعامات البنكية والعديد من الن�صاطات الرتفيهية عرب االإنرتنت، مما جعل تطوير 
مراكز البيانات من اأهم امل�صاريع يف التقدم الرقمي للمملكة ودعم لروؤية 2030. لذلك يطلق على البيانات االلكرتونية يف العامل "الذهب اجلديد"، حيث متتد اأهميتها اإىل معظم ال�صناعات ، كما تعد العمود الفقري 

ملناف�صات ال�صركات التقنية العماقة.
 تكت�صب البيانات املفتوحة اأهمية ق�صوى لدورها املتزايد يف تعزيز جهود احلكومات لبناء اقت�صاٍد معريف ذكي ومتطور، وي�صهد �صوق البيانات ال�صخمة ونظم حتليلها منوًا مطردًا على م�صتوى العامل ، وم�صتقبل 
باأرقام قيا�صية لقيمة �صركاتها، فيما ت�صكل عمليات جمع البيانات وحتليلها وتوظيفها قطاعًا اقت�صاديًا قائمًا بذاته ، يولد فر�صًا واأ�صواقًا جديدة ومناذج اأعمال مبتكرة غري تقليدية با�صتخدام خوارزميات الربجمة 

وتقنيات الذكاء اال�صطناعي وغريها من تقنيات امل�صتقبل مت�صارعة التقدم واالبتكار، ومنها نظم املعلومات اجلغرافية وتطبيقات حتديد املواقع با�صتخدام االأقمار ال�صناعية.

 تتوقع تقارير حديثة اأن ترتفع قيمة �صوق البيانات 

ال�صخمة عامليًا من نحو 70.5 مليار دوالر حققته 

دوالر  مليار   250 م��ن  اأك���ر  اإىل   2020 ع��ام  يف 
خال خم�ض �صنوات.

املوؤ�ص�صات  ب��ني  البيانات  ت��ب��ادل  اأن  اإىل  واأ���ص��ار   

الطب  قطاع  اإىل منو  اأدى  وامل�صت�صفيات،  البحثية 

ال��دق��ي��ق ع���رب درا����ص���ة ب��ي��ان��ات امل��ر���ص��ى وحت��دي��د 

مواقع الطفرات الوراثية وحتليل احلم�ض النووي 

الكت�صاف االأمرا�ض الوراثية مبكرًا، ومن املتوقع 

اأن تبلغ قيمة قطاع الطب الدقيق عامليًا نحو 105 

مليارات دوالر بحلول 2026.

واأ����ص���ار اإىل اأه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر م��ن�����ص��ات ال��ب��ي��ان��ات 

لت�صريع  بديلة  و�صائل  وتوفري  احلالية،  املفتوحة 

"اأمانات  مثل  مبتكرة  من��اذج  عرب  البيانات  تبادل 

البيانات" بدعم من القطاعني احلكومي واخلا�ض، 

وفق قواعد ونظم االأمن ال�صيرباين املوثوق واملعزز 
للحماية.

ت��خ��ت��ل��ف ال���ب���ي���ان���ات ال�����ص��خ��م��ة ع����ن ال���ب���ي���ان���ات 

اأو�صع  بيانات  جمموعات  ت�صكل  التقليدية،الأنها 

واأك�����ر ت���ط���ورًا وت��ع��ق��ي��دًا جت��م��ع ب��ا���ص��ت��م��رار من 

املزودة  االأجهزة  مثل  اجلديدة،  البيانات  م�صادر 

االإن��رتن��ت  �صفحات  معلومات  اأو  باحل�صا�صات، 

وتطبيقات االأجهزة النقالة، اأو البيانات احلية التي 

تبث مبا�صرة من من�صات التوا�صل االجتماعي مثل 

تويرت ويوتيوب وفي�صبوك وان�صتجرام وغريها.

ومت��ت��از جم��م��وع��ات ال��ب��ي��ان��ات ه���ذه ب��اأن��ه��ا اأ�صخم 

حجمها  ي��رتاوح  اإذ  التقليدية،  البيانات  من  بكثري 

البيتابايت،  م��ئ��ات  اإىل  ال��ت��رياب��اي��ت  ع�����ص��رات  م��ن 

الفيديو،  ومقاطع  وال�صور  الن�صو�ض  وتت�صمن 

وقد �صاهم ذلك بظهور علم البيانات التي ت�صتخدم 

احلوا�صيب  وبرجمة  االإح�صاء  وعلم  الريا�صيات 

هذا  م��ن  قّيمة  معلومات  ال�صتخراج  االآل���ة  وت��ع��ّل��م 

املقدار الهائل من البيانات. وحتفز كنوز البيانات 

 ، اأع��ل��ى  ع��وائ��د  وحتقيق  املناف�صة  على  ال�صركات 

وهذه من معامل م�صتقبل العامل.

 مستقبل الطب

كنوز البيانات

االبتكار الرقمي يسهم في جعل  نمو قياسي الستثمارات البيانات 
المملكة مركزًا متقدما وتقنياتها في العالم



جدة - البالد
باتت اململكة وجهة �صياحية عاملية، يق�صدها الزوار 
العديد  اإحيائها  مع  خ�صو�صا  ال��دول،  جميع  من 
ملنا�صبات  وا�صت�صافتها  الرتفيهية،  الفعاليات  من 
ال�صياق  ه���ذا  ويف  الأن���ظ���ار،  اإل��ي��ه��ا  لفتت  ك���رى 
لليخوت وفق  بنادي جدة  الأعمال  مت�صي وترية 
مراحلها الزمنية لتعلن عند اكتمالها مطلع مار�س 
البحرية  الأن�صطة  خمتلف  بدء  القادم  م   2022
البحر  ���ص��اح��ل  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م��ن  م��ر���ص��ى  اأول  يف 
ومكونًا  الإ�صرتاتيجي،  مبوقعه  املتفرد  الأحمر 
ال�صياحة  قطاع  لدعم  ال��رام��ج  م��ن  حزمة  �صمن 
يف  الإ�صهام  جانب  اإىل  الرتفيه،  وثقافة  البحرية 
التنوع القت�صادي، وتوفري فر�س العمل لل�صباب 

ال�صعودي مبا يتما�صى مع روؤية اململكة 2030.
مرت  األ��ف   112 م�صاحة  على  امل�صروع  وي�صفي 
مربع، روؤية وهند�صة جمالية على امتداد الواجهة 

ا�صتيعاب  ت�صميمه  يف  روع��ي  ب��ج��دة،  البحرية 
مرتًا،   120 تتجاوز  باأطوال  ال�صخمة  اليخوت 
تقدميه  ع��ن  ف�صاًل  امل�صتوى،  عاملية  بيئة  �صمن 
الأن�صطة  وم��ن  وجملة  مثالية،  اإب��ح��ار  خل��دم��ات 

الريا�صية والجتماعية والرتفيهية الفريدة.
وي��اأت��ي تنفيذ واإجن����از ه��ذا امل�����ص��روع ب��اإ���ص��راف 
احلياة  من��ط  م��ع  متناغمًا  ج���دة،  مو�صم  واإدارة 
جتاري  فريدة  جتارب  توفري  خالل  من  الع�صرية 
لتطوير  رئي�صة  جديدة  كمن�صة  عامليًا  مثيالتها 
عنا�صر  وبتكامل  باململكة.  البحرية  ال�صياحة 
ن�صبية  ميزة  ي�صيف  لليخوت  جدة  نادي  م�صروع 
ملحافظة جدة حيث �صيكون امليناء الرئي�س لدخول 
اليخوت اإىل اململكة من خمتلف دول العامل ومر�صًا 
لإبحار  الطريق  منت�صف  يف  توقف  وحمطة  لها، 
اليخوت من البحر الأبي�س املتو�صط اإىل املحيط 

الهندي وجنوب �صرق اآ�صيا.

ويتميز امل�صروع بقربه من مطار امللك عبد العزيز 
الدويل اجلديد ومركز املدينة، فيما �صتعزز هوية 
البحرية  املجتمع  ثقافة  م��ن  امل�صتوحاة  البيئة 
من  لنوعية  وم�صاحة  احلياة  ج��ودة  عنا�صر  من 
املواقع  العديد من  اإىل  املثرية والإبحار  الأن�صطة 

واملرافق الرتفيهية.
لليخوت  وتتعدد اخليارات باكتمال نادي جدة 
مبا يرثي املنتج ال�صياحي ال�صعودي عر تنظيم 
والرتفيهية  والجتماعية  الريا�صية  الأن�صطة 
يف خم��ت��ل��ف م��راف��ق��ه ال��ت��ي ت�����ص��م��ل امل��اري��ن��ا، 
واملم�صى اخل�صبي، اخلدمات الفندقية الراقية، 
وامل���رك���ز ال�����ص��ح��ي، وم��رك��ز رج����ال الأع���م���ال، 
الجتماعية،  والفعاليات  الحتفالت،  و�صالت 
و�صط  املختلفة،  واملطاعم  التجارية،  واملحال 
يف  ممتعة  ت�صّوق  وجتربة  ا�صتثنائية،  اأج��واء 

املتاجر العاملية.

»العروس« تتألق للسياحة العالمية

جدة - البالد
الإرهابي  الإخ���وان  تنظيم  تلقاها  متتالية  �صربات 
بينها  م��ن   ،2021 ع��ام  خ��الل  ال��ع��امل  دول  بجميع 
جهود اأوروبية وا�صعة هدفت لتفادي خطر الإرهاب 
الإجرامي  التنظيم  توغل  واإف�صال  املتطرف،  والفكر 
اإذ  ال��دول،  من  العديد  يف  والقاعدة  داع�س  وحلفائه 
مكافحة  لدرا�صات  الأوروب��ي  للمركز  درا�صة  ك�صفت 
الأوروب��ي��ة  احلكومات  تدابري  جن��اح  عن  الإره���اب، 
ب�صكل كبري يف خف�س وترية عمليات الإرهاب خالل 
�صتكون  اأوروبا  اأن  التقرير  اأكد  بينما  العام احلايل، 
2022 تتعلق باقتالع  اأمام حتديات عديدة يف عام 
لتفكيك  �صاملة  خ��ط��ط  و���ص��ي��اغ��ة  ال��ت��ط��رف،  ج���ذور 
الأجيال  وحماية  وتوغلها  انت�صارها  ومنع  الأفكار 

اجلديدة منها.
اأمل��ان��ي��ا، يف  الأوروب����ي، وم��ق��ره  امل��رك��ز  وا�صتعر�س 
ح�صاد ل�"موؤ�صر الإرهاب يف اأوروبا.. عام 2021" 
جهود واإجراءات عدد من الدول الأوربية يف حتجيم 
التنظيمات  تغلغل  ومواجهة  الإره��اب��ي��ة،  العمليات 
اأبرز  حيث  اأيامه،  يلملم  ال��ذي  العام  خالل  املتطرفة 
هذه  لها  تعر�صت  التي  الإره��اب��ي��ة  الهجمات  اأي�صا 
اأجهزة  تقارير  اأرق���ام  عك�صت  فرن�صا،  ففي  ال���دول، 
من  اأوروب���ا  دول  تتقدم  باري�س  اأن  ال�صتخبارات 
حيث  اأرا�صيها،  على  التطرف  ن�صر  جمابهة  حيث 
املا�صي،  اأب��ري��ل   5 يف  الفرن�صية  احلكومة  ق��دم��ت 
خالل  من  الإره���اب،  ملكافحة  جديد  قانون  م�صروع 
و"تليجرام"  وتطبيقات" وات�صاآب  الإنرتنت  مراقبة 

وتو�صيع  اخل���وارزم���ي���ات،  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
ال�صتخبارات  اأج��ه��زة  ا�صتخدام 

ال��ف��رن�����ص��ي��ة ل��ل��خ��وارزم��ي��ات 
ل���ت���ع���ق���ب الإره�����اب�����ي�����ن 

املحتملن.
ف������ي������م������ا جن����ح����ت 

ال�����ص����ت����خ����ب����ارات 
تفكيك  يف  الأملانية 
خ����الي����ا م��ت��ط��رف��ة 
ق����ب����ل ت���ن���ف���ي���ذه���ا 
اإرهابية،  عمليات 

ب�����ص��ب��ب امل��ت��اب��ع��ة 
للجماعات  ال��دق��ي��ق��ة 

الأدل��ة  وجمع  وتتبعها  ل��الإخ��وان،  التابعة  املتطرفة 
وال�صواهد حولها، وفقا لدرا�صة املركز الأوروبي، اإذ 
هور�صت  الأمل��اين  الداخلية  وزير  عن  الدرا�صة  نقلت 
اأملانيا  اإن  املا�صي،  �صبتمر   11 يف  قوله  زيهوفر، 
اأحبطت 23 هجومًا اإرهابيًا منذ عام 2000، حمذرًا 
هيئة  واأعلنت  ذلك.  رغم  قائمًا  لي��زال  اأن اخلطر  من 
اأملانيا  اأن  املا�صي  اأكتوبر   28 يف  الد�صتور  حماية 
ال�صيا�صين  املتطرفن  م��ن  م��ت��زاي��دًا  خ��ط��رًا  ت��واج��ه 
واملجرمن وغريهم. ومن بن القوانن والإجراءات 
التي اتخذتها ال�صلطات الأملانية خالل 2021 – وفقا 
يوليو   8 يف  ج��دي��د  احت���ادي  ق��ان��ون  �صن   - للمركز 
التي  وال�صعارات  الرموز  ا�صتخدام  بحظر  املا�صي 
والقاعدة،  وداع�س  الإخ���وان  تنظيمات  اإىل  تنتمي 
اللبناين  الله  ح��زب  مللي�صيات  الع�صكري  واجل��ن��اح 

وغريها من التنظيمات الإرهابية.
يف  وا�صعة  ج��ه��ودا  النم�صا  بذلت  ذات���ه،  ال�صياق  ويف 
وجنحت   ،2021 خ��الل  والإره���اب  التطرف  حماربة 
ب�صكل جيد يف احلد من اأن�صطة اجلماعات املتطرفة، من 
خالل و�صع بع�س املنظمات واجلمعيات حتت املراقبة 
والبع�س الآخر مت حظرها، خا�صة ما يتعلق يف حظر 
الإ�صالم  الله ورم��وز جماعات  الإخ��وان وح��زب  تنظيم 
ال�صيا�صي، بينما اأعدت ال�صلطات الرطانية �صل�صلة من 
القوانن والإجراءات ملكافحة الإرهاب والتطرف خالل 
2021، وداخل هولندا، ركزت احلكومة على حماربة 
اأجهزة  ا�صتغلت  اأن  بعد  الداخل،  من  التطرف جمتمعيا 
الأمن وال�صتخبارات تعاون املواطن العادي الهولندي، 
كال  املواطنن  مع  للتوا�صل  اآليات  واأن�صاأت 
ح��الت  ر�صد  اأج��ل  م��ن  منطقته،  يف 
الغريبة  العنا�صر  اأو  التطرف 
هولندا  اأح��ي��اء  تدخل  التي 
خ����ا�����ص����ة ال�������ص���ك���ن���ي���ة.
واأو���������ص��������ى امل����رك����ز 
ختام  يف  الأوروب����ي 
ب�صرورة  ت��ق��ري��ره، 
ات���خ���اذ ح���زم���ة من 
الإجراءات لتطويق 
م�����ص��اع��ي وج���ه���ود 
ت����ي����ارات الإ�����ص����الم 
ن�صر  يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي 
الإيديولوجية املتطرفة.

مع إطالق ولي العهد للمخطط العام للمشروع 

أول مرسى من نوعه على ساحل البحر األحمر أوروبا تفشل توغل »اإلخوان«
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 اإبداع تنموي لالإن�صان واملكان، يتاألق يف تناف�صيته عامليا.. اإنها املعادلة الأهم لقت�صاد املناطق 
وبراجمها  واأهدافها   2030 روؤي��ة  �صمن  احلديثة،  ال�صعودية  النه�صة  من��وذج  يف  وامل��دن 
ال�صرتاتيجية مل�صرية الوطن، بقيادة خادم احلرمن ال�صريفن امللك �صلمان بن عبدالعزيز 

اآل �صعود ، وويل عهده الأمري حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز ، حفظهما الله. 
وها هي جدة على موعد مع هذا التاألق.

 املوعد اجلديد حتدد لعرو�س البحر الأحمر "جدة" ، باإطالق �صمو ويل العهد نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س اإدارة �صندوق ال�صتثمارات العامة ورئي�س جمل�س اإدارة 
�صركة و�صط جدة للتطوير ، املُخطط العام واملالمح الرئي�صة مل�صروع "و�صط جدة" )"نيو 
خ�ص�صت  ريال  مليار   75 اإىل  ت�صل  ا�صتثمارات  باإجمايل  �صابقًا(،  تاون"  داون  جدة 
لتطوير 5.7 مالين مرت مربع، بتمويل من �صندوق ال�صتثمارات العامة وامل�صتثمرين 

من داخل اململكة وخارجها.

نادي اليخوت.. وجهة سياحية عالمية

 جدة-البالد

يف  جدة  و�صط  مل�صروع  العام  املخطط  اإط��الق  وياأتي 
مناطق  جميع  بتنمية  العهد  ويل  �صمو  اهتمام  اإط��ار 
اململكة  روؤي��ة  م�صتهدفات  مع  وتناغمًا  اململكة،  وم��دن 
ناب�س  وجمتمع  م��زده��ر  اقت�صاد  لبناء   ،  2030
باحلياة مع توفري اأف�صل منط حياة لل�صكان والزوار.

خال�صة اخلربة العاملية
  مثل كل الطموحات ملناطق الوطن ومدنه ، ومن قبل 
متيز  وبناته،  اأبنائه  من  لالأجيال  احلياة  ج��ودة  ذل��ك 
ا�صتثمار  يف  اأب��دع��ت  بت�صاميم  ج��دة  و�صط  م�صروع 
 ، البحرالأحمر  لعرو�س  الغنية  والطبيعة  اجلغرافيا 
حركة  يف  �صهرتها  واأهمية  العريق،  تاريخها  هو  كما 
التجارة وال�صياحة والت�صوق، حيث �صارك يف ت�صميم 
وا�صت�صاري،  مهند�س   500 من  اأك��رث  العام  املخطط 
ال��ع��امل،  اخل���رة يف  دور  اأف�����ص��ل  م��ن  نخبة  مي��ث��ل��ون 
بنهاية  منها  الأوىل  تكتمل  و�صينفذ على ثالث مراحل 
جدة"  "و�صط  م�����ص��روع  معها  ل��ي��ب��داأ   ،2027 ال��ع��ام 
اململكة  داخ��ل  من  وزواره���ا  ج��دة  �صكان  ا�صتقبال  يف 

وخارجها.
توظف  عاملية  مبعايري  ومت��ي��زت  ع�صرية  فالت�صاميم    
البحرية  الواجهة  �صمنها  من  متعددة،  طبيعية  مقومات 
مر�صى  ت�����ص��م��ن  ل���ذا  ك��ل��م،   9.5 ط��ول��ه  م��ائ��ي  ب�����ص��ري��ط 

مب���وا����ص���ف���ات ع���امل���ي���ة ل���ص��ت��ق��ب��ال 
ال���ي���خ���وت م���ن داخ�����ل و خ���ارج 

ميتد  رم��ل��ي  و���ص��اط��ئ  اململكة، 
كما   ، مرتين  كيلو  م��ن  لأك��رث 
�صت�صكل امل�صاحات اخل�صراء 
والأم���������اك���������ن امل���ف���ت���وح���ة 
واخل��دم��ات ال��ع��ام��ة 40 % 

من م�صاحة امل�صروع.
 وم�������ن الأب�������ع�������اد امل���ه���م���ة 

على  احل���ر����س  ل��ل��م�����ص��روع 
ت��ط��ب��ي��ق ع��ن��ا���ص��ر وم��ك��ون��ات 

وامل�صتوحاة  ال��ع��م��راين  الن�صيج 
الأ�صيلة  احلجازية  العمارة  فنون  من 

مع مراعاة تطبيق اأحدث التقنيات العاملية، 
التقنيات  على  تعتمد  ذكية"  "وجهة  ت�صبح  بحيث 

املبتكرة، بالإ�صافة اإىل اعتماد ا�صتخدام اأف�صل تقنيات 
يف  �صي�صهم  م��ا  امل��ت��ج��ددة،  الطاقة  ومنها  ال�صتدامة 
مبادرة  اأهداف  يتناغم مع  البيئية مبا  ال�صتدامة  دعم 

ال�صعودية اخل�صراء. 
القيمة امل�صافة

الأه��داف  بنك  بنود  اأح��د  يعد م�صروع و�صط ج��دة    
العامة   ال�صتثمارات  ل�صندوق  الطموحة  التنموية 

ت����ع����ظ����ي����م  يف 
ال�����ص����ت����ث����م����ارات 
امل���ح���ل���ي���ة ال���ن���وع���ي���ة، 
وال���ت���ي ت�����ص��ه��م يف ت��ق��دمي 
من�����وذج ل��ت��ن��وع م�������ص���ادر ج���ودة 
احلياة جنبا اإىل جنب مع امل�صاريع الكرى وتكامال 
مع مدن امل�صتقبل الفريدة التي تعانق البحر الأحمر، 
القت�صاد  م�صرية  ودف��ع  ال��دخ��ل،  م�صادر  وتنويع 
لأبناء  العمل  فر�س  من  املزيد  وا�صتحداث  الوطني، 

وبنات الوطن.
والت�صاميم،  ال��درا���ص��ات  وح�صيلة  وب���الأرق���ام    
ي�صتهدف م�صروع "و�صط جدة" حتقيق قيمة م�صافة 

امل�صروع  �صي�صم  حيث   ، احل�صاري  التطور  لإث��راء 
اأوب��را، متحف،  "دار  رئي�صة عاملية هي  اأربعة معامل 
امل���زارع  و  املحيطية  الأح���وا����س  ري��ا���ص��ي،  اأ���ص��ت��اد 
ترفيهية  م�صاريع   10 اإىل  بالإ�صافة  املرجانية"، 

و�صياحية نوعية.
امل�صروع  �صريفد  اقت�صاديا،  امل�صافة  القيمة  اأي�صا   
اقت�صاد اململكة ب� 47 مليار ريال خالل �صنوات معدودة 
 ،2030 العام  بحلول  وحت��دي��دا  زمني  عقد  من  اأق��ل 
وتنوع  القت�صادية  ال�صتدامة  هو  الأ�صمل  والهدف 
للمواطنن  ال��وظ��ائ��ف  واآلف  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ف��ر���س 
الت�صغيلية  الأع���م���ال  �صت�صهم  ح��ي��ث   ، وامل��واط��ن��ات 
للم�صروع يف فتح املجال اأمام القطاع اخلا�س املحلي 

اقت�صادية  قطاعات  وت�صغيل  تطوير  يف  للم�صاركة 
واعدة "�صياحية، ريا�صية، ثقافية، ترفيهية" مبعايري 

عاملية.
بناء  ت�صمل  حيوية  اأخرى  لقطاعات  ممتدة  والقائمة   
وتطوير مناطق �صكنية ع�صرية ت�صم 17 األف وحدة 
من  اأك��رث  توّفر  متنوعة  فندقية  م�صاريع  مع  �صكنية 
2700 غرفة، كما �صي�صم امل�صروع مر�صى مبوا�صفات 
عاملية ومنتجعات �صاطئية خالبة، اإىل جانب جمموعة 
كبرية من الفنادق واملطاعم واملقاهي املحلية والعاملية 
كما  الت�صوق،  ملتعة  املتنوعة  واخل��ي��ارات  ال��ف��اخ��رة، 
لقطاع  متكاملة  ح��ل��ول  ت��ق��دمي  امل�����ص��روع  ي�صتهدف 

الأعمال الذي �صي�صخ اأفكاره وا�صتثماراته.



جدة - البالد
بعقد  واليي�ييشييقييري،  الكيال  اأ�ييشييرتييا  احتفلت 
ابنة  على  كيال،  فيي�ؤاد  معتز  عبدالإله  ِقييران 
ليلة  يف  جدة،  مبدينة  ال�شقري  اأحمد  ف�از 
والألييعيياب  احلييجييازييية  الأنييغييام  على  طربية 
ال�شعبية، �شهدها الأهل والأ�شدقاء والأحبة، 
من اأقارب العرو�شني الذين بارك�ا لهما بهذه 

الليلة.
اأن  وجييل،  عز  الله،  دعا  عبدالإله،  العري�س   
وتييفيياوؤل  اأمييل  كلها  حلياة  وعرو�شه  ي�فقه 
وبيينيياء عييائييليية �ييشييعيييييدة، �ييشييائييا امليييي�ىل اأن 

ي�فقهما ويرزقهما الذرية ال�شاحلة.
وعربت اأ�شرة العرو�شني عن فرحتهما بعقد 
الليلة املباركة �شائلني  قران الأبناء يف هذه 
ملا  الييعييرو�ييشييني  ييي�فييق  اأن  الييلييه 
يجمع  واأن  وييير�ييشيياه،  يحبه 
ويرزقهما  خيير  عييلييى  بينهما 
الييييذرييييية الييي�يييشييياحلييية، مييبييدييين 
من  لكل  وامتنانهما  �شكرهما 
الييتييهيياين  اأر�يييشيييل  اأو  حيي�ييشيير، 
واليييتيييربييييكيييات عيييرب �ييشييبييكييات 
بهذه  الجييتييميياعييي  الييتيي�ا�ييشييل 
وي�شتعد  الييغييالييييية،  امليينييا�ييشييبيية 

العري�س لليلة العر�س قريبًا.
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رئيس جمعية الوداد يكّرم األعضاء السابقين

الحياة كلها أمل وتفاؤل وبناء
أفراح الكيال والشقيري  بعقد قران عبداإلله.. العريس:

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

جدة- البالد
�شعيد  ح�شني  املهند�س  برئا�شة  اخلرية  اليي�داد  جمعية  اإدارة  جمل�س  احتفى 
رعاه  تكرمي  يف  اإدارتييهييا،  ملجل�س  ال�شابقة  اليييدورات  باأع�شاء  بجدة،  بحري 
رئي�س جمل�س اإدارة الغرفة التجارية بجدة حممد ي��شف ناغي، بح�ش�ر عدد 
من رجال الأعمال ووجهاء املجتمع ورواد العمل اخلري والجتماعي. ومنح 
ال�شبان،  �شليمان  خالد  وهييم،  املكرمني  لاأع�شاء  ال�شرفية  الع�ش�ية  بحري 
�شليمان اإبراهيم النملة، الدكت�ر حممد �شمر بحراوي، طه �شالح ال�شبان، عمر 
حممد هندي، املهند�س حممد �شليمان ال�شبان، حممد فالح حجاج، وي��شف عبد 
الأيتام،  خدمة  يف  بجه�دهم  وعرفان  تقدير  ذلك  اأن  اإىل  م�شرا  ويل،  الرحمن 

مثمنا لهم كل مابذل�ه من جهد وفكر ووقت خلدمة ر�شالة واأهداف اجلمعية.

البالد- جدة
ابنيهما �شيف وعبدالرحمن  ال�شلمي بزواج  ال�شنيني  اآل  احتفل 
وذلك   - الله  رحمه   - ال�شلمي  ال�شنيني  ماطر  بن  خليفة  ابني 
وزواج  ال�شنيني،  مطلق  بيين  عبدالله  ابيينيية  ميين  �شيف  بيييزواج 
عبدالرحمن من ابنة فاح ال�شنيني -رحمه الله، وذلك يف اإحدى 
القاعات بجدة، بح�ش�ر عدد من امل�ش�ؤولني والأعيان وال�جهاء 
العر�شة  يف  �شارك�ا  الذين  والع�شكريني  والرتب�يني  واملثقفني 

ال�شع�دية والألعاب ال�شعبية وال�شيات ال�طنية.
  وكان يف ا�شتقبال ال�شي�ف واملعازمي الدكت�ر �شع�د بن �شعد 
مرحبني  العري�شني  واأ�شقاء  واأخيي�ال  واأعمام  ال�شلمي  ال�شنيني 

باحل�ش�ر الذين بادل�هم التهاين بهذه املنا�شبة الغالية.
فرحتهما  عن  وعبدالرحمن  �شيف  العري�شان  عرب  جانبه،  من    
ح�شر  من  لكل  والتقدير  ال�شكر  مقدمني  العمر،  بليلة  الغامرة 
و�شاركهم اأفراحهم، وملتم�شني العذر ملن لمَ يتمكن من احل�ش�ر.

الدمام- البالد
بييزواج  الع�يفي  �شالح  بيين  حممد  احتفل   
بيين جمعان  ابيينيية حممد  ميين  ابيينييه عييبييدالييلييه، 
اخلييرييي�ييشييي، و�يييشيييط حيي�ييشيي�ر الأ�يييشيييدقييياء 
والأقيييييييارب وزمييييياء الييعييرييي�ييس، يف اإحيييدى 

القاعات مبحافظة قل�ة.
وعرب العري�س عبدالله يف هذه الليلة املباركة 
وتفاوؤل  اأمل  كلها  حلياة  وعرو�شه  ي�فقه  اأن 
العري�س  بييياأن  علمًا  �شعيدة.  عائلة  وبيينيياء 
�شقيق الزميل علي الع�يفي املحرر ال�شحفي 
التعليم  مكتب  ومييدييير  "املدينة"  ب�شحيفة 

مبحافظة قل�ة.

أسرتا اإلحيوي والبصري تحتفالن بعقد قران "محمد وريم"

آل الحميد في عش السعادة

أبناء الطالبي يحتفلون بهادي

آل السلمي يزفون )سيف وعبدالرحمن(

العويفي يحتفل بزواج عبدهللا

جدة - اأحمد الأحمدي
بعقد  الب�شري  واآل  الإحييييي�ي  اآل  احتفل 
قران حممد عبدالله الب�شري العليان، على 
عبدالعزيز  بن  �شليمان  العميد  ابنة  رمي 
الإحي�ي  اأ�شرة  عميد  بح�ش�ر  الإحي�ي، 
اإبييراهيييييم بيين حمييمييد الإحييييييي�ي، واأعييمييام 
الإحي�ي  وخالد  وفهد  عبدالله  العرو�س 
وخييييييي�ال اليييعيييرو�يييس اأحييييمييييد و�ييشييليييييمييان 

اليي�ييشييبيييييبييان وعييييدد ميين الأهييييل والأقيييييارب  
مبنزلهم العامر بجدة.

�شليمان  العميد  الييعييرو�ييس  واليييد  واأعييييرب 
الإحي�ي، ووالد العري�س عبدالله الب�شري 
املييبيياركيية،  املنا�شبة  بييهييذه  �شعادتهما  عيين 
للعرو�شني  الييقييدييير  الييعييلييي  الييلييه  �ييشييائييلييني 
الذرية  يرزقهما  واأن  والت�فيق  ال�شعادة 

ال�شاحلة.

الق�سيم- البالد
الله-  -رحييمييه  احلميد  ح�شن  اأبيينيياء  احتفل 
بن ح�شن احلميد، على كرمية  بييزواج حميد 
�شليمان حممد ال�شامة -رحمه الله، بح�ش�ر 

لفيف من الأقارب واملحبني والأ�شدقاء.

و�شاركهم  ح�شر  من  كل  احلميد  �شكر  وقييد   
بييزواج  هيينيياأه  ميين  ولكل  باملنا�شبة،  فرحتهم 
وقن�ات  الت�شال  عرب  �ش�اء  حيمد،  البيين 
للعرو�شني  متمنني  الجتماعي،  الت�ا�شل 

حياة زوجية �شعيدة وبالت�فيق للجميع.

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي
طالبي  علي  اأحييمييد  يحيى  اأبيينيياء  احتفل 
يحيى  حممد  بيين  هييادي  بيييزواج  مدخلي 
بن  اأحييمييد  كييرمييية  على  مييدخييلييي،  طالبي 
حمييمييد عييميير -رحيييميييه اليييليييه، وذلييييك يف 

�شرق  الييركيي�بيية  بقرية  الييقيياعييات  اإحيييدى 
الأهل  ح�ش�ر  و�شط  �شامطة،  حمافظة 

والأ�شدقاء.
والتربيكات،  التهاين  العري�س  وتلقى 

متمنني له ال�شعادة واحلياة الرغيدة.

�أخبارهم

ح�شل" �شلطان بن حممد بن هال اللحياين"، 
على درجة الدكت�راه عن الر�شالة العلمية 

كلية  ميين  اليييرتبييي�ي  والإ�ييييشييييراف  الإدارة  يف 
اليييرتبييييييية بييجييامييعيية امليييليييك خييياليييد، بيييعييينييي�ان " 

خيييطييية ميييقيييرتحييية لييتيي�طييني 
هيئة  اأع�شاء  وظائف 

باجلامعات  التدري�س 
ال�شع�دية با�شتخدام 

بيييييييييعييييييييي�يييييييييس 
الأ�يييشييياليييييييب 

الكمية".  

اللحياني يحصد الدكتوراه 

املعلم ب�زارة  اأحمد مبارك احل�شرمي،   وليد 
الييرتبييبيية والييتييعييليييييم بيياملييدييينيية املييينييي�رة، ُرزق 
قمر(   ( ا�ييشييم  عليها  اأطييلييق  جميلة  مبيي�ليي�دة 

�شقيقاتها  اإىل  لتن�شم 
وروز". ودانة  "ليان 

اأبيييييييييي� ليييييييييييان وعييييد 
بييييياإقيييييامييييية وليييييييمييية 

احتفاء  د�ييشييميية؛ 
بييييياملييييي�لييييي�دة 

اجلديدة.

ح�شل املبتعث من وزارة التعليم متعب ح�شني 
�شيا�شات  يف  الدكت�راه  درجة  على  الزهراين 
"ني�  جامعة  من  الرتب�ية،  والقيادة  التعليم 
عيينيي�ان  وكييييان  ويلز" بيياأ�ييشييرتاليييييا.  �يييشييياوث 

بيييحيييث الييييدكييييتيييي�راه 
خ�شخ�شة  "
�شياق  يف  الييتييعييليييييم 

العربية  اململكة  روؤييييية 
 ،2030 ال�شع�دية 

درا�ييييييييييشيييييييييية 
تنفيذها".

جربيل  حممد  بيين  علي  الييدكييتيي�ر  ترقية  متييت 
الأ�شنان  لطب  ا�شت�شارى  طبيب  اىل  فيياتييه، 

فيييييى مييييركييييز الأ�ييييشيييينييييان 
فهد  امللك  مب�شت�شفى 

باملدينة املن�رة.
األيييييييييييييييف ميييييييييربوك 
بهذه  علي  للدكت�ر 

الرتقية.

" قمر" يف دار احلضرمي

الدكتوراه لــمتعب

فالتة ملرتبة استشاري

تكريم الزياني وجمعة والغامدي في احتفال 50 عاماً
الدمام- حمود الزهراين

من  الثانية  الدفعة  خريج�  عاما   50 بعد  التقى 
1392هييي،  لعام  بالظهران  الطران  �شاح  معهد 
الييذييين تييي�افيييدوا ميين جميع ميييدن وحمييافييظييات 
اململكة يف احتفالية قام بتنظيمها دفعة املنطقة 
برنامج  يف  جا�شم  عبدالله  برئا�شة  ال�شرقية 
واأقيم  اجلميلة،  املنا�شبة  لهذه  اأُعيييد  متكامل؛ 
الكابنت  �شرف  على  الفنادق،  اأحييد  يف  الحتفال 
جمعة  �شالح  عبدالله  واملهند�س  الزياين  خليل 

رئي�س اأرامك� ال�شابق، وعدد كبر من خريجي 
عبدالله  وقام  حاليًا.   املتقاعدين  الثانية  الدفعة 
�شالح  عبدالله  للمهند�س  درع  بتقدمي  جا�شم 
ودرع  الييزييياين،  خليل  للكابنت  ودرع  جمعة، 
لدخيل الله  جمعان الغامدي -رحمه الله- ت�شلمه 
�شقيقه عاي�س الغامدي.  وقد �شعد اجلميع بهذا 
فيها  اجلميع  ا�شتعاد  التي  عاما،   50 بعد  اللقاء 
الذكريات اجلميلة، مثمنني كل اجله�د التي قام 

بها زماوؤهم، متمنني الت�فيق للجميع.

املدينة - البالد
ح�شل الزميل حممد قا�شم م�ش�ر وم�ش�ؤول مكتب "الباد" باملدينة املن�رة، 

على املركز الثالث �شمن م�شابقة كاأ�س العال للمبدعني العرب 2021م، 
 The Arabs العال  يف  العرب  اأف�شل  مب�شابقة  ُيعرف  ما  اأو 

العال  اأف�شل م�ش�ر عربي يف  لقب  Group، وح�شل على 
لندن  الربيطانية  العا�شمة  يف  اأقيمت  التي   2021 لعام 

برعاية املجم�عة العربية، وتعد اأول م�ؤ�ش�شة يف العال 
العرب  للمبدعني  الإبداعية  امل�شابقات  بتنظيم  تق�م 

ح�ل العال منذ 2010م، يف كل الخت�شا�شات، ومت 
اختيار الفائزين من خال الت�ش�يت بني اجلمه�ر 

وجلنة التحكيم.
وطني  اإىل  الف�ز  هييذا  اأهييدي  قا�شم:  حممد  وقييال 
حتقيق  اإىل  دعمني  من  وكييل  اأهلي  واإىل  الغايل 
وتعاىل،  �شبحانه  الله  ت�فيق  بعد  الإجنيياز،  هذا 
له  منا  كييا  اإن  حيث  اململكة  ميي�ييشيي�ري  وجلميع 

اإىل  الفنية الف�ت�غرافية التي هي بحاجة منا كلنا  ر�شالة لتكملة امل�شرة 
وطننا  ولتقدمي  ال�شحيحة،  الفنية  ال�ش�رة  لتقدمي  والتكافل  التكاتف 

الغايل، وفق روؤية اململكة 2030.
النجاح  من  مزيدا  له  وتتمنى  قا�شم  حممد  الزميل  تهنئ  "الباد" 

والتقدم.

الزميل قاسم "الثالث" بمسابقة كأس العالم للمبدعين العرب 
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جدة- خالد مر�ضاح
من  ال�ساد�سة  الن�سخة  لقب  �سلهب، حامل  في�سل  ال�سعودي  لعب اجلولف  اأكد   
بطولة "ال�سعودية املفتوحة" يف مطلع ال�سهر احلايل، واحلا�سل على لقب فردي 
للمناف�سة يف بطولة  بالقاهرة، تطلعه  اأقيمت  التي  العربية" للجولف  "البطولة 
على  الثالثة  للمرة  فيها  للجولف 2022  وت�سجيل ح�سوره  الدولية  ال�سعودية 

التوايل، واملناف�سة اجلادة مع النجوم العامليني امل�ساركني باحلدث العاملي.
بالبطولة  امل�ساركة  الهواة  قائمة  �سمن  ت�سنيفه  يتم  الذي  �سلهب،  وا�ستحق 

الدولية للجولف بجدارة، بعد فوزه ببطولة ال�سعودية املفتوحة للجولف.

سلهب: جاهز لمنافسة نجوم العالم في دولية الجولف

يف افتتاح اجلولة الـ 14 من دوري احملترفني..

الهالل يسعى لنقاط الفتح.. وضمك لتعويض الخروج من الكأس

جدة – هالل �ضلمان
تنطلق يوم ال�سبت اجلولة الـ 14 من 
�سلمان  بن  حممد  الأمري  كاأ�س  دوري 
حيث  مباريات،   3 بـ  للمحرتفني 
يف  الباطن  نظريه  �سمك  ي�ست�سيف 
الهالل  وي�ستقبل  ع�سرا،   3:40 الـ 
م�ساء،   5:50 الـ  يف  الفتح  مناف�سه 
الـ  يف  الفيحاء  فريق  اأبها  ويواجه 

5:55 م�ساء.

الهالل VS الفتح
 21 بر�سيد  الرابع  الهالل  ي�سعى 
الأوىل  خ�سارته  لتعوي�س  نقطة 
اأمام  جاءت  التي  الدوري،  يف 
الن�سر يف الديربي، وحتقيق فوز 
عندما  جولت   3 منذ  عنه  غائب 
 13 بر�سيد   12 الـ  الفتح  ي�ستقبل 

نقطة الذي ياأمل بتعوي�س خروجه 
من كاأ�س امللك، ويبحث بدوره عن 
النت�سار الذي مل يتحقق يف اآخر 
جهود  �سيفتقد  لكنه  جولت،   4
والبريويف  الفهيد  حممد  قائده 
الكاأ�س  كويفا لطردهما يف مباراة 
مدربه  يكون  ولن  الحتاد،  اأمام 
لل�سبب  متواجدا  فرييرا  يانيك 

ذاته.

�ضمك VS الباطن
 25 بر�سيد  الثالث  �سمك  ياأمل 
عندما  ثمينة  نقاط   3 بتحقيق  نقطة، 
 13 بر�سيد   13 الـ  الباطن  ي�ست�سيف 
اجلنوب(  )مارد  اأن  خ�سو�سا  نقطة، 
تعادل مع الفتح يف اجلولة الأخرية، 
ثقيلة  بخ�سارة  امللك  كاأ�س  من  وخرج 

م  ما اأ
ال�سباب، 

جنح  فيما 
يف  الباطن 

على  الفوز  حتقيق 
تعادل  وقبلها  الكاأ�س،  يف  احلزم 

معه يف الدوري �سلبيا، وي�سعى للفوز 
مهمته  لكن  الرتتيب،  يف  اأكرث  للتقدم 

لن تكون �سهلة.

الفيحاء VS اأبها
كونها  كبرية؛  اإثارة  املباراة  حتمل 
لقاء  من  فقط  اأيام   4 بعد  تاأتي 
ح�سمه  الذي  امللك  كاأ�س  يف  الفريقني 

الفيحاء برباعية 
نظيفة، حيث ي�سعى 
نقطة   19 بـ   6 الـ  املركز  �ساحب 
ل�ستغالل الأر�س واجلمهور والعامل 
املعنوي لتاأكيد تفوقه على اأبها الـ 11 
الأخري  يريد  فيما  نقطة،   14 بر�سيد 
نقطتني  فقدا  الطرفان  اعتباره.  رد 
بتعادلهما  الدوري  من  اآخر جولة  يف 
جمدول،  لقاء  يف  اأبها  الهالل،  مع 

والفيحاء يف اآخر موؤجل.

أبها يطمح للثأر من الفيحاء

في دوري السيدات لكرة القدم..

نسور جدة يتصدر" الغربية".. 
والحسم في" األخيرة"

جدة – هالل �ضلمان
املنطقة  لقب بطل  ال�سراع على  ا�ستعل 
الغربية لدوري كرة القدم لل�سيدات بني 
ن�سور جدة، الذي حافظ على ال�سدارة 
نظريه  من  انتزاعها  منذ  جدارة  بكل 
العا�سفة يف اآخر 3 جولت، والفريقان 
�سمنا التاأهل للمرحلة املقبلة، لكن يبقى 
ال�سراع على لقب بطل الغربية مفتوحا 
حتى نهاية اجلولة الأخرية التي تلعب 

الثنني املقبل.
يف  نقطة   22 جدة  ن�سور  وميتلك 
املركز الأول متقدما بنقطة وحيدة على 
 15 بـ  ثالثا  مرا�س  وياأتي  العا�سفة، 
نقطة، واحتاد القوة رابعا بـ 10 نقاط، 
الكرة  واأخريا   )8( الأبي�س  الليث  ثم 

امل�ستعلة من دون نقاط.
واكت�سح فريق ن�سور جدة نظريه الكرة 

املا�سية،  اجلولة  يف   )0-7( امل�ستعلة 
يف حني فاز العا�سفة )3-1( على الليث 
احتاد  مع  مرا�س  وتعادل  الأبي�س، 

القوة )1-1(.
فريق  حقق  الو�سطى،  املنطقة  ويف 
اليمامة اللقب قبل جولة من النهاية بعد 
اأن رفع ر�سيده يف املركز الأول اإىل 25 
و�سيفه  على  نقاط   5 بـ  متفوقا  نقطة، 
 18 بـ  ثالثا  �سما  وياأتي  التحدي، 
نقطة، والفرق الثالثة �سمنت التواجد 
احتاد  احتل  فيما  املقبلة،  املرحلة  يف 
ثم  نقاط،   8 بـ  الرابع  املركز  الريا�س 
ال�سهام الزرقاء )4( واأخريا الهمة )3(.

وتلعب اجلولة الأخرية اجلمعة، حيث 
الزرقاء،  ال�سهام  مع  اليمامة  يلعب 
والتحدي مع احتاد الريا�س، و�سما مع 

الهمة.

األخضر يتراجع للمركز 51 في تصنيف الفيفا

جدة – البالد
الوطني  منتخبنا  تراجع 
يف  عامليا   51 للمركز 
ال�سادر  اجلديد  الت�سنيف 
لكرة  الدويل  الحتاد  عن 
اآخر  وهو  )فيفا(  القدم 

ت�سنيف للعام احلايل.
وتراجع )الأخ�سر( 3 مراكز 
 48 املرتبة  احتل  اأن  بعد 
نوفمرب  �سهر  ت�سنيف  يف 

املا�سي.

املركز  منتخبنا  واحتل 
اآ�سيا  قارة  يف  ال�ساد�س 
 21( اإيران  من:  كل  خلف 
وكوريا  واليابان  عامليا(، 
واأ�سرتاليا  اجلنوبية 
عربيا  وال�ساد�س  وقطر، 
اأي�سا خلف كل من: املغرب 
 )29( واجلزائر   )28(
وتون�س )30( وم�سر )45( 

وقطر.
ومل يتغري ترتيب املنتخبات 

فبقيت  الأوائل،   10 الـ 
بلجيكا يف ال�سدارة متفوقة 
وفرن�سا  الربازيل  على 

واإجنلرتا والأرجنتني.
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لعبة عصرية تناسب كل الفئات العمرية 
رئيس اللجنة السعودية »لـلبادل«.. خالد السعد لـ                : 

انت�سرت يف الآونة الأخرية لعبة ريا�سية جديدة، تدعى" لعبة البادل" حيث بداأت يف النت�سار 
ال�سريع - لي�س يف ال�سعودية فقط- بل يف العامل اأجمع. البادل لعبة جتمع بني ثالث األعاب، 
التى  القواعد  حيث  من  جوهرها  فى  تختلف  ولكن  والراكت"،  والتن�س  "ال�سكوا�س  وهي 

حتكمها، واأ�سلوب اللعب، كما يلعبها اأربعة اأفراد، اثنان �سد اثنني، داخل ملعب مربع ال�سكل، 
له �سور حديدى حماط بزجاج، وبه �سبكة يف منت�سف امللعب، بالن�سبة للجزء اخلا�س بالتن�س، 

وتتطلب ممار�ستها ا�ستخدام م�سارب �سلبة ل حتتوى على اأوتار على اأر�س ملعب اأ�سغر حجمًا 
حتقق  ومل  اإ�سبانيا،  يف  ال�ستينيات  اأواخــر  فى  بــداأت  الريا�سة  هذه  العادى.  التن�س  ملعب  من 

انت�سارا كبريا اإل فى الت�سعينيات.
 فى البداية كانت هذه اللعبة خم�س�سة للطبقات الأر�ستقراطية، ولكنها انت�سرت بعد ذلك واأ�سبحت 

من الألعاب ال�سعبية. و"البادل" اأكرث مرونة و�سهولة من لعبتى ال�سكوا�س والتن�س، ول ت�سرتط 
بالريا�سات  الرغم من �سغر ملعبها مقارنة  البدنية على  فئة عمرية معينة، ولكنها تتطلب املرونة 

ال�سبيهة.
على  لو�سعها  امل�ستقبلية  واخلطط  بال�سعودية  انت�سارها  ومدى  البادل"،   " بلعبة  اأكرث  للتعريف 

خارطة الألعاب الأكرث ممار�سة من اجلميع.. التقت " البالد" برئي�س اللجنة ال�سعودية للبادل خالد 
ال�سعد.. فكان احلوار التايل: 

حاوره- هاني البشر  

نستهدف نصف مليون ممارس و900 ملعب
لعبة" البادل"؟  عن   نبذة  اأعطنا  البداية..  • يف 

�للعبة جديدة وحديثة، و�بتكرها �سخ�ص مك�سيكي يدعى" �إنريكي   -
ليلعب  مكان  وجود  عدم  وب�سبب  �لتن�ص،  لعبة  ع�ساق  كوركوير�" من 
لوحده،  بها  و��ستمتع  باجلد�ر  �لتن�ص  كرة  ي�سرب  و�أخ��ذ  �لتن�ص،  فيه 
وقابل �أحد �أ�سدقائه �لأرجنتينني، و�أخربه كيف لعب لوحده ثم جربها 

مع �سديقه، لي�سافر هذ� �ل�سديق لإ�سبانيا، وبد�أ بن�سر �للعبة، وكان 
 ،2005 �للعبة  لهذه  �ملحرتفني  ر�بطة  �أن�سئت  ثم   ،1969 عام  هذ� 
ويف �ل�سعودية 2019، وو�سعنا فيديو تعريفيا على ح�سابنا يف 

تويرت للتعريف باللعبة وقو�نينها. 
"البادل" للخليج؟  لعبة  دخلت  • كيف 

- �أول �حتاد عربي للبادل، �سجل يف �لحتاد �لدويل، هو �لحتاد 
ين�ساأ  مل  لكن   ،2017 �للعبة  ب���د�أت  قطر  ويف   ،2017 �لإم��ار�ت��ي 

�لحتاد لديهم �إل موؤخر�. لكن �للعبة مل تنت�سر على م�ستوى �خلليج 
�إل بعد بدء مز�ولتها يف �ل�سعودية 2019. 

حمليا؟  اللعبة  انت�شار  فريو�س" كورونا" على  اأثر  • هل 
- بالعك�ص، "كوفيد 19" �أثر �إيجاًبا على �نت�سار �للعبة، و�لنا�ص لديها 
حب �ل�ستك�ساف فعندما �ساهدو� هذه �ملالعب �ملوجودة �لآن يف �أكرث 

من مكان، �ساألو� عن هذه �للعبة وبد�أو� ميار�سونها. 
هذا  هل  واال�شكوا�س..  التن�س  بني  جتمع  "البادل"   •

�شحيح؟  
لعبة  قو�نني  فقو�نينها،  و�ل�سكو��ص،  �لتن�ص  بني  مزيج  هي  نعم،   -
�لتن�ص، وطريقة �للعب ��سكو��ص؛ باعتبار �أن فيها �رتد�ًد�، وما مييز" 
�لفئات  كل  وميار�سها  �أ�سخا�ص   4 يلعبها  م�سوقة  لعبة  �أنها  �لبادل" 

�ل�سنية. 
• م�شاهري كرة القدم يلعبون البادل االآن وقت فراغهم.. 

ما تعليقك؟ 
- هذ� �سحيح.. فزين �لدين زيد�ن �فتتح موؤخًر� �أكادميية للعبة �لبادل، 
و�ل�سويدي �إبر�هيموفت�ص لديه �أكادميية للعبة منذ 2019، و�لأرجنتيني 
مبنزله.  خا�ص  ملعب  يف  �ل��ب��ادل  يلعب  وه��و  �سور  ل��ه  ظهرت  مي�سي 
و�ل��ر�ح��ل م��ار�دون��ا ك��ان ميار�سها قبل وف��ات��ه، وي��وج��د روؤ���س��اء دول 

و�سخ�سيات كبرية متار�ص هذه �للعبة. 
لـ" البادل"؟  ال�شعودية  اللجنة  اأن�شئت  •كيف 

- يف �لبد�ية، كنا جلنة من جلان �لحتاد �ل�سعودي للتن�ص، ثم �سدر 
�للجنة  بتاأ�سي�ص  �لفي�سل  عبد�لعزيز  �لأم���ري  �ل��ري��ا���س��ة  وزي���ر  ق���ر�ر 
مظلة  حتت  �لآن  ونحن  �ملا�سي،  �ملحرم  �سهر  يف  للبادل،  �ل�سعودية 

�للجنة �لأوملبية �ل�سعودية. 
• كيف مت اختياركم رئي�شا للجنة ال�شعودية لـ"البادل"؟ 
�أنا كنت نائب رئي�ص �لحتاد �ل�سعودي للتن�ص يف �لدورة �ملا�سية،   -
و�أخذت على عاتقي حينئذ دعم لعبة �لبادل، عندما كانت جلنة فرعية، 
عبد�لعزيز  �لأم���ري  �سرفني  وق��د  �ململكة،  يف  �ل��ب��ادل  لعبة  �أن�سر  و�أن 
�أكون عند  �لله  �ساء  و�أن  �لبادل  لعبة  �لريا�سة مب�سوؤلية  �لفي�سل وزير 

ح�سن ظنه. 
للعبة" البادل"؟  اأهدافك  هي  • ما 

- لدينا �أهد�ف نعمل بكل قوة على حتقيقها حتى عام 2030، و�سوف 
ن�سل لها، باإذن �لله، وهي �أن يكون �ملودل �ل�سعودي بالبادل منوذجا 
ُيحتذى به دوليا، ليطبق من قبل �حتاد�ت دول �أخرى، ون�سعى �أن يكون 
لدينا �أبطال دوليون م�سنفون على م�ستوى �لعامل، وبالفعل يوجد لعب 
�سعودي م�سنف دوليا، ون�ستهدف وجود ثالثة لعبني �سعوديني على 
�أن  نريد  وكذلك  �لعامل،  يف  لعب  مائة  �أف�سل  �سمن  م�سنفني  �لأق��ل، 

ن�سرك �لقطاع �خلا�ص معنا من خالل �لرعاية و�ل�ستثمار. 
• ماهي اأبرز التحديات التي تواجهكم؟ 

بيانات  قاعدة  لدينا  �أن يكون  نعمل على حلها،  �لتي  �لتحديات  �أب��رز   -
للعبة �لبادل، ليتم ت�سجيل �لالعبني من خاللها، و�إقامة دور�ت للمدربني 
و�حلكام. وقد توجهنا لالأكادمييات و�لأندية لن�سر �للعبة. ومن �ملعروف 
�أن �لألعاب �لفردية ت�سجل �لنقاط با�سم �لالعب، ويكون حتت منظومة 
�لأكادميية �أو �لنادي �لد�عم، �أو �لر�عي له، وي�ستطيع �لالعب �أن ي�سجل 
كالعب م�ستقل، ولكن لبد �أن يكون م�سجال لدينا يف �للجنة �ل�سعودية 

للبادل عرب ع�سوية ر�سمية. 
االأوىل؟ البادل  لبطولة  تقييمك  • ما 

- �أقمنا منذ �أيام قالئل، �أول بطولة ر�سمية للبادل يف �ل�سعودية، وهي 
بطولة للت�سنيف �سملت "بطولة A"  و"بطولةB " لكي تكون �أ�سا�ص 
فقط،  و�ملقيمني  للمو�طنني  متاحة  وهي   ،2022 يف  �لقادمة  �لبطولت 
ولي�ص للزو�ر، ومتنح نقاطا لالعبني، و�ستقام �لبطولة �لت�سنيفية �لثانية 

يف �ملنطقة �ل�سرقية. 
الن�شائية؟  البادل  بطولة  تنطلق  • متى 

�ساء  �إن  �ستنطلق يف 2022،   -
�لله. 

الت�شنيفية؟  البطوالت  بعد  • ماذا 
�سنقيم  �لت�سنيفية،  �لبطولت  �نتهاء  بعد   -
بطولة �ملا�سرت لأف�سل �لالعبني يف �ململكة، 
و���س��ت��ك��ون ب��ط��ول��ة ك���ربى ب��ج��و�ئ��ز ك��ب��رية، 
وه���دف���ن���ا م���ن �ل���ب���ط���ولت �ل��ت�����س��ن��ي��ف��ي��ة �أن 

م�سنفون،  �سعوديون  لعبون  لدينا  يكون 
�لقارية  �لبطولت  يف  �مل�ساركة  ي�ستطيعون 

و�لعربية، وكاأ�ص �لعامل للبادل يف 2022. 
ميار�س  اأن  يريد  ملن  البادل  مالعب   •

اللعبة اين يجدها ؟ 
هي منت�سرة يف �لقطاع �خلا�ص ففي �لريا�ص توجد يف 

جامعة �لمري �سلطان ويف �لدرعية و�لعمارية وبع�سالفنادق 
يوجد  �لبوليفارد  منطقة  �لريا�ص يف  مو�سم  وتوجد مالعب يف 

منطقة  مغطاهوثمانية مالعب خارجية يف  ثالثة  منها  ملعب  ع�سر  �أحد 
ويتم  م��غ��ط��اة  ���س��ال��ة  ع�سر  ثمانية  ي��وج��د  ج���دة  ويف  زون   �ل�����س��ب��ورت 
جتهيز  يتم  �ل�سرقية  �ملنطقة  ويف  �ي�سا   �أ�سايف  ملعب  �ن�ساءع�سرين 
ع�سرين ملعب للعبة �لبادل �سوف تد�سن قريبا ويوجد بها خم�سة مالعب 
�لن وهناك تو�سعة لأكادميية مهد �لريا�سية  باإ�سافة ثالثة مالعب للعبة 

و�سيكونهناك مالعب يف نيوم و�لقدية . 
• الالعب ي�شتاأجر امللعب ؟ 

بثالثمائة  و�لن�سف  و�ل�ساعة  و�رب��ع��ني  مائتان  وقيمتها  بال�ساعة  نعم 
وهي  لعبني  �لربعة  على  ريالوتق�سم  و�ربعمائة  و�ل�ساعتني  وع�سرين 
�ساملة �مل�سارب و�لكور وهناك م�سارب توؤجر �ي�سا �ذ� �ردت نوعية 
�لدمعة  وه��ن��اك  �ل��د�ئ��ري  ه��ن��اك  و�سكله  �مل�����س��رب  وزن  خا�سةب�سبب 
و�لكور  رمزياي�سا  وب�سعر  و�لتحكم   بالقوة  ويختلفان  �لبي�ساوي 

تختلف عن كور �لتن�ص ب�سبب �سغط �لهو�ء . 
• مالعب البادل هل لها ت�شاميم خا�شة ؟  

نعم �سوف نقيم دورة فنيني ون�سقنا مع �أحد �ل�سركات �لعاملية �ملعتمدة 
جودة  مل�سائلة  للمهند�سني  يقيموندور�ت  للبادل  �ل��دويل  �لحت��اد  يف 
ع�سرين  يف  ع�سرة  ثابته  و�لب��ع��اد  �مل��الع��ب  تركيب  وطريقة  �مل��الع��ب 

و�لقز�ز لهمو��سفات ومقايي�ص خا�سة لكي ل ينك�سر . 

" ؟   " هبة  البادل  لعبة  • هل 
فالنت�سار  �سحيح  غري  وه��ذ�  هبة  �ل��ب��ادل  لعبة  �أن  يدعي  من  هناك 
للمملكة  �لز�ئرين  �أناأغلب  و�لدليل  �ل�سغف  حجم  يبني  �لن  �ملوجود 
من �لالتينيني مثال يح�سر للمملكة وم�سر�به معه يف �ل�سنطة ومن 

ميار�ص �لبادل لي�ستطيع �أن يرتكها . 
• ملاذا ؟ 

مع  �مل��رح  �نها متزج روح  بها  نطاقني  يوجد  �نه  �للعبة  من مميز�ت 
�ملبار�ة  �ح��د�ث  ي�ستمر�لنقا�ص عن  �نه  بها  �لث��ارة  �لتناف�ص وت�سل 
�للعاب  خ�سائ�ص  لوجود  حتدي  هناك  ويكون  �نتهائها  بعد  حتى 
�لفردية و�للعاباجلماعية بالبادل وللمعلومية �على لعبة حرق �سعر�ت 

حر�رية هي يف �لبادل . 
؟  البادل  يلعب  اأن  يجرب  اأن  ميار�شها  مل  من  • تن�شح 

�لبادل لعبة ع�سرية و�نا�سد جميع �مل�ستثمرين يف �لقطاع �خلا�ص 
��سرتجاع  لن  �للعبة  فيهذه  �ل�ستثمار  �لدخول يف  �لعمال  ورجال 
�ململكة 2030 ومع  تتو�كب مع روؤي��ة  �مل��ال �سريع جد� وهي  ر�أ���ص 

�حلياةوميار�سها  ج��ودة 
ج���م���ي���ع ف����ئ����ات �مل��ج��ت��م��ع 
وج���م���ي���ع �لع����م����ار وه����ذ� 
ي��ع��ت��رب دع�����م ل���ه���ذه �ل��ل��ع��ب��ة 
وم����ن مي���ار����ص ل��ع��ب��ة �ل���ب���ادل 

لني�ستطيع تركها . 
يكون  اأن  ت�شتهدف  كــم   •
مــ�ــشــجــل حتى  ــكــم العــــب  ــدي ل

2030 م ؟ 
ن�ستهدف يف �للجنة �ل�سعودية للبادل �أن يكون لدينا 
ن�سف مليون لعب م�سجل يف قاعدة �لبيانات حتى2030 م 

و�سيكون هناك ت�سعمائة ملعب للعبة �لبادل يف �ململكة كافة . 
؟  االثرياء  ريا�شة  انها  البادل  ت�شنف  • هل 

ب�سبب  ب��اخل��ارج  ك��ذل��ك  ت�سنف  نعم 
ب��الأل��ع��اب  م��ق��ارن��ه  �مل��ال��ي��ة  �ملقايي�ص 
�لخ��������رى ول����ك����ن م����ا مي���ي���زه���ا يف 
�لندية  يف  �نها�ستكون  �ل�سعودية 

وهي �أرخ�ص من �لتن�ص . 
املدربني  دورة  عن  حدثنا   •

وتواجد اال�شباين رامري ؟ 
�ح�����س��رن��ا �ف�����س��ل م�����درب يف �ل��ع��امل 
يف  �لول  �مل�������س���ن���ف  ����س���اب���ق���ا  وه������و 
ب��ال��ت�����س��ع��ي��ن��ات و���س��ب��ق �ن درب  �ل��ل��ع��ب��ة 
وك��ان  �ل��ب��ادل  لعبة  يف  منتخبالرب�زيل 
للمملكة  بالقدوم  �إقناعه  ذ�ته  بحد  �أجن��از 
و�ن ي��ق��ي��م ه����ذه �ل������دورة ول��دي��ن��ا ت��وج��ه 
بناءهيكلة جديدة يقتدى بها ولدينا كو�در 
ويكونون  ي�ستفيدون  ن��ري��ده��م  �سعودية 
�للجنة�ل�سعودية  ل���دى  ر�سميا  م�سجلني 
ل���ل���ب���ادل وم���رخ�������ص مل��م��ار���س��ة �مل��ه��ن��ة يف 
يظهر  �سوف  �لعمل  هذ�  ونتائج  �ل�سعودية 
مع نهاية �ل�سنة�لقادمة 2022 وتقدم للدورة 
خم�سة و�سبعني �سخ�ص مل نقبل منهم �سوى 

منهم  لالن�سمامللدورة  دخلو�  وع�سرين  ثالثة 
ثالثة �سيد�ت �سعوديات ولدى �ملدرب �سيا�سة معينه وخطوط و��سحة 
وننتظر �لتقرير و�لنتائجمنه فمن �ملمكن جناح عدد قليل منهم ومنحنا 
باقي �سهاد�تالنجاح لكي  للتدريب ولكن  �سهاد�ت ح�سور ل تخولهم 

يكون لدينا مدرب موؤهل تخوله �ن يكون مدرب بادل . 
    متى ن�شاهد املنتخب ال�شعودي للبادل ؟ 

بعد نهاية �لبطولت �لت�سنيفية �سوف يكون لدينا لعبني ي�ستطيعون 
متثيل �ململكة يف لعبة �لبادل ويوجد�لن مفاو�سات مع �أحد �ملدربني 

�لعامليني و�سيكون توقيعه معنا مفاجئة للجميع يف �لعامل . 

بطولة للسيدات في 2022

هدفنا وجود 3 
العبين سعوديين 

مصنفين عالميا

مشاهير
العالم 

يمارسونها

مدرب عالمي 
قادم

 لألخضر



القاهرة - البالد
�أخرى بعد فرتة  �لفنانة مى �سليم للغناء مرة  عادت 
ب�سبب  و�لأغ����اين  �ملو�سيقى  ع��امل  ع��ن  طويلة  غ��ي��اب 

�ن�سغالها بالتمثيل.
و�ستكون عودة مي من خالل ميني �ألبوم ي�سم 
�ل�سعر�ء  م��ن  ع��دد  م��ع  فيهم  تتعاون  �أغ���اين   4
�ل�سافعى  عزيز  منهم  و�مل��وزع��ن  و�مللحنن 

وتامر ح�سن و�أحمد عادل وحممد �لنادى.
و�����س����ارك����ت م����ي ���س��ل��ي��م م�����وؤخ�����ر� يف 
"�للمبي  مب�����س��رح��ي��ة  �ل��ري��ا���ض  م��و���س��م 
�ل��ك��وم��ي��دي  �ل��ن��ج��م  م��ع  �جلاهلية"،  يف 

�أفعال  بردود  �لبالغة  �سعادتها  �سعد، معربة عن  حممد 
�لفعل  معلقة:"رد  �لعر�ض،  على  �ل�سعودي  �جلمهور 
�ل�سعودي  �جلمهور  حب  مدى  عن  ويعرب  مبهر�،  كان 
�سعد،  حممد  �أم��ام  بوقويف  و�سعيدة  �مل�سري،  للفن 
فهو يعترب و�حد� من �أهم جنوم �لكوميديا يف �لوطن 

�لعربي".
للنجم  �جلاهلية"  يف  "�للمبي  م�سرحية  وعر�ست 
حممد �سعد يف مو�سم �لريا�ض ملدة 5 �أيام، من يوم 10 
�إىل 14 نوفمرب �ملا�سي، و�سارك يف بطولة �مل�سرحية 
ليلة  �أب��و  وطاهر  ووي��زو  �سليم  ومي  مغاوري  �سامي 

وح�سن عبد �لفتاح ومنري مكرم، و�إخر�ج تامر كرم.

مي سليم تعود للغناء بأربع أغنيات

مخاطر "بوتوكس المعدة" تفوق فوائده
جدة - البالد

�لعامة  �جلر�حة  ��ست�ساري  قطع 
�لدكتور  و�ملناظري  �ل�سمنة  وجر�حة 
�أح��م��د �ل��غ��ام��دي، ب���اأن �لإج�����ر�ء �لطبي 
�مل�سمى ب�"بوتوك�ض �ملعدة" مل يثبت فاعليته 

يف تخفيف �لوزن.
وقال �لغامدي �إن بوتوك�ض �ملعدة، �إجر�ء طبي غري 
�ملرجعية  ذ�ت  �مل�ست�سفيات  يف  �ل�سمنة  لعالج  به  معرتف 

�سحتهم  تعري�ض  وعدم  باحلذر  �جلميع  مطالبًا  �لر�سمية، 
للخطر.

وبوتوك�ض �ملعدة هو عملية يتم �إجر�وؤها باملنظار حلقن 
ع�سلة �ملعدة مبادة �لبوتوك�ض و�إ�سابتها ب�سلل موؤقت غري 
بوتوك�ض  �أ���س��ر�ر  �أن  �خل��رب�ء  بع�ض  ك�سف  بينما  كامل، 
بالنزيف  �ل�سخ�ض  ي�سيب  قد  حيث  فو�ئده،  تفوق  �ملعدة 
و�أ�سر�ر  �ل�سهية،  �نخفا�ض  �أو  �لإم�ساك  �أو  �حل�سا�سية  �أو 

�سحية �أخرى.

األسبـوعية

�جلمعة 20 جمادى �لأوىل 1443ه� �ملو�فق 24 دي�سمرب 2021م �ل�سنة 91 �لعدد 23528

اأبها ـ البالد 
�لفطرية  �حل��ي��اة  لتنمية  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  �أط��ل��ق 
مهدًد�  للتطوير 15 وعاًل جبلًيا  �ل�سودة  بالتعاون مع 
بالنقر��ض يف منطقة �ل�سودة �سمن برنامج �لتعاون 
ب��ن �جل��ان��ب��ن لإث����ر�ء �ل��ت��ن��وع �حل��ي��وي يف �ملنطقة 
�ل�ستد�مة  مفهوم  وتر�سيخ  �لبيئي  �لتو�زن  و�إع��ادة 

�لبيئية.
�ساحب  لتوجيهات  تنفيًذ�  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
عبد�لعزيز  بن  �سلمان  بن  �لأمري حممد  �مللكي  �ل�سمو 
�ل��وزر�ء وزير �لدفاع  ويل �لعهد نائب رئي�ض جمل�ض 
��ستد�متها  وحتقيق  �لبيئة  تنمية  يف  �لله-،  -حفظه 
وحتقيق م�ستهدفات مبادرة �ل�سعودية �خل�سر�ء، كما 
�لفطرية  �لكائنات  �إكثار  �ملركز يف  �متد�د جلهود  �أنها 
بيئاتها  يف  توطينها  و�إع����ادة  ب��الن��ق��ر����ض  �مل��ه��ددة 
مبادر�ت  و�إح��دى  �ململكة،  �أنحاء  جميع  يف  �لطبيعية 
و�حلياة  �لنباتي  �لغطاء  لتنمية  للتطوير"  "�ل�سودة 
�أملع �لتي  �لفطرية مبنطقة �ل�سودة و�أجز�ء من رجال 

تتميز مبو�ردها �لطبيعية �لغنّية وبتنوعها �لبيئي.

الريا�ض ـ البالد 
�لقبول  ب��اب  فتح  لل�سجون  �لعامة  �ملديرية  �أعلنت 
�لأحد  من  �عتباًر�  وذلك  "جندي"،  لرتبة  و�لت�سجيل 
على  و��سرتطت  �حل��ايل.  دي�سمرب   30 وحتى  �ملقبل 
�لعامة  �لثانوية  �سهادة  على  حا�سال  يكون  �أن  �ملتقدم 
�لأ�سل  �سعودي  �ملتقدم  يكون  و�أن  يعادلها،  م��ا  �أو 
�أثناء  و�لديه  مع  ن�ساأ  من  ذلك  من  وي�ستثنى  و�ملن�ساأ 

خ�دمة �لدولة خارج �ململكة.
كما ت�سمنت �ل�سروط �أن يكون �ملتقدم ح�سن �ل�سرية 
يف  بالإد�نة  عليه  حمكوم  وغري  و�ل�سمعة  و�ل�سل�وك 
له  �سبق  يكون  و�أل  و�لأمانة،  بال�سرف  خملة  ج�رمية 
�لتعين على وظيفة خا�سعة لنظام �خلدمة �لع�سكرية.
مع  �ملتقدم  وزن  يتن�ا�سب  �أن  على  �ملديرية  و�سددت 
متزوجًا  يكون  و�أل  �لطبية،  �لالئحة  ح�سب  طوله 
�إج���ر�ء�ت  كل  �ملتقدم  يجتاز  و�أن  �سعودية،  غري  من 
�سيكون  �لتقدمي  �أن  �إىل  م�سرية  �لقبول،  و�ختبار�ت 

عرب �لر�بط �ملخ�س�ض لذلك.

البالد ـ خالد بن مر�ضاح 
بوليفارد  مبنطقة  �ل�سدي"  "بكر  م�سرح  يحت�سن 
م�سرحية  �مل��ق��ب��ل،  �لأ����س���ب���وع  يف  ���س��ي��ت��ي،  ري���ا����ض 
"بخ�سو�ض بع�ض �لنا�ض" �لتي يقدمها �لفنان نا�سر 
�لق�سبي مب�ساركة عدد من �لفنانن. وغرد "�لق�سبي" 
�لدعائي  بالبو�سرت  "تويرت"  مب��وق��ع  ح�سابه  على 
للم�سرحية، مو�سحا موعد عر�سها، و�لذي �سيبد�أ يف 

29 دي�سمرب �جلاري، �سمن فعاليات مو�سم �لريا�ض.
�جلدير بالذكر �أن �مل�سرحية من تاأليف �لكاتب خلف 
ر����س��د �حل��م��ل��ي، و�سوف  و�إخ����ر�ج حممد  �حل��رب��ي، 

ي�ستمر عر�سها حتى 10 يناير �ملقبل.

15 وعاًل جبلياً أطلقت 
في منطقة السودة 

السجون تفتح باب القبول لرتبة جندي

"بعض الناس"..  مسرحية 
للقصبي بموسم الرياض 
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جدة - البالد
باتباع  �لطبيعي  �ل��ع��الج  يف  متخ�س�سون  ن�سح 
�لذي  �ملفا�سل  �لتهاب  مع  للتعاي�ض  معينة  �أ�ساليب 
ينق�سم  �أن���ه  مبينن  �ل��ع��م��ر،  ت��ق��دم  م��ع  ���س��وًء�  ي����زد�د 
�ملفا�سل  و�لتهاب  �لعظمي،  �ملفا�سل  �لتهاب  لنوعن: 
تدهور  يف  �لأول  �ل��ن��وع  يت�سبب  �إذ  �ل��روم��ات��وي��دي، 
نهايات  �لغ�سروف؛ وهو ن�سيج قوي ومنزلق يغطي 
�لروماتويدي(  �ملفا�سل  )�لتهاب  �لثاين  �أما  �لعظام، 

فهو مر�ض يهاجم فيه جهاز �ملناعة �ملفا�سل. 
على  �للياقة  تطبيقات  ��ستخد�م  �أن  �إىل  و����س��ارو� 

�لهاتف �لذكي �أو �جلهاز �للوحي، ي�سهم يف �لتعاي�ض 
بعد،  عن  لياقة  بجل�سات  �للتحاق  وكذلك  �ملر�ض،  مع 
�ملفا�سل وتقوية  �آلم  لتخفف  �لتمارين  و�لنتظام يف 
مع  �لطاقة،  وتعزيز  و�مل��ز�ج  �لنوم  وحت�سن  �لعظام 
�ألعابهم  �لأط��ف��ال  وم�ساركة  �لفخذ،  ع�سالت  تقوية 
باعتبار  بالق�سرية  لي�ست  لفرت�ت  و�مل�سي  �حلركية، 
للتهاب  �لتمارين  �أ�سكال  �أف�سل  �أح��د  ُيعد  �مل�سي  �أن 
�ملفا�سل، لذلك عندما يخرج �ل�سخ�ض ب�سيارته لل�سوق 
�ملدخل،  عن  مكان  �أبعد  يف  ركنها  عليه  مكان،  �أي  �أو 
للم�سي بخطو�ت �سريعة، ح�سب ما ت�سمح له مفا�سله.

أنشطة تساعد على إزالة ألم المفاصل

أحلى وطن 

albiladdailyalbiladdailyalbiladdailynewsalbiladdaily

 ي���و�����س���ل  ب��رن��ام��ج ج����ودة �حل��ي��اة، 
�لعديد   ،2030 �ململكة  روؤي���ة  حتقيق  ب��ر�م��ج  �أح���د 
مع  بالتعاون  وذل��ك  له،  �لتابعة  �ملجالت  �لإجن��از�ت يف  من 
�لروؤية   �أهد�ف  حتقق  �لتي  �ملبادر�ت  تنفذ  �لتي  �لتنفيذية  �جلهات 
"�أحلى وطن"،  �إليه ،و�أم�ض �نطلقت ، فعاليات برنامج  �إ�سنادها  �لتي مت 
�أي��ام  ثالثة  مل��دة  �لفعاليات  وت�ستمر  ج��از�ن  مبدينة   �ل�سمايل  بالكورني�ض 
ب�ساركة عدد من �جلهات �حلكومية و�لأهلية، وهي  تت�سمن م�سابقات متنوعة 
�لأثقال  ورف��ع  لالأطفال  �لقدم  وك��رة  �ملتحركة  و�لكرة  �ل�سلة  وك��رة  �ل�سطرجن  يف 
�مل�ساركة  �جلهات  من  �ملقدمة  �لعرو�ض  من  �لعديد  �إىل  �إ�سافة  و"�لبال�ستي�سن"، 
�ل�سورة عدد من  �لأخ��رى. ويف  �لريا�سية و�لثقافية  �لتوعوية و�مل�سابقات  و�لأرك��ان 

�لطفال وهم يتعلمون �لر�سم وذلك �سمن �ركان �لفعالية.

البالد ـ جازان 
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