الصحيفة األولى في المملكة العربية السعودية صدرت في  /4أبريل 1932 /م

ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني
يستعرضان فرص التعاون
جدة  -البالد

12صفحة  /رياالن

ا أل سبـ و عية

ت��ل��ق��ى ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر
حم��م��د ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
اً
ات�صال
ال��وزراء وزير الدفاع،

هاتف ًيا� ،أم�س (اخلمي�س) ،من دولة ال�سيد كريياكو�س
ميت�سوتاكي�س رئي�س الوزراء اليوناين.
وجرى خالل االت�صال ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية
ب�ين ال��ب��ل��دي��ن ال�����ص��دي��ق�ين ،وب��ح��ث ف��ر���ص ال��ت��ع��اون
امل�شرتك يف عدد من املجاالت.
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متزج بني املدرستني التكعيبية والتأثيرية ويأسرها اللون األحمر

فدوى الغامدي ..تشكيلية تتنفس باللون والفرشاة
جدة ـ البالد

ا�ستطاعت امل���ر�أة ال�سعودية ال��دخ��ول �إىل عامل
الفن الت�شكيلي والأل���وان باحرتافية ،و�سجلت
ح�ضورها الالفت يف عدد من املعار�ض اخلارجية،
وقدمت �أع��م��اال فنية تندرج بني جميع املدار�س
الفنية.
ومن الت�شكيليات الالئي تخ�ص�صن يف درا�سة
الفن الت�شكيلي ،فدوى حممد الغامدي ،التي بد�أت
بر�سم م�شاهد وتفا�صيل الطبيعية ،وتدرجت يف
املدرا�س الفنية كافة ،و�أخريا �أ�صبح لها �أ�سلوبها
ومدر�ستها الفنية ،التي تخ�صها وحدها ،وهي
عا�شقة للونني الأحمر والأزرق.

ويف �س�ؤال عن بداياتها مع عامل الألوان قالت:

منذ �صغري كان الر�سم هواية يل .ب��د�أت �أول لوحة يل يف
 ١٣عاما ،وذلك بر�سم منظر طبيعي يف جدار غرفتي وتلوينه
ب���أل��وان خ�شبية ب�سيطة ،وحيئنذ انبهر وال���دي و�أع��ج��ب
بالر�سم ،وكانت تلك انطالقتي يف عامل الألوان ،ويف املرحلة
الثانوية اكت�شفت ميويل الفنية و�شغفي بالر�سم ،و�أنا منحازة
للمدار�س الفنية كافة.

وحول كيفية تخ�ص�صها يف الرتبية الفنية قالت:

كنت �أعترب الفن مبثابة هواية؛ حيث �إنني بعد تخرجي من
املرحلة الثانوية تقدمت لاللتحاق بكلية العلوم تخ�ص�ص
فيزياء ،وبحكم معديل العايل مت قبويل .ولكن وال��دي كان
له ُبعد نظر ودراي��ة مبواهبي ف�أقنعني بالتحويل �إىل كلية
الرتبية واالقت�صاد املنزيل ،تخ�ص�ص تربية فنية .فحولت
بناء على رغبته ،فتفجرت مواهبي وتعمقت يف ع�شق الفن
وال��ر���س��م م��ع ك��ل م��ادة ج��دي��دة در�ستها ،واكت�شفت �أن��ن��ي ال
�أ�ستطيع العي�ش بدون الفر�شاة والألوان.

وفيما يتعلق باملدر�سة الفنية التي تنتمي �إليها
ر�سوماتها قالت:

كل فنان مبتدئ تنطلق موهبته من التدرج يف املدار�س الفنية
كافة ،ودرا�سة تاريخ الفن ب�صورة عامة ،وقد ب��د�أت بر�سم
امل�شاهد الطبيعية يف بداياتي يف ال��ع��ام  ،1999وخ�لال
درا�ستي اجلامعية تدرجت من املدر�سة الواقعية املت�سمة
بالطبيعة مرورا بالواقعية وانتهاء بـ " البوب �آرت " والفن
احلديث .كما �أنه بعد تخرجي ،اجتهت يف البدايات للمدر�سة
الطبيعية ،وم��ن ث��م وج��ه��ت بو�صلة ري�شتي �إىل املدر�سة
الواقعية ،و�أعتربها مرحلة مهمة الكتمال الوعي باملبادئ
الأ�سا�سية ال�صحيحة والأ�س�س القوية للر�سم ،بعدها مررت
باملرحلة االنتقالية بني الواقعية والت�أثريية ،وقد توقفت عن
الر�سم ملدة خم�س �سنوات؛ ب�سبب ظرويف الأ�سرية والعناية
ب�أطفايل.

وحول املدار�س الفنية التي متيل لها قالت:

اجتهت للمدر�سة الت�أثريية واالنطباعية ،التي �أعترب �أن فيها
نوعا من اجلنون من حيث �ضربات الفر�شات لتغيري الألوان.
�أن��ا م�ستمتعة ج��دا بهذا ال��ن��وع ،ولكن الآن ال �أعترب نف�سي
�أتبع �أي مدر�سة ،فكل فنان بحد ذات��ه هو مدر�سة م�ستقلة
وله �أ�سلوبه اخلا�ص� .أحيانا �أتبع الت�أثريي و�أحيانا �أدمج
الت�أثريي بالواقعي ،و�أحيانا �أدم��ج الت�أثريي بالتكعيبي.
فالفن جنون وغالبا ما ت�أتيني حلظات اجلنون �أثناء الر�سم.
وحاليا ال �أرتبط مبدر�سة معينة؛ لأن الفنان �إذا ما ارتبط
مبدر�سة معينة؛ فعليه �أن يتبع قواعدها وطرائقها يف تنفيذ
�أعماله تبعا لهذه املدر�سة.
ولكن لكل فنان �أ�سلوب خا�ص� .أج��د نف�سي يف انغما�سي
واختياري للألوان القوية يف جميع لوحاتي� .أميل للتاثريي
ويت�ضح ذلك يف �ضربات الفر�شاة يف لوحاتي.

وعن م�شاركاتها يف املعار�ض اجلماعية قالت:

م�شاركاتي قليلة يف املعار�ض ل�سبب �أن��ا مقتنعة به ،وهو
�أنني ال �أريد �أن �أعر�ض �أعماال قد تكون فيها ن�سبة خط�أ �أو

خلل حتى لو كان ب�سيطا� .أرغ��ب يف دخ��ول ال�ساحة الفنية
و�أنا موقنة متاما ومقتنعة ب�أن �أعمايل قوية جدا ،تر�ضيني
�أوال بن�سبة  % 100حتى ال �أندم لعر�ضي �أي عمل قد يكون
فيه ن�سبة �ضعف ،و�أذكر �أنني �شاركت يف معر�ضني فقط.

وفيما �إذا كان ثمة فرق يف التكتيك بني
لوحات املر�أة والرجل قالت:

تكوين خلق امل���ر�أة يختلف عن تكوين خلق الرجل يف كل
�شيء ،ومخ الرجل بح�سب الدرا�سات -يختلف عن مخ املر�أة.
للرجل ن��ظ��رة خمتلفة ع��ن ن��ظ��رة ح���واء .م��ن وج��ه��ة نظري
ق��د ي�أ�سر بع�ض ال��رج��ال الأ���س��ل��وب الفني التجريدي� ،أم��ا

الن�ساء ،فهن يع�شقن التفا�صيل الدقيقة ،وقد ينعك�س هذا يف
لوحاتهن� .أحتدث هنا عن الأغلبية ولي�س الكل.

وحول �أبرزما مييز لوحاتها قالت:

اختياري للألوان قوي دائما وبارز ،فاللون عن�صر مهم يف
الفن ،ويعرب عما بداخل الإن�سان ويعك�س احلالة املزاجية
والنف�سية للفنان ،وبح�سب طول موجات الأل��وان وقوتها،
فالأحمر �أقوى الألوان و�أختاره كثريا يف لوحاتي ،وعندما
�أريد �أن �أركز على نقطة مهمة �أو مو�ضوع هام� ،أختار الأزرق،
فهو لون جميل ،وله درجات ،وعموما �أحب اختيار الألوان
ال�صريحة والقوية.

مشاعل باطرفي تكشف أفضل السبل لتفعيل علوم الرياضة
جدة ـ البالد
متكنت امل����ر�أة ال�����س��ع��ودي��ة ،ب��دع��م م��ن احلكومة
الر�شيدة ،من �إثبات دوره��ا وقدراتها يف تنمية
الوطن يف جميع املجاالت ،حيث �أثبتت قدرتها يف
القطاعات كافة ،و�أ�سهمت يف االرتقاء باملنظومة
ال�صحية وال��ت��ق��ن��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة وال��ري��ا���ض��ي��ة
باململكة ،وحققت مراكز متقدمة عاملي ًا يف املهام
املنوطة ب��ه��ا ،كما ك��ان مل�شاركتها خ�لال جائحة
ك��ورون��ا ال���دور الفاعل يف اح��ت��واء ه��ذا املر�ض،
والتعامل مع اجلائحة بكل اقتدار ومتيز.
وممن برزن يف جمال البحث يف علوم الريا�ضة،
طالبة ال��دك��ت��وراه بجامعة ري���دجن الربيطانية
م�شاعل عبدالقادر باطريف ،املبتعثة على قائمة
جامعة الأعمال والتكنولوجيا ،التي ك�شفت �سر
تفوق �إيطاليا واليابان يف كرة القدم الن�سائية،
والنظام الإداري ال�شفاف ال��ذي تتبعه الدولتان
يف �إدارة اللعبة ،وذل���ك خ�لال امل���ؤمت��ر ال��دويل
الأول لعلوم الريا�ضة ،الذي اختتمت فعالياته
يف جامعة جدة مبركز امل�ؤمترات بفرع
الفي�صلية.
وع����ر�����ض����ت ب������اط������ريف ب��ح��ث��ه��ا
ال���ع���ل���م���ي ب����ع����ن����وان "حتديد
�أف�����ض��ل امل���م���ار����س���ات يف ك��رة
القدم لل�سيدات ،درا���س��ة حالة
الحت�����ادي ك���رة ال��ق��دم
ل���ل�������س���ي���دات يف
�إي�����ط�����ال�����ي�����ا
واليابان" ،
وق��������دم��������ت
خ�����������ل����������ال
امل���������ؤمت��������ر

ور�شة عمل عن "مهارات القيادة لل�سيدات" يف
امل��ج��ال ال��ري��ا���ض��ي ،حت��دث��ت خ�لال��ه��ا ع��ن ال�سبل
الكفيلة بتمكني امل�����ر�أة ال�����س��ع��ودي��ة يف امل��ج��ال
الريا�ضي.
ودعت باطريف فتيات الوطن �إىل ا�ستثمار الع�صر
ال��ذه��ب��ي ال���ذي يع�شنه ح��ال��ي�� ًا يف ك��ن��ف ال��ق��ي��ادة
الر�شيدة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبد العزيز ،وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان ،وقالت" :و�صلنا
اىل الع�صر الذهبي للتمكني ،بف�ضل من الله ،ومن
ثم دع��م ومتكني القيادة الر�شيدة ،التي �أبهرت
العامل يف ال�سنوات الأخرية بخطواتها املدرو�سة،
التى رفعت من �ش�أن امل��ر�أة على كافة الأ�صعدة،
ويف جميع امل��ج��االت ،لقد كنت ف��خ��ورة ،والآن
زاد فخرى واعتزازي بهويتي الوطنية ،وبكوين
ام���ر�أة �سعودية ول��دت ون�ش�أت على �أر����ض هذا
الوطن الذي مل يت�أخر يوما يف دعم وخدمة �أبنائه
من ال�شباب وال�شابات".
ولفتت �إىل �أن ور�شة العمل بداية طريق
ل��ل��خ��ري��ج��ات ل��ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��ن
وجتهيزهم ل�سوق العمل ،م�شيدة
ب��احل�����ض��ور ال��ك��ب�ير وامل��م��ي��ز
ل��ل��ور���ش��ة ال���ت���ي ح�����ض��رت��ه��ا ما
ي��ف��وق ��� 70ش��اب��ة ،ح��ي��ث وج��د
امل���و����ض���وع امل���ط���روح �أ����ص���داء
�إيجابية وا���س��ع��ة ،برهنت على
احتياج بناتنا الطالبات �إىل مزيد
م��ن ال�برام��ج التدريبية وور���ش
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وي��ري��ة ال��ت��ى
تهيئهن ل�����س��وق ال��ع��م��ل،
وحت��ف��زه��ن ل��دخ��ول ه��ذا

القطاع احليوي.
تعد م�شاعل باطريف �أول �سعودية تتخ�ص�ص يف
جمال متكني املر�أة بقطاع ال�شباب والريا�ضة ،الذي
يعترب من التخ�ص�صات احلديثة املرتبطة بر�ؤية
اململكة  ،2030التى تهدف �إىل زيادة متكني املر�أة
يف التنمية االقت�صادية ،ورفع م�ستوى م�شاركتها
يف �سوق العمل ،حيث يعترب امل��ج��ال الريا�ضي
من املجاالت اجلديدة التى �ستوفر فر�ص تدريب
وتوظيف عديدة للمر�أة ال�سعودية.
وب��ات��ت ب��اط��ريف �أول ���س��ع��ودي��ة متخ�ص�صة يف
جمال اقت�صاديات الريا�ضة ،وقد مت اختيار بحثها

للعر�ض م��ن �ضمن  20بحثا م��ن �أ���ص��ل 120
بحثا لطلبة ال��دك��ت��وراه يف م�ؤمتر خا�ص لطلبة
الدكتوراه يف جامعة ليفربول ،ب�إلإ�ضافة �إىل �أنه
قد مت ن�شر اجلزء الأول من �أطروحة الدكتوراه يف
جملة علمية حمكمة.
تخرجت ب��اط��ريف م��ن جامعة امل��ل��ك عبدالعزيز،
وال��ت��ح��ق��ت ب�برن��ام��ج امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه ل�لاب��ت��ع��اث
اخلارجي ،وح�صلت على املاج�ستري عام 2009
من جامعة ليدز يف اململكة املتحدة ،وعملت يف
وظائف خمتلفة بعد عودتها للمملكة ،ملا يقارب
الع�شر �سنوات� ،آخرها مدير �إدارة تطوير الأعمال

ومدير مركز دع��م التعليم ،بالإ�ضافة �إىل عملها
كمحا�ضرة لطلبة البكالوريو�س يف جامعة الأعمال
والتكنولوجيا بجدة.
تركت العمل الإداري والأكادميي خلو�ض جتربة
جديدة ،وعادت للمملكة املتحدة بعد ع�شر �سنوات
لدرا�سة الدكتوراه ،وح�صلت خالل درا�ستها على
جائزة  RED AWARDنظري تطوعها يف
جم��االت متعددة ،ك��ان �آخ��ره��ا مرتجمة لالجئني
املتحدثني باللغة العربية يف مدينة ري��دجن يف
بريطانيا مل�ساعدتهم على التكيف مع احلياة يف
اململكة املتحدة.

األسبـوعية

محليات
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الفيصل يتسلم التقرير السنوي للمنظمة العربية للسياحة
جدة  -البالد

ا�ستقبل ���ص��اح��ب ال�سمو امللكي
الأم��ي�ر خ��ال��د الفي�صل م�ست�شار
خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني �أم�ير
م��ن��ط��ق��ة م��ك��ة امل���ك���رم���ة ،يف مقر
الإم��ارة بجدة �أم�س (اخلمي�س)،
رئي�س املنظمة العربية لل�سياحة
الدكتور بندر �آل فهيد.
وت�سلم �سموه خالل اللقاء ن�سخة
ّ
م��ن ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ن��وي اخل��ا���ص
باملنظمة ،يت�ضمن تعري ًفا بالأعمال
ال���ت���ي ق���ام���ت ب��ه��ا خ��ل�ال ال��ف�ترة
امل��ا���ض��ي��ة ،م�شتم ًال ع��ل��ى ال���ر�ؤى
والربامج امل�ستقبلية.

سيارة صديقة للبيئة تعمل بالهيدروجين
الدمام  -البالد

اطلع �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير

وزير الخارجية يلتقي رئيس
الجمعية الوطنية في بلغاريا

�صوفيا  -البالد

التقى �صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن فرحان بن عبدالله وزير اخلارجية� ،أم�س،
برئي�س اجلمعية الوطنية (الربملان) يف جمهورية بلغاريا ،نيكوال مينت�شيف ،وذلك
خالل زيارة �سموه الر�سمية �إىل العا�صمة �صوفيا.
وج��رى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض عالقات ال�صداقة واالح�ترام املتبادل بني البلدين
وال�شعبني ال�صديقني ،بالإ�ضافة �إىل مناق�شة تعزيز �أوجه التعاون الربملاين و�سبل
دعمها وتطويرها ،وبحث التطورات الإقليمية والدولية واجلهود املبذولة ب�ش�أنها.
ح�ضر اللقاء �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى جمهورية بلغاريا خالد فقيه ،ومدير
عام مكتب �سمو وزير اخلارجية عبدالرحمن الداود.

موانئ المملكة األكثرُ
ً
كفاءة عالميً ا

�سعود بن نايف بن عبدالعزيز �أمري
امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق��ي��ة ب���الإم���ارة �أم�����س
(اخلمي�س) ،على
���س��ي��ارة ���ص��دي��ق��ة
ل���ل���ب���ي���ئ���ة ت��ع��م��ل
بالهيدروجني.
و�أ������ش�����اد ���س��م��وه
مب����������واك����������ب����������ة
ال�شركات الكربى
ب���امل���م���ل���ك���ة ل��ك��ل
م����ا ي�����س��ت��ج��د م��ن
ت��������ط��������ورات يف
ع��امل ال�صناعات،
خ�����������ص�����و������ص����� ًا

ت��ل��ك ال�����ص��ن��اع��ات ال��ت��ي حت��اف��ظ على
البيئة ،ولها دور يف و�سائل التنقل
امل�ستقبلية.
ي���ذك���ر �أن ال�����س��ي��ارة ت��ع��م��ل ب��خ�لاي��ا
وق���ود ال��ه��ي��دروج�ين وتقطع م�سافة
( )500ك��م بخم�سة كيلو ج��رام��ات
م��ن ال��ه��ي��دروج�ين ،وت��ق��وم ال�سيارة
بتخزين الطاقة يف بطارية �صغرية
ال�ستهالكها عند احلاجة.
ح�ضر اللقاء م��دي��ر ع��ام ف��رع وزارة
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
باملنطقة ال�شرقية عبدالرحمن بن فهد
املقبل ،وعدد من امل�س�ؤولني يف �شركة
اير برودكت�س.

كلمة

ثراؤنا الحضاري
ال��ه��وي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة م��ن��ظ��وم��ة متكاملة
للمكون الإبداعي اجلامع ،ثقافة وفنونا
وموروثا تراثيا �أ�صيال ،وقدرة على مد
ج�سور التوا�صل والتفاعل .ويف هذه
املعادلة تقدم اململكة منوذجا حيا لرثاء
وعمق الهوية الوطنية العريقة ،متدفقة
العطاء والإ�سهام احل�ضاري يف م�سرية
التطور الإن�ساين العاملي.
ال�����ش��واه��د ع��ل��ى ذل���ك ك��ث�يرة ومت�صلة
البناء والب�صمات الإيجابية للهوية
ال��وط��ن��ي��ة ،ال��ت��ي يتميز ب��ه��ا جمتمعنا
احليوي يف �سياق الإ�شعاع احل�ضاري
للمملكة ،ولي�س �آخرها �إع�لان جمل�س
�إدارة حديقة امللك �سلمان برئا�سة �سمو
ويل العهد الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز -حفظه الله -ب��دء الأعمال
الإن�����ش��ائ��ي��ة ب��امل��ج��م��ع امل��ل��ك��ي للفنون
يف مدينة ال��ري��ا���ض ،ك���أح��د �أه��م معامل
م�شروع حديقة امللك �سلمان ،الذي �سبق
و�أطلقه خادم احلرمني ال�شريفني� ،أيده
الله.
وب��ه��ذا امل��ج��م��ع وم��ك��ون��ات��ه احلا�ضنة
ل�ل�إب��داع الفني والثقايف و�أكادميياته
امل��ت��ق��دم��ة ،تتج�سد ر�ؤي����ة ويل العهد،
ب�أن يكون املجمع منارة كربى للثقافة
وال��ف��ن��ون ،حيث يعك�س من��ط عمارته
عمق الهوية املحلية ،من خالل االرتكاز
يف ال��ت�����ص��م��ي��م ع��ل��ى م���ب���ادئ ال��ع��م��ارة
ال�سلمانية ،التي مت��زج روح الأ�صالة
والرتاث باحلداثة ،وتوفر بيئة حمفزة
للإبداع ،والتفاعل احل�ضاري مع العامل،
وحياة مفعمة بال�سعادة ت�ستهدفها ر�ؤية
اململكة  2030بطموح كبري.

وزير االتصاالت يبحث مع نظيريه الرواندي والفنلندي الفرص االستثمارية
دافو�س  -البالد

عقد وزير االت�صاالت وتقنية املعلومات
املهند�س عبدالله ب��ن ع��ام��ر ال�سواحة
اج��ت��م��اعً ��ا م���ع ن��ظ�يري��ه ب��ج��م��ه��وري��ت��ي
روان��دا وفنلندا؛ بهدف تعزيز ال�شراكة
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ب�ين اململكة وال��ب��ل��دان
ال�����ص��دي��ق��ة ،وب��ح��ث ���س��ب��ل دع���م �آل��ي��ات
التعاون امل�شرتك يف جم��االت التقنية
واالب���ت���ك���ار وري������ادة الأع����م����ال وب��ن��اء
ال��ق��درات الرقمية� ،إىل ج��ان��ب ل��ق��اءات
م��ع ع���د ٍد م��ن ر�ؤ����س���اء ك�ب�رى ال�شركات
العاملة يف جم��االت التقنية املختلفة؛
ملناق�شة الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة
يف جماالت التقنية والبحث والتطوير
واالب��ت��ك��ار ،كخطوة لتنمية االقت�صاد
الرقمي واالقت�صاد القائم على االبتكار
يف اململكة.

جاءت االجتماعات على هام�ش فعاليات
امل��ن��ت��دى االق��ت�����ص��ادي ال��ع��امل��ي امل��ق��ام��ة
ف��ع��ال��ي��ات��ه ح�����ض��وريً��ا مب��دي��ن��ة داف��و���س
ال�سوي�سرية ،حيث �شملت وزي��ر تقنية

امل��ع��ل��وم��ات واالت�������ص���االت واالب��ت��ك��ار
بجمهورية رواندا باوال �إنغابري ،ووزير
النقل وامل��وا���ص�لات بجمهورية فنلندا
تيمو هاراكا.

وفد المملكة يستعرض آفاق
االقتصاد في "دافوس"

الريا�ض  -البالد

حققت موانئ اململكة ال�صدارة بني  370مينا ًء عامليًا بح�صول ميناء امللك
عبدالله على املرتبة الأوىل ،وميناء جدة الإ�سالمي على املرتبة الثامنة عاملي ًا،
بينما �أح��رز ميناء امللك عبدالعزيز املرتبة الرابعة ع�شرة من حيث كفاءة
املوانئ الت�شغيلية ،وذلك وفق التقرير الدويل مل�ؤ�شر �أداء موانئ احلاويات
عامليا لعام 2021م ،الذي ي�صدر عن البنك الدويل وم�ؤ�س�سة �أ�ستاندرد �آند
بورز جلوبال ماركيت �إنتليجان�س.
و�أكد وزير النقل واخلدمات اللوج�ستية رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة
للموانئ املهند�س �صالح بن نا�صر اجلا�سر� ،أن ال�صدارة الدولية التي حققتها
موانئ الوطن يف �أداء كفاءة العمليات يف موانئ احلاويات ت�ؤكد املكانة
الرائدة للمملكة عامليًا يف هذا القطاع احليوي ،كما تعك�س جزءًا من اجلهود
الوطنية الطموحة نحو تر�سيخ مكانة اململكة كمركز لوج�ستي عاملي وحمور
ربط للقارات الثالث ،وذلك يف ظل االهتمام الكبري الذي يوليه �سمو ويل
العهد -حفظه الله -لتطوير �صناعة النقل واخلدمات اللوج�ستية باململكة
وتعظيم دورها االقت�صادي والتنموي.
من جانبه ،ق��ال رئي�س الهيئة العامة للموانئ عمر بن ط�لال حريري� ،إن
املوانئ ال�سعودية حققت قفزة نوعية يف "م�ؤ�شر �أداء موانئ احلاويات
 "2021لتتبوّ ء مراكز مُتقدمة بت�صدر ميناء امللك عبدالله املركز الأول �صعودًا
من املركز الثاين يف تقرير عام 2020م ،كما ارتقى ميناء جدة الإ�سالمي
للمركز الثامن بعد �أن كان يحتل املركز الـ  ،55وتقدم ميناء امللك عبدالعزيز
�إىل املرتبة ال��ـ  14متجاو ًزا  88م��رك��ز ًا عن العام املا�ضي ،يف ت�أكيد على
جدوى العوامل التمكينية التي �أطلقتها الهيئة لتح�سني العمليات الت�شغيلية
والإجرائية وحت�سني جتربة العميل ،و�ضمان بيئة تنظيمية وجتارية فعالة
وموثوقة.
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دافو�س  -البالد

�شارك �أع�ضاء الوفد ال�سعودي يف جل�سة حوارية
�ضمن �أع��م��ال املنتدى االقت�صادي العاملي؛ بعنوان
"اململكة العربية ال�سعودية :نظرة م�ستقبلية"،
وذل��ك يف مدينة دافو�س ال�سوي�سرية ،حيث �شارك
يف اجلل�سة كل من وزي��ر اال�ستثمار املهند�س خالد
بن عبدالعزيز الفالح ،وزير املالية حممد بن عبدالله
اجل���دع���ان ،وزي����ر االت�����ص��االت وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات
املهند�س عبدالله بن عامر ال�سواحه ،ووزير االقت�صاد
والتخطيط في�صل بن فا�ضل الإب��راه��ي��م ،و�صاحبة
ال�سمو الأم��ي�رة ه��ي��ف��اء ب��ن��ت حم��م��د م�ساعد وزي��ر
ال�سياحة ،فيما �أدارت اجلل�سة امل�ؤ�س�س والرئي�س
التنفيذي ل�شركة �آبكو العاملية مارجري كراو�س.
و�أكد الوفد ال�سعودي امل�شارك �أن رحلة التحول التي
�أطلقتها اململكة قبل ب�ضعة �أع���وام ،قد �أ�سهمت يف
تعزيز الأبعاد االقت�صادية واالجتماعية والتنموية
فر�صا ا�ستثمارية نوعية ،فيما
للمملكة ،وخلقت ً
�أ�شار الوفد �أنه انطال ًقا من الدور الريادي للمملكة

يف املنتدى االقت�صادي العاملي ،تظل اململكة حري�صة
على تعزيز التعاون الدويل مع �شركائها يف جمتمع
الأعمال وم�شاركتهم فر�صها اال�ستثمارية الواعدة،
نحو قيادة هذا العامل لتحقيق اقت�صاد مزدهر يوفر
الرفاهية والنمو للمنطقة والعامل �أجمع.
و���ش��دد �أع�����ض��اء ال��وف��د على دور اململكة امل��ح��وري
يف دع��م ا�ستقرار املنطقة يف �إط��ار تعزيز التنمية
واحلفاظ على �سوق �إم��دادات الطاقة ،م�ؤكدين على
التعاون ال���دويل؛ ملا فيه م�صلحة املنطقة و�إح�لال
الأمن وال�سالم وتعزيز التعاون االقت�صادي.
ُي��ذك��ر �أن املنتدى االق��ت�����ص��ادي العاملي �أ�س�س عام
1971م يف مدينة جنيف ال�سوي�سرية كمنظمة دولية
غري حكومية بهدف تعزيز التعاون بني القطاعني
العام واخلا�ص و�إ�شراك �أب��رز �صناع القرار وقادة
ال�سيا�سة بهدف ت�شكيل �أج��ن��دات دولية و�إقليمية
و�صناعية ،وي�شمل ذلك القادة وال�سيا�سيني و�صناع
القرار وقادة القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات التعليمية
ودور الفكر.

ويف �إط���ار م�ساعي تر�سيخ مكانة
اململكة بو�صفها مرك ًزا �إقليميًا للتقنية
واالبتكار ،التقى وزي��ر االت�صاالت
وتقنية املعلومات بعد ٍد من ر�ؤ�ساء
كربى ال�شركات العاملة يف جماالت
التقنية واالت�����ص��االت ،م�ستهلاً ذلك
ب��ل��ق��اء ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�شركة
 Tech Mahindraت�شاندر
ب��راك��ا���ش ،ورئ��ي�����س جمل�س �إدارة
�شركة Bharti Enterprises
���س��ون��ي��ل ب��ه��ارت��ي م��ي��ت��ال ،واجتمع
م���ع رئ��ي�����س ع��ل��ي ب��اب��ا ج����روب جي
مايكل �إي��ف��ان��ز ،وناق�ش معهم �سبل
تعزيز التعاون وبناء ال�شراكات يف
جماالت التقنيات النا�شئة ،ودعم مراكز
الأبحاث ،وعر�ض فر�ص اال�ستثمار يف
اململكة.

إكمال عمليات التمويل لسداد
مستحقات أصل الدين
الريا�ض  -البالد

�أعلن املركز الوطني لإدارة الدين انتهاءه من ترتيب عدد
م��ن الإ����ص���دارات �ضمن ب��رن��ام��ج �صكوك اململكة املحلية
بالريال ال�سعودي ل�سداد م�ستحقات �أ�صل الدين ح�سب
االحتياجات التمويلية لعام 2022م ،وبحجم متويل يقارب
 43مليار ريال �سعودي.
وق��ال املركز� ،إن��ه �سي�ستمر ً
وفقا خلطة االق�ترا���ض ال�سنويةاملعتمدة -بالنظر يف �إمكانيـة الدخـول يف عمليـات متويليــة
�إ�ضافيــة ب�شــكل ا�ســتباقي وح�سب �أو���ض��اع ال�����س��وق عبــر
القنــوات التمويليــة املتاحــة �ســواء حمليـ ًـا �أو ً
دوليا من خالل
�أ�ســواق الديــن والتمويــل احلكومــي البديــل وذل��ك لتعزيز
وجود اململكة يف �أ�سواق الدين و�إدارة م�ستحقات �أ�صل الدين
ل�ل�أع��وام القادمة� ،إ�ضافة �إىل متويـل امل�شـاريع الر�أ�سـمالية
والبنيـة التحتيــة التي من �ش�أنها الإ�سهام يف تعزيـز النمـو
االقت�صادي مــع الأخ��ذ يف احل�سبان حركة الأ���س��واق و�إدارة
ً
م�شريا �إىل �أن جممل
املخاطر يف حمفظة ال��دي��ن احلكومي،
�إ���ص��دارات اململكة لهذه ال�سنة حتى الآن من ال�سوق املحلي
ً
مقارنة بالأ�سواق العاملية .وقد �شملت
ب�سبب ا�ستقراره ن�سبيًا
تلك الإ�صدارات عمليات متويل ا�ستباقية كان منها ال�شراء املبكر
لعدد من الإ�صدارات احلكومية املحلية وعمليات متويل �أخرى
ال�ستحقاقات �ستكون يف الأعوام 2023م ،و2024م ،و2026م.
و�أكد الرئي�س التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاين بن
مديني املديني �أن املركز م�ستمر يف العمل على تو�سيع قاعدة
امل�ستثمرين ،وتعزيز قنوات التوا�صل معهم ،والو�صول �إىل
مناطق جغرافية جديدة ،واغتنام الفر�ص املتاحة يف ال�سوق
املحلي وال���دويل وف��ق �إ�سرتاتيجية ال��دي��ن و�إدارة املخاطر،
� ً
إ�ضافة ال�ستقطاب م�ؤ�س�سات مالية دولية �إىل برنامج املتعاملني
الأوليني وجذب ر�ؤو�س الأموال لال�ستفادة من الفر�ص املتاحة
يف �أدوات الدين التي يرتب املركز �إ�صدارها.
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األسبـوعية

مواقع جذب سياحي وعلمي يناهز عمرها الـ  500مليون عام

صحراء "حسمى"..

متحف مفتوح من التكوينات الصخرية
تبوك  -البالد
ُت�ضفي �صحراء "ح�سمى" برمالها احلمراء ،وجبالها الرملية يف اجلهة ال�شمالية الغربية من منطقة تبوك؛ جما ًال طبيعيًا وبُع ًدا جيولوجيًا لهذه ال�صحراء التي تنت�شر فيها اجلبال احلا�ضرة يف �سجل التاريخ ،التي يعود
عمرها لأكرث من  500مليون عام .ور ّد اخلبري اجليولوجي الربوفي�سور عبدالعزيز بن لعبون هذه املتكونات ال�صخرية الفريدة �إىل عوامل التعرية ،التي مرت بهذه املنطقة على مر ال�سنني ،لت�صنع منها بعد -م�شيئة
الله -لوحات جمالية بديعة يندر يف العامل مثيلها ،م�ؤك ًدا يف ت�صريح لوكالة الأنباء ال�سعودية� ،أن هذه املتكونات عبارة عن �أحجار من الرمل والقليل من الغرين والطني ،التي ت�ضم يف �أوديتها وطبقاتها الأر�ضية
خزانات من املياه اجلوفية ،م�شريًا �إىل �أن �أعمار هذه ال�صخور واملتكونات متتد ما بني  542مليون �سنة �إىل  488مليون �سنة.

وق��ال اب��ن لعبون� :إن الزمن ال��ذي مر بهذه املتكونات قد �شكل
فيها خمتلف الأ���ش��ك��ال اجلمالية ،م��ن �أودي���ة وج��ب��ال وغراميل
ومداخيل وموائد ،على �أ�شكال جميلة جعلت منها متاحف طبيعية
مفتوحة ،ومواقع جذب �سياحي وعلمي ،حيث تتعاقب التكوينات
اجليولوجية يف منطقة ت��ب��وك� ،أي م��ن الأق����دم �إىل الأح���دث،
و�ساق ،وانتها ًء بتكوين
ب��دءًا بتكوينات ال�شق و�شقري والعال َ
النيوجني ،مبين ًا �أن ال�صخور الر�سوبية تنك�شف يف الرف العربي
يف �شرقي املنطقة و�شمالها يف ثالث جمموعات وهي :جمموعة (
تيماء) املمثلة مبتكونات ال�شق و�شقري والعال و�ساق والق�صيم،
وجم��م��وع��ة (ت��ب��وك) املمثلة يف ال�صخور اجلليدية ملتكونات
ال�ساقية (الزرقاء) و�صا ّرة وهوبان ،وقد �سميّت هذه املجموعة
ن�سبة �إىل مدينة تبوك التي تنك�شف �صخور هذه املجموعة حولها،
وجمموعة (القليلة) ممثلة يف متكونات بقعاء.
إرث تاريخي
و�أف����اد اب��ن ل��ع��ب��ون� ،أن ���ص��ح��راء «ح�سمى» ت��ت��ز ّي��ن على �أ�سطح
�صخورها الكثري من الكتابات والنقو�ش ،التي تدل على ما ت�ضمه
ه��ذه املنطقة من �إرث تاريخي ذات �أهمية للباحثني يف �أ�سبار

التاريخ وتطور اللغة العربية ،وكان للموقع ال�سبق يف اكت�شاف
بع�ض النقو�ش العربية عرفت فيما بعد باللهجة احل�سمائية وهي
لهجة عربية �شبيهة باللهجة النبطية ،و ُتعد �أول كتابة عربية ترتبط
فيها احل��روف ببع�ضها كما يف اخل��ط ال��ك��ويف ،وي�شبه احلرف
احل�سمائي احلرف ال�صفائي� ،إال �أنه متميز عنه مبوقعه وتاريخه،
كما حتمل تلك ال�شواهد املوغلة يف القدم �إر ًثا ي�ستنطق جانبًا من
تاريخ جزيرة العرب ولغتها اخلالدة .كما ُتعد «ح�سمى» منذ الأزل،
حمطة على طريق التجارة القدمي من و�إىل جزيرة العرب ومرت
بها القوافل والركبان على امتداد احل�ضارات الإن�سانية املتتالية،
وهذا ما يف�سر تنوع وكرثة النقو�ش الأثرية على �صخور جبالها
ال�شاهقة.
عوامل التعرية
يعزى ت�شكيلها الفريد ،كما �أو�ضح ع�ضو هيئة التدري�س بكلية
علوم الأر�ض بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة – �سابقا -الدكتور
�أحمد الن�شطي� ،إىل عوامل التعرية التي مرت بالكتلة ال�صخرية
على مر ال�سنني ،نتج عنها ت�أثر اجلزء ال�سفلي منها بالرياح املحملة
بحبيبات الرمل ،التي تعمل يف مثل هذه احلاالت على نحت الكتل

ال�صخرية ،وبقاء الأجزاء العلوية منها مبعزل
عن عمليات النحت ال�شديدة ب�سبب عدم قدرة
الرياح على حمل حبيبات الرمال بارتفاعات
تتجاوز امل�تر وامل�تر والن�صف  ،ول��ذا تعد من
�أندر الكتل ال�صخرية و�أكرثها جمالية.
وتتعاقب التكوينات اجليولوجية يف منطقة تبوك،
�أي من الأق��دم �إىل الأح��دث بدءًا بتكوين َ�ساق وانتهاء
بتكوين النيوجني ،وتنك�شف ال�صخور الر�سوبية يف
ال��رف العربي يف �شرقي املنطقة و�شمالها يف تكوينني
كبريين هما :ال��وح��دات املماثلة لتكوين �ساق  ،وتكوين
تبوك  ،وقد �سمي بهذا اال�سم ن�سب ًة �إىل مدينة تبوك ،حيث
يوجد حولها �أف�ضل منك�شف للتكوين  ،من حجر الرمل َّ
والط ْفل،
ويت�ألف من ثالث وح��دات  ،تف�صل بني كل وح��دة و�أخ��رى طبقة
رقيقة من الطفل ،ففي القاعدة توجد طبقة طفل ا َ
حل�� َن��ادر التي
تف�صل بني تكوين َتبُوك وتكوين َ�ساق ،وفوق َتبُوك ال�سفلى
طبقة �أخرى من الطفل ،ت�سمى طفل ال َّرعَن تف�صله
عن َتبُوك الأو�سط.

األسبـوعية

تقارير

اجلمعة � 26شوال 1443هـ املوافق  27مايو 2022م ال�سنة  91العدد 23655

يتحول إلى حالة جسدية مثل اإلصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم

5

الضغط النفسي بوابة لألمراض الجسدية
جدة  -إيمان بـدوي

�أكد عدد من الأطباء واملخت�صني �أن ال�صحة النف�سية جزء ال يتجز�أ من ال�صحة العامة .الفتني �إىل �أن البع�ض ال يدرك �أهمية ال�صحة النف�سية ويهتم
ب�صحة اجل�سد وتعافيه من الأمرا�ض ،منوهني �أن �أي جمتمع يقوم على الأفراد ،ف�إذا كانوا �ساملني� ،سلم املجتمع و�إذا كانوا معتلني �صار هناك تعطيل
للمجتمع ،مو�ضحني يف الوقت نف�سه �أن ال�ضغط النف�سي هو حم�صلة لتفاعل ال�شخ�ص مع جمموعة من العوامل التي يتعر�ض لها ،قد تكون عوامل
كون ال�سمات ال�شخ�صية.
داخلية �أو وراثية �أو اجتماعية �أو اقت�صادية ،وتكاد �أن ُت ّ
تقول (ن� .ش) :منذ �أن وعيت على احلياة وجدي
ي�سكن معنا يف البيت ،وكنت �أح�ب��ه ج��دا ،ومل
�أحتمل م�شهد وفاته ال��ذي ح��دث �أم��ام عيني؛ �إذ
ر�أيته وهو يحت�ضر وينازع �سكرات املوت ،وقد
�أتعبني ذلك الأمر ،و�سبب يل �ضغطا نف�سيا كبريا،
ف�أ�صبحت مهوو�سة بحيثيات امل��وت ،ثم قررت
طرق �أبواب العيادة النف�سية ،وو�صفت للطبيب
حالتي ف�أكد يل ب�أنني �أمر بحالة هلع ون�صحني
بح�ضور جل�سات �سلوك معريف.
تساقط شعرها
فيما حتدثت «�ص  .ح « عن ال�ضغط النف�سي الذي
�أ�صابها وقالت :تعر�ضت ل�ضغوط �أربكت اتزاين
النف�سي واجل�سدي لدرجة �أن خ�صالت �شعري
ت�ساقطت ب�صورة مروعة ،ما جعلني �أقوم بردة
فعل قا�سية؛ حيث حلقت �شعري متا ًما ،ف�أ�صبحت
كامر�أة يف هيئة رجل.
ولدت تلك ال�ضغوط يف بيئة العمل؛ حيث كنت
�أع �م��ل يف �إح���دى امل�ن���ش��آت ال�صحية ،والعمل
ك��ان �صعبا للغاية ،وكنت �أ��ش��رف على ع��دد من
الأ��ش�خ��ا���ص ،و�أت��اب��ع مهامهم و�أوج�ه�ه��م باملهام
املنوطة بهم.
وق��د ا�صطدمت ب��أح��ده��م ال ��ذي ك��ان ينا�صبني
العداء وي�ضايقني ،وكان يحاول �أن يهدم كل ما
�أبنيه من خالل الت�شكيك يف قدراتي ،ويف تلك
ال�ف�ترة ت��ويف اب��ن �أخ �ت��ي ،وكنت حامال بطفلي
الذي ولدته والدة مبكرة؛ نتيجة كرثة ال�ضغوط
التي �أحاطتني ،حينذاك قررت اللجوء �إىل �أختي
التي تعمل �أخ�صائية نف�سية ،فن�صحتني بالرتكيز
على نف�سي واالبتعاد عما ي�ضايقني ،فتعافيت
واحلمد لله.
تحمل الشخص
ال��دك �ت��ور ول �ي��د ال�سحيباين ا��س�ت���ش��اري الطب
النف�سي يف م��دي�ن��ة امل �ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز الطبية
للحر�س الوطني بالريا�ض ،ق��ال� :إن التعر�ض
لبع�ض ال�ضغوطات ��ش��يء وارد وطبيعي يف
املجتمع  ،فبع�ضها ال ت�ؤثر علينا �أو على �صحتنا
النف�سية؛ لأنها جزء من احلياة ،ولكن قد يفوق
ال�ضغط النف�سي ق��درة التحمل لدى الفرد الذي
يتعر�ض لل�ضغط من �أحد �أفراد العائلة �أو زمالء
العمل ،وهنا جند البع�ض يقومون بقطع العالقة
�أو بتقلي�ص ال�ت��وا��ص��ل م��ع ال�شخ�ص امل�سبب
لل�ضغوطات ،يف ه��ذه احلالة نن�صح ب�ضرورة
املواجهة والتذكري امل�ستمر ب��أن ثمة �سلوكيات
غ�ير مقبولة ،وم��ن امل�ف�تر���ض �أن يكف الطرف
املزعج عن �أفعاله ،ويف حال مل يتوقف ،فالبد �أن
ت�صبح العالقة ر�سمية جدا لتفادي االحتكاك معه،
وهذا يعترب من احللول ال�سليمة واملجدية.
غالبا بع�ض ال�ضغوطات
ق ��د ي���س�ت�ط�ي��ع ال���ش�خ����ص
التخل�ص منها مبمار�سة
ال ��ري ��ا�� �ض ��ة �أو اخل � ��روج
م��ع م��ن ي�ح��ب ،ول�ك��ن حني
ي�ستع�صي الأم � ��ر ب�ك�ثرة
ال���ض�غ��وط اجل��ال�ب��ة للقلق
غري املحتمل ،يجب اللجوء
�إىل العيادة النف�سية.

أماني العجالن

صالح الغامدي

ال�ضغوط �أو حتى ت�أثريها على �صحتهم النف�سية،
وذل��ك ح�سب ع��وام��ل ال�شخ�صية ل��دي��ه ونظرته
ل� ��ذات� ��ه ،و�أي� ��� �ض ��ا ط��ري �ق��ة
تف�سريه للأحداث ال�ضاغطة
وكيفية تعامله معها ،وعلى
�إث� ��ر ذل� ��ك ق��د ت �ظ �ه��ر عليه
�أعرا�ض ج�سدية ،و�سلوكية
وذه�ن�ي��ة و�أي �� �ض��ا عاطفية،
وق��د ت�ك��ون ه��ذه الأع��را���ض
مانعة له من مزاولة حياته
ب�شكل طبيعي ،وق��د ي�صل
�إىل م��رح �ل��ة ل �ل��دخ��ول يف
�أحد اال�ضطرابات النف�سية؛ كالقلق� ،أو االكتئاب،
وبالتايل البد من طلب امل�ساعدة من خمت�ص نف�سي
مل�ساعدته يف جتاوز تلك الأعرا�ض املوجودة لديه
ب�سبب تلك ال�ضغوط.

يمكن التخلص

من الضغوط بمزاولة
التمارين الرياضية

ظواهر يومية
بينما ق��ال��ت ال��دك�ت��ورة عبري املقبل الأخ�صائي
النف�سي الأول� :إن ال�ضغوط النف�سية تعترب �إحدى
الظواهر اليومية يف حياة الأف ��راد ،و�أ�صبحت
تقريبا ج��زءا من حياتنا اليومية خ�صو�صا يف
هذا الع�صر ،ويف احلقيقة قد يتعر�ض لل�ضغوط
النف�سية �أي فرد ،فال�ضغوط
ه � � ��ي ع� �م� �ل� �ي���ة ن��ف�����س��ي��ة
واجتماعية وا�سعة ،وت�شري
�إىل �إدراك الفرد لعدم قدرته
ع �ل��ى �إح � � ��داث ا� �س �ت �ج��اب��ة
م�ن��ا��س�ب��ة ل �ل �م��واق��ف ال�ت��ي
يواجهها يف البيئة ،وي�شعر
�أن �ه��ا ت�ه��دد �أم �ن��ه و�سالمته
وت�سبب له �ضعفا وتوترا،
و�أكملت :ال�ضغوط -ب�صفة
ع��ام��ة -تنتج ع��ن م�ث�يرات
خارجية ت�ؤثر �سلب ًا على الوظائف الع�ضوية لدى
ال�ف��رد ،وق��د يتفاوت الأف ��راد يف تعر�ضهم لتلك

تراكمات نفسية
ب�ي�ن�م��ا ت ��رى الأخ���ص��ائ�ي��ة
االجتماعية �أماين العجالن
�أن ال���ض�غ��وط النف�سية ال
ت�أتي من عامل واح��د ،وقد
تكون ع�ب��ارة ع��ن تراكمات
ولدت يف الفرد منذ طفولته،
ك� ��أن ي �ك��ون ن���ش��أ يف بيئة
�أ� �س��ري��ة م��رب �ك��ة� ،أو عا�ش
طفولة مرفهة ج ��دا ،فحني
ي �ك�ب�ر وي� ��واج� ��ه احل� �ي ��اة؛
�إم��ا �أن يكون حماطا برتاكمات نف�سية �سيئة �أو
�ستكون توقعاته عن احلياة� ،أنها �سهلة متامًا ،كما

صرير األسنان

من عالمات
القلق والتوتر

عمرو بخاري

مهند القرشي

عا�شها داخل بيته ،في�صطدم بالواقع.
فتبد�أ مرحلة ال�ضغوط النف�سية وي�صاب الإن�سان
بعدم فهم الأ�سباب املحيطة به ،وال يجيد التعامل
مع امل�شكالت من حوله في�شعر بال�ضغط العايل
عليه ،وكلما تقدم يف ال�سن يواجه م�شاكل �أكرب
وي ��زداد ارت�ب��اك��ه وقلقه؛ ال�سيما �إن مل ي�ستعن
ب�أخ�صائي ملم وف��اه��م ،فبع�ض الأح �ي��ان تزيد
االع �ت�لاالت النف�سية نتيجة لالختيار اخلاطئ
لأخ�صائي غري م��درك �أو غري م�س�ؤول فال يجيد
ت�شخي�ص احلالة متامًا ،كما يحدث مع الأخطاء
الطبية �أح�ي��ا ًن��ا ،ك ��أن يكون الدكتور غ�ير ك��فء،
فيتورط املري�ض بعالجات غري �صحيحة.
هرمون الكورتيزون
ال��دك �ت��ور ن ��زار ب��اه�بري ا��س�ت���ش��اري الباطنية
والأم��را���ض املعدية ومدير اجلمعية ال�سعودية
للأمرا�ض املعدية قال:
ج�سم الإن�سان يفرز الكثري من الهرمونات ،ومن
�أهمها هرمون الكورتيزون الذي يفرزه اجل�سم،
كلما زاد ال�ت��وت��ر وال�ق�ل��ق ل��دى ال�شخ�ص ،وق��د
�أثبتت الدرا�سات �أن الهرمونات التي تنتج عن
اال�ضطرابات النف�سية تزيد من �ضيق ال�شرايني،
وبالتايل �أو�ضحت الأبحاث املوثقة �أنها ترفع من
ن�سبة احتمالية الإ�صابة بجلطات القلب وارتفاع
�ضغط ال��دم و�ضعف املناعة ،وم��ن امل�ع��روف �أن
الأ�شخا�ص امل�صابني باالكتئاب �أو الذين يعانون
من توتر عال غالبا ما تكون مناعتهم غري فعالة،
فالأ�شخا�ص الذين ي�سيطر عليهم القلق النف�سي
ت�صبح كريات الدم البي�ضاء لديهم �أقل كفاءة من
الأ�شخا�ص امل�ستقرين نف�سيا.

نزار باهبري

وليد السحيباني

و�أك�م��ل :لي�س �شرطا �أن يكون ال�شخ�ص املتعب
نف�سيا يعاين م��ن �ضغوط ك�ب�يرة ،ب��ل ق��د يكون
�إن�سانا كتوما ال يتحدث عن
امل�شاكل التي تواجهه يف
حياته.

امل�ساعد بجامعة امللك عبدالعزيز:
توجد �أم��را���ض معروفة عند الأط��ب��اء ي�صعب
عليهم عالجها ،وه��ي حالة عقلية �أو ذهنية
 ،فعلى �سبيل امل��ث��ال جن��د مر�ضى االكتئاب
والتوتر قد يزيد لديهم «اجلز « وال�صرير على
الأ���س��ن��ان يف اليقظة� ،أو حتى �أث��ن��اء النوم،
ف��ي ��ؤدي ذل���ك �إىل �أمل يف الأ���س��ن��ان و���ص��داع
وت�شنجات يف ع�ضالت الفك والرقبة ،ولكن
�إكلينيكيا ،ويف الأ���ش��ع��ة ال تظهر �أي دالئ��ل
مر�ضية ،ويف مثل ه��ذه احل���االت ق��د يكون
العالج عبارة عن �أدوية مرخية للع�ضالت� ،أو
قد يكون من خ�لال ع�لاج االكتئاب والتوتر؛
�إم��ا ب��زي��ارة طبيب نف�سي
�أو ب�����أخ����ذ �أدوي��������ة ���ض��د
االكتئاب ،ولكن من وجهة
نظري؛ الريا�ضة والأكل
ال�صحي والنوم واحلياة
ال�صحية ه��ي ح��ل جم��دٍ ،
و�أُ ّ
ف�ضل جتنب الأدوية �إال
لل�ضرورة.

طرق باب الطبيب

النفسي في حالة

ضربات القلب
من جانبه� ،أو�ضح الدكتور
�صالح الغامدي ا�ست�شاري
ط��ب ال �ق �ل��ب وال �� �ش��راي�ين،
�أن اال�ضطراب النف�سي قد
ي��ؤث��ر على �ضربات القلب
بعدة �أ�شكال؛ ال�شكل الأول� ،أن تكون �ضربات
القلب ب�شكل خمتلف ،في�شعر ال�شخ�ص ب�ضربة
مبكرة و�ضعيفة مما ي ��ؤدي �إىل وق��وف م�ؤقت،
يليها �ضربة قوية فت�أتي على هيئة �ضربة قوية
�أو ن�غ��زة �أو ه�ب��وط �أو �ضيق تنف�س ،وال�شكل
الثاين ،حدوث ت�سارع يف القلب مع نوبات هلع
�إ�ضافة �إىل ارت�ف��اع �ضغط
ال ��دم� ،أم��ا ال�شكل الثالث،
ح�صول تباط�ؤ يف �ضربات
القلب وبالتايل هبوط يف
ال�ضغط وح��ال��ة �إغ �م��اء ،و
ك��ل ذل ��ك ي�ن�ت��ج ع��ن القلق
والتوتر وبع�ض الأمرا�ض
النف�سية.

استعصاء القلق

مرض نفسي
يف امل��ق��اب��ل� ،أ���ش��ار ال��دك��ت��ور مهند القر�شي
ا�ست�شاري طب وجراحة العيون ومتخ�ص�ص
يف امل���ي���اه ال��ب��ي�����ض��اء واجل��ل��وك��وم��ا �إىل �أن
الأم���را����ض اجل�سدية يف بع�ض احل���االت قد
يكون �سببها نف�سيا �أو ي�ؤثر بها العامل النف�سي
�إيجابا �أو �سلبا.
وعلى �سبيل املثال ،ويف
جم����ال ط���ب ال���ع���ي���ون قد
ي�����ص��اب �شخ�ص بالعمى
ال���ت���ام دون وج�����ود �أي
تف�سري في�سيولوجي �أو
ج�سدي لهذا العمى ،ولكن
يكون ال�سبب الوحيد لذلك
هو املر�ض النف�سي ،طبعا
ي��ح��دث ه���ذا ب�شكل ن��ادر
ح��ي��ث مت و���ص��ف القليل
من احلاالت التي يحدث فيها ذلك وبعد عالج
املر�ض النف�سي يعود الب�صر للمري�ض.

عبارة عن

تراكمات تترسخ لدى
الفرد منذ طفولته

صداع وتشنجات
بينما قال الدكتور عمرو بخاري ا�ست�شاري
ج��راح��ة ال��ل��ث��ة وزراع����ة الأ���س��ن��ان والأ���س��ت��اذ

مبنى �سعد حلمي �أبو خ�ضرة
�شارع امللك فهد (ال�ستني)
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ترجمة لالستراتيجية الطموحة وتأكيد ولي العهد

المملكة تعزز مكانتها على خارطة االستثمار
مشروع النظام يتضمن إجراءات ميسرة ومعاملة متساوية
جدة  -البالد

توا�صل اململكة ترجمة م�ستهدفات اال�سرتاتيجية الوطنية لال�ستثمار ،التي �أطلقها �سمو الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،وذلك يف �أكتوبر املا�ضي ،ك�أحد املمكنات الرئي�سة
لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة .2030
وقبل �أي��ام ،ناق�شت الهيئة ال�سعودية للمحامني مع وزارة اال�ستثمار "م�شروع نظام اال�ستثمار" ،بهدف ا�ستطالع �آراء املحامني
واملمار�سني القانونيني و�إبداء مرئياتهم ومقرتحاتهم ،يف �إطار مراجعة الوزارة للأحكام النظامية ذات العالقة وفق �أف�ضل املمار�سات
الدولية ،لتحفيز اال�ستثمار املحلي والأجنبي ،وزيادة الناجت املحلي والتنوع االقت�صادي.
خ�ل�ال ور���ش��ة ال��ع��م��ل ح���ول م�����ش��روع النظام
اجلديد ،مت ا�ستعرا�ض الإ�سرتاتيجية الوطنية
لال�ستثمار وم�ستهدفاتها ومبادراتها الهادفة
�إىل زي����ادة ح��ج��م وك��ف��اءة اال���س��ت��ث��م��ارات يف
اململكة م��ن �أج���ل حتفيز ال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي
متا�شيًا مع ر�ؤي��ة اململكة  ،2030كما نوق�شت
م��ب��ادرة م�����ش��روع ن��ظ��ام اال�ستثمار و�أه��داف��ه
ومنهجية �إع���داده مبراحله الأرب���ع ،ومبادئه
الأ�سا�سية التي تعزز ال�شفافية وامل�ساواة،
وتعزيز اللجوء �إىل الو�سائل البديلة لت�سوية
امل��ن��ازع��ات ،وتي�سري الإج����راءات ذات ال�صلة
باملعامالت احلكومية ،ف� ً
ضال عن مواءمته مع
التزامات اململكة دولي ًا.

أهم بنود المشروع
يهدف نظام اال�ستثمار �إىل جذب اال�ستثمارات
املبا�شرة وتعزيز البيئة اال�ستثمارية وحفظ
ح��ق��وق امل�ستثمر ،وزي���ادة ثقته باال�ستثمار
يف اململكة عن طريق تي�سري �إج��راءات دخول
اال�ستثمارات املبا�شرة وحمايتها ،وامل�ساواة
يف املعاملة بني امل�ستثمر املحلي والأجنبي،
وحتديد حقوق امل�ستثمر والتزاماته ،ودعم
مبد�أ احلياد التناف�سي والإن�����ص��اف و�ضمان
ت��ك��اف���ؤ ال��ف��ر���ص يف م��ع��ام��ل��ة اال���س��ت��ث��م��ارات
املبا�شرة التي يقوم بها م�ستثمرو القطاعني
العام واخلا�ص.
ووف���ق���ا مل�����ش��روع ال��ن��ظ��ام ي��ع��ام��ل امل�ستثمر
املحلي والأجنبي معاملة مماثلة فيما يتعلق
با�ستثماراتهم املبا�شرة يف اململكة ،با�ستثناء
احل���االت ال��ت��ي ي��ح��دده��ا ال��ن��ظ��ام �أو الأنظمة
واللوائح الأخ���رى ال�سارية يف اململكة ،كما
يخ�ضع امل�ستثمر املحلي والأج��ن��ب��ي لنف�س
متطلبات املوافقة القطاعية؛ كالرتاخي�ص �أو
الت�سجيل �أو املوافقات �أو الت�صاريح لن�شاطات
اقت�صادية معينة �أو مناطق اقت�صادية خا�صة،
وذل���ك وف�� ًق��ا للأنظمة وال��ل��وائ��ح ال�سارية يف
اململكة.
وبح�سب م�����ش��روع ال��ن��ظ��ام يتمتع امل�ستثمر
بالكثري من احلقوق وال�ضمانات؛ منها:
 معاملة حمايدة وغري متييزية. حرية �إدارة امل�شروع االقت�صادي ،وبيعه،والت�صرف فيه ،وح��ي��ازة املمتلكات الالزمة
لت�سيري �أعمال امل�شروع االقت�صادي ،و�إب��رام
العقود التجارية ،واال�ستحواذ على �أي �شركة
�أو �إنها�ؤها �أو بيعها.
 تي�سري الإج���راءات وتقدمي الت�سهيالت عنطريق تقدمي الدعم وامل�ساعدة الالزمة من قبل
جميع اجلهات املخت�صة.
 حتويل الأم��وال من داخل اململكة وخارجهامبا يف ذلك حتويل عائدات و�أرباح امل�شروعاالقت�صادي وبيعه وت�صفيته  -عرب القنوات
النظامية با�ستخدام �أي عملة معرتف بها داخل
اململكة� ،أو الت�صرف فيها ب�أية و�سيلة م�شروعة
�أخرى.
 حماية امللكية الفكرية واملعلومات التجاريةال�سرية.
 ال��ل��ج��وء �إىل امل��ح��اك��م املخت�صة �أو مراكزالتحكيم يف اململكة.
 تطبيق الإجراءات النظامية الواجبة بعدالةو�شفافية وو�ضوح.
 ال جت��وز م�صادرة اال�ستثمارات املبا�شرةكليا �أو جزئيا للمنفعة �إال بحكم ق�ضائي ،كما
ال يجوز نزع ملكيتها كليا �إال للمنفعة العامة
ومقابل تعوي�ض عادل؛ وفقا للأنظمة واللوائح
ال�سارية يف اململكة.
وي��ل��ت��زم امل�����س��ت��ث��م��ر ب��ال��ع��م��ل م���ن خ�ل�ال مقر
داخ��ل اململكة ،وتعمل ال���وزارة على ت�سهيل

الإج����راءات املطلوبة لعملية ت�أ�سي�س املقر
وم��زاول��ة ال��ن�����ش��اط ،بالتن�سيق م��ع اجلهات
املخت�صة ب�شكل �سريع وفعال ،ودف��ع جميع
ال�����ض��رائ��ب وال��ر���س��وم امل�ستحقة يف الأج��ل
املحدد ،ويف حال وجود خمالفة تقوم الوزارة
ب�إبالغ امل�ستثمر كتابيًا ،لإزالتها خ�لال مدة
زمنية حتددها الالئحة ،ويعاقب امل�ستثمر عند
بقاء املخالفة بفر�ض غرامة مالية ال تزيد على
� 500أل��ف ري���ال� ،أو �إب��ط��ال الت�صرف
ال���ذي مت ب��امل��خ��ال��ف��ة لأح��ك��ام ه��ذا
ال��ن��ظ��ام �أو م��ا ن��ت��ج ع��ن��ه ،مع
عدم الإخالل بحقوق احل�سن
شراكات إستراتيجية
النية.

استراتيجية طموحة

وتوطين للتقنيات وفتح
أسواق جديدة

ت�����س��ه��م ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة
اال�ستثمار يف منو االقت�صاد
الوطني وتنويع م�صادره مبا
يحقق �أهداف الر�ؤية الطموحة،
مب����ا يف ذل�����ك رف�����ع �إ����س���ه���ام
تحسين جودة الحياة
القطاع اخلا�ص يف الناجت
املحلي الإج��م��ايل �إىل 65
 ،%وت���ع���زي���ز اال���س��ت��ث��م��ار
وتوفير فرص العمل
الأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���ش��ر لت�صل
�إ���س��ه��ام��ات��ه �إىل  % 5.7من
وازدهار لألجيال
ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل،
وزي���ادة ن�سبة ال�����ص��ادرات غري
النفطية من � % 16إىل % 50
من �إجمايل الناجت املحلي
غري النفطي ،وتخفي�ض
معدل البطالة �إىل 7
 ،%وت���ق��� ُّدم اململكة
�إىل �أح����د امل��راك��ز
الع�شرة الأوائ���ل
يف م������ؤ������ش�����ر
ال���ت���ن���اف�������س���ي���ة
ال��ع��امل��ي بحلول
عام 2030م.
لقد �أك��د �سمو
ويل ال����ع����ه����د،
ح����ف����ظ����ه ال�����ل�����ه،
خ�����ل����ال �إط�����ل����اق
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة
الوطنية لال�ستثمار،
�أن اململكة ت��ب��د�أ مرحلة
ا�ستثمارية ج��دي��دة تقوم
على جناحنا يف زي���ادة عدد
وج����ودة ال��ف��ر���ص للم�ستثمرين
ال�سعوديني والدوليني؛ ل ُنمكِّن القطاع
اخلا�ص ،ونوفر له فر�ص ًا �ضخمة .وال �شك �أن
اال�ستثمار هو �أحد الو�سائل التي �ست�ساعدنا
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات وت��ط��ل��ع��ات ر�ؤي���ة
اململكة  ،2030مبا يف ذل��ك تنمية وتنويع خالل الع�شر �سنوات القادمة ،و 5تريليونات
االق��ت�����ص��اد وا���س��ت��دام��ت��ه ،ون��ق��ل وت��وط�ين ريال �أخرى من الإنفاق اال�ستهالكي اخلا�ص
التقنية ،وتطوير البنية التحتية ،وحت�سني لنف�س الفرتة ،لي�شكل �إجمايل هذا الإنفاق ما
جودة احلياة ،وتوفري فر�ص العمل ،و�صقل يقارب  27تريليون ريال حتى العام 2030
مهارات ثرواتنا الب�شرية وتعزيز قدراتها�( ،أي ما يعادل  7تريليونات دوالر).
لنرتك �إرث ًا من االزدهار لأجيال الغد".
نمو قياسي
فاال�ستثمار -كما قال �سموه ُ -ي�شكّل عن�صر ًا
ج��وه��ري�� ًا وحم���وري��� ًا يف م��ن��ظ��وم��ة النمو وتهدف اال�سرتاتيجية الوطنية لال�ستثمار
االقت�صادي والتنمية امل�ستدامة حتت مظلة �إىل رفع �صايف تدفقات اال�ستثمار الأجنبي
ر�ؤي��ة اململكة  .2030وبالتايل� ،سيتم �ضخ املبا�شر �إىل  388مليار ريال �سنوي ًا ،وزيادة
ا�ستثمارات ت��ف��وق  12تريليون ري���ال يف اال�ستثمار املحلي لي�صل �إىل ح��وايل 1.7
االقت�صاد املحلي حتى العام 2030م  ،عالوة تريليون ريال �سنوي ًا بحلول عام 2030م.
على ذلك� ،سيحظى االقت�صاد ب�ضخ حوايل وبتحقيق ه��ذه امل�ستهدفات ،م��ن املتوقع
 10ت��ري��ل��ي��ون��ات ري���ال �أخ����رى م��ن الإن��ف��اق ارتفاع ن�سبة اال�ستثمار �إىل الناجت املحلي
احلكومي من خالل امليزانية العامة للدولة الإجمايل للمملكة من  % 22يف عام 2019م

مراكز متيز

�إىل  % 30يف
ع���ام 2030م،
الأم��������ر ال����ذي
���س�� ُي�����س��ه��م يف
من��و االقت�صاد
ال�����������س�����ع�����ودي
لي�صبح من �أكرب
 15اقت�صاد ًا على
م�ستوى العامل.
ع���ل���ى �����ض����وء ه���ذه
امل�����س��ت��ه��دف��ات� ،ستدفع
ه������ذه اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة
باال�ستثمار يف اململكة للأمام
بوترية �أعلى وخطى �أ�سرع ،من
خالل حت�سني بيئة اال�ستثمار ،وزيادة
جاذبيتها وتناف�سيتها ،وح�صر وتطوير
ال��ف��ر���ص اال���س��ت��ث��م��اري��ة وع��ر���ض��ه��ا على
امل�ستثمرين ،وت��وف�ير ح��زم م��ن احلوافز
للم�شروعات اال�ستثمارية النوعية ،وجذب
امل��ق��رات الإقليمية لل�شركات العاملية �إىل
امل��م��ل��ك��ة� ،إ���ض��اف�� ًة �إىل دع���م ا���س��ت��ث��م��ارات
و�أعمال ال�شركات الوطنية ،لتعزيز مكانتها
الدولية.
ه��ذه الأه���داف �أك��د عليها وزي��ر اال�ستثمار
امل���ه���ن���د����س خ���ال���د ال���ف���ال���ح ،ب�������أن �إط��ل��اق
اال�سرتاتيجية املت�ضمنة  40مبادرة ملعاجلة
وحل حتديات م�شهد اال�ستثمار يف اململكة،
ك���ان م��درو���س��ا وم�صمما م�سبقا ،وي��ه��دف
لو�ضع �أر�ض �صلبة لال�ستثمار يف ال�سعودية
 ،وتهدف �إىل تكرار جتارب دول مثل كوريا
وال�صني يف ج��ذب اال�ستثمارات وحتقيق
منو يفوق � % 10سنويا.

يف �إطار التحركات املهمة لتعزيز اال�ستثمارات ،وعلى
هام�ش الزيارة الر�سمية لوفد اململكة للواليات املتحدة
الأمريكية برئا�سة وزير االت�صاالت وتقنية املعلومات
رئي�س جمل�س �إدارة مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية املهند�س عبدالله بن عامر ال�سواحه ،وقعت
املدينة عدد ًا من اتفاقيات التعاون مع اجلهات البحثية
والأكادميية الأمريكية لإن�شاء مراكز متيز يف التقنيات
النا�شئة واالبتكار.
ومتثل ه��ذه ال�شراكة م��ع امل��راك��ز البحثية والتقنية
الرائدة عاملي ًا �أهمية كبرية� ،أك��د عليها رئي�س املدينة
الدكتور منري بن حممود الد�سوقي ،ب�أنها تهدف �إىل
تر�سيخ مكانة اململكة كمركز �إقليمي للبحث والتطوير
واالبتكار ،وحتقيق ر�ؤية اململكة  2030وفتح �أ�سواق
جديدة.
من جانبها� ،أفادت امل�شرف على مراكز التميز امل�شرتكة
باملدينة الدكتورة مرمي نوح �أن برنامج مراكز التميز
امل�����ش�ترك��ة يعمل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات
البحثية والأكادميية العاملية لتلبية حاجات القطاعات
الإ�سرتاتيجية احليوية يف اململكة.

تصنيع كامل
خالل زيارته الر�سمية للمملكة املتحدة  ،التقى الرئي�س
التنفيذي للهيئة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال�����دواء ال��دك��ت��ور
ه�شام بن �سعد اجل�ضعي ،مع وزي��ر الدولة للتجارة
الدولية يف اململكة املتحدة رانيل جاياواردينا وعدد
من الر�ؤ�ساء التنفيذيني لل�شركات الربيطانية ،حيث
ج��رى ا�ستعرا�ض الت�سهيالت وح��زم امل��ب��ادرات التي
تقدمها "الهيئة" لتي�سري وتب�سيط الإج����راءات �أم��ام
امل�ستثمرين ،وذلك ان�سجا ًما مع ر�ؤية اململكة .2030
و�أكدت الهيئة على �أهمية جذب اال�ستثمارات يف قطاع
ال�صناعات الدوائية عرب تعزيز حماية امللكية الفكرية
للم�ستح�ضرات ال�صيدالنية املبتكرة ،ورف��ع م�ستوى
ال�شفافية يف �إج���راءات الت�سجيل ،وتعزيز م�ستوى
الثقة يف �إج����راءات حماية امللكية الفكرية ،والعمل
على زي��ادة عدد ال�شركات العاملية املبتكرة التي تقوم
بالت�صنيع الكامل للعديد من م�ستح�ضراتها يف امل�صانع
املحلية� ،أو امل�صانع التي �أ�س�ستها تلك ال�شركات يف
اململكة.
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رصيفا
مجهزا وإبهار في
التصميم والمرافق

يف مفاج�أة جديدة مل�ستقبل ال�سياحة يف اململكة ،ك�شفت �أماال -الوجهة ال�سياحية املمتدة على طول ال�ساحل
ال�شمايل الغربي -عن ت�صميمها الفريد لنادي اليخوت اجلديد يف "تريبل باي" ،الذي يقع �ضمن حممية الأمري
حممد بن �سلمان الطبيعية ،وهو م�شروع رائد ذو ت�صميم �آ�سر وميثل نقطة التقاء � ّأخاذة بني الرب والبحر.

ح��ول مت�ي��ز �آم ��اال ك��وج�ه��ة مم�ي��زة لل�سياحة
الفاخرة ،قال الرئي�س التنفيذي لأماال ،جون
ب��اغ��ان��و" :تعد �أم ��اال �أح��د امل���ش��اري��ع ال��رائ��دة
�ضمن ر�ؤي��ة اململكة  2030التي تلعب دورا
مهما يف �أه� ��داف امل�م�ل�ك��ة ال�ط�م��وح��ة لتكون
ال��وج �ه��ة ال���س�ي��اح�ي��ة ال ��رائ ��دة ع �ل��ى خ��ري�ط��ة
ال�سياحة العاملية" ،متوق ًعا �أن ت�صبح �أم��اال
مق�صد ًا دول�ي� ًا لليخوت ال�ف��اخ��رة ،مفي ًدا �أن
ت�صميمه يعك�س ج�م��ال امل���ش��اه��د الطبيعية
املحيطة به وتراث املنطقة العربي الأ�صيل.
ولكن م��اذا عن الت�صميمات؟ يقول مدير
ال�ت���ص�م�ي��م يف ��ش��رك��ة "�إت�ش ك��ي �إ� ��س "
امل �ه �ن��د���س امل �ع �م��اري الأول ل �ن��ادي �أم ��اال
لليخوت دان ف�لاور" :و�ضعنا منذ البداية
ه��دف � ًا وا� �ض �ح � ًا ي �ق��وم ع�ل��ى ت���ش�ي�ي��د مبنى
يتناغم مع البيئة املحيطة وي�ستمد �إلهامه
الت�صميمي م��ن امل�ن��اظ��ر الطبيعة و�أمن ��اط
احلياة البحرية والثقافة املحلية ،وقد رغب
ف��ري��ق ال�ت���ص�م�ي��م ب�ت�ق��دمي ت���ص��ور خمتلف
يعطي م�ف�ه��وم� ًا ع���ص��ري� ًا ل �ن��ادي ال�ي�خ��وت،
ليكون مق�صد ًا فائق الفخامة لع�شاق البحر
الذين يق�صدونه؛ بغر�ض الرتفيه �أو ممار�سة
الأن�شطة الريا�ضية االحرتافية".

إطالالت بحرية خالبة
ي�ت��أل��ف ن��ادي ال�ي�خ��وت م��ن  4ط��واب��ق ممتدة
على م�ساحة  7,900مرت مربع ،ومن املتوقع
�أن ي��وف��ر وج�ه��ة م��ري�ح��ة وج��ذاب��ة لأع���ض��ائ��ه؛
��س��واء ك��ان��وا يق�صدونه مل��زاول��ة الأع �م��ال� ،أو
اال� �س�ترخ��اء� ،أو ال�ترف�ي��ه� ،أو امل���ش��ارك��ة يف
فعاليات اليخوت ،ومت ت�صميم مدخل النادي
على �شكل قو�س ٌيظلل �ساحة وا�سعة ب�إطالالت
خ�لاب��ة ع�ل��ى ال�ب�ح��ر الأح� �م ��ر .وت � ��زدان ه��ذه
الف�سحة ب�سقف مقبب وعاك�س فوق �أر�ضية
م�ضاءة بالنجوم ،مما يوفر �سماء ليلية بديلة
لل�ضيوف عند امل�ساء.
وي�ح�ت���ض��ن احل��و���ض ال �ب �ح��ري امل �م �ت��د على
م���س��اح��ة  10ه �ك �ت��ارات م��ر��س��ى ي�ضم 120
ر�صيف ًا لليخوت التي ي�صل طولها �إىل 130
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مت� ً
را امل�صمم ال�ست�ضافة فعاليات اليخوت
وامل�ق�ي�م�ين ،و��س�ب��اق��ات ال �ق��وارب ،ويت�ضمن
�أر�صفة ليخوت عمالقة وحو�ض للوقود العائم
ور�صيف خدمات ال�ضيوف.
وت �ق � ّدم �أم ��اال ث�ل�اث وج �ه��ات خ�لاب��ة وف��ري��دة
متتد على م�ساحة  4,155كيلومرت ًا مربع ًا،
مت ت�صميمها ل�ت��وف��ر م��رك��ز ًا ع��امل�ي� ًا وف��ري��د ًا
ل�لا��س�ت�ج�م��ام م��رت �ك��ز ًا ع�ل��ى م�ف�ه��وم التنمية
امل �� �س �ت��دام��ة ،وي���س�ت�ه��دف امل �� �ش��روع ب��أك�م�ل��ه
ا�ستيفاء احل��د الأدن��ى على الأق��ل من معايري
�شهادة الريادة يف الطاقة وت�صاميم البيئة.
وجت��ري امل��رح�ل��ة الأوىل م��ن تطوير تربل
باي على قدم و�ساق ومن املقرر �أن تكتمل
يف عام  ،2024و�ستتكون من  8منتجعات
�ستوفر ما يزيد عن  1,300غرفة فندقية،

منتجعات ووجهات
فريدة للترفيه
وسياحة التسوق
�إ�ضافة �إىل جمموعة من املطاعم ووجهات
الت�سوق واملرافق الرتفيهية الفاخرة.

لغة الريادة
وي�شهد املوقع تقدم ًا متوا� ً
صال على �صعيد
ت�شييد ومت �ك�ين ال�ب�ن�ي��ة التحتية والأ� �ص��ول
الرئي�سة ،وي�ضم حالي ًا �أكرث من  1000عامل،
ومنحت �شركة �أماال �أكرث من  250عقد ًا تزيد
قيمتها عن  5مليارات ريال ،منها حوايل مليار
ريال يف الربع الأول من هذا العام تزامن ًا مع
ت�صاعد وترية العمل امليداين.
ومن املتوقع منح  1.2مليار ريال �أخرى يف
الربع الثاين من العام ،كما مت حالي ًا طرح

مسؤول عسكري لـ

طلب تقدمي العرو�ض يف ال�سوق ل�شراكة بني
القطاعني العام واخل��ا���ص للمرافق ،بهدف
�ضمان مواكبة امل�شروع لطموحاته مبجال
اال�ستدامة .و�ستعمل �أماال بالطاقة املتجددة
دون االعتماد على حمطة الكهرباء الوطنية.
وت� �ع ��د �أم � � ��اال ال� �ي ��وم ج � � ��زء ًا �أ� �س��ا� �س �ي � ًا يف
�إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة ر�ؤي� ��ة امل�م�ل�ك��ة  2030لتنويع
االق�ت���ص��اد م��ن خ�ل�ال مت�ك�ين ال�ن�م��و ال�سريع
يف قطاع ال�سياحة ،ومن املتوقع �أن توفر ما
يزيد عن � 50ألف وظيفة جديدة مبا�شرة وغري
مبا�شرة وم�ستحدثة لل�سعوديني ،بالإ�ضافة
�إىل �ضخ م��ا ي��زي��د ع��ن  3م�ل�ي��ارات ري��ال يف
الناجت املحلي الإجمايل للبالد مبجرد ت�شغيلها
بالكامل ،يف جت�سيد عملي ومنجز ملفهوم
التميز والريادة ال�سياحية.

 :جهود المملكة توحد اليمنيين

الحوثي يواصل الخروقات ويعرقل السالم
البالد – حممد عمر

مت��اط��ل ملي�شيا احل��وث��ي يف تنفيذ ال�ه��دن��ة الأمم�ي��ة،
وتوا�صل خرقها لها ،ما يعرقل ال�سالم واال�ستقرار
يف اليمن ،وي��زي��د معاناة امل��واط�ن�ين ،خ�صو�ص ًا يف
املناطق التي ت�سيطر عليها امللي�شيا وحتا�صرها؛ �إذ
ترى احلكومة اليمنية �أن مراوغة احلوثيني يف تنفيذ
ما يخ�صهم وفق الهدنة الأممية ي�ضع املجتمع الدويل
والأمم املتحدة �أمام م�س�ؤوليتها يف ت�سمية من يعيق
ال�سالم ويعمق معاناة اليمنيني الإن�سانية.
و�شدد رئي�س احلكومة اليمنية معني عبدامللك م�ؤخر ًا،
على �أهمية الرتكيز على رفع احل�صار احلوثي الغا�شم
وامل �ف��رو���ض ع�ل��ى حم��اف�ظ��ة ت�ع��ز م�ن��ذ �أك�ث�ر م��ن �سبع
�سنوات ،بعد تنفيذ احلكومة كل ما عليها من التزامات
مبوجب مقت�ضيات الهدنة الأممية ،داعي ًا �إىل اتخاذ
عقوبات رادع��ة �ضد امليلي�شيا احلوثية ،م�شدد ًا على
ع��دم ال�سماح مليلي�شيا احل��وث��ي بت�شتيت النقا�شات
يف املباحثات كعادتها ،والرتكيز على رفع ح�صارها
املفرو�ض على تعز ب�شكل عاجل ،ودون �أي �شروط،
الف �ت � ًا �إىل �أه�م�ي��ة م�ع��اجل��ة امل�ع���ض�لات الأخ� ��رى التي
تعانيها تعز؛ جراء احل�صار الذي يفر�ضه احلوثيون.
يف ال�سياق ذات��ه ،ق��ال قائد مدر�سة القتال باملنطقة
الع�سكرية اخلام�سة العميد عدنان ال�صديق لـ"البالد":
�إن��ه على الرغم من االل�ت��زام بالهدنة الأمم�ي��ة من قبل
احلكومة اليمنية وحتالف ال�شرعية� ،إال �أن ملي�شيا

احلوثي الإره��اب�ي��ة غري ملتزمة بها ،وظلت تخرتقها
با�ستمرار موا�صلة الهجمات على م��واق��ع اجلي�ش
اليمني واملناطق املدنية مثل حريان وعب�س وميدي.
و�أ�ضاف" :الكثري من املدنيني ي�صابون ويتم �إ�سعافهم

ي��وم�ي� ًا �إىل امل�ست�شفيات ،وق��وات�ن��ا ال ت��زال مرابطة
وملتزمة بالهدنة ولكنها م�ستعدة لأي هجوم حوثي"،
م�شيد ًا يف الوقت ذاته ،باجلهود ال�سعودية فى توحيد
ال�ب�ي��ت اليمنى وت�شكيل جمل�س ال�ق�ي��ادة الرئا�سي

وحتقيق التفاهم ب�صورة مبا�شرة ،م�ضيف ًا �أن جهود
اململكة ال تقدر بثمن ،حيث �أ�سهمت ف��ى �إع��ادة �أم��ل
التوحد لل�شعب اليمني ملواجهة خطر ميلي�شيا احلوثي
الإرهابية وا�ستعادة الدولة .وتابع" :ت�شكيل جمل�س

قيادة الرئا�سي ينعك�س �إيجاب ًا على الواقع اليمني،
وقد ر�أينا �أثره يف جميع املحافظات مبا فيها مناطق
�سيطرة ملي�شيا احلوثي".
و�شدد العميد ال�صديق ،على �أن الأو�ضاع الأمنية يف
املنطقة اخلام�سة تعترب فى �أعلى م�ستويات اجلاهزية
القتالية من حيث الأفراد واجلنود والإمكانيات وقادرة
على احلفاظ على ما مت اكت�سابه خالل الفرتة الأخرية،
مبين ًا �أن القوات املرابطة جاهزة لأي حماولة هجوم
�أو ا�ستفزاز من قبل امللي�شيات احلوثية ،م�شري ًا �إىل
�أن املنطقة الع�سكرية اخلام�سة منوطة با�سرتاتيجية
معينة يف خطتها ومكلفة مبهمة حت��ري��ر حم��وري��ن؛
الأول احلديدة ،والثاين �شرقا باجتاه حمافظة حجة
وما بينهما ،م�ؤكد ًا اجلاهزية لتنفذ �أي �أوامر لالنطالق
نحو ميناء احلديدة وحتى مدينة حجة".
وفيما يخ�ص �أوج��ه التن�سيق احلكومي مع املكونات
املختلفة للمحافظة ،قال" :لدينا ال�سلطة املحلية ملحافظة
حجة ،وهناك مديريات حريان ،وميدي ،وعر�ش تقوم
بالتن�سيق الكامل وال�شامل مع قواتنا املرابطة يف هذه
املناطق وت��دف��ع ب�أبنائها لرفد اجلي�ش باملقاتلني من
�أج��ل حماية ه��ذه املناطق وحفظ الأمن" .و�أ��ض��اف:
"املواطنون يف هذه املناطق ي�شعرون باالرتياح مع
وجود قوات ال�شرعية ،بينما يقوم مركز امللك �سلمان
للإغاثة والربنامج ال�سعودي لتنمية و�إع�م��ار اليمن
بجهود �إن�سانية جبارة ت�ساعد املواطنني كثري ًا".

فراس يستعد للدكتوراه
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جدة  -البالد
ف���را����س ب���ن غ�����س��ان امل�����دين ،امل��ح��ا���ض��ر يف
اجل���ام���ع���ة االل���ك�ت�رون���ي���ة ،ح���ي���ث ���س��ي��ب��د�أ
درا����س���ة ل��ل��دك��ت��وراه م���ن ج��ام��ع��ة ال���ك���اال -
 University Of Alcalaيف مدريد
 مملكة �إ�سبانيا ،تخ�ص�ص يف "االت�صالواملعلومات والتقنية".
فرا�س كله تفا�ؤل وطموح و�إ�صرار؛ لتحقيق
احللم ونيل �شهادة الدكتوراه.

ن�ستقبل �أخبار الأفراح واملنا�سبات على ..

اجلمعة � 26شوال 1443هـ املوافق  27مايو 2022م ال�سنة  91العدد 23655

�إمييل ( wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ضاح )

أفراح الرميي والطاهري بزواج "محمد و بشاير" ..العريس:

المودة جوهر الحياة الزوجية الصالحة
مكة املكرمة -البالد
احتفل طارق حممد الرميي ،مدير مكتب مدير
ال�ش�ؤون ال�صحية مبكة ال�سابق بزفاف ابنه
امل��ه��ن��د���س حم��م��د ،م��دي��ر امل�����ش��اري��ع الهند�سية

ابن مقباس يحتفل بزواجه

الدمام  -حمود الزهراين
اح��ت��ف��ل ع��ب��دال��ع��زي��ز
ب������ن م����ق����ب����ا�����س ب��ن
�سعيد بزفافه ،على
كرمية رجل الأعمال
خ�ضران ب��ن مو�سى
ب��ن مقبا�س ،بح�ضور
ع����دد م���ن ال�����ش��خ�����ص��ي��ات
االجتماعية ورج���ال الأع��م��ال
ولفيف م��ن الأه���ل والأق�����ارب .يف ليلة
تبادل فيها اجلميع التهاين ،و�أديت فيها

العر�ضة التي �أحياها
ال�شاعر حممد بن
تهامي الزهراين،
وال�������ش���اع���ر ع��ل��ي
ب���������ن خ���م���ي�������س
ال�����ب�����ي�����������ض�����اين،
وال�������ش���اع���ر خ��ال��د
ال�شيخي ،وال�شاعر
�أح��م��د ال��دع��ي��ب��ي ،وف��رق��ة
ال����زي����ر ب���ق���ي���ادة ع��ب��دال��رح��م��ن
الغامدي.

مدير صحية المدينة يكرم الحربي
املدينة املنورة -حممد قا�سم
ك��رم م��دي��ر ع��ام ال�شئون
ال���������ص����ح����ي����ة مب���ن���ط���ق���ة
املدينة امل��ن��ورة د.حممد
اخل�����ل�����اوي ،م����ؤ����س�������س
ه�شتاق املدينة املنورة،
ي��ا���س��ر احل����رب����ي ،وذل���ك
مل�����ش��ارك��ت��ه يف ب��رن��ام��ج
���س��واع��د ال�����ص��ح��ة خ�لال
����ش���ه���ر رم���������ض����ان ل���ع���ام
١٤٤٣هـ.
و�شكر احلربي على هذا
التكرمي ،واعتربه حافز ًا
ل��ب��ذل امل��زي��د م��ن العطاء
وخلدمة الدين ثم املليك
والوطن.

أسرة الفايدي تتلقى التهاني
تبوك � -سعود اجلهني
ت��ل��ق��ت �أ�����س����رة ال���ف���اي���دي ال��ت��ه��اين
وال���ت�ب�ري���ك���ات؛ مب��ن��ا���س��ب��ة ح�صول
اب��ن��ت��ه��م ال��دك��ت��وره �أري����ج عطاالله
ال���ف���اي���دي ،ع��ل��ى درج����ة ال��دك��ت��وراه
يف علوم احلا�سب الآيل وت�صميم
ال�شبكات با�ستخدام تقنية البلوك
ت�شني يف امل���دن ال��ذك��ي��ة م��ن جامعة
كولورادو.
وكانت "الفايدي" مبتعثة من جامعة
ت��ب��وك ،ول��دي��ه��ا � ٩أوراق منت�شرة
يف ع�����دة م������ؤمت�����رات يف �أم���ري���ك���ا
وك��ن��دا ،وع�ضوة يف جمعية ن�ساء
يف ال�����س��اي�بر���س��ي��ك��ي��ورت��ي جلامعة
كولورادو ،وع�ضو يف تقييم الأوراق
املقدمة مل�ؤمترات PC in IEEE
لل�سيكيورتي واخل�صو�صية.

مب�ست�شفى ال������والدة والأط����ف����ال مب��ك��ة ،على
ال��دك��ت��ورة ب�شاير اب��ن��ة رج���ل الأع���م���ال ح�سن
الطاهري يف �أحد ق�صور الأفراح مبكة ،بح�ضور
ع��دد من �أق���ارب و�أ���ص��دق��اء الأ�سرتني و�أخ��وال
العري�س �آل ال�صباغ ،يف ليلة تبادل فيها اجلميع
التهاين والتربيكات باملنا�سبة التي �شاركت فيها
فرقة العر�ضة .العري�س عرب عن �سعادته بهذه
الليلة ،وقال� :إن املودة جوهر احلياة الزوجية
ال�صاحلة ،داعي ًا الله� ،أن يوفقه وعرو�سه لبناء
حياة �سعيدة� .أ�سرتا العرو�سني قدمتا �شكرهما
لكل من �شاركهما الفرحة ،وعربتا عن فرحتهما
بهذه الليلة امل��ب��ارك��ة� ،سائلني ال��ل��ه� ،أن يوفق
العرو�سني ملا يحب وير�ضى ،و�أن يجمع بينهما
يف خري ويرزقهما الذرية ال�صاحلة ،و�أن يدمي
عليهما الفرح وال�سرور.

�أخبارهم
اجلوهرة تبهج احلمدان والنقيدان

آل القيشاوي واليزيدي يزفون سلطان

�أبهجت ال�صرخة الربيئة التي دوت و�أ���ض��اءت
مبنزل املهند�س علي بن عبدالعزيز احلمدان،
ونرثت الفرح وال�سرور؛ حيث رزق بابنته البكر،
التي اتفق وحرمه على ت�سميتها "اجلوهرة"،
و���س��ط ت��ه��اين وت�بري��ك��ات �أج����داده����ا ،وذوي��ه��ا
عبدالعزيز احل��م��دان وفهد
النقيدان وخ��ال والدتها
ف����ه����د الإح������ي������وي،
م���دي���ر ف�����رع ه��ي��ئ��ة
ال���������ص����ح����ف����ي��ي�ن
ال�����س��ع��ودي�ين
مبكة املكرمة.

النيفاوي يرزق بـ "حال"

ززق حم���م���د ال���ن���ي���ف���اوي،
م���ن م��ن�����س��وب��ي احل��ر���س
ال�����وط�����ن�����ي ب���ال���ق���ط���اع
الغربي ،جنل العب
ن�����ادي ال���وح���دة
وامل����ن����ت����خ����ب
�������س������اب������ق������ا
ال�����ك�����اب��ت��ن
�أح�����������م�����������د
ال���ن���ي���ف���اوي
رحمه الله،مب������ول������ودة
�أ�����س����م����اه����ا
"حال".

جدة  -البالد
احتفلت �أ�سرتا القي�شاوي واليزيدي،
بزواج املهند�س �سلطان ماهر القي�شاوي
من ابنة �أحمد حممد اليزيدي ،وذلك يف
مدينة ج��دة ،بح�ضور الأق���ارب والأه��ل
والأ�صدقاء ،يف ليلة تبادل فيها اجلميع
التهاين والتربيكات باملنا�سبة.

وعربت �أ�سرتا العرو�سني عن فرحتهما
بفرحة الأب��ن��اء يف ه��ذه الليلة املباركة،
���س��ائ��ل�ين ال��ل��ه� ،أن ي��وف��ق ال��ع��رو���س�ين؛
مل��ا ي��ح��ب��ه وي��ر���ض��اه ،م��ب��دي��ن �شكرهما
وامتنانهما لكل م��ن ح�ضر� ،أو �أر���س��ل
ال��ت��ه��اين وال��ت�بري��ك��ات ب��ه��ذه املنا�سبة
الغالية.

أسرة الكعبي تحتفي بـ "جابر"
جدة  -البالد
احتفلت �أ���س��رة الكعبي ،بح�صول ابنها الإعالمي" جابر
الكعبي" على درج��ة املاج�ستري يف تخ�ص�ص الإع�ل�ام من
جامعة �أم القرى ،بتقدير (ممتاز).
ح�����ض��ر احل��ف��ل ن��خ��ب��ة م��ن الإع�لام��ي�ين وامل��ث��ق��ف�ين ،وزم�ل�اء
و�أ�صدقاء املحتفى به.
بدوره� ،أعرب والد جابر الكعبي عن �سعادته بح�صول ابنه
على درج��ة املاج�ستري ،متمنيا له دوام التوفيق والنجاح،
مطالبا �إياه يف الوقت ذاته مبوا�صلة الدرا�سة للح�صول على
درجة الدكتوراه.

"سامي" ينور منزل وائل
يتلقى املمثل وائل احلربي،
ال��ت��ه��اين وال��ت�بري��ك��ات
من الأه��ل والأ���ص��دق��اء،
مبنا�سبة قدوم مولوده،
ال��ذي اتفق وحرمه على
ت�سميته "�سامي" تيم ًنا
با�سم عمه.

وعكة صحية للغيثي

فواز حممد الغيثي ،من من�سوبي �صحة املدينة
امل��ن��ورة ،ميار�س عمله بكل ن�شاط وحيوية،
رغ���م تعر�ضه لوعكه
�صحية.
�أب���و حممد حماط
ب������الأ�������ص������دق������اء
وامل��ح��ب�ين ،ال��ذي��ن
ي����دع����ون ل��ه
ب���ال�������ش���ف���اء
العاجل.

الغامدي يحتفل بتفوق"
مهند وعبدهللا"
جدة  -البالد
تلقى ال�شيخ �أحمد الغامدي �إمام وخطيب م�سجد املدينة بجدة.
التهاين مبنا�سبة ح�صول جنله مهند على املركز الثاين على
م�ستوى العامل يف م�ؤمتر عاملي للأكادميية الأمريكية لطب
وجتميل الأ�سنان يف �أمريكا ،وتفوق جنله الثاين عبدالله يف
امل�ؤمتر العاملي لالخرتاع.

عمر يحتفي بليلة العمر
الدمام -حمود الزهراين

احتفل عمر بن طالب بن عثمان الزهراين ،بزواجه من
كرمية علي بن جمعان بن ح�سني ال��زه��راين ،وذل��ك يف
�إح���دى القاعات ب��ج��دة ،و�سط ح�ضور لفيف م��ن الأه��ل
والأق��ارب والأ�صدقاء والزمالء ،وعدد من ال�شخ�صيات
االجتماعية.
ومتنى العري�س عمر يف هذه الليلة املباركة� ،أن يوفقه الله
تعاىل  ،وعرو�سه حلياة زوجية �سعيدة ،ويرزقهما الذرية
ال�صاحلة.
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 1384-7-5هـ
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"السلة" ينهي التعاقد مع السنحاني
جدة -البالد

�أن��ه��ى احت���اد ك��رة ال�سلة تعاقده مع
مدرب املنتخب الأول ،علي ال�سنحاين
بالرتا�ضي ،بعد �أن ق�ضى � 5سنوات
مدربا للمنتخب ،حقق خاللها البطولة
اخل��ل��ي��ج��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وت����أه���ل �إىل
نهائيات ك�أ�س �آ�سيا وت�صفيات ك�أ�س
العامل.
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وقدم رئي�س احتاد كرة ال�سلة غ�سان
طا�شكندي �شكره وتقديره للمدرب
علي ال�سنحاين على م��ا قدمه خالل
الفرتة ال�سابقة ،التي حقق املنتخب
ال�����س��ع��ودي الأول ف��ي��ه��ا ع�����ددا من
الإجنازات متثلت يف �صعود ت�صنيف
املنتخب  50مرتبة يف �سلم ت�صنيف
املنتخبات عامليا.
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في إطار اإلعداد لمونديال قطر 2022

كالم كورة

@MohammedAAmri

حممد العمري

األسطورة تصنع نفسها
ماهو الفرق بني كرمي بنزمية ،وعبدالرزاق حمدالله؟ قد يكون
اجل���واب �سه ًال وم��ت��ع��دد ال��ف��روق��ات كموقع ال��ل��ع��ب ،والثبات
والإجنازات وال�شخ�صية وغريها من الأمور ،ولكن الفرق الأهم
�أن الأول �صنع نف�سه ك�أ�سطورة ب�إجنازاته كم�سرية مر فيها
بالكثري من التحطيم الإعالمي ،والآخر قاد ممجدوه ال�سابقون
حرب ًا �ضرو�س ًا �ضده .كرمي بنزمية يف فرتات �سابقة ال �أتذكر �أن
هناك العب ًا يف الأندية اخلم�سة� ،أو الع�شرة الكربى يف العامل مر
بالتحطيم املعنوي ،والرت�صد (اال�ستق�صاد) من قبل اجلماهري،
والإعالم على حد �سواء ،بطريقة قبيحة ،فمع كل هفوة �أو خط�أ،
�أو فر�صة �ضائعة كانت اجلماهري تطالب ب�إبعاده  ،وحتى عندما
بد�أ العقالء ب�إظهار دوره التكتيكي ،كان الإعالم يتهكم عليه ،و�أنه
ظل للدون كر�ستيانو ،ويقلل من ذلك الدور ،وين�صب له امل�شانق،
ولكن (البنز) �صرب وثابر و�أ�صبح ظاهر ًا يف وجود كر�ستيانو،
وحمل الريال من بعد رحيله ليزداد ت�ألقه مو�سما بعد الآخ��ر
لدرجة �أننا �أ�صبحنا نرى �أنه من الظلم عدم ا�ستدعائه للمنتخب
الفرن�سي ،و�أن عدم فوزه بالكرة الذهبية هو كارثة من الكوارث،
حيث �أجرب اجلميع على حمبته والإعجاب واال�ستمتاع بكل ما
يقوم به داخل وخارج امللعب لي�صنع �أ�سطورته بنف�سه ،ولعبه،
والبد �أن ال نن�سى دعم الإدارة له ،وهو �أمر من امل�ؤكد �أنه لعب
دور ًا يف دفعه على الت�ألق وعدم اال�ست�سالم.
يف اجلانب الآخ���ر ،ع��ب��دال��رزاق حمدالله الع��ب ممتاز ،ولكنه
ويف خالل مو�سم واحد مت رفعه �إىل �أعايل قمم الأ�ساطري يف
من قبل الإعالم واجلمهور لي�صل الأمر لتلميع �أعماله الدينية،
وك���أن��ه الوحيد ال��ذي يقوم بها ،بالرغم م��ن �أن��ه��ا �أع��م��ال بينه
وبني الله �سبحانه وتعاىل ،وال يجب �أن ُت�ستغل �إعالمي ًا بهذه
الطريقة ،متجاهلني جميع الإ�شارات �سواء مع النادي� ،أو مع
املنتخب ومع �أول هزة ف�شلت هذه العالقة التي بينه وممجديه
ع��ل��ى ج��م��ي��ع الأ���ص��ع��دة ب��ط��ري��ق��ة ب�����ش��ع��ة ،وحت����ول ج��م��ي��ع من
�صنعوا الوح�ش (جمازي ًا) �إىل حماربني لتدمريه ،وت�شويه كل
الو�صوف اجلميلة والروحانية التي �صنعوها ،ورمبا قد يكون
احلق يف �صفهم ،ورمبا يكون يف �صفه ،ولكن من املفروغ منه
�أنهم انقلبوا عليه.
خال�صة القول� ..إن اجلماهري والإعالم ،البد من �أال ت�صنع من
العب ،ما يجب عليه �أن ي�صنعه بنف�سه.
@MohammedAAmri

رينارد يعلن قائمة األخضر لمعسكر إسبانيا
جدة  -البالد

�أعلن املدير الفني للمنتخب الوطني "�إيريف
رينارد" ع��ن قائمة الأخ�����ض��ر امل�شاركة يف
امل��ع�����س��ك��ر الإع�������دادي ال����ذي ���س��ي��ق��ام مدينة
�أليكانتي الإ�سبانية خالل الفرتة من  31من
�شهر مايو وحتى  9من �شهر يونيو ،وذلك
�ضمن املرحلة الأوىل من الربنامج الإعدادي
لك�أ�س ال��ع��امل  2022التي تنطلق يف �شهر
نوفمرب املقبل.
و�سيخو�ض الأخ�ضر خ�لال املرحلة الأوىل
م��ب��ارات�ين ودي���ت�ي�ن ،الأوىل �أم����ام منتخب
كولومبيا يف  5ي��ون��ي��و امل��ق��ب��ل ،و�ستكون
الودية الثانية �أم��ام منتخب فنزويال يف 9
يونيو ،و�ستلعب كال املباراتني الوديتني على
ملعب "نويفا كوندومينا" مبدينة مور�سيا.
وا���س��ت��دع��ى امل���دي���ر ال��ف��ن��ي �إي�����ريف ري��ن��ارد
( )26العبًا لاللتحاق باملع�سكر� ،أ�سما�ؤهم
على النحو ال��ت��ايل :حممد العوي�س ،ف��واز

ال���ق���رين ،حم��م��د ال��ي��ام��ي� ،أم��ي�ن ال��ب��خ��اري،
يا�سر ال�����ش��ه��راين ،علي البليهي ،ع��ب��دالإل��ه
العمري ،زي��اد ال�صحفي ،ح�سان التمبكتي،
علي الجامي ،حممد الربيك� ،سلطان الغنام،
�سلمان الفرج ،عبدالله عطيف ،علي احل�سن،
�سامي النجعي ،حممد كنو ،نا�صر الدو�سري،
�سامل الدو�سري ،خالد الغنام ،هتان باهربي،
عبدالرحمن غ��ري��ب ،عبدالعزيز البي�شي،
عبدالرحمن العبود ،فرا�س الربيكان ،عبدالله
احلمدان.
و�سيغادر "الأخ�ضر" م�ساء ي��وم الثالثاء
املقبل �إىل مدينة �أليكانتي الإ�سبانية ،بعد
�أن يجتمع الع��ب��و الأخ�����ض��ر يف العا�صمة
"الريا�ض".
ي�شار �إىل �أن املنتخب الوطني �سيلعب يف
املجموعة الثالثة يف ك�أ�س العامل �إىل جانب
منتخبات الأرجنتني واملك�سيك وبولندا.

في الجولة الـ  28من دوري المحترفين

النصر يتحكم بمصير األهلي ..والشباب في ضيافة الرائد
الفيصلي يستقبل االتفاق ..والباطن يسعى لنقاط الحزم
جدة – هالل �سلمان

تنطلق اجلمعة وال�سبت اجل��ول��ة ال��ـ 28
م��ن دوري ك���أ���س الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان
للمحرتفني ،ففي م��ب��ارات��ي اجلمعة يحل
الباطن �ضيفا على احلزم ،ويواجه ال�شباب
الرائد� ،أما يوم ال�سبت فيلتقي فيه الفي�صلي
مع االت��ف��اق ،ثم ي�ست�ضيف الن�صر نظريه
الأهلي.

الن�صر  VSالأهلي

كال�سيكو مثري وحا�سم مل�صري الأهلي على �أر�ض
الن�صر الثالث بر�صيد  54نقطة ال��ذي ال يزال
ميلك حظوظا يف املناف�سة على اللقب ،والفائز
يف �آخ���ر  3م��ب��اري��ات على الفيحاء وال�شباب

الفي�صلي  VSاالتفاق

والرائد ،فيما ميلك  30نقطة يف املركز العا�شر
وابتعد عن الفوز يف �آخر  3جوالت حيث خ�سر
�أمام الهالل ثم تعادل مع الباطن و�أبها ،وال جمال
�أم��ام��ه للتفريط بالنقاط لالبتعاد ع��ن منطقة
اخل��ط��ر ،وح�سابيا يحتاج الأه��ل��ي  7نقاط من
اجلوالت املتبقية حل�سم بقائه.

يقع الفريقان يف دائرة اخلطر فالفي�صلي
ميلك  29نقطة يف املركز الـ  ،14ويتفوق
عليه االتفاق بنقطة وحيدة يف املركز الـ
 ،11و�سيكون ال�صراع على �أ�شده بينهما
.

خرج ال�شباب نهائيا من دائرة املناف�سة على اللقب
حيث ميلك  50نقطة يف املركز الرابع ،لكن ب�إمكانه
حت�سني م��رك��زه و���ص��وال �إىل ال��و���ص��اف��ة يف حال
خدمته النتائج� ،أما الرائد الـ  12يف الرتتيب بـ 30
نقطة فال يزال يواجه خطر الهبوط لذا ف�إنه ي�سعى
لتحقيق فوز غاب عنه يف �آخر  4جوالت.

���ص��راع ال��ق��اع يجمع احل���زم �أول الهابطني
بر�صيد  17ال��ذي �سيلعب من دون �ضغوط،
وال��ب��اط��ن �أق���رب امل��راف��ق�ين ل��ه حيث ميلك 26
نقطة يف املركز قبل الأخ�ير ،وال جمال �أمامه
�سوى الفوز لإنعا�ش �آماله بالبقاء يف دوري
الأ�ضواء.

الرائد  VSال�شباب

احلزم  VSالباطن

إثارة مرتقبة في ختام دوري " يلو"

صراع خماسي على الصعود ..ومعركة الهبط تشتعل
حائل -خالد احلامد

ي�����س��دل ال�����س��ت��ار ع��ل��ى دوري "
يلو" ال�سبت ،حيث تلعب اجلولة
الأخ��ي�رة واحل��ا���س��م��ة يف توقيت
واحد.
امل��ت�����ص��در ف���ري���ق اخل��ل��ي��ج يحل
�ضيفا ،ويحتاج اخل��ل��ي��ج للفوز
لإع��ل�ان ���ص��ع��وده ب�شكل ر�سمي،
والتتويج بطال لدوري يلو للدرجة
الأوىل.
وي���ل���ع���ب ال���ع���دال���ة م����ع م�����ض��ي��ف��ه
ف��ري��ق ج���دة ع��ل��ى امل��ل��ع��ب ال��ردي��ف
ب���اجل���وه���رة .ه����ذه امل����ب����اراة تهم
الفريقني .العدالة يبحث عن الفوز
لل�صعود خطف امل��رك��ز الأول يف
حال تعرث اخلليج ،وج��دة يحتاج
�إىل الفوز ل�ضمان البقاء ,و� ً
أي�ضا
ينطبق احل���ال على ل��ق��اء ال�شعلة
و�ضيفه هجر يف اخلرج ،فكالهما
يحتاج حل�صد نقاط املباراة ،لت�أمني
البقاء لل�شعلة ،وال�صعود املبا�شر لهجر.
ويف مكة املكرمة ،يواجه الوحدة"الرابع"
فريق الدرعية الهابط لدوري الثانية ،وي�أمل
الوحدة يف تعرث �سابقيه من �أجل ال�صعود .

ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة

ad@albiladdaily.com

ويحل اجلبلني الذي يبحث عن �أمل ال�صعود
�ضيف ًا على فريق ال�ساحل الباحث عن طوق
جناة من الهبوط بالدمام .فيما يحتاج فريق
اجل��ي��ل ل��ل��ف��وز ع��ل��ى ف��ري��ق النه�ضة الهابط
لدوري الثانية لت�أمني بقائه .ويلتقي اخللود

إعالنات محاكم التنفيذ

ب�ضيفه فريق الكوكب ،والعني يحتاج للفوز
يف لقائه امل��ه��م م��ع القاد�سية ،وي�ست�ضيف
ف��ري��ق �أح����د ن��ظ�يره الأخ�������دود ،ويف خ��ت��ام
مباريات اجل��ول��ة ،يواجه العروبة مناف�سه
بي�شة.
(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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في نهائي دوري أبطال أوروبا بباريس..

خبرة لاير مدريد تصطدم
بعنفوان ليفربول
جدة – هالل �سلمان
يجمع نهائي دوري �أب��ط��ال �أوروب����ا م�ساء ال�سبت ،ب�ين فريقي ري��ال مدريد
وليفربول على ا�ستاد "دو فران�س" يف العا�صمة الفرن�سية باري�س.
بعد التتويج بالدوري الإ�سباين ،ي�أمل ريال مدريد بتحقيق الثنائية ،و�ضم دوري
الأبطال �إىل لقب الليغا� ،أما ليفربول الذي كان يحلم برباعية تاريخية ،في�سعى
الآن لتحقيق ثالثية بعد �أن فقد لقب (الربميريليغ) مل�صلحة مان�ش�سرت �سيتي
بفارق نقطة وحيدة ،و�سبق له اجلمع بني ك�أ�سي �إجنلرتا والرابطة املحرتفة.
و�صل ريال مدريد �إىل النهائي ب�صعوبة بالغة؛ وذلك بعد �أن حقق  3عودات
"رميونتادا" متتالية� ،أمام باري�س �سان جرمان يف ثمن النهائي ،ثم �أمام ت�شل�سي
يف ربع النهائي ،و�أخريا �أمام مان�ش�سرت �سيتي يف ن�صف النهائي.

�أم��ا ليفربول فكان م�شواره �أق��ل �صعوبة؛ حيث ف��از على �إن�تر ميالن يف ثمن
النهائي ،وعلى بنفيكا يف ربع النهائي ،وعلى فياريال يف ن�صف النهائي.
و�أ�سند االحتاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) �إدارة املباراة النهائية �إىل احلكم
الفرن�سي كليمون توربان.
وي�سعى ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطايل كارلو �أن�شيلوتي� ،إىل تعزيز رقمه
القيا�سي ك�أكرث من توج بلقب البطولة الأغلى والأقوى يف �أوروبا؛ حيث �سبق له
�أن توج بالك�أ�س ذات الأذنني الكبريتني  13مرة �أعوام (-1957-1956-1955
.)2018-2017-2016-2014-2002-2000-1998-1966-1960-1958
�أما ليفربول الذي يقوده الأملاين يورغن كلوب ،فيحلم بالتتويج باللقب ال�سابع

صالح يطمح للثأر
�أثارت ت�صريحات حممد �صالح جدال كبريا بعد �أن قال� :إنه يطمح لت�سديد ح�ساب قدمي
مع الفريق امللكي ،يف �إ�شارة �إىل خروجه م�صابا يف النهائي الأخري الذي جمع الفريقني.
و�أكد النجم امل�صري �أنه يحرتم ريال مدريد -الفريق الأقوى يف تاريخ دوري
الأبطال ،و�أنه مل يق�صد �أبدا التقليل من �ش�أنه �أو الإ�ساءة �إليه ،م�شريا �إىل
�أن مواجهته ت�شكل حتديا خا�صا بالن�سبة له؛ ب�سبب ما حدث يف النهائي
الأخري الذي جمعهما.
وترتقب اجلماهري العربية مباراة من ن��وع �آخ��ر بني �صالح هداف
ال����دوري الإجن��ل��ي��زي منا�صفة م��ع ال��ك��وري
�سون ،والنجم ذي الأ�صول اجلزائرية
ك����رمي ب��ن��زمي��ة ه����داف ال����دوري
الإ�سباين.

يف تاريخه ومعادلة رقم ميالن الإيطايل ثاين �أكرث الفرق فوزا بالبطولة ،بعد
�أن حقق (الريدز) ذلك  6مرات �أعوام (-2005-1984-1981-1978-1977
.)2019
وهذه هي املرة الثالثة ،التي يلتقي فيها الفريقان يف نهائي الـ (ت�شامبيونزليغ)،
حيث تواجها لأول مرة يف نهائي  1981يف باري�س ،ويومها فاز (الريدز) على
(املريينغي) بهدف وحيد� ،أما النهائي الثاين فكان عام  2018وقبل املونديال
الأخري يف رو�سيا ب�أيام ،ويومها كان ليفربول مر�شحا للفوز حتى خروج جنمه
امل�صري حممد �صالح م�صابا بعد تدخل عنيف من قائد الريال ال�سابق �سريخيو
رامو�س ،ليفوز الفريق امللكي بنتيجة (.)1-3

مواطن القوة
ي��ع��ول ال���ري���ال ع��ل��ى جن��وم��ي��ة بنزمية
ال�ل�اع���ب الأب�����رز يف ال��ف��ري��ق ،وخ�ب�رة
خ����ط ال���و����س���ط ب���ت���واج���د امل��و���س��ي��ق��ار
الكرواتي مودريت�ش ،و�ضابط الإيقاع
ت����وين ك���رو����س ،ك��م��ا ال مي��ك��ن �إغ��ف��ال
الأدوار الهجومية للثنائي الربازيلي
فيني�سيو�س ج��ون��ي��ور ورودري���غ���و،
وال�براع��ة الكبرية للحار�س البلجيكي
كورتوا ،لكن هناك �ضعف يف خط الدفاع

الظهريين يف �صناعة الفر�ص ،وقد يكون
الذي يعترب �أ�ضعف خطوط الفريق.
ويف امل���ق���اب���ل ،ي��ع��ت��م��د ك��ل��وب على خط الو�سط نقطة ال�ضعف خ�صو�صا
النجمني ���ص�لاح وم��ان��ي��ه ،ومعهما يف ظل غياب متوقع للربازيلي فابينيو
والإ�����س����ب����اين ت��ي��اغ��و
ثالثي ق��ادر على �صنع ال��ف��ارق متى
�ألكانتارا.
م��ا م��ن��ح ال��ف��ر���ص��ة ،وامل���ك���ون من
الربتغايل جوتا والكولومبي
ل���وي�������س دي������از وال�ب�رازي���ل���ي
فريمينيو ،ويف ال��دف��اع يربز
ال�صخرة ف��ان داي���ك م��ع تفوق

مشوار الفريقين نحو النهائي
لاير مدريد..

ليفربول..

 -دور المجموعات :تصدر لاير مدريد المجموعة الرابعة متفوقا بـ  5نقاط على إنتر ميالن.

 -دور المجموعات :تصدر ليفربول المجموعة الثانية متفوقا بـ  11نقطة على أتلتيكو مدريد.

 -دور الـ  :16خسر أمام باريس سان جرمان ( )1-0ثم فاز عليه (.)1-3

 -دور الـ  :16فاز على إنتر ميالن ( )0-2وخسر أمامه (.)1-0

 -دور الـ  :8فاز على تشلسي ( )1-3ثم خسر (.)3-2

 -دور الـ  :8فاز على بنفيكا ( )1-3ثم تعادل معه (.)3-3

 -دور الـ  :4خسر أمام مانشستر سيتي ( )4-3ثم فاز عليه ( )1-3بعد وقت إضافي.

 -دور الـ  :4فاز على فيالاير ( )0-2وكرر فوزه إيابا (.)2-3
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إطالق برنامج حوافز االسترداد
المالي لدعم اإلنتاج السينمائي

albiladdaily

albiladdaily

albiladdaily

albiladdailynews

باري�س  -البالد

�أطلقت هيئة الأف�لام ،برنامج حوافز اال�سرتداد املايل بن�سبة
ت�صل حتى  %40من امل�صاريف امل�ؤهلة للحوافز لدعم الإنتاج
ال�سينمائي ،الذي �سيجعل اململكة واحدة من �أهم الدول اجلاذبة
لت�صوير الأفالم العاملية ،ويعزز من مكانتها كمركز عاملي للإنتاج،
مبينة �أن الربنامج يوفر دعمًا كبري ًا ملنتجي ال�سينما املحليني
والإقليميني والدوليني لت�صوير �أعمالهم داخل اململكة ،مبا ي�ضمن
منو قطاع الإن�ت��اج ال�سينمائي ،وزي��ادة قدرته التناف�سية على
ال�ساحة الدولية ،وتنمية االقت�صاد الإبداعي باململكة.
ودع ��ت ال�ه�ي�ئ��ة � �ش��رك��ات الإن��ت��اج ال�سينمائي ال�سعودية
والدولية ،التي تخطط للت�صوير جزئي ًا �أو ك ّلي ًا يف اململكة،
�إىل التقدم بطلب للح�صول على احلوافز النقدية عرب املوقع
الإلكرتوين  ،www.film.saوذلك لال�ستفادة من حوافز
اال�سرتداد املايل بن�سبة ت�صل حتى  %40من امل�صاريف امل�ؤهلة
للحوافز ،ووف��ق معايري ال�ستحقاق الدعم ت�شمل العمل مع
الطاقم واملواهب املحلية ،و�إبراز املعامل اجلغرافية والثقافية
يف اململكة.
و�أكد الرئي�س التنفيذي لهيئة الأفالم املهند�س عبد الله �آل
عياف� ،أن قطاع الأف�لام ال�سعودي ينمو بت�سارع كبري مع
ا�ستمرارنا يف اال�ستثمار يف رفع مهارات الكفاءات املحلية
وتطوير البنية التحتية واللوائح والأنظمة ل�ضمان قدرتنا
على دعم جميع الأعمال .و�سي�ساعد برنامج احلوافز على
متكني الكفاءات املحلية ،وج��ذب اخل�برات العاملية ،ومنو
قطاع الأفالم.

"سفراء الحياة" يؤهل المكفوفين
على اإلسعافات األولية
املدينة املنورة  -البالد

نظم فرع هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي مبنطقة املدينة املنورة،
دورة الإ��س�ع��اف��ات الأول �ي��ة للمكفوفني �ضمن برنامج "�سفراء
احلياة".
و�أو��ض��ح الفرع �أن ال��دورة التي ا�ستمرت �أربعة �أي��ام تهدف
�إىل تعزيز الدور الفاعل للمكفوفني يف املجتمع من خالل تنمية
مهاراتهم يف الإ�سعافات الأولية؛ ليكونوا �ضمن �سفراء احلياة
لتقدمي الرعاية الإ�سعافية الطارئة.
وي�أتي الربنامج التدريبي الذي اختتم �أم�س �ضمن املبادرات
والربامج التي تقدمها الهيئة مع اجلمعيات واملدار�س واملعاهد
واجلامعات يف ظل توجّ هات الهيئة لن�شر الثقافة الإ�سعافية
الأولية لأف��راد املجتمع جلميع �شرائحه العمرية ،وتقدمي الدعم
وال �ع��ون للقطاعات احلكومية واخل��ا��ص��ة وغ�ير الربحية من
خالل تنفيذ برامج ودورات الإ�سعافات الأولية والتخ�ص�صية
للممار�سني يف جمال طب الطوارئ.

ضبط أشخاص استخدموا
مركبات مجهزة بتجهيزات أمنية
الريا�ض  -البالد

�أل�ق��ت �شرطة منطقة ال��ري��ا���ض القب�ض على على �سبعة
�أ�شخا�ص؛ ( )5من اجلن�سية الأردن�ي��ة و( )2من اجلن�سية
ال�سورية ،ظ�ه��روا يف مقطع فيديو م�ستخدمني مركبات
جمهزة بتجهيزات متاثل التجهيزات الأمنية� ،إ�ضافة �إىل
توثيق ذلك ،ون�شره عرب �أحد مواقع التوا�صل االجتماعي،
ومت حجز املركبات املخالفة ،واتخذت بحقهم الإج��راءات
النظامية ،و�إحالتهم �إىل النيابة العامة.
كما قب�ضت �شرطة الريا�ض على مقيم ظهر يف مقطع فيديو
متداول ،وهو يُه ِّد ُد موظفي �أحد امل�ستودعات ب�سالح �أبي�ض،
وع�ثر بحوزته على م��واد خم �دِّرة ،وج��رى �إيقافه واتخاذ
الإجراءات النظامية بحقه ،و�إحالته �إىل النيابة العامة.
من جهتها ،قب�ضت دوريات الأفواج الأمنية مبنطقة جازان
على مواطن بحوزته ( )209كيلو جرامات من نبات القات
املخدر مبحافظة العار�ضة ،ومت �إيقافه واتخاذ الإج��راءات
النظامية بحقه ،و�إحالته جلهة االخت�صا�ص.

إطاللة سياحية
جدة  -خالد بن مر�ضاح
مع بدء الإجازة املطولة� ،شهدت منطقة نادي اليخوت �إحدى
مناطق مو�سم جدة � ،2022إقبا ًال كبري ًا من الأ�سر من ع�شاق الإطالالت البديعة
على الواجهة البحرية ،وحمبي ت��ذوق الأك�لات الفاخرة التي تقدمها املطاعم العاملية
مبنطقة مارينا؛ �إذ يعترب الزوار �أن مارينا نادي اليخوت �أف�ضل اخليارات لل�سياحة العائلية على
�إطاللة رائعة على البحر ،م�شريين �إىل �أنهم ي�أتون خ�صي�ص ًا لهذه املنطقة مل�شاهدة العرو�ض املائية
واال�ستمتاع بالأجواء الرائعة هناك ،م�ؤكدين يف الوقت ذاته �أن ما يجذبهم هو الإطاللة البحرية ال�ساحرة
ملطاعم وجل�سات املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل عرو�ض امل�سرح املائي امل�شوقة.

عرض مسرحية "عائلة تس" بموسم جدة
جدة  -خالد بن مر�ضاح

عدسات الصقة ذكية لعالج المياه الزرقاء
جدة  -البالد

مت�ك��ن ب��اح �ث��ون م��ن ج��ام�ع��ة "�سون -ي ��ات �سني"
ال�صينية ،م��ن تطوير عد�سات ال�صقة ذكية جديدة
لعالج املياه الزرقاء بالعني ،عرب مراقبة �ضغط العني
وحقن املري�ض بالأدوية عند ال�ضرورة.
وقالت درا�سة ُن�شرت بدورية " "Natureالعلمية:
�إن التجربة ال تزال قيد االختبار ،حيث تعمل العد�سات
اجل��دي��دة التي تعمل ال�سلكي ًا وب��دون بطارية؛ على
قيا�س �ضغط العني وتفريغ القطرات العالجية تلقائي ًا
لتج ّنب ت�ضرر الع�صب الب�صري ،الفتة �إىل �أن كل

مميزات
العدسة

1

تعمل السلكيًا

2

عد�سة تتكون م��ن طبقتني زجاجيتني بينهما جيب
هوائي مت�صل مبنظومة �إلكرتونية دقيقة ،حيث يتم
تفعيل املنظومة الإلكرتونية حلقن القطرات ب�شكل
�آيل ،وذلك عند ارتفاع �ضغط العني.
و�أكد الباحثون �أن العد�سة ميكن ا�ستخدامها لعالج
ع ��دد م��ن �أم ��را� ��ض ال �ع�ين ،ح�ي��ث مت اخ�ت�ب��اره��ا على
الفئران ،وتبني قدرتها على مراقبة �ضغط العني ب�شكل
م�ستمر ب��دون م�شكالت وحقن م��ادة «برميونيدين»
العالجية عندما ت�ستدعي ال�ضرورة بدون �أي تدخل
خارجي.

تقيس ضغط العين

3

تعالج أمراضا مختلفة

ي�ستعد فريق عمل م�سرحية "عائلة ت�س" ملوا�صلة عرو�ضه
بال�سعودية خالل مو�سم جدة ،بعد جناح عر�ض امل�سرحية يف
مو�سم الريا�ض.
ويبد�أ عر�ض امل�سرحية يف الأول من �شهر يونيو القادم،
وهي من بطولة م�صطفى خاطر ،وبيومي ف�ؤاد ،و�أو�س
�أو�س ،وحممد �سالم ،و�شيماء �سيف ،و�سليمان عيد،
وم�صطفى البنا ،ودانا حلبى ،وامل�سرحية من ت�أليف
�أحمد عبد الوهاب ،وكرمي �سامى ،و�إخراج �أوتاكا.
وت �ت �ن��اول امل�سرحية ع��ائ�ل��ة م�ك��ون��ة م��ن الأب

بيومى ف�ؤاد ،ولديه ثالثة �أبناء ،وهم م�صطفى خاطر ،و�شيماء
�سيف ،و�أو�س �أو�س ،حيث ميتلك الأب م�صنعا للمياه الغازية،
وخ�لال العر�ض جند �أن تلك العائلة مهددة بالتفكك ،ب�سبب
ت�صرفات الأب ،وتت�ضمن امل�سرحية م��واق��ف �ساخرة مليئة
بكوميديا املوقف جتمع ما بني �شخ�صية "الأب" الرثي الذي
يواجه خطر الإف�لا���س ،و�أبنائه يف حماولتهم البتكار حلول
عملية تنقذهم من هذا اخلطر.
وق��د حققت امل�سرحية جن��احً ��ا ك�ب�يرًا منذ ان�ط�لاق عر�ضها
مبو�سم الريا�ض املا�ضي ،و�شهدت �إقبا ًال جماهرييًا من جميع
الأعمار.

العسل لعالج يرقان الرضع
يضر باألطفال
الريا�ض  -البالد

�أك� ��د جت �م��ع ال��ري��ا���ض ال�صحي
ال �ث��اين� ،أن م�ن��ح ال��ر��ض��ع ع���س�ًلأاً �أو
� �س �ك � ًرا لتخفيف ال�ي�رق ��ان -ك�م��ا اع�ت��اد
البع�ض -على ذل��ك ،ي�ضر ب�صحتهم خالل
العام الأول.
وقال� :إن يرقان الر�ضع عبارة عن تلوث لب�شرة
وعني املولود اجلديد �إىل الأ�صفر؛ كون دمه يحتوي على

فائ�ض من ال�صباغ الأ�صفر خلاليا الدم احلمراء ،ويحدث
عادة ملن يولدون يف الأ�سبوع الـ  ،38م�شري ًا �إىل �أن �أعرا�ضه
تتمثل يف ا�صفرار اجللد ،وا�صفرار بيا�ض العينني ،والبكاء
ب�صوت عال ،واخلمول ،وال�صعوبة يف التغذية.
و�أ�شار التجمع ال�صحي �إىل �أن الوقاية من يرقان الر�ضع
تكون بالر�ضاعة الطبيعية ،وااللتزام مبواعيد التحاليل
الطبية بعد الوالدة ،ومراقبة الطفل بعناية ،خا�صة �أول يف
� 5أيام بعد الوالدة.

