
داخل العدد وعية الجمعة 26 شوال 1443هـ الموافق 27 مايو 2022م السنة 91 العدد 23655األسبـ

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

12صفحة / رياالن

تشكيلية تعشق 
اللون والفرشاة

يتسلم تقرير 
المنظمة العربية 

للسياحة

تعزز مكانتها على 
خارطة االستثمار

مفتاح األمراض الجسدية

تاريخ يتنفس 
تحت الشمس

ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني 
يستعرضان فرص التعاون

الفيصل

فدوى

تبوك

الضغط النفسي

السعودية

جهود المملكة منصبة على توحيد اليمنيين
مسؤول ميني لــ          : 

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

ا، اأم�س )اخلمي�س(، من دولة ال�سيد كرياكو�س  هاتفياً
ميت�سوتاكي�س رئي�س الوزراء اليوناين.

الثنائية  العالقات  ا�ستعرا�س  وجرى خالل الت�سال 
ب��ن ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ن، وب��ح��ث ف��ر���س ال��ت��ع��اون 

امل�سرتك يف عدد من املجالت.
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متزج بني املدرستني التكعيبية والتأثيرية ويأسرها اللون األحمر  

فدوى الغامدي.. تشكيلية تتنفس باللون والفرشاة

ويف �سوؤال عن بداياتها مع عامل الألوان قالت:
اأول  لوحة يل يف   بــداأت  الر�سم هواية يل.  منذ �سغري كان 
13 عاما، وذلك بر�سم منظر طبيعي يف جدار غرفتي وتلوينه 
واأعــجــب  ـــدي  وال انبهر  وحيئنذ  ب�سيطة،  خ�سبية  ــوان  ــاأل ب
بالر�سم، وكانت تلك انطالقتي يف عامل الألوان، ويف املرحلة 
الثانوية اكت�سفت ميويل الفنية و�سغفي بالر�سم، واأنا منحازة 

للمدار�س الفنية كافة.

وحول كيفية تخ�س�سها يف الرتبية الفنية قالت:
اإنني بعد تخرجي من  اأعترب الفن مبثابة هواية؛ حيث  كنت 
تخ�س�س  العلوم  بكلية  لاللتحاق  تقدمت   الثانوية  املرحلة 
كان  والــدي  ولكن  قبويل.  مت  العايل  معديل  وبحكم  فيزياء، 
كلية  اإىل  بالتحويل  فاأقنعني  مبواهبي  ودرايــة  نظر  ُبعد  له 
فحولت  فنية.  تربية  تخ�س�س  املنزيل،  والقت�ساد  الرتبية 
الفن  ع�سق  يف  وتعمقت  مواهبي  فتفجرت  رغبته،  على  بناء 
ل  اأنــنــي  واكت�سفت  در�ستها،  جــديــدة  مــادة  كــل  مــع  والــر�ــســم 

اأ�ستطيع العي�س بدون الفر�ساة والألوان.

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

كل فنان مبتدئ تنطلق موهبته من التدرج يف املدار�س الفنية 
بر�سم  بــداأت  وقد  عامة،  ب�سورة  الفن  تاريخ  ودرا�سة  كافة، 
وخــالل   ،1999 الــعــام  يف  بداياتي  يف  الطبيعية  امل�ساهد 
املت�سمة  الواقعية  املدر�سة  من  تدرجت  اجلامعية  درا�ستي 
" والفن  " البوب اآرت  بالطبيعة مرورا بالواقعية وانتهاء بـ 
احلديث. كما اأنه بعد تخرجي، اجتهت يف البدايات للمدر�سة 
املدر�سة  اإىل  ري�ستي  بو�سلة  وجــهــت  ثــم  ومــن  الطبيعية، 
باملبادئ  الوعي  لكتمال  مهمة  مرحلة  واأعتربها  الواقعية، 
الأ�سا�سية ال�سحيحة  والأ�س�س القوية للر�سم، بعدها مررت 
باملرحلة النتقالية بني الواقعية والتاأثريية، وقد توقفت عن 
الر�سم ملدة خم�س �سنوات؛ ب�سبب ظرويف الأ�سرية والعناية 

باأطفايل.

 وحول املدار�س الفنية التي متيل لها قالت:

 اجتهت للمدر�سة التاأثريية والنطباعية، التي اأعترب اأن فيها 
نوعا من اجلنون من حيث  �سربات الفر�سات لتغيري الألوان. 
نف�سي  اأعترب  ل  الآن  ولكن  الــنــوع،  بهذا  جــدا  م�ستمتعة  اأنــا 
م�ستقلة  مدر�سة  هو  ذاتــه  بحد  فنان  فكل  مدر�سة،  اأي  اأتبع 
اأدمج  التاأثريي واأحيانا  اأتبع   اأحيانا  اأ�سلوبه اخلا�س.   وله 
بالتكعيبي.  التاأثريي  اأدمــج  واأحيانا  بالواقعي،  التاأثريي 

فالفن جنون وغالبا ما تاأتيني حلظات اجلنون اأثناء الر�سم.
ارتبط  ما  اإذا  الفنان  لأن  معينة؛  مبدر�سة  اأرتبط  ل  وحاليا 
مبدر�سة معينة؛ فعليه اأن يتبع قواعدها وطرائقها يف تنفيذ 

اأعماله تبعا لهذه املدر�سة.
انغما�سي  يف  نف�سي  اأجــد  خا�س.  اأ�سلوب  فنان  لكل  ولكن 
واختياري لالألوان القوية يف جميع لوحاتي. اأميل للتاثريي 

ويت�سح ذلك يف �سربات الفر�ساة يف لوحاتي.

وعن م�ساركاتها يف املعار�س اجلماعية قالت:
وهو  به،  مقتنعة  اأنــا  ل�سبب  املعار�س  يف  قليلة  م�ساركاتي   
اأو  ن�سبة خطاأ  فيها  تكون  قد  اأعمال  اأعر�س  اأن  اأريد  ل  اأنني 

الفنية  ال�ساحة  دخــول  يف  اأرغــب  ب�سيطا.  كان  لو  حتى  خلل 
اأعمايل قوية جدا، تر�سيني  واأنا موقنة متاما ومقتنعة باأن 
اأول بن�سبة 100 % حتى ل اأندم لعر�سي اأي عمل قد يكون 

فيه ن�سبة �سعف، واأذكر اأنني �ساركت يف معر�سني فقط.  

 وفيما اإذا كان ثمة فرق يف التكتيك بني 
لوحات املراأة والرجل قالت:

كل  يف  الرجل  خلق  تكوين  عن  يختلف  املـــراأة  خلق  تكوين 
�سيء، ومخ الرجل بح�سب الدرا�سات- يختلف عن مخ املراأة.
مــن وجــهــة نظري  حـــواء.  نــظــرة  عــن  نــظــرة خمتلفة  للرجل 
اأمــا  التجريدي،  الفني  الأ�ــســلــوب  الــرجــال  بع�س  ياأ�سر  قــد 

الن�ساء، فهن يع�سقن التفا�سيل الدقيقة، وقد ينعك�س هذا يف 
لوحاتهن. اأحتدث هنا عن الأغلبية ولي�س الكل.

وحول اأبرزما مييز لوحاتها قالت: 
يف  مهم  عن�سر  فاللون  وبارز،  دائما  قوي  لالألوان  اختياري 
املزاجية  احلالة  ويعك�س  الإن�سان  بداخل  عما  ويعرب  الفن، 
وقوتها،  الألــوان  موجات  طول  وبح�سب  للفنان،  والنف�سية 
اأقوى الألوان واأختاره كثريا يف لوحاتي، وعندما  فالأحمر 
اأريد اأن اأركز على نقطة مهمة اأو مو�سوع هام، اأختار الأزرق، 
الألوان  اأحب اختيار  فهو لون جميل، وله درجات، وعموما 

ال�سريحة والقوية.

مشاعل باطرفي تكشف أفضل السبل لتفعيل علوم الرياضة 

جدة ـ البالد 
عامل  اإىل  الــدخــول  ال�سعودية  املـــراأة  ا�ستطاعت 
و�سجلت  باحرتافية،  والألـــوان  الت�سكيلي  الفن 
ح�سورها الالفت يف عدد من املعار�س اخلارجية، 
املدار�س  جميع  بني  تندرج  فنية  اأعــمــال  وقدمت 

الفنية.
درا�سة  يف  تخ�س�سن  الالئي  الت�سكيليات  ومن    
الفن الت�سكيلي، فدوى حممد الغامدي، التي بداأت 
بر�سم م�ساهد وتفا�سيل الطبيعية، وتدرجت يف 
املدرا�س الفنية كافة، واأخريا اأ�سبح لها اأ�سلوبها 
وهي  وحدها،  تخ�سها  التي  الفنية،  ومدر�ستها 

عا�سقة للونني الأحمر والأزرق.

جدة ـ البالد 
احلكومة  مــن  بــدعــم  الــ�ــســعــوديــة،  املــــراأة  متكنت 
تنمية  يف  وقدراتها  دورهــا  اإثبات  من  الر�سيدة، 
الوطن يف جميع املجالت، حيث اأثبتت قدرتها يف 
باملنظومة  الرتقاء  يف  واأ�سهمت  كافة،  القطاعات 
والــريــا�ــســيــة  والأكـــادميـــيـــة  والــتــقــنــيــة  ال�سحية 
املهام  يف  عامليًا  متقدمة  مراكز  وحققت  باململكة، 
جائحة  خــالل  مل�ساركتها  كــان  كما  بــهــا،   املنوطة 
املر�س،  هــذا  احــتــواء  الفاعل يف  الـــدور  كــورونــا 

والتعامل مع اجلائحة بكل اقتدار ومتيز.
وممن برزن يف جمال  البحث يف علوم الريا�سة، 
الربيطانية  ريـــدجن  بجامعة  ــدكــتــوراه  ال طالبة 
قائمة  على  املبتعثة  باطريف،  عبدالقادر  م�ساعل 
�سر  ك�سفت  التي  والتكنولوجيا،  الأعمال  جامعة 
الن�سائية،  القدم  كرة  يف  واليابان  اإيطاليا  تفوق 
الدولتان  تتبعه  الــذي  ال�سفاف  الإداري  والنظام 
الــدويل  املــوؤمتــر  خــالل  وذلـــك  اللعبة،  اإدارة  يف 

فعالياته  اختتمت  الذي  الريا�سة،  لعلوم  الأول 
بفرع  املوؤمترات  مبركز  جدة  جامعة  يف 

الفي�سلية.
ــهــا  وعــــر�ــــســــت بــــــاطــــــريف بــحــث

"حتديد  بــــعــــنــــوان  الـــعـــلـــمـــي 
اأفــ�ــســل املـــمـــار�ـــســـات يف كــرة 
حالة  درا�ــســة  لل�سيدات،  القدم 

لحتـــــادي كـــرة الــقــدم 
لـــلـــ�ـــســـيـــدات يف 

ـــــيـــــا  اإيـــــطـــــال
 ، ن" با ليا ا و
وقــــــــدمــــــــت 
خــــــــــــــــــــــالل 
ــــــــوؤمتــــــــر  امل

يف  لل�سيدات"  القيادة  "مهارات  عن  عمل  ور�سة 
املــجــال الــريــا�ــســي، حتــدثــت خــاللــهــا عــن ال�سبل 
املــجــال  يف  الــ�ــســعــوديــة  املـــــراأة  بتمكني  الكفيلة 

الريا�سي.
ودعت باطريف فتيات الوطن اإىل ا�ستثمار الع�سر 
الــقــيــادة  كــنــف  حــالــيــًا يف  يع�سنه  ـــذي  ال الــذهــبــي 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خلادم  الر�سيدة 
بن عبد العزيز، وويل عهده الأمني �ساحب ال�سمو 
"و�سلنا  وقالت:  �سلمان،  بن  حممد  الأمري  امللكي 
اىل الع�سر الذهبي للتمكني، بف�سل من الله، ومن 
اأبهرت  التي  الر�سيدة،  القيادة  ومتكني  دعــم  ثم 
العامل يف ال�سنوات الأخرية بخطواتها املدرو�سة، 
الأ�سعدة،  كافة  على  املــراأة  �ساأن  من  رفعت  التى 
والآن  فــخــورة،  كنت  لقد  املــجــالت،  جميع  ويف 
زاد فخرى واعتزازي بهويتي الوطنية، وبكوين 
هذا  اأر�ـــس  على  ون�ساأت  ولــدت  �سعودية  امـــراأة 
الوطن الذي مل يتاأخر يوما يف دعم وخدمة اأبنائه 

من ال�سباب وال�سابات".
ولفتت اإىل اأن ور�سة العمل بداية طريق 
لــلــخــريــجــات لــتــطــويــر مــهــاراتــهــن 
وجتهيزهم ل�سوق العمل، م�سيدة 
بــاحلــ�ــســور الــكــبــري واملــمــيــز 
ــة الـــتـــي حــ�ــســرتــهــا ما  ــلــور�ــس ل
يــفــوق 70 �ــســابــة، حــيــث وجــد 
ـــطـــروح اأ�ـــســـداء  املـــو�ـــســـوع امل
على  برهنت  وا�ــســعــة،  اإيجابية 
اإىل مزيد  الطالبات  احتياج بناتنا 
وور�ــس  التدريبية  الــربامــج  مــن 
ــة الــتــى  ــري ــطــوي ــت ــعــمــل ال ال
الــعــمــل،  لــ�ــســوق  تهيئهن 
وحتــفــزهــن لــدخــول هــذا 

القطاع احليوي.
يف  تتخ�س�س  �سعودية  اأول  باطريف  م�ساعل  تعد 
جمال متكني املراأة بقطاع ال�سباب والريا�سة، الذي 
بروؤية  املرتبطة  احلديثة  التخ�س�سات  من  يعترب 
اململكة 2030، التى تهدف اإىل زيادة متكني املراأة 
يف التنمية القت�سادية، ورفع م�ستوى م�ساركتها 
الريا�سي  املــجــال  يعترب  حيث  العمل،  �سوق  يف 
تدريب  فر�س  �ستوفر  التى  اجلديدة  املجالت  من 

وتوظيف عديدة للمراأة ال�سعودية.
يف  متخ�س�سة  �ــســعــوديــة  اأول  بــاطــريف  وبــاتــت 
جمال اقت�ساديات الريا�سة، وقد مت اختيار بحثها 

 120 ــل   اأ�ــس مــن  بحثا   20 �سمن  مــن  للعر�س 
لطلبة  خا�س  موؤمتر  يف  الــدكــتــوراه  لطلبة  بحثا 
اأنه  اإىل  باإلإ�سافة  ليفربول،  الدكتوراه يف جامعة 
قد مت ن�سر اجلزء الأول من اأطروحة الدكتوراه يف 

جملة علمية حمكمة.
عبدالعزيز،  املــلــك  جامعة  مــن  بــاطــريف  تخرجت 
ــامــج املــلــك عــبــدالــلــه لــالبــتــعــاث  والــتــحــقــت بــربن
 2009 عام  املاج�ستري  على  وح�سلت  اخلارجي، 
يف  وعملت  املتحدة،  اململكة  يف  ليدز  جامعة  من 
يقارب  ملا  للمملكة،  عودتها  بعد  خمتلفة  وظائف 
الع�سر �سنوات، اآخرها مدير اإدارة تطوير الأعمال 

عملها  اإىل  بالإ�سافة  التعليم،  دعــم  مركز  ومدير 
كمحا�سرة لطلبة البكالوريو�س يف جامعة الأعمال 

والتكنولوجيا بجدة.
 تركت العمل الإداري والأكادميي خلو�س جتربة 
جديدة، وعادت للمملكة املتحدة بعد ع�سر �سنوات 
على  درا�ستها  خالل  وح�سلت  الدكتوراه،  لدرا�سة 
يف  تطوعها  نظري   RED AWARD جائزة 
لالجئني  مرتجمة  اآخــرهــا  كــان  متعددة،  جمــالت 
يف  ريــدجن  مدينة  يف  العربية  باللغة  املتحدثني 
يف  احلياة  مع  التكيف  على  مل�ساعدتهم  بريطانيا 

اململكة املتحدة.
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كلمة
 ثراؤنا الحضاري

متكاملة  مــنــظــومــة  الــثــقــافــيــة  ــهــويــة  ال
للمكون الإبداعي اجلامع، ثقافة وفنونا 
وموروثا تراثيا اأ�سيال، وقدرة على مد 
هذه  ويف  والتفاعل.  التوا�سل  ج�سور 
املعادلة تقدم اململكة منوذجا حيا لرثاء 
وعمق الهوية الوطنية العريقة، متدفقة 
العطاء والإ�سهام احل�ساري يف م�سرية 

التطور الإن�ساين العاملي. 
كــثــرية ومت�سلة  ذلـــك  عــلــى  الــ�ــســواهــد   
للهوية  الإيجابية  والب�سمات  البناء 
جمتمعنا  بــهــا  يتميز  الــتــي  الــوطــنــيــة، 
الإ�سعاع احل�ساري  �سياق  احليوي يف 
جمل�س  اإعــالن  اآخرها  ولي�س  للمملكة، 
اإدارة حديقة امللك �سلمان برئا�سة �سمو 
بن  �سلمان  بن  الأمــري حممد  العهد  ويل 
الأعمال  بــدء  الله-  حفظه  عبدالعزيز- 
للفنون  املــلــكــي  بــاملــجــمــع  ــائــيــة  الإنــ�ــس
معامل  اأهــم  كــاأحــد  الــريــا�ــس،  مدينة  يف 
م�سروع حديقة امللك �سلمان، الذي �سبق 
اأيده  ال�سريفني،  واأطلقه خادم احلرمني 

الله.
احلا�سنة  ومــكــونــاتــه  املــجــمــع  وبــهــذا   
واأكادميياته  والثقايف  الفني  لــالإبــداع 
العهد،  ويل  روؤيــــة  تتج�سد  املــتــقــدمــة، 
للثقافة  كربى  منارة  املجمع  يكون  باأن 
عمارته  منــط  يعك�س  حيث  والــفــنــون، 
عمق الهوية املحلية، من خالل الرتكاز 
يف الــتــ�ــســمــيــم عــلــى مـــبـــادئ الــعــمــارة 
الأ�سالة  روح  متــزج  التي  ال�سلمانية، 
والرتاث باحلداثة، وتوفر بيئة حمفزة 
لالإبداع، والتفاعل احل�ساري مع العامل، 
وحياة مفعمة بال�سعادة ت�ستهدفها روؤية 

اململكة 2030 بطموح كبري.

الفيصل يتسلم التقرير السنوي للمنظمة العربية للسياحة
جدة - البالد

امللكي  ال�سمو  �ــســاحــب  ا�ستقبل 
م�ست�سار  الفي�سل  خــالــد  الأمــــري 
اأمــري  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم 
مقر  يف  املـــكـــرمـــة،  مــكــة  مــنــطــقــة 
)اخلمي�س(،  اأم�س  بجدة  الإمــارة 
لل�سياحة  العربية  املنظمة  رئي�س 

الدكتور بندر اآل فهيد.
ن�سخة  اللقاء  �سموه خالل  وت�ّسلم 
مــن الــتــقــريــر الــ�ــســنــوي اخلــا�ــس 
باملنظمة، يت�سمن تعريًفا بالأعمال 
ــفــرتة  ــا خــــالل ال ــه الـــتـــي قـــامـــت ب
الـــروؤى  عــلــى  م�ستماًل  املــا�ــســيــة، 

والربامج امل�ستقبلية.

سيارة صديقة للبيئة تعمل بالهيدروجين
الدمام - البالد

الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اطلع 
اأمري  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  �سعود 
املــنــطــقــة الــ�ــســرقــيــة بـــالإمـــارة اأمــ�ــس 
على  )اخلمي�س(، 
�ــســيــارة �ــســديــقــة 
لـــلـــبـــيـــئـــة تــعــمــل 

بالهيدروجني.
واأ�ـــــســـــاد �ــســمــوه 
مبــــــــــواكــــــــــبــــــــــة 
الكربى  ال�سركات 
ــكــل  ـــكـــة ل ـــمـــل ـــامل ب
مــــا يــ�ــســتــجــد مــن 
ــــــــطــــــــورات يف  ت
ال�سناعات،  عــامل 
ـــــًا  ـــــو�ـــــس خـــــ�ـــــس

تــلــك الــ�ــســنــاعــات الــتــي حتــافــظ على 
التنقل  و�سائل  يف  دور  ولها  البيئة، 

امل�ستقبلية.
بــخــاليــا  تــعــمــل  ــارة  ــي ــس ــ� ال اأن  يـــذكـــر 
م�سافة  وتقطع  الــهــيــدروجــني  وقـــود 
جــرامــات  كيلو  بخم�سة  كــم   )500(
ال�سيارة  وتــقــوم  الــهــيــدروجــني،  مــن 
�سغرية  بطارية  يف  الطاقة  بتخزين 

ل�ستهالكها عند احلاجة.
وزارة  فــرع  عــام  مــديــر  اللقاء  ح�سر 
املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية 
باملنطقة ال�سرقية عبدالرحمن بن فهد 
املقبل، وعدد من امل�سوؤولني يف �سركة 

اير برودكت�س.

وزير االتصاالت يبحث مع نظيريه الرواندي والفنلندي الفرص االستثمارية

وفد المملكة يستعرض آفاق 
االقتصاد في "دافوس"

دافو�س - البالد
عقد وزير الت�سالت وتقنية املعلومات 
ال�سواحة  عــامــر  بــن  عبدالله  املهند�س 
ــا مـــع نــظــرييــه بــجــمــهــوريــتــي  ــاًع ــم اجــت
ال�سراكة  تعزيز  بهدف  وفنلندا؛  روانــدا 
والــبــلــدان  اململكة  بــني  الإ�ــســرتاتــيــجــيــة 
ــيــات  الــ�ــســديــقــة، وبــحــث �ــســبــل دعـــم اآل
التقنية  جمــالت  يف  امل�سرتك  التعاون 
والبـــتـــكـــار وريــــــادة الأعــــمــــال وبــنــاء 
لــقــاءات  جــانــب  اإىل  الرقمية،  ــقــدرات  ال
ال�سركات  كـــربى  مــن روؤ�ـــســـاء  عـــدٍد  مــع 
املختلفة؛  التقنية  جمــالت  يف  العاملة 
املتاحة  ال�ستثمارية  الفر�س  ملناق�سة 
والتطوير  والبحث  التقنية  جمالت  يف 
القت�ساد  لتنمية  كخطوة  والبــتــكــار، 
البتكار  على  القائم  والقت�ساد  الرقمي 

يف اململكة.

فعاليات  هام�س  على  الجتماعات  جاءت 
ــعــاملــي املــقــامــة  ــادي ال ــتــ�ــس املــنــتــدى الق
ــا مبــديــنــة دافــو�ــس  فــعــالــيــاتــه حــ�ــســورًي
تقنية  وزيــر  �سملت  حيث  ال�سوي�سرية، 

ـــالت والبــتــكــار  ـــ�ـــس املــعــلــومــات والت
بجمهورية رواندا باول اإنغابري، ووزير 
فنلندا  بجمهورية  واملــوا�ــســالت  النقل 

تيمو هاراكا.

مكانة  تر�سيخ  م�ساعي  اإطـــار  ويف 
اململكة بو�سفها مركًزا اإقليمًيا للتقنية 
الت�سالت  وزيــر  التقى  والبتكار، 
روؤ�ساء  من  بعدٍد  املعلومات  وتقنية 
جمالت  يف  العاملة  ال�سركات  كربى 
ذلك  م�ستهاًل  والتــ�ــســالت،  التقنية 
ل�سركة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــ�ــس  بــلــقــاء 
ت�ساندر   Tech Mahindra
اإدارة  جمل�س  ورئــيــ�ــس  ــا�ــس،  ــراك ب
 Bharti Enterprises �سركة 
واجتمع  مــيــتــال،  بــهــارتــي  �ــســونــيــل 
مـــع رئــيــ�ــس عــلــي بــابــا جــــروب جي 
�سبل  معهم  وناق�س  اإيــفــانــز،  مايكل 
يف  ال�سراكات  وبناء  التعاون  تعزيز 
مراكز  ودعم  النا�سئة،  التقنيات  جمالت 
يف  ال�ستثمار  فر�س  وعر�س  الأبحاث، 

اململكة.

دافو�س - البالد
حوارية  جل�سة  يف  ال�سعودي  الوفد  اأع�ساء  �سارك 
بعنوان  العاملي؛  القت�سادي  املنتدى  اأعــمــال  �سمن 
م�ستقبلية"،  نظرة  ال�سعودية:  العربية  "اململكة 
�سارك  حيث  ال�سوي�سرية،  دافو�س  مدينة  يف  وذلــك 
خالد  املهند�س  ال�ستثمار  وزيــر  من  كل  اجلل�سة  يف 
املالية حممد بن عبدالله  الفالح، وزير  بن عبدالعزيز 
اجلـــدعـــان، وزيــــر التــ�ــســالت وتــقــنــيــة املــعــلــومــات 
املهند�س عبدالله بن عامر ال�سواحه، ووزير القت�ساد 
و�ساحبة  الإبــراهــيــم،  فا�سل  بن  في�سل  والتخطيط 
وزيــر  م�ساعد  حمــمــد  بــنــت  هــيــفــاء  الأمــــرية  ال�سمو 
والرئي�س  املوؤ�س�س  اجلل�سة  اأدارت  فيما  ال�سياحة، 

التنفيذي ل�سركة اآبكو العاملية مارجري كراو�س.
واأكد الوفد ال�سعودي امل�سارك اأن رحلة التحول التي 
يف  اأ�سهمت  قد  اأعـــوام،  ب�سعة  قبل  اململكة  اأطلقتها 
والتنموية  والجتماعية  القت�سادية  الأبعاد  تعزيز 
فيما  نوعية،  ا�ستثمارية  ا  فر�سً وخلقت  للمملكة، 
للمملكة  الريادي  الدور  من  انطالًقا  اأنه  الوفد  اأ�سار 

يف املنتدى القت�سادي العاملي، تظل اململكة حري�سة 
على تعزيز التعاون الدويل مع �سركائها يف جمتمع 
الواعدة،  ال�ستثمارية  فر�سها  وم�ساركتهم  الأعمال 
العامل لتحقيق اقت�ساد مزدهر يوفر  نحو قيادة هذا 

الرفاهية والنمو للمنطقة والعامل اأجمع.
املــحــوري  اململكة  دور  على  الــوفــد  اأعــ�ــســاء  و�ــســدد 
التنمية  تعزيز  اإطــار  يف  املنطقة  ا�ستقرار  دعــم  يف 
اإمــدادات الطاقة، موؤكدين على  واحلفاظ على �سوق 
واإحــالل  املنطقة  م�سلحة  فيه  ملا  الـــدويل؛  التعاون 

الأمن وال�سالم وتعزيز التعاون القت�سادي.
عام  اأ�س�س  العاملي  القــتــ�ــســادي  املنتدى  اأن  ُيــذكــر 
1971م يف مدينة جنيف ال�سوي�سرية كمنظمة دولية 
القطاعني  بني  التعاون  تعزيز  بهدف  حكومية  غري 
وقادة  القرار  �سناع  اأبــرز  واإ�سراك  واخلا�س  العام 
واإقليمية  دولية  اأجــنــدات  ت�سكيل  بهدف  ال�سيا�سة 
و�سناعية، وي�سمل ذلك القادة وال�سيا�سيني و�سناع 
القرار وقادة القطاع اخلا�س واملوؤ�س�سات التعليمية 

ودور الفكر.

 وزير الخارجية يلتقي رئيس 
الجمعية الوطنية في بلغاريا

موانئ المملكة األكثُر 
كفاءًة عالمًيا

�صوفيا - البالد
اأم�س،  اخلارجية،  وزير  عبدالله  بن  فرحان  بن  في�سل  الأمري  ال�سمو  �ساحب  التقى 
برئي�س اجلمعية الوطنية )الربملان( يف جمهورية بلغاريا، نيكول مينت�سيف، وذلك 

خالل زيارة �سموه الر�سمية اإىل العا�سمة �سوفيا.
البلدين  بني  املتبادل  والحــرتام  ال�سداقة  عالقات  ا�ستعرا�س  اللقاء  خالل  وجــرى 
و�سبل  الربملاين  التعاون  اأوجه  تعزيز  مناق�سة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سديقني،  وال�سعبني 

دعمها وتطويرها، وبحث التطورات الإقليمية والدولية واجلهود املبذولة ب�ساأنها.
ح�سر اللقاء �سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى جمهورية بلغاريا خالد فقيه، ومدير 

عام مكتب �سمو وزير اخلارجية عبدالرحمن الداود.

الريا�س - البالد
امللك  ميناء  بح�سول  عاملًيا  ميناًء   370 بني  ال�سدارة  اململكة  موانئ  حققت 
عبدالله على املرتبة الأوىل، وميناء جدة الإ�سالمي على املرتبة الثامنة عامليًا، 
كفاءة  حيث  من  ع�سرة  الرابعة  املرتبة  عبدالعزيز  امللك  ميناء  اأحــرز  بينما 
املوانئ الت�سغيلية، وذلك وفق التقرير الدويل ملوؤ�سر اأداء موانئ احلاويات 
اآند  اأ�ستاندرد  الدويل وموؤ�س�سة  البنك  الذي ي�سدر عن  لعام 2021م،  عامليا 

بورز جلوبال ماركيت اإنتليجان�س.
العامة  الهيئة  اإدارة  اللوج�ستية رئي�س جمل�س  النقل واخلدمات  واأكد وزير 
للموانئ املهند�س �سالح بن نا�سر اجلا�سر، اأن ال�سدارة الدولية التي حققتها 
املكانة  توؤكد  احلاويات  موانئ  يف  العمليات  كفاءة  اأداء  يف  الوطن  موانئ 
الرائدة للمملكة عاملًيا يف هذا القطاع احليوي، كما تعك�س جزًءا من اجلهود 
الوطنية الطموحة نحو تر�سيخ مكانة اململكة كمركز لوج�ستي عاملي وحمور 
ويل  �سمو  يوليه  الذي  الكبري  الهتمام  ظل  يف  وذلك  الثالث،  للقارات  ربط 
باململكة  اللوج�ستية  واخلدمات  النقل  �سناعة  لتطوير  الله-  -حفظه  العهد 

وتعظيم دورها القت�سادي والتنموي.
اإن  حريري،  طــالل  بن  عمر  للموانئ  العامة  الهيئة  رئي�س  قــال  جانبه،  من 
احلاويات  موانئ  اأداء  "موؤ�سر  يف  نوعية  قفزة  حققت  ال�سعودية  املوانئ 
2021" لتتبّوء مراكز ُمتقدمة بت�سدر ميناء امللك عبدالله املركز الأول �سعوًدا 
الإ�سالمي  جدة  ميناء  ارتقى  كما  2020م،  عام  تقرير  يف  الثاين  املركز  من 
للمركز الثامن بعد اأن كان يحتل املركز الـ 55، وتقدم ميناء امللك عبدالعزيز 
على  تاأكيد  يف  املا�سي،  العام  عن  مــركــزًا   88 متجاوًزا   14 الـــ  املرتبة  اإىل 
جدوى العوامل التمكينية التي اأطلقتها الهيئة لتح�سني العمليات الت�سغيلية 
والإجرائية وحت�سني جتربة العميل، و�سمان بيئة تنظيمية وجتارية فعالة 

وموثوقة.

إكمال عمليات التمويل لسداد 
مستحقات أصل الدين

الريا�س - البالد
عدد  ترتيب  من  انتهاءه  الدين  لإدارة  الوطني  املركز  اأعلن 
املحلية  اململكة  �سكوك  بــرنــامــج  �سمن  الإ�ـــســـدارات  مــن 
ح�سب  الدين  اأ�سل  م�ستحقات  ل�سداد  ال�سعودي  بالريال 
الحتياجات التمويلية لعام 2022م، وبحجم متويل يقارب 

43 مليار ريال �سعودي.
ال�سنوية  القــرتا�ــس  خلطة  -وفقًا  �سي�ستمر  اإنــه  املركز،  وقــال 
متويليــة  عمليـات  يف  الدخـول  اإمكانيـة  يف  بالنظر  املعتمدة- 
عبــر  الــ�ــســوق  ــاع  اأو�ــس وح�سب  ا�ســتباقي  ب�ســكل  اإ�سافيــة 
دوليًا من خالل  اأو  �ســواء حمليــًا  املتاحــة  التمويليــة  القنــوات 
لتعزيز  وذلــك  البديــل  احلكومــي  والتمويــل  الديــن  اأ�ســواق 
الدين  اأ�سل  الدين واإدارة م�ستحقات  اأ�سواق  وجود اململكة يف 
الراأ�سـمالية  امل�سـاريع  متويـل  اإىل  اإ�سافة  القادمة،  لــالأعــوام 
النمـو  تعزيـز  يف  الإ�سهام  �ساأنها  من  التي  التحتيــة  والبنيـة 
واإدارة  الأ�ــســواق  حركة  احل�سبان  يف  الأخــذ  مــع  القت�سادي 
جممل  اأن  اإىل  م�سريًا  احلكومي،  الــديــن  حمفظة  يف  املخاطر 
املحلي  ال�سوق  من  الآن  حتى  ال�سنة  لهذه  اململكة  ــدارات  اإ�ــس
�سملت  العاملية. وقد  بالأ�سواق  مقارنًة  ن�سبًيا  ا�ستقراره  ب�سبب 
تلك الإ�سدارات عمليات متويل ا�ستباقية كان منها ال�سراء املبكر 
لعدد من الإ�سدارات احلكومية املحلية وعمليات متويل اأخرى 
ل�ستحقاقات �ستكون يف الأعوام 2023م، و2024م، و2026م.
الدين هاين بن  لإدارة  الوطني  للمركز  التنفيذي  الرئي�س  واأكد 
قاعدة  تو�سيع  على  العمل  م�ستمر يف  املركز  اأن  املديني  مديني 
اإىل  والو�سول  معهم،  التوا�سل  قنوات  وتعزيز  امل�ستثمرين، 
ال�سوق  يف  املتاحة  الفر�س  واغتنام  جديدة،  جغرافية  مناطق 
املخاطر،  واإدارة  الــديــن  اإ�سرتاتيجية  وفــق  والـــدويل  املحلي 
اإ�سافًة ل�ستقطاب موؤ�س�سات مالية دولية اإىل برنامج املتعاملني 
الأوليني وجذب روؤو�س الأموال لال�ستفادة من الفر�س املتاحة 

يف اأدوات الدين التي يرتب املركز اإ�سدارها.
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ُت�سفي �سحراء "ح�سمى" برمالها احلمراء، وجبالها الرملية يف اجلهة ال�سمالية الغربية من منطقة تبوك؛ جمااًل طبيعًيا وُبعًدا جيولوجًيا لهذه ال�سحراء التي تنت�سر فيها اجلبال احلا�سرة يف �سجل التاريخ، التي يعود 
عمرها الأكرث من 500 مليون عام. ورّد اخلبري اجليولوجي الربوفي�سور عبدالعزيز بن لعبون هذه املتكونات ال�سخرية الفريدة اإىل عوامل التعرية، التي مرت بهذه املنطقة على مر ال�سنني، لت�سنع منها بعد -م�سيئة 

الله- لوحات جمالية بديعة يندر يف العامل مثيلها، موؤكًدا يف ت�سريح لوكالة االأنباء ال�سعودية، اأن هذه املتكونات عبارة عن اأحجار من الرمل والقليل من الغرين والطني، التي ت�سم يف اأوديتها وطبقاتها االأر�سية 
خزانات من املياه اجلوفية، م�سرًيا اإىل اأن اأعمار هذه ال�سخور واملتكونات متتد ما بني 542 مليون �سنة اإىل 488 مليون �سنة.

تبوك - البالد 

مواقع جذب سياحي وعلمي يناهز عمرها الـ 500 مليون عام

 متحف مفتوح من التكوينات الصخرية
صحراء "حسمى"..

�سكل  قد  املتكونات  بهذه  مر  الــذي  الزمن  اإن  لعبون:  ابــن  وقــال 
وغراميل  وجــبــال  اأوديـــة  مــن  اجلمالية،  االأ�ــســكــال  خمتلف  فيها 
ومداخيل وموائد، على اأ�سكال جميلة جعلت منها متاحف طبيعية 
مفتوحة، ومواقع جذب �سياحي وعلمي، حيث تتعاقب التكوينات 
االأحـــدث،  اإىل  االأقــــدم  مــن  اأي  تــبــوك،  منطقة  يف  اجليولوجية 
بتكوين  وانتهاًء  و�َساق،  والعال  و�سقري  ال�سق  بتكوينات  بــدًءا 
النيوجني، مبينًا اأن ال�سخور الر�سوبية تنك�سف يف الرف العربي 
يف �سرقي املنطقة و�سمالها يف ثالث جمموعات وهي: جمموعة ) 
تيماء( املمثلة مبتكونات ال�سق و�سقري والعال و�ساق والق�سيم، 
ملتكونات  اجلليدية  ال�سخور  يف  املمثلة  )تــبــوك(  وجمــمــوعــة 
املجموعة  هذه  �سمّيت  وقد  وهوبان،  و�ساّرة  )الزرقاء(  ال�ساقية 
ن�سبة اإىل مدينة تبوك التي تنك�سف �سخور هذه املجموعة حولها، 

وجمموعة )القليلة( ممثلة يف متكونات بقعاء.

إرث تاريخي 
اأ�سطح  على  تــتــزّيــن  »ح�سمى«  �ــســحــراء  اأن  لــعــبــون،  ابــن  واأفــــاد 
�سخورها الكثري من الكتابات والنقو�ش، التي تدل على ما ت�سمه 
اأ�سبار  يف  للباحثني  اأهمية  ذات  تاريخي  اإرث  من  املنطقة  هــذه 

التاريخ وتطور اللغة العربية، وكان للموقع ال�سبق يف اكت�ساف 
بع�ش النقو�ش العربية عرفت فيما بعد باللهجة احل�سمائية وهي 
لهجة عربية �سبيهة باللهجة النبطية، وُتعد اأول كتابة عربية ترتبط 
احلرف  وي�سبه  الــكــويف،  اخلــط  يف  كما  ببع�سها  احلــروف  فيها 
احل�سمائي احلرف ال�سفائي، اإال اأنه متميز عنه مبوقعه وتاريخه، 
كما حتمل تلك ال�سواهد املوغلة يف القدم اإرًثا ي�ستنطق جانًبا من 
تاريخ جزيرة العرب ولغتها اخلالدة. كما ُتعد »ح�سمى« منذ االأزل، 
حمطة على طريق التجارة القدمي من واإىل جزيرة العرب ومرت 
بها القوافل والركبان على امتداد احل�سارات االإن�سانية املتتالية، 
وهذا ما يف�سر تنوع وكرثة النقو�ش االأثرية على �سخور جبالها 

ال�ساهقة.

عوامل التعرية 
بكلية  التدري�ش  هيئة  ع�سو  اأو�سح  كما  الفريد،  ت�سكيلها  يعزى 
الدكتور  – �سابقا-  بجدة  عبدالعزيز  امللك  بجامعة  االأر�ش  علوم 
ال�سخرية  بالكتلة  التي مرت  التعرية  اإىل عوامل  الن�سطي،  اأحمد 
على مر ال�سنني، نتج عنها تاأثر اجلزء ال�سفلي منها بالرياح املحملة 
بحبيبات الرمل، التي تعمل يف مثل هذه احلاالت على نحت الكتل 

ال�سخرية، وبقاء االأجزاء العلوية منها مبعزل 
عن عمليات النحت ال�سديدة ب�سبب عدم قدرة 

بارتفاعات  الرمال  حبيبات  حمل  على  الرياح 
من  تعد  ولــذا   ، والن�سف  واملــر  املــر  تتجاوز 

اأندر الكتل ال�سخرية واأكرثها جمالية.
التكوينات اجليولوجية يف منطقة تبوك،  وتتعاقب 

�َساق وانتهاء  بدًءا بتكوين  االأحــدث  اإىل  االأقــدم  اأي من 
يف  الر�سوبية  ال�سخور  وتنك�سف  النيوجني،  بتكوين 

تكوينني  يف  و�سمالها  املنطقة  �سرقي  يف  العربي  الــرف 
وتكوين   ، �ساق  لتكوين  املماثلة  الــوحــدات  هما:  كبريين 

اإىل مدينة تبوك، حيث  ن�سبًة  اال�سم  بهذا  ، وقد �سمي  تبوك 
ْفل،  يوجد حولها اأف�سل منك�سف للتكوين ، من حجر الرمل والطَّ

، تف�سل بني كل وحــدة واأخــرى طبقة  ويتاألف من ثالث وحــدات 
التي  احَلــَنــادر  طفل  طبقة  توجد  القاعدة  ففي  الطفل،  من  رقيقة 

تف�سل بني تكوين َتُبوك وتكوين �َساق، وفوق َتُبوك ال�سفلى 
َعن تف�سله  طبقة اأخرى من الطفل، ت�سمى طفل الرَّ

عن َتُبوك االأو�سط.



تقول )ن. �ش(: منذ اأن وعيت على احلياة وجدي 
ومل  ج��دا،  اأح��ب��ه  وكنت  البيت،  يف  معنا  ي�سكن 
اإذ  عيني؛  اأم��ام  ح��دث  ال��ذي  وفاته  م�سهد  اأحتمل 
وقد  املوت،  �سكرات  وينازع  يحت�سر  راأيته وهو 
اأتعبني ذلك الأمر، و�سبب  يل �سغطا نف�سيا كبريا، 
قررت  ثم  امل��وت،  بحيثيات  مهوو�سة  فاأ�سبحت  
للطبيب  وو�سفت  النف�سية،  العيادة  اأبواب  طرق 
هلع ون�سحني  بحالة  اأمر  باأنني  فاأكد يل  حالتي 

بح�سور جل�سات �سلوك معريف.

تساقط شعرها 
فيما حتدثت  »�ش . ح » عن ال�سغط النف�سي الذي 
اأ�سابها وقالت: تعر�ست ل�سغوط اأربكت اتزاين 
�سعري  خ�سالت  اأن  لدرجة  واجل�سدي   النف�سي 
بردة  اأقوم  جعلني  ما  مروعة،  ب�سورة  ت�ساقطت 
فعل قا�سية؛ حيث حلقت �سعري متاًما، فاأ�سبحت 

كامراأة يف هيئة رجل. 
كنت  حيث  العمل؛  بيئة  يف  ال�سغوط  تلك  ولدت 
والعمل  ال�سحية،  امل��ن�����س��اآت  اإح����دى  يف  اأع��م��ل 
من  ع��دد  على  اأ���س��رف  وكنت  للغاية،  �سعبا  ك��ان 
باملهام  واأوج��ه��ه��م  مهامهم  واأت��اب��ع  الأ���س��خ��ا���ش، 

املنوطة بهم.
ينا�سبني  ك��ان  ال���ذي  ب��اأح��ده��م  ا�سطدمت  وق��د 
ما  كل  يهدم  اأن  يحاول  العداء وي�سايقني، وكان 
تلك  ويف  قدراتي،  يف  الت�سكيك  خالل  من  اأبنيه 
بطفلي  حامال  وكنت  اأخ��ت��ي،  اب��ن  ت��ويف  ال��ف��رة 
الذي ولدته ولدة مبكرة؛ نتيجة كرثة ال�سغوط 
التي اأحاطتني، حينذاك قررت اللجوء اإىل اأختي 
التي تعمل اأخ�سائية نف�سية، فن�سحتني بالركيز 
فتعافيت  ي�سايقني،  عما  والبتعاد  نف�سي  على 

واحلمد لله.

تحمل الشخص 
الطب  ا���س��ت�����س��اري  ال�سحيباين  ول��ي��د  ال��دك��ت��ور 
الطبية  ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ل��ك  م��دي��ن��ة  يف  النف�سي 
التعر�ش  اإن  ق��ال:  بالريا�ش،  الوطني  للحر�ش 
يف  وطبيعي  وارد   ���س��يء  ال�سغوطات  لبع�ش 
املجتمع ، فبع�سها ل توؤثر علينا اأو على �سحتنا 
يفوق  قد  ولكن  احلياة،  من  جزء  لأنها  النف�سية؛ 
الذي  الفرد  لدى  التحمل  ق��درة  النف�سي  ال�سغط 
اأو زمالء  العائلة  اأفراد  اأحد  لل�سغط من  يتعر�ش 
العمل، وهنا جند البع�ش يقومون بقطع العالقة 
امل�سبب  ال�سخ�ش  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  بتقلي�ش  اأو 
ب�سرورة  نن�سح  احلالة  ه��ذه  يف  لل�سغوطات، 
�سلوكيات  ثمة  ب��اأن  امل�ستمر  والتذكري  املواجهة 
الطرف  يكف  اأن  امل��ف��ر���ش  وم��ن  مقبولة،  غ��ري 
املزعج عن اأفعاله، ويف حال مل يتوقف، فالبد اأن 
ت�سبح العالقة ر�سمية جدا لتفادي الحتكاك معه، 

وهذا يعترب من احللول ال�سليمة  واملجدية. 
ال�سغوطات  بع�ش  غالبا 
ق���د ي�����س��ت��ط��ي��ع ال�����س��خ�����ش 
مبمار�سة  منها  التخل�ش 
اخل�����روج  اأو  ال���ري���ا����س���ة 
م��ع م��ن ي��ح��ب، ول��ك��ن حني 
ب��ك��رثة  الأم�����ر  ي�ستع�سي 
للقلق  اجل��ال��ب��ة  ال�����س��غ��وط 
غري املحتمل، يجب اللجوء 

اإىل العيادة النف�سية. 

ظواهر يومية 
الأخ�سائي  املقبل  عبري  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  بينما 
النف�سي الأول: اإن ال�سغوط النف�سية تعترب اإحدى 
واأ�سبحت  الأف���راد،  حياة  يف  اليومية  الظواهر 
يف  خ�سو�سا  اليومية  حياتنا  من  ج��زءا  تقريبا 
لل�سغوط  يتعر�ش  قد  احلقيقة  ويف  الع�سر،  هذا 

النف�سية اأي فرد، فال�سغوط 
ه�������ي ع����م����ل����ي����ة ن���ف�������س���ي���ة 
واجتماعية وا�سعة، وت�سري 
اإىل اإدراك الفرد لعدم قدرته 
ع��ل��ى اإح�������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�سعر 
و�سالمته  اأم��ن��ه  ت��ه��دد  اأن��ه��ا 
وتوترا،  �سعفا  له  وت�سبب 
ال�سغوط- ب�سفة  واأكملت: 
م��ث��ريات  ع��ن  تنتج  ع��ام��ة- 

خارجية توؤثر �سلبًا على الوظائف الع�سوية لدى 
لتلك  تعر�سهم  يف   الأف���راد  يتفاوت  وق��د  ال��ف��رد، 

ال�سغوط اأو حتى تاأثريها على �سحتهم النف�سية، 
ونظرته  ل��دي��ه  ال�سخ�سية  ع��وام��ل  ح�سب  وذل���ك 
ل����ذات����ه، واأي�������س���ا ط��ري��ق��ة 
تف�سريه لالأحداث ال�ساغطة 
وعلى  معها،  تعامله  وكيفية 
اإث����ر ذل����ك  ق���د ت��ظ��ه��ر  عليه  
اأعرا�ش ج�سدية، و�سلوكية 
عاطفية،  واأي�����س��ا  وذه��ن��ي��ة 
وق��د ت��ك��ون ه��ذه الأع��را���ش 
حياته  مزاولة  من  له  مانعة 
ي�سل  وق��د  طبيعي،   ب�سكل 
يف  ل��ل��دخ��ول  م��رح��ل��ة  اإىل 
اأحد ال�سطرابات النف�سية؛ كالقلق، اأو الكتئاب، 
وبالتايل لبد من طلب امل�ساعدة من خمت�ش نف�سي 
مل�ساعدته يف جتاوز تلك الأعرا�ش املوجودة لديه 

ب�سبب تلك ال�سغوط.

تراكمات نفسية 
 ب��ي��ن��م��ا ت���رى الأخ�����س��ائ��ي��ة 
العجالن  اأماين  الجتماعية 
ل  النف�سية  ال�����س��غ��وط  اأن 
وقد  واح��د،  عامل  من  تاأتي 
تراكمات  ع��ن  ع��ب��ارة  تكون 
ولدت يف الفرد منذ طفولته، 
بيئة  ن�����س��اأ يف  ي��ك��ون  ك����اأن 
عا�ش  اأو  م��رب��ك��ة،  اأ���س��ري��ة 
فحني  ج���دا،  مرفهة  طفولة 
ي���ك���رب وي����واج����ه احل���ي���اة؛ 
اأو  �سيئة  نف�سية  براكمات  حماطا  يكون  اأن  اإم��ا 
�ستكون توقعاته عن احلياة، اأنها �سهلة متاًما، كما 

عا�سها داخل بيته، في�سطدم بالواقع.
فتبداأ مرحلة ال�سغوط النف�سية وي�ساب الإن�سان 
بعدم فهم الأ�سباب املحيطة به، ول يجيد التعامل 
العايل  بال�سغط  في�سعر  حوله  من  امل�سكالت  مع 
اأكرب  م�ساكل  يواجه  ال�سن  يف  تقدم  وكلما  عليه، 
ي�ستعن  مل  اإن  ل�سيما  وقلقه؛  ارت��ب��اك��ه  وي���زداد 
تزيد  الأح��ي��ان  فبع�ش  وف��اه��م،  ملم  باأخ�سائي 
اخلاطئ  لالختيار  نتيجة  النف�سية  الع��ت��اللت 
يجيد  فال  م�سوؤول  غري  اأو  م��درك  غري  لأخ�سائي 
الأخطاء  مع  يحدث  كما  متاًما،  احلالة  ت�سخي�ش 
ك��فء،  غ��ري  الدكتور  يكون  ك��اأن  اأح��ي��اًن��ا،  الطبية 

فيتورط املري�ش بعالجات غري �سحيحة.

هرمون الكورتيزون
الباطنية  ا���س��ت�����س��اري  ب��اه��ربي  ن���زار  ال��دك��ت��ور   
ال�سعودية  اجلمعية  ومدير  املعدية  والأم��را���ش 

لالأمرا�ش املعدية قال:
ومن  الهرمونات،  من  الكثري  يفرز  الإن�سان  ج�سم 
اجل�سم،  يفرزه  الذي  الكورتيزون  هرمون  اأهمها 
وق��د  ال�سخ�ش،  ل���دى  وال��ق��ل��ق  ال��ت��وت��ر  زاد  كلما 
عن  تنتج  التي  الهرمونات  اأن  الدرا�سات  اأثبتت 
ال�سرايني،  �سيق  من  تزيد  النف�سية  ال�سطرابات 
وبالتايل اأو�سحت الأبحاث املوثقة اأنها ترفع من 
القلب وارتفاع  الإ�سابة بجلطات  ن�سبة احتمالية 
اأن  امل��ع��روف  وم��ن  املناعة،  و�سعف  ال��دم  �سغط 
يعانون  الذين  اأو  بالكتئاب  امل�سابني  الأ�سخا�ش 
فعالة،  ما تكون مناعتهم غري  من توتر عال غالبا 
النف�سي  القلق  عليهم  ي�سيطر  الذين  فالأ�سخا�ش 
كفاءة من  اأقل  لديهم  البي�ساء  الدم  ت�سبح كريات 

الأ�سخا�ش امل�ستقرين نف�سيا. 

املتعب  ال�سخ�ش  يكون  اأن  �سرطا  لي�ش  واأك��م��ل: 
يكون  ق��د  ب��ل  ك��ب��رية،  �سغوط  م��ن  يعاين  نف�سيا 

اإن�سانا كتوما ل يتحدث عن 
يف  تواجهه  التي  امل�ساكل 

حياته. 

ضربات القلب 
من جانبه، اأو�سح الدكتور 
ا�ست�ساري  الغامدي  �سالح 
ط���ب ال��ق��ل��ب وال�����س��راي��ني، 
قد  النف�سي  ال�سطراب  اأن 
القلب  �سربات  على  ي��وؤث��ر 

�سربات  تكون  اأن  الأول،  ال�سكل  اأ�سكال؛  بعدة 
ب�سربة  ال�سخ�ش  في�سعر  خمتلف،  ب�سكل  القلب 
موؤقت،  وق��وف  اإىل  ي��وؤدي  مما  و�سعيفة  مبكرة 
قوية  �سربة  هيئة  على  فتاأتي  قوية  �سربة  يليها 
وال�سكل  تنف�ش،  �سيق  اأو  ه��ب��وط  اأو  ن��غ��زة  اأو 
هلع  نوبات  مع  القلب  ت�سارع يف  الثاين، حدوث 

�سغط  ارت��ف��اع  اإىل  اإ�سافة 
الثالث،  ال�سكل  اأم���ا  ال���دم، 
ح�سول تباطوؤ يف �سربات 
يف  هبوط  وبالتايل  القلب 
و  اإغ��م��اء،  وح��ال��ة  ال�سغط 
القلق  ع���ن  ي��ن��ت��ج  ذل���ك  ك���ل 
الأمرا�ش  وبع�ش  والتوتر 

النف�سية. 

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

امل�ساعد بجامعة امللك عبدالعزيز: 
ي�سعب  الأط��ب��اء  عند  معروفة  اأم��را���ش  توجد 
ذهنية  اأو  عقلية  حالة  وه��ي  عالجها،  عليهم 
الكتئاب  مر�سى  جن��د  امل��ث��ال  �سبيل  فعلى   ،
والتوتر قد يزيد لديهم »اجلز » وال�سرير على 
النوم،  اأث��ن��اء  حتى  اأو  اليقظة،  يف  الأ���س��ن��ان 
و���س��داع   الأ���س��ن��ان  يف  اأمل  اإىل  ذل���ك  ف��ي��وؤدي 
ولكن  والرقبة،  الفك  ع�سالت  يف  وت�سنجات 
دلئ��ل  اأي  تظهر  ل  الأ���س��ع��ة  ويف  اإكلينيكيا، 
يكون  ق��د  احل���الت  ه��ذه  مثل  ويف  مر�سية، 
اأو  اأدوية مرخية للع�سالت،  العالج عبارة عن 
والتوتر؛  الكتئاب  ع��الج  خ��الل  من  يكون  قد 
نف�سي  طبيب  ب��زي��ارة  اإم��ا 
���س��د  اأدوي��������ة  ب����اأخ����ذ  اأو 
الكتئاب، ولكن من وجهة 
والأكل  الريا�سة   نظري؛ 
واحلياة  والنوم  ال�سحي 
جم��ٍد،  ح��ل  ه��ي  ال�سحية 
ل جتنب الأدوية اإل  واأُف�سّ

لل�سرورة. 

مرض نفسي 
القر�سي  مهند  ال��دك��ت��ور   اأ���س��ار  امل��ق��اب��ل،  يف  
ومتخ�س�ش  العيون  وجراحة  طب  ا�ست�ساري 
اأن  اإىل  واجل��ل��وك��وم��ا  ال��ب��ي�����س��اء  امل���ي���اه  يف 
قد  احل���الت  بع�ش  يف  اجل�سدية  الأم���را����ش 
يكون �سببها نف�سيا اأو يوؤثر بها العامل النف�سي 

اإيجابا اأو �سلبا.
ويف  املثال،  �سبيل  وعلى 
جم����ال ط���ب ال���ع���ي���ون قد 
بالعمى  �سخ�ش  ي�����س��اب 
اأي  وج�����ود  دون  ال���ت���ام 
اأو  في�سيولوجي  تف�سري 
ج�سدي لهذا العمى، ولكن 
يكون ال�سبب الوحيد لذلك 
هو املر�ش النف�سي، طبعا 
ن��ادر  ب�سكل  ه���ذا  ي��ح��دث 
القليل  و���س��ف  مت  ح��ي��ث 
ذلك وبعد عالج  فيها  التي يحدث  من احلالت 

املر�ش النف�سي يعود الب�سر للمري�ش. 
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الضغط النفسي بوابة لألمراض الجسدية 
يتحول إلى حالة جسدية مثل اإلصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم 

اأكد عدد من الأطباء واملخت�سني اأن ال�سحة النف�سية جزء ل يتجزاأ من ال�سحة العامة. لفتني اإىل اأن البع�ش ل يدرك اأهمية ال�سحة النف�سية ويهتم 
ب�سحة اجل�سد وتعافيه من الأمرا�ش، منوهني اأن اأي جمتمع يقوم على الأفراد، فاإذا كانوا �ساملني، �سلم املجتمع واإذا كانوا معتلني �سار هناك تعطيل 
للمجتمع، مو�سحني يف الوقت نف�سه اأن ال�سغط النف�سي هو حم�سلة لتفاعل ال�سخ�ش مع جمموعة من العوامل التي يتعر�ش لها، قد تكون عوامل 

داخلية اأو وراثية اأو اجتماعية اأو اقت�سادية، وتكاد اأن ُتكّون ال�سمات ال�سخ�سية.

جدة - إيمان بـدوي 

تقارير

وليد السحيباني مهند القرشي نزار باهبريصالح الغامدي عمرو بخاري أماني العجالن

طرق باب الطبيب 
النفسي في حالة 

استعصاء القلق

عبارة عن
تراكمات تترسخ لدى 

الفرد منذ طفولته

يمكن التخلص
من الضغوط بمزاولة 

التمارين الرياضية

صرير األسنان
من عالمات 
القلق والتوتر 
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ترجمة لالستراتيجية الطموحة وتأكيد ولي العهد

فجر الصحافة السعودية

مبنى �ضعد حلمي �أبو خ�ضرة
�لرقم �ملوحد: 920001222�ضارع �مللك فهد )�ل�ضتني(

�لتجارية:�لرقم �ملوحد: 920001222
جو�ل: 0503612115
جو�ل: 0557696678

المملكة تعزز مكانتها على خارطة االستثمار

ــة الــعــمــل حـــول مــ�ــســروع النظام  خـــال ور�ــس
اجلديد، مت ا�ستعرا�ض الإ�سرتاتيجية الوطنية 
الهادفة  ومبادراتها  وم�ستهدفاتها  لا�ستثمار 
ــاءة ال�ــســتــثــمــارات يف  ــف اإىل زيــــادة حــجــم وك
القــتــ�ــســادي  الــنــمــو  حتفيز  اأجـــل  مــن  اململكة 
نوق�ست  كما   ،2030 اململكة  روؤيــة  مع  متا�سًيا 
واأهــدافــه  ال�ستثمار  نــظــام  مــ�ــســروع  مــبــادرة 
ومبادئه  الأربـــع،  مبراحله  اإعـــداده  ومنهجية 
وامل�ساواة،  ال�سفافية  تعزز  التي  الأ�سا�سية 
لت�سوية  البديلة  الو�سائل  اإىل  اللجوء  وتعزيز 
ال�سلة  ذات  الإجــــراءات  وتي�سري  املــنــازعــات، 
مع  مواءمته  عن  ف�سًا  احلكومية،  باملعامات 

التزامات اململكة دوليًا.

    أهم بنود المشروع 
يهدف نظام ال�ستثمار اإىل جذب ال�ستثمارات 
وحفظ  ال�ستثمارية  البيئة  وتعزيز  املبا�سرة 
بال�ستثمار  ثقته  ـــادة  وزي امل�ستثمر،  حــقــوق 
اإجــراءات دخول  اململكة عن طريق تي�سري  يف 
وامل�ساواة  وحمايتها،  املبا�سرة  ال�ستثمارات 
والأجنبي،  املحلي  امل�ستثمر  بني  املعاملة  يف 
ودعم  والتزاماته،  امل�ستثمر  حقوق  وحتديد 
و�سمان  والإنــ�ــســاف  التناف�سي  احلياد  مبداأ 
تــكــافــوؤ الــفــر�ــض يف مــعــامــلــة ال�ــســتــثــمــارات 
القطاعني  م�ستثمرو  بها  يقوم  التي  املبا�سرة 

العام واخلا�ض.  
امل�ستثمر  يــعــامــل  ــنــظــام  ال ــروع  ملــ�ــس ووفـــقـــا 
يتعلق  فيما  مماثلة  معاملة  والأجنبي  املحلي 
با�ستثناء  اململكة،  يف  املبا�سرة  با�ستثماراتهم 
الأنظمة  اأو  الــنــظــام  يــحــددهــا  الــتــي  احلـــالت 
كما  اململكة،  يف  ال�سارية  الأخـــرى  واللوائح 
لنف�ض  والأجــنــبــي  املحلي  امل�ستثمر  يخ�سع 
اأو  كالرتاخي�ض  القطاعية؛  املوافقة  متطلبات 
الت�سجيل اأو املوافقات اأو الت�ساريح لن�ساطات 
اقت�سادية معينة اأو مناطق اقت�سادية خا�سة، 
يف  ال�سارية  والــلــوائــح  لاأنظمة  وفــًقــا  وذلـــك 

اململكة. 
امل�ستثمر  يتمتع  الــنــظــام  مــ�ــســروع  وبح�سب 

بالكثري من احلقوق وال�سمانات؛ منها: 
- معاملة حمايدة وغري متييزية. 

وبيعه،  القت�سادي،  امل�سروع  اإدارة  حرية   -
الازمة  املمتلكات  وحــيــازة  فيه،  والت�سرف 
واإبــرام  القت�سادي،  امل�سروع  اأعمال  لت�سيري 
العقود التجارية، وال�ستحواذ على اأي �سركة 

اأو اإنهاوؤها اأو بيعها. 
عن  الت�سهيات  وتقدمي  الإجـــراءات  تي�سري   -
طريق تقدمي الدعم وامل�ساعدة الازمة من قبل 

جميع اجلهات املخت�سة. 
- حتويل الأمــوال من داخل اململكة وخارجها 
-مبا يف ذلك حتويل عائدات واأرباح امل�سروع 
القنوات  عرب   - وت�سفيته  وبيعه  القت�سادي 
النظامية با�ستخدام اأي عملة معرتف بها داخل 
اململكة، اأو الت�سرف فيها باأية و�سيلة م�سروعة 

اأخرى.  
- حماية امللكية الفكرية واملعلومات التجارية 

ال�سرية. 
مراكز  اأو  املخت�سة  املــحــاكــم  اإىل  الــلــجــوء   -

التحكيم يف اململكة. 
- تطبيق الإجراءات النظامية الواجبة بعدالة 

و�سفافية وو�سوح. 
املبا�سرة  ال�ستثمارات  م�سادرة  جتــوز  ل   -  
كما  ق�سائي،  بحكم  اإل  للمنفعة  جزئيا  اأو  كليا 
العامة  للمنفعة  اإل  كليا  ملكيتها  نزع  يجوز  ل 
ومقابل تعوي�ض عادل؛ وفقا لاأنظمة واللوائح 

ال�سارية يف اململكة.
ــتــزم املــ�ــســتــثــمــر بــالــعــمــل مـــن خـــال مقر  ــل وي
ت�سهيل  على  ـــوزارة  ال وتعمل  اململكة،  داخــل 

املقر  تاأ�سي�ض  لعملية  املطلوبة  الإجــــراءات 
اجلهات  مــع  بالتن�سيق  الــنــ�ــســاط،  ومــزاولــة 
جميع  ودفــع  وفعال،  �سريع  ب�سكل  املخت�سة 
الأجــل  يف  امل�ستحقة  والــر�ــســوم  الــ�ــســرائــب 
املحدد، ويف حال وجود خمالفة تقوم الوزارة 
مدة  خــال  لإزالتها  كتابًيا،  امل�ستثمر  باإباغ 
زمنية حتددها الائحة، ويعاقب امل�ستثمر عند 
بقاء املخالفة بفر�ض غرامة مالية ل تزيد على 

الت�سرف  اإبــطــال  اأو  ريـــال،  ــف  األ  500
ـــذي مت بــاملــخــالــفــة لأحــكــام هــذا  ال

نــتــج عــنــه، مع  مــا  اأو  الــنــظــام 
عدم الإخال بحقوق احل�سن 

النية. 

استراتيجية طموحة
ا�ــســرتاتــيــجــيــة  تــ�ــســهــم    

القت�ساد  منو  يف  ال�ستثمار 
مبا  م�سادره  وتنويع  الوطني 

يحقق اأهداف الروؤية الطموحة، 
اإ�ـــســـهـــام  ـــــك رفـــــع  مبــــا يف ذل

الناجت  يف  اخلا�ض  القطاع 
 65 اإىل  الإجــمــايل  املحلي 
ال�ــســتــثــمــار  وتـــعـــزيـــز   ،%
لت�سل  املــبــا�ــســر  الأجــنــبــي 

من   %  5.7 اإىل  اإ�ــســهــامــاتــه 
الـــنـــاجت املــحــلــي الإجـــمـــايل، 

الــ�ــســادرات غري  ن�سبة  وزيـــادة 
 %  50 اإىل   %  16 من  النفطية 

اإجمايل الناجت املحلي  من 
غري النفطي، وتخفي�ض 

 7 اإىل  البطالة  معدل 
اململكة  م  وتـــقـــدُّ  ،%

املــراكــز  اأحــــد  اإىل 
الأوائـــل  الع�سرة 
مـــــوؤ�ـــــســـــر  يف 
ـــيـــة  ـــ�ـــس ـــاف ـــن ـــت ال
بحلول  الــعــاملــي 

عام 2030م.
�سمو  اأكــد  لقد     

ــــعــــهــــد،  ال ويل 
حــــفــــظــــه الـــــلـــــه، 

خــــــــــال اإطــــــــــاق 
ال�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة 

لا�ستثمار،  الوطنية 
مرحلة  تــبــداأ  اململكة  اأن 

تقوم  جــديــدة  ا�ستثمارية 
عدد  ـــادة  زي يف  جناحنا  على 

للم�ستثمرين  الــفــر�ــض  وجــــودة 
ن القطاع  ال�سعوديني والدوليني؛ لُنمكِّ

اخلا�ض، ونوفر له فر�سًا �سخمة. ول �سك اأن 
ال�ستثمار هو اأحد الو�سائل التي �ست�ساعدنا 
ـــة  عــلــى حتــقــيــق طــمــوحــات وتــطــلــعــات روؤي
وتنويع  تنمية  ذلــك  يف  مبا   ،2030 اململكة 
ــل وتــوطــني  ــق ــه، ون ــدامــت ــت ــس ــاد وا� القــتــ�ــس
وحت�سني  التحتية،  البنية  وتطوير  التقنية، 
جودة احلياة، وتوفري فر�ض العمل، و�سقل 
قدراتها،  وتعزيز  الب�سرية  ثرواتنا  مهارات 

لنرتك اإرثًا من الزدهار لأجيال الغد".
 فال�ستثمار- كما قال �سموه - ُي�سّكل عن�سرًا 
النمو  مــنــظــومــة  يف  ـــًا  وحمـــوري جــوهــريــًا 
مظلة  حتت  امل�ستدامة  والتنمية  القت�سادي 
�سخ  �سيتم  وبالتايل،   .2030 اململكة  روؤيــة 
يف  ريـــال  تريليون   12 تــفــوق  ا�ستثمارات 
القت�ساد املحلي حتى العام 2030م ، عاوة 
حوايل  ب�سخ  القت�ساد  �سيحظى  ذلك،  على 
ـــال اأخــــرى مــن الإنــفــاق  10 تــريــلــيــونــات ري
للدولة  العامة  امليزانية  خال  من  احلكومي 

خال الع�سر �سنوات القادمة، و5 تريليونات 
ريال اأخرى من الإنفاق ال�ستهاكي اخلا�ض 
لنف�ض الفرتة، لي�سكل اإجمايل هذا الإنفاق ما 
 2030 العام  حتى  ريال  تريليون   27 يقارب 

)اأي ما يعادل 7 تريليونات دولر(.

نمو قياسي
لا�ستثمار  الوطنية  ال�سرتاتيجية  وتهدف 
الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات  رفع �سايف  اإىل 
املبا�سر اإىل 388 مليار ريال �سنويًا، وزيادة 
 1.7 حــوايل  اإىل  لي�سل  املحلي  ال�ستثمار 
2030م.  عام  بحلول  �سنويًا  ريال  تريليون 
املتوقع  مــن  امل�ستهدفات،  هــذه  وبتحقيق 
املحلي  الناجت  اإىل  ال�ستثمار  ن�سبة  ارتفاع 
الإجمايل للمملكة من 22 % يف عام 2019م 

يف   %  30 اإىل 
2030م،  عـــام 
ــــذي  الأمــــــــر ال
ــهــم يف  ــ�ــس ــُي �ــس
القت�ساد  منــو 
الـــــ�ـــــســـــعـــــودي 
اأكرب  لي�سبح من 
على  اقت�سادًا   15

م�ستوى العامل.
 عـــلـــى �ــــســــوء هـــذه 
�ستدفع  املــ�ــســتــهــدفــات، 
هــــــذه ال�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة 
بال�ستثمار يف اململكة لاأمام 
من  اأ�سرع،  وخطى  اأعلى  بوترية 
خال حت�سني بيئة ال�ستثمار، وزيادة 
وتطوير  وح�سر  وتناف�سيتها،  جاذبيتها 
ــفــر�ــض ال�ــســتــثــمــاريــة وعــر�ــســهــا على  ال
احلوافز  مــن  حــزم  وتــوفــري  امل�ستثمرين، 
للم�سروعات ال�ستثمارية النوعية، وجذب 
اإىل  العاملية  لل�سركات  الإقليمية  املــقــرات 
ــًة اإىل دعـــم ا�ــســتــثــمــارات  ــاف اإ�ــس املــمــلــكــة، 
واأعمال ال�سركات الوطنية، لتعزيز مكانتها 

الدولية.
ال�ستثمار  اأكــد عليها وزيــر  الأهـــداف  هــذه   
ـــد الـــفـــالـــح، بــــــاأن اإطـــــاق  املـــهـــنـــد�ـــض خـــال
ال�سرتاتيجية املت�سمنة 40 مبادرة ملعاجلة 
اململكة،  ال�ستثمار يف  وحل حتديات م�سهد 
ويــهــدف  م�سبقا،  وم�سمما  مــدرو�ــســا  كـــان 
لو�سع اأر�ض �سلبة لا�ستثمار يف ال�سعودية 
، وتهدف اإىل تكرار جتارب دول مثل كوريا 
وحتقيق  ال�ستثمارات  جــذب  يف  وال�سني 

منو يفوق 10 % �سنويا.

مشروع النظام يتضمن إجراءات ميسرة ومعاملة متساوية 

 يف اإطار التحركات املهمة لتعزيز ال�ستثمارات، وعلى 
هام�ض الزيارة الر�سمية لوفد اململكة للوليات املتحدة 
املعلومات  الأمريكية برئا�سة وزير الت�سالت وتقنية 
للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
وقعت  ال�سواحه،  عامر  بن  عبدالله  املهند�ض  والتقنية 
املدينة عددًا من اتفاقيات التعاون مع اجلهات البحثية 
والأكادميية الأمريكية لإن�ساء مراكز متيز يف التقنيات 

النا�سئة والبتكار. 
والتقنية  البحثية  املــراكــز  مــع  ال�سراكة  هــذه  ومتثل   
املدينة  رئي�ض  عليها  اأكــد  كبرية،  اأهمية  عامليًا  الرائدة 
اإىل  تهدف  باأنها  الد�سوقي،  حممود  بن  منري  الدكتور 
اإقليمي للبحث والتطوير  تر�سيخ مكانة اململكة كمركز 
والبتكار، وحتقيق روؤية اململكة 2030 وفتح اأ�سواق 

جديدة.
من جانبها، اأفادت امل�سرف على مراكز التميز امل�سرتكة 
التميز  اأن برنامج مراكز  الدكتورة مرمي نوح  باملدينة 
ــتــعــاون مــع اجلــهــات  املــ�ــســرتكــة يعمل عــلــى تــعــزيــز ال
القطاعات  لتلبية حاجات  العاملية  البحثية والأكادميية 

الإ�سرتاتيجية احليوية يف اململكة.

 خال زيارته الر�سمية للمملكة املتحدة ، التقى الرئي�ض 
الــدكــتــور  والـــــدواء  لــلــغــذاء  الــعــامــة  للهيئة  التنفيذي 
للتجارة  الدولة  وزيــر  مع  اجل�سعي،  �سعد  بن  ه�سام 
وعدد  جاياواردينا  رانيل  املتحدة  اململكة  يف  الدولية 
حيث  الربيطانية،  لل�سركات  التنفيذيني  الروؤ�ساء  من 
التي  املــبــادرات  وحــزم  الت�سهيات  ا�ستعرا�ض  جــرى 
اأمــام  الإجــــراءات  وتب�سيط  لتي�سري  "الهيئة"  تقدمها 

امل�ستثمرين،  وذلك ان�سجاًما مع روؤية اململكة 2030.
واأكدت الهيئة على اأهمية جذب ال�ستثمارات يف قطاع 
الفكرية  امللكية  تعزيز حماية  الدوائية عرب  ال�سناعات 
م�ستوى  ورفــع  املبتكرة،  ال�سيدلنية  للم�ستح�سرات 
م�ستوى  وتعزيز  الت�سجيل،  اإجـــراءات  يف  ال�سفافية 
والعمل  الفكرية،  امللكية  حماية  اإجــــراءات  يف  الثقة 
تقوم  التي  املبتكرة  العاملية  ال�سركات  عدد  زيــادة  على 
بالت�سنيع الكامل للعديد من م�ستح�سراتها يف امل�سانع 
يف  ال�سركات  تلك  اأ�س�ستها  التي  امل�سانع  اأو  املحلية، 

اململكة.

مراكز متيز

تصنيع كامل

جدة - البالد
 توا�سل اململكة ترجمة م�ستهدفات ال�سرتاتيجية الوطنية لا�ستثمار، التي اأطلقها �سمو الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل 
العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء رئي�ض جمل�ض ال�سوؤون القت�سادية والتنمية، وذلك يف اأكتوبر املا�سي، كاأحد املمكنات الرئي�سة 

لتحقيق م�ستهدفات روؤية اململكة 2030. 
املحامني  اآراء  ا�ستطاع  بهدف  ال�ستثمار"،  نظام  "م�سروع  ال�ستثمار  وزارة  مع  للمحامني  ال�سعودية  الهيئة  ناق�ست  اأيــام،  وقبل   
واملمار�سني القانونيني واإبداء مرئياتهم ومقرتحاتهم، يف اإطار مراجعة الوزارة لاأحكام النظامية ذات العاقة وفق اأف�سل املمار�سات 

الدولية، لتحفيز ال�ستثمار املحلي والأجنبي، وزيادة الناجت املحلي والتنوع القت�سادي.

تحسين جودة الحياة 
وتوفير فرص العمل 

وازدهار لألجيال 

شراكات إستراتيجية 
وتوطين للتقنيات وفتح 

أسواق جديدة



آماال.. مقصد عالمي لليخوت الفاخرة

الحوثي يواصل الخروقات ويعرقل السالم

�آم����اال ك��وج��ه��ة مم��ي��زة لل�سياحة   ح���ول مت��ي��ز 
�لتنفيذي الأماال، جون  �لرئي�س  قال  �لفاخرة، 
ب��اغ��ان��و: "تعد �أم���اال �أح���د �مل�����س��اري��ع �ل��ر�ئ��دة 
دور�  تلعب  �لتي   2030 �ململكة  روؤي��ة  �سمن 
لتكون  �ل��ط��م��وح��ة  �مل��م��ل��ك��ة  �أه�����د�ف  يف  مهما 
�ل��وج��ه��ة �ل�����س��ي��اح��ي��ة �ل����ر�ئ����دة ع��ل��ى خ��ري��ط��ة 
�أم��اال  ت�سبح  �أن  متوقًعا  �لعاملية"،  �ل�سياحة 
�أن  مفيًد�  �ل��ف��اخ��رة،  لليخوت  دول��ي��ًا  مق�سدً� 
�لطبيعية  �مل�����س��اه��د  ج��م��ال  يعك�س  ت�سميمه 

�ملحيطة به وتر�ث �ملنطقة �لعربي �الأ�سيل.
مدير  يقول  �لت�سميمات؟  عن  م��اذ�  ولكن    
 " �إ�����س  ك���ي  "�إت�س  ���س��رك��ة  �ل��ت�����س��م��ي��م يف 
�أم����اال  ل���ن���ادي  �الأول  �مل���ع���م���اري  �مل��ه��ن��د���س 
�لبد�ية  منذ  "و�سعنا  ف��اور:  د�ن  لليخوت 
ه���دف���ًا و����س��ح��ًا ي��ق��وم ع��ل��ى ت�����س��ي��ي��د مبنى 
�إلهامه  وي�ستمد  �ملحيطة  �لبيئة  مع  يتناغم 
و�أمن���اط  �لطبيعة  �مل��ن��اظ��ر  م��ن  �لت�سميمي 
رغب  وقد  �ملحلية،  و�لثقافة  �لبحرية  �حلياة 
ف��ري��ق �ل��ت�����س��م��ي��م ب��ت��ق��دمي ت�����س��ور خمتلف 
ل��ن��ادي �ل��ي��خ��وت،  يعطي م��ف��ه��وم��ًا ع�����س��ري��ًا 
�لبحر  �لفخامة لع�ساق  ليكون مق�سدً� فائق 
�لذين يق�سدونه؛ بغر�س �لرتفيه �أو ممار�سة 

�الأن�سطة �لريا�سية �الحرت�فية".

إطالالت بحرية خالبة
ي��ت��األ��ف ن���ادي �ل��ي��خ��وت م��ن 4 ط��و�ب��ق ممتدة 
على م�ساحة 7،900 مرت مربع، ومن �ملتوقع 
�أن ي��وف��ر وج��ه��ة م��ري��ح��ة وج��ذ�ب��ة الأع�����س��ائ��ه؛ 
�أو  مل��ز�ول��ة �الأع��م��ال،  ���س��و�ء ك��ان��و� يق�سدونه 
�مل�����س��ارك��ة يف  �أو  �ل��رتف��ي��ه،  �أو  �ال���س��رتخ��اء، 
فعاليات �ليخوت، ومت ت�سميم مدخل �لنادي 
على �سكل قو�س ٌيظلل �ساحة و��سعة باإطاالت 
خ��اب��ة ع��ل��ى �ل��ب��ح��ر �الأح���م���ر. وت�����زد�ن ه��ذه 
�أر�سية  فوق  وعاك�س  مقبب  ب�سقف  �لف�سحة 
بديلة  ليلية  �سماء  يوفر  بالنجوم، مما  م�ساءة 

لل�سيوف عند �مل�ساء.
وي��ح��ت�����س��ن �حل���و����س �ل��ب��ح��ري �مل��م��ت��د على 
 120 ي�سم  م��ر���س��ى  ه��ك��ت��ار�ت   10 م�����س��اح��ة 
 130 �إىل  طولها  ي�سل  �لتي  لليخوت  ر�سيفًا 

�ليخوت  فعاليات  ال�ست�سافة  �مل�سمم  م���رتً� 
ويت�سمن  �ل���ق���و�رب،  و���س��ب��اق��ات  و�مل��ق��ي��م��ن، 
�أر�سفة ليخوت عماقة وحو�س للوقود �لعائم 

ور�سيف خدمات �ل�سيوف.
وت��ق��ّدم �أم����اال ث���اث وج��ه��ات خ��اب��ة وف��ري��دة 
مربعًا،  كيلومرتً�   4،155 م�ساحة  على  متتد 
وف��ري��دً�  ع��امل��ي��ًا  م��رك��زً�  ل��ت��وف��ر  ت�سميمها  مت 
�لتنمية  م��ف��ه��وم  ع��ل��ى  م��رت��ك��زً�  ل��ا���س��ت��ج��م��ام 
�مل�����س��ت��د�م��ة، وي�����س��ت��ه��دف �مل�����س��روع ب��اأك��م��ل��ه 
�الأق��ل من معايري  �الأدن��ى على  ��ستيفاء �حل��د 

�سهادة �لريادة يف �لطاقة وت�ساميم �لبيئة.
تربل  تطوير  م��ن  �الأوىل  �مل��رح��ل��ة  وجت���ري 
باي على قدم و�ساق ومن �ملقرر �أن تكتمل 
يف عام 2024، و�ستتكون من 8 منتجعات 
فندقية،  غرفة   1،300 عن  يزيد  ما  �ستوفر 

ووجهات  �ملطاعم  من  جمموعة  �إىل  �إ�سافة 
�لت�سوق و�ملر�فق �لرتفيهية �لفاخرة.

   لغة الريادة
�سعيد  على  متو��سًا  تقدمًا  �ملوقع  وي�سهد 
و�الأ����س���ول  �لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ومت��ك��ن  ت�سييد 
�لرئي�سة، وي�سم حاليًا �أكرث من 1000 عامل، 
ومنحت �سركة �أماال �أكرث من 250 عقدً� تزيد 
قيمتها عن 5 مليار�ت ريال، منها حو�يل مليار 
ريال يف �لربع �الأول من هذ� �لعام تز�منًا مع 

ت�ساعد وترية �لعمل �مليد�ين.
ومن �ملتوقع منح 1.2 مليار ريال �أخرى يف 
طرح  حاليًا  كما مت  �لعام،  من  �لثاين  �لربع 

طلب تقدمي �لعرو�س يف �ل�سوق ل�سر�كة بن 
بهدف  للمر�فق،  و�خل��ا���س  �لعام  �لقطاعن 
مبجال  لطموحاته  �مل�سروع  مو�كبة  �سمان 
�ملتجددة  بالطاقة  �أماال  �ال�ستد�مة. و�ستعمل 

دون �العتماد على حمطة �لكهرباء �لوطنية.
وت���ع���د �أم�������اال �ل����ي����وم ج�������زءً� �أ����س���ا����س���ي���ًا يف 
لتنويع   2030 �مل��م��ل��ك��ة  روؤي����ة  �إ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�الق��ت�����س��اد م��ن خ���ال مت��ك��ن �ل��ن��م��و �ل�سريع 
�أن توفر ما  �ل�سياحة، ومن �ملتوقع  يف قطاع 
يزيد عن 50 �ألف وظيفة جديدة مبا�سرة وغري 
باالإ�سافة  لل�سعودين،  وم�ستحدثة  مبا�سرة 
�إىل �سخ م��ا ي��زي��د ع��ن 3 م��ل��ي��ار�ت ري���ال يف 
�لناجت �ملحلي �الإجمايل للباد مبجرد ت�سغيلها 
ملفهوم  ومنجز  عملي  جت�سيد  يف  بالكامل، 

�لتميز و�لريادة �ل�سياحية.

تصميم فريد للنادي الجديد

مسؤول عسكري لـ                  : جهود المملكة توحد اليمنيين

البالد – حممد عمر 
�الأمم��ي��ة،  �ل��ه��دن��ة  تنفيذ  يف  �حل��وث��ي  ملي�سيا  مت��اط��ل 
و�ال�ستقر�ر  �ل�سام  يعرقل  ما  لها،  خرقها  وتو��سل 
يف  خ�سو�سًا  �مل��و�ط��ن��ن،  معاناة  وي��زي��د  �ليمن،  يف 
�إذ  وحتا�سرها؛  �مللي�سيا  عليها  ت�سيطر  �لتي  �ملناطق 
ترى �حلكومة �ليمنية �أن مر�وغة �حلوثين يف تنفيذ 
ما يخ�سهم وفق �لهدنة �الأممية ي�سع �ملجتمع �لدويل 
يعيق  ت�سمية من  �أمام م�سوؤوليتها يف  �ملتحدة  و�الأمم 

�ل�سام ويعمق معاناة �ليمنين �الإن�سانية.
و�سدد رئي�س �حلكومة �ليمنية معن عبد�مللك موؤخرً�، 
على �أهمية �لرتكيز على رفع �حل�سار �حلوثي �لغا�سم 
و�مل��ف��رو���س ع��ل��ى حم��اف��ظ��ة ت��ع��ز م��ن��ذ �أك���رث م��ن �سبع 
�سنو�ت، بعد تنفيذ �حلكومة كل ما عليها من �لتز�مات 
�تخاذ  �إىل  د�عيًا  �الأممية،  �لهدنة  مقت�سيات  مبوجب 
على  م�سددً�  �حلوثية،  �مليلي�سيا  �سد  ر�دع��ة  عقوبات 
�لنقا�سات  بت�ستيت  �حل��وث��ي  مليلي�سيا  �ل�سماح  ع��دم 
يف �ملباحثات كعادتها، و�لرتكيز على رفع ح�سارها 
�أي �سروط،  �ملفرو�س على تعز ب�سكل عاجل، ودون 
الف��ت��ًا �إىل �أه��م��ي��ة م��ع��اجل��ة �مل��ع�����س��ات �الأخ����رى �لتي 

تعانيها تعز؛ جر�ء �حل�سار �لذي يفر�سه �حلوثيون.
باملنطقة  �لقتال  مدر�سة  قائد  ق��ال  ذ�ت���ه،  �ل�سياق  يف 
�لع�سكرية �خلام�سة �لعميد عدنان �ل�سديق ل�"�لباد": 
قبل  من  �الأمم��ي��ة  بالهدنة  �الل��ت��ز�م  من  �لرغم  على  �إن��ه 
ملي�سيا  �أن  �إال  �ل�سرعية،  وحتالف  �ليمنية  �حلكومة 

تخرتقها  وظلت  بها،  ملتزمة  غري  �الإره��اب��ي��ة  �حلوثي 
�جلي�س  م��و�ق��ع  على  �لهجمات  مو��سلة  با�ستمر�ر 
وميدي.  وعب�س  حري�ن  مثل  �ملدنية  و�ملناطق  �ليمني 
و�أ�ساف: "�لكثري من �ملدنين ي�سابون ويتم �إ�سعافهم 

مر�بطة  ت���ز�ل  ال  وق��و�ت��ن��ا  �مل�ست�سفيات،  �إىل  ي��وم��ي��ًا 
وملتزمة بالهدنة ولكنها م�ستعدة الأي هجوم حوثي"، 
م�سيدً� يف �لوقت ذ�ته، باجلهود �ل�سعودية فى توحيد 
�لرئا�سي  �ل��ق��ي��ادة  جمل�س  وت�سكيل  �ليمنى  �ل��ب��ي��ت 

�أن جهود  مبا�سرة، م�سيفًا  ب�سورة  �لتفاهم  وحتقيق 
�أم��ل  �إع���ادة  ف��ى  �أ�سهمت  حيث  بثمن،  تقدر  ال  �ململكة 
�لتوحد لل�سعب �ليمني ملو�جهة خطر ميلي�سيا �حلوثي 
جمل�س  "ت�سكيل  وتابع:  �لدولة.  و��ستعادة  �الإرهابية 

�ليمني،  �لو�قع  على  �إيجابًا  ينعك�س  �لرئا�سي  قيادة 
فيها مناطق  �ملحافظات مبا  �أثره يف جميع  ر�أينا  وقد 

�سيطرة ملي�سيا �حلوثي".
و�سدد �لعميد �ل�سديق، على �أن �الأو�ساع �الأمنية يف 
م�ستويات �جلاهزية  �أعلى  فى  تعترب  �ملنطقة �خلام�سة 
�لقتالية من حيث �الأفر�د و�جلنود و�الإمكانيات وقادرة 
على �حلفاظ على ما مت �كت�سابه خال �لفرتة �الأخرية، 
هجوم  حماولة  الأي  جاهزة  �ملر�بطة  �لقو�ت  �أن  مبينًا 
�إىل  م�سريً�  �مللي�سيات �حلوثية،  قبل  من  ��ستفز�ز  �أو 
با�سرت�تيجية  منوطة  �خلام�سة  �لع�سكرية  �ملنطقة  �أن 
حم��وري��ن؛  حت��ري��ر  مبهمة  ومكلفة  خطتها  يف  معينة 
حجة  حمافظة  باجتاه  �سرقا  و�لثاين  �حلديدة،  �الأول 
وما بينهما، موؤكدً� �جلاهزية لتنفذ �أي �أو�مر لانطاق 

نحو ميناء �حلديدة وحتى مدينة حجة". 
�ملكونات  مع  �حلكومي  �لتن�سيق  �أوج��ه  يخ�س  وفيما 
�ملختلفة للمحافظة، قال: "لدينا �ل�سلطة �ملحلية ملحافظة 
حجة، وهناك مديريات حري�ن، وميدي، وعر�س تقوم 
بالتن�سيق �لكامل و�ل�سامل مع قو�تنا �ملر�بطة يف هذه 
من  باملقاتلن  �جلي�س  لرفد  باأبنائها  وت��دف��ع  �ملناطق 
و�أ���س��اف:  �الأمن".  وحفظ  �ملناطق  ه��ذه  حماية  �أج��ل 
مع  باالرتياح  ي�سعرون  �ملناطق  هذه  يف  "�ملو�طنون 
وجود قو�ت �ل�سرعية، بينما يقوم مركز �مللك �سلمان 
�ليمن  و�إع��م��ار  لتنمية  �ل�سعودي  و�لربنامج  لاإغاثة  

بجهود �إن�سانية جبارة ت�ساعد �ملو�طنن كثريً�".
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تبوك - �صعود اجلهني
يف مفاجاأة جديدة مل�صتقبل ال�صياحة يف اململكة، ك�صفت اأمال- الوجهة ال�صياحية املمتدة على طول ال�صاحل 

ال�صمايل الغربي- عن ت�صميمها الفريد لنادي اليخوت اجلديد يف "تريبل باي"، الذي يقع �صمن حممية الأمري 
حممد بن �صلمان الطبيعية، وهو م�صروع رائد ذو ت�صميم اآ�صر وميثل نقطة التقاء اأّخاذة بني الرب والبحر.
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جدة - البالد
فـــرا�ـــس بـــن غــ�ــســان املـــــدين، املــحــا�ــســر يف 
ــيــبــداأ  اجلـــامـــعـــة االلـــكـــرونـــيـــة، حـــيـــث �ــس
ـــة لــلــدكــتــوراه مـــن جــامــعــة الـــكـــاال -  درا�ـــس
مدريد  يف   University Of Alcala
"االت�سال  يف  تخ�س�س  اإ�سبانيا،  مملكة   -

واملعلومات والتقنية".
فرا�س كله تفاوؤل وطموح واإ�سرار؛ لتحقيق 

احللم ونيل �سهادة الدكتوراه.

مكة املكرمة- البالد
مدير  مكتب  مدير  الرميي،  حممد  طارق  احتفل 
ابنه  بزفاف  ال�سابق  مبكة  ال�سحية  ال�سوؤون 
الهند�سية  املــ�ــســاريــع  مــديــر  حمــمــد،  املــهــنــد�ــس 

على  ــة،  مبــك واالأطــــفــــال  الــــــوالدة  مب�ست�سفى 
ح�سن  االأعـــمـــال  رجـــل  ابــنــة  ب�ساير  الــدكــتــورة 
الطاهري يف اأحد ق�سور االأفراح مبكة، بح�سور 
واأخــوال  االأ�سرتني  واأ�ــســدقــاء  اأقـــارب  عــدد من 
العري�س اآل ال�سباغ، يف ليلة تبادل فيها اجلميع 
التهاين والتربيكات باملنا�سبة التي �ساركت فيها 
بهذه  �سعادته  عن  عرب  العري�س  العر�سة.  فرقة 
الليلة، وقال: اإن املودة جوهر احلياة الزوجية 
لبناء  اأن يوفقه وعرو�سه  الله،  ال�ساحلة، داعيًا 
اأ�سرتا العرو�سني قدمتا �سكرهما  حياة �سعيدة. 
الفرحة، وعربتا عن فرحتهما  لكل من �ساركهما 
يوفق  اأن  الــلــه،  �سائلني  املــبــاركــة،  الليلة  بهذه 
العرو�سني ملا يحب وير�سى، واأن يجمع بينهما 
واأن يدمي  ال�ساحلة،  الذرية  يف خري ويرزقهما 

عليهما الفرح وال�سرور.

المودة جوهر الحياة الزوجية الصالحة
أفراح الرميي والطاهري بزواج "محمد و بشاير".. العريس:

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

الدمام - حمود الزهراين
ــفــل عــبــدالــعــزيــز  احــت
بــــــن مــــقــــبــــا�ــــس بــن 
على  بزفافه،  �سعيد 
االأعمال  رجل  كرمية 

مو�سى  بــن  خ�سران 
بح�سور  مقبا�س،  بــن 

عــــدد مـــن الــ�ــســخــ�ــســيــات 
االأعــمــال  ورجـــال  االجتماعية 

ليلة  يف  واالأقـــــارب.  االأهـــل  مــن  ولفيف 
تبادل فيها اجلميع التهاين، واأديت فيها 

العر�سة التي اأحياها 
بن  حممد  ال�ساعر 
الزهراين،  تهامي 
والـــ�ـــســـاعـــر عــلــي 
بـــــــــن خـــمـــيـــ�ـــس 
الـــــبـــــيـــــ�ـــــســـــاين، 
ــد  ـــاعـــر خــال ـــس ـــ� وال
وال�ساعر  ال�سيخي، 
اأحــمــد الــدعــيــبــي، وفــرقــة 
ــــر بـــقـــيـــادة عــبــدالــرحــمــن  ــــزي ال

الغامدي.

جدة - البالد
واليزيدي،  القي�ساوي  اأ�سرتا  احتفلت 
بزواج املهند�س �سلطان ماهر القي�ساوي 
من ابنة اأحمد حممد اليزيدي، وذلك يف 
واالأهــل  االأقـــارب  بح�سور  جــدة،  مدينة 
فيها اجلميع  تبادل  ليلة  واالأ�سدقاء، يف 

التهاين والتربيكات باملنا�سبة.

فرحتهما  عن  العرو�سني  اأ�سرتا  وعربت 
املباركة،  الليلة  هــذه  يف  االأبــنــاء  بفرحة 
الــعــرو�ــســني؛  يــوفــق  اأن  الــلــه،  �ــســائــلــني 
�سكرهما  مــبــديــن  ويــر�ــســاه،  يــحــبــه  ملــا 
اأر�ــســل  اأو  ح�سر،  مــن  لكل  وامتنانهما 
املنا�سبة  بــهــذه  والــتــربيــكــات  الــتــهــاين 

الغالية.

ابن مقباس يحتفل بزواجه

مدير صحية المدينة يكرم الحربي

أسرة الفايدي تتلقى التهاني

آل القيشاوي واليزيدي يزفون سلطان

املدينة املنورة- حممد قا�سم
ال�سئون  عــام  مــديــر  كــرم 
الــــ�ــــســــحــــيــــة مبـــنـــطـــقـــة 
د.حممد  املــنــورة  املدينة 
اخلـــــــــــالوي، مـــوؤ�ـــســـ�ـــس 
املنورة،  املدينة  ه�ستاق 
ـــك  ــر احلــــربــــي، وذل ــس ــا� ي
بــرنــامــج  يف  ــاركــتــه  ملــ�ــس
ــواعــد الــ�ــســحــة خــالل  ــس �
�ـــســـهـــر رمــــ�ــــســــان لـــعـــام 

1443هـ.
هذا  على  احلربي  و�سكر 
حافزًا  واعتربه  التكرمي، 
العطاء  مــن  املــزيــد  لــبــذل 
املليك  ثم  الدين  وخلدمة 

والوطن.

تبوك - �سعود اجلهني
ــهــاين  ــت ـــدي ال ـــاي ـــف ــــرة ال ــقــت اأ�ــــس ــل ت
ح�سول  مبــنــا�ــســبــة  والـــتـــربيـــكـــات؛ 
عطاالله  اأريــــج  الــدكــتــوره  ابــنــتــهــم 
ــوراه  ــت ــدك الـــفـــايـــدي، عــلــى درجــــة ال
وت�سميم  االآيل  احلا�سب  علوم  يف 
البلوك  تقنية  با�ستخدام  ال�سبكات 
جامعة  مــن  الــذكــيــة  املـــدن  يف  ت�سني 

كولورادو.
وكانت "الفايدي" مبتعثة من جامعة 
منت�سرة  اأوراق   9 ولــديــهــا  تــبــوك، 
اأمـــريـــكـــا  يف  مـــــوؤمتـــــرات  عـــــدة  يف 
ن�ساء  جمعية  يف  وع�سوة  وكــنــدا، 
جلامعة  الــ�ــســايــرب�ــســيــكــيــورتــي  يف 
كولورادو، وع�سو يف تقييم االأوراق 
 PC in IEEE ملوؤمترات  املقدمة 

لل�سيكيورتي واخل�سو�سية.

�أخبارهم

الـــنـــيـــفـــاوي،  حمـــمـــد  ززق 
مـــن مــنــ�ــســوبــي احلــر�ــس 
الـــــوطـــــنـــــي بـــالـــقـــطـــاع 

العب  جنل  الغربي، 
نـــــادي الـــوحـــدة 

واملــــنــــتــــخــــب 
ــــــابــــــقــــــا  �ــــــس

الـــــكـــــابـــــن 
اأحـــــــــــمـــــــــــد 
الـــنـــيـــفـــاوي 
-رحمه الله، 
مبــــــولــــــودة 
ــــمــــاهــــا  اأ�ــــس

"حال".

النيفاوي يرزق بـ "حال"

يتلقى املمثل وائل احلربي، 
ــهــاين والــتــربيــكــات  ــت ال
من االأهــل واالأ�ــســدقــاء، 
مولوده،  قدوم  مبنا�سبة 
على  وحرمه  اتفق  الــذي 

تيمًنا  "�سامي"  ت�سميته 
با�سم عمه.

فواز حممد الغيثي، من من�سوبي �سحة املدينة 
وحيوية،  ن�ساط  بكل  عمله  ميار�س  املــنــورة، 
لوعكه  تعر�سه  رغـــم 

�سحية.
حماط  حممد  اأبـــو 
بــــــاالأ�ــــــســــــدقــــــاء 
واملــحــبــني، الــذيــن 
ــــون لــه  ــــدع ي
ـــاء  ـــف ـــس ـــ� ـــال ب

العاجل.

واأ�ــســاءت  دوت  التي  الربيئة  ال�سرخة  اأبهجت 
احلمدان،  عبدالعزيز  بن  علي  املهند�س  مبنزل 
ونرثت الفرح وال�سرور؛ حيث رزق بابنته البكر، 
"اجلوهرة"،  ت�سميتها  على  وحرمه  اتفق  التي 
ــكــات اأجــــدادهــــا، وذويــهــا  و�ــســط تــهــاين وتــربي

وفهد  احلــمــدان  عبدالعزيز 
والدتها  وخــال  النقيدان 

ــــــوي،  فــــهــــد االإحــــــي
ـــر فـــــرع هــيــئــة  ـــدي م

ــــ�ــــســــحــــفــــيــــني  ال
الــ�ــســعــوديــني 

مبكة املكرمة.

"سامي" ينور منزل وائل

وعكة صحية للغيثي

اجلوهرة تبهج احلمدان والنقيدان

عمر يحتفي بليلة العمر
الدمام- حمود الزهراين

من  بزواجه  الزهراين،  عثمان  بن  طالب  بن  عمر  احتفل 
يف  وذلــك  الــزهــراين،  ح�سني  بن  جمعان  بن  علي  كرمية 
االأهــل  مــن  لفيف  ح�سور  و�سط  بــجــدة،  القاعات  اإحـــدى 
ال�سخ�سيات  من  وعدد  والزمالء،  واالأ�سدقاء  ــارب  واالأق

االجتماعية.
ومتنى العري�س عمر يف هذه الليلة املباركة، اأن يوفقه الله 
تعاىل ، وعرو�سه حلياة زوجية �سعيدة، ويرزقهما الذرية 

ال�ساحلة.

الغامدي يحتفل بتفوق" 
مهند وعبدهللا"

أسرة الكعبي تحتفي بـ "جابر"
جدة - البالد

جابر  االإعالمي"  ابنها  بح�سول  الكعبي،  اأ�ــســرة  احتفلت 
من  االإعـــالم  تخ�س�س  يف  املاج�ستري  درجــة  على  الكعبي"  

جامعة اأم القرى، بتقدير )ممتاز(.
حــ�ــســر احلــفــل نــخــبــة مــن االإعــالمــيــني واملــثــقــفــني، وزمـــالء 

واأ�سدقاء املحتفى به.
ابنه  �سعادته بح�سول  الكعبي عن  والد جابر  اأعرب  بدوره، 
والنجاح،  التوفيق  دوام  له  متمنيا  املاج�ستري،  درجــة  على 
مطالبا اإياه يف الوقت ذاته مبوا�سلة الدرا�سة للح�سول على 

درجة الدكتوراه.

جدة - البالد
تلقى ال�سيخ اأحمد الغامدي اإمام وخطيب م�سجد املدينة بجدة. 
الثاين على  املركز  التهاين مبنا�سبة ح�سول جنله مهند على 
لطب  االأمريكية  لالأكادميية  عاملي  موؤمتر  يف  العامل  م�ستوى 
وجتميل االأ�سنان يف اأمريكا، وتفوق جنله الثاين عبدالله يف 

املوؤمتر العاملي لالخراع.
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جدة- البالد
مع  تعاقده  ال�سلة  كــرة  احتـــاد  اأنــهــى 
مدرب املنتخب الأول، علي ال�سنحاين 
�سنوات   5 ق�سى  اأن  بعد  بالرتا�سي، 
مدربا للمنتخب، حقق خاللها البطولة 
ــعــربــيــة وتـــاأهـــل اإىل  اخلــلــيــجــيــة وال
كاأ�س  وت�سفيات  اآ�سيا  كاأ�س  نهائيات 

العامل.

ال�سلة غ�سان  كرة  رئي�س احتاد  وقدم 
للمدرب  وتقديره  �سكره  طا�سكندي 
خالل  قدمه  مــا  على  ال�سنحاين  علي 
املنتخب  حقق  التي  ال�سابقة،  الفرتة 
من  عـــــددا  فــيــهــا  الأول  الــ�ــســعــودي 
الإجنازات متثلت يف �سعود ت�سنيف 
ت�سنيف  �سلم  يف  مرتبة   50 املنتخب 

املنتخبات عامليا.

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

"السلة" ينهي التعاقد مع السنحاني

كالم كورة

األسطورة تصنع نفسها
حممد العمري

يكون  قد  بنزمية، وعبدالرزاق حمدالله؟  الفرق بني كرمي  ماهو 
والثبات  الــلــعــب،  كموقع  الــفــروقــات  ومــتــعــدد  �سهاًل  اجلـــواب 
والإجنازات وال�سخ�سية وغريها من الأمور، ولكن الفرق الأهم 
فيها  مر  كم�سرية  باإجنازاته  كاأ�سطورة  نف�سه  �سنع  الأول  اأن 
بالكثري من التحطيم الإعالمي، والآخر قاد ممجدوه ال�سابقون 
حربًا �سرو�سًا �سده. كرمي بنزمية يف فرتات �سابقة ل اأتذكر اأن 
هناك لعبًا يف الأندية اخلم�سة، اأو الع�سرة الكربى يف العامل مر 
بالتحطيم املعنوي، والرت�سد )ال�ستق�ساد( من قبل اجلماهري، 
والإعالم على حد �سواء، بطريقة قبيحة، فمع كل هفوة اأو خطاأ، 
اأو فر�سة �سائعة كانت اجلماهري تطالب باإبعاده ، وحتى عندما 
بداأ العقالء باإظهار دوره التكتيكي، كان الإعالم يتهكم عليه، واأنه 
ظل للدون كر�ستيانو، ويقلل من ذلك الدور، وين�سب له امل�سانق، 
ولكن )البنز( �سرب وثابر واأ�سبح ظاهرًا يف وجود كر�ستيانو، 
الآخــر  بعد  مو�سما  تاألقه  ليزداد  رحيله  بعد  من  الريال  وحمل 
لدرجة اأننا اأ�سبحنا نرى اأنه من الظلم عدم ا�ستدعائه للمنتخب 
الفرن�سي، واأن عدم فوزه بالكرة الذهبية هو كارثة من الكوارث، 
ما  بكل  اأجرب اجلميع على حمبته والإعجاب وال�ستمتاع  حيث 
يقوم به داخل وخارج امللعب لي�سنع اأ�سطورته بنف�سه، ولعبه، 
اأنه لعب  اأمر من املوؤكد  اأن ل نن�سى دعم الإدارة له، وهو  ولبد 

دورًا يف دفعه على التاألق وعدم ال�ست�سالم.
ولكنه  ممتاز،  لعــب  حمدالله  عــبــدالــرزاق  الآخـــر،  اجلانب  يف 
الأ�ساطري يف  قمم  اأعايل  اإىل  رفعه  ويف خالل مو�سم واحد مت 
الدينية،  اأعماله  من قبل الإعالم واجلمهور لي�سل الأمر لتلميع 
بينه  اأعــمــال  اأنــهــا  مــن  بالرغم  بها،  يقوم  ــذي  ال الوحيد  وكــاأنــه 
بهذه  اإعالميًا  ُت�ستغل  اأن  �سبحانه وتعاىل، ول يجب  الله  وبني 
مع  اأو  النادي،  مع  �سواء  الإ�سارات  جميع  متجاهلني  الطريقة، 
املنتخب ومع اأول هزة ف�سلت هذه العالقة التي  بينه وممجديه 
عــلــى جــمــيــع الأ�ــســعــدة بــطــريــقــة بــ�ــســعــة، وحتــــول جــمــيــع من 
�سنعوا الوح�س )جمازيًا( اإىل حماربني لتدمريه، وت�سويه كل 
الو�سوف اجلميلة والروحانية التي �سنعوها، ورمبا قد يكون 
احلق يف �سفهم، ورمبا يكون يف �سفه، ولكن من املفروغ منه 

اأنهم انقلبوا عليه.
خال�سة القول.. اإن اجلماهري والإعالم، لبد من األ ت�سنع من 

لعب، ما يجب عليه اأن ي�سنعه بنف�سه.

 MohammedAAmri@

@MohammedAAmri

في إطار اإلعداد لمونديال قطر 2022

في الجولة الـ 28 من دوري المحترفين

رينارد يعلن قائمة األخضر لمعسكر إسبانيا

النصر يتحكم بمصير األهلي.. والشباب في ضيافة الرائد

جدة – هالل �سلمان
 28 الـــ  اجلــولــة  وال�سبت  اجلمعة  تنطلق 
�سلمان  بــن  حممد  الأمـــري  كــاأ�ــس  دوري  مــن 
يحل  اجلمعة  مــبــاراتــي  ففي  للمحرتفني، 
الباطن �سيفا على احلزم، ويواجه ال�سباب 
الرائد، اأما يوم ال�سبت فيلتقي فيه الفي�سلي 
نظريه  الن�سر  ي�ست�سيف  ثم  التــفــاق،  مع 

الأهلي.

الن�سر VS الأهلي
كال�سيكو مثري وحا�سم مل�سري الأهلي على اأر�س 
يزال  ل  الــذي  نقطة   54 بر�سيد  الثالث  الن�سر 
والفائز  اللقب،  على  املناف�سة  يف  حظوظا  ميلك 
وال�سباب  الفيحاء  على  مــبــاريــات   3 اآخـــر  يف 

العا�سر  املركز  نقطة يف  فيما ميلك 30  والرائد، 
وابتعد عن الفوز يف اآخر 3 جولت حيث خ�سر 
اأمام الهالل ثم تعادل مع الباطن واأبها، ول جمال 
منطقة  عــن  لالبتعاد  بالنقاط  للتفريط  اأمــامــه 
من  نقاط   7 الأهــلــي  يحتاج  وح�سابيا  اخلــطــر، 

اجلولت املتبقية حل�سم بقائه.

الرائد VS ال�سباب 
خرج ال�سباب نهائيا من دائرة املناف�سة على اللقب 
حيث ميلك 50 نقطة يف املركز الرابع، لكن باإمكانه 
حال  يف  الــو�ــســافــة  اإىل  و�ــســول  مــركــزه  حت�سني 
خدمته النتائج، اأما الرائد الـ 12 يف الرتتيب بـ 30 
نقطة فال يزال يواجه خطر الهبوط لذا فاإنه ي�سعى  

لتحقيق فوز غاب عنه يف اآخر 4 جولت.

الفي�سلي VS التفاق
يقع الفريقان يف دائرة اخلطر فالفي�سلي 
ميلك 29 نقطة يف املركز الـ 14، ويتفوق 
عليه التفاق بنقطة وحيدة يف املركز الـ 
11، و�سيكون ال�سراع على اأ�سده بينهما 

.

احلزم VS الباطن
الهابطني  اأول  احلـــزم  يجمع  ــقــاع  ال ــراع  �ــس
�سغوط،  دون  من  �سيلعب  الــذي   17 بر�سيد 
لــه حيث ميلك 26  اأقـــرب املــرافــقــني  والــبــاطــن 
اأمامه  الأخــري، ول جمال  قبل  املركز  نقطة يف 
دوري  يف  بالبقاء  اآماله  لإنعا�س  الفوز  �سوى 

الأ�سواء.

جدة - البالد
"اإيريف  اأعلن املدير الفني للمنتخب الوطني 
يف  امل�ساركة  الأخــ�ــســر  قائمة  عــن  رينارد" 
�ــســيــقــام مدينة  الــــذي  الإعـــــــدادي  املــعــ�ــســكــر 
من  الفرتة من 31  الإ�سبانية خالل  األيكانتي 
وذلك  يونيو،  �سهر  من   9 وحتى  مايو  �سهر 
�سمن املرحلة الأوىل من الربنامج الإعدادي 
�سهر  يف  تنطلق  التي   2022 الــعــامل  لكاأ�س 

نوفمرب املقبل.
الأوىل  املرحلة  خــالل  الأخ�سر  و�سيخو�س 
منتخب  ــــام  اأم الأوىل  وديـــتـــني،  مــبــاراتــني 
و�ستكون  املــقــبــل،  يــونــيــو   5 يف  كولومبيا 
 9 يف  فنزويال  منتخب  اأمــام  الثانية  الودية 
يونيو، و�ستلعب كال املباراتني الوديتني على 

ملعب "نويفا كوندومينا" مبدينة مور�سيا.
ــارد  ــن ــتــدعــى املـــديـــر الــفــنــي اإيـــــريف ري وا�ــس
اأ�سماوؤهم  باملع�سكر،  لاللتحاق  لعًبا   )26(
فــواز  العوي�س،  حممد  الــتــايل:  النحو  على 

ــيــامــي، اأمــــني الــبــخــاري،  الـــقـــرين، حمــمــد ال
عــبــدالإلــه  البليهي،  علي  الــ�ــســهــراين،  يا�سر 
التمبكتي،  ح�سان  ال�سحفي،  زيــاد  العمري، 
الغنام،  علي لجامي، حممد الربيك، �سلطان 
�سلمان الفرج، عبدالله عطيف، علي احل�سن، 
�سامي النجعي، حممد كنو، نا�سر الدو�سري، 
�سامل الدو�سري، خالد الغنام، هتان باهربي، 
البي�سي،  عبدالعزيز  غــريــب،  عبدالرحمن 
عبدالرحمن العبود، فرا�س الربيكان، عبدالله 

احلمدان.
الثالثاء  يــوم  م�ساء  "الأخ�سر"  و�سيغادر 
بعد  الإ�سبانية،  األيكانتي  مدينة  اإىل  املقبل 
العا�سمة  يف  الأخــ�ــســر  لعــبــو  يجتمع  اأن 

"الريا�س".
يف  �سيلعب  الوطني  املنتخب  اأن  اإىل  ي�سار 
اإىل جانب  العامل  كاأ�س  الثالثة يف  املجموعة 

منتخبات الأرجنتني واملك�سيك وبولندا.

 إثارة مرتقبة في ختام دوري " يلو" 

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

 " دوري  ــى  عــل ــار  ــت ــ�ــس ال ــدل  ــ�ــس ي  
اجلولة  تلعب  حيث  ال�سبت،  يلو" 
توقيت  يف  واحلــا�ــســمــة  الأخــــرية 

واحد.
فـــريـــق اخلــلــيــج يحل  املــتــ�ــســدر 
للفوز  اخلــلــيــج  �سيفا، ويحتاج 
ر�سمي،  ب�سكل  �ــســعــوده  لإعــــالن 
والتتويج بطال لدوري يلو للدرجة 

الأوىل. 
ويـــلـــعـــب الـــعـــدالـــة مــــع مــ�ــســيــفــه 
فــريــق جـــدة عــلــى املــلــعــب الــرديــف 
بـــاجلـــوهـــرة. هــــذه املــــبــــاراة تهم 
الفريقني. العدالة يبحث عن الفوز 
يف  الأول  املــركــز  خطف  لل�سعود 
يحتاج  وجــدة  اخلليج،  تعرث  حال 
ا  واأي�سً البقاء،  ل�سمان  الفوز  اإىل 
ال�سعلة  لــقــاء  على  احلـــال  ينطبق 
فكالهما  و�سيفه هجر يف اخلرج، 

يحتاج حل�سد نقاط املباراة، لتاأمني 
البقاء لل�سعلة، وال�سعود املبا�سر لهجر.

الوحدة"الرابع"  يواجه  املكرمة،  مكة  ويف 
فريق الدرعية الهابط لدوري الثانية، وياأمل 
الوحدة يف تعرث �سابقيه من اأجل ال�سعود . 

ويحل اجلبلني الذي يبحث عن اأمل ال�سعود 
طوق  عن  الباحث  ال�ساحل  فريق  على  �سيفًا 
جناة من الهبوط بالدمام. فيما يحتاج فريق 
الهابط  النه�سة  فــريــق  عــلــى  لــلــفــوز  اجلــيــل 
لتاأمني بقائه. ويلتقي اخللود  الثانية  لدوري 

للفوز  يحتاج  والعني  الكوكب،  فريق  ب�سيفه 
وي�ست�سيف  القاد�سية،  مــع  املــهــم  لقائه  يف 
فــريــق اأحــــد نــظــريه الأخـــــــدود، ويف خــتــام 
مناف�سه  العروبة  يواجه  اجلــولــة،  مباريات 

بي�سة.

 الفيصلي يستقبل االتفاق.. والباطن يسعى لنقاط الحزم
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في نهائي دوري أبطال أوروبا بباريس..

خبرة لاير مدريد تصطدم 
بعنفوان ليفربول

مدريد  ريــال  فريقي  بــن  ال�سبت،  م�ساء  اأوروبــــا  اأبــطــال  دوري  نهائي  يجمع 
وليفربول على ا�ستاد "دو فران�س" يف العا�سمة الفرن�سية باري�س.

بعد التتويج بالدوري الإ�سباين، ياأمل ريال مدريد بتحقيق الثنائية، و�سم دوري 
الأبطال اإىل لقب الليغا، اأما ليفربول الذي كان يحلم برباعية تاريخية، في�سعى 
�سيتي  مان�س�سرت  مل�سلحة  )الربميريليغ(  لقب  فقد  اأن  بعد  ثالثية  لتحقيق  الآن 

بفارق نقطة وحيدة، و�سبق له اجلمع بن كاأ�سي اإجنلرتا والرابطة املحرتفة.
عودات   3 حقق  اأن  بعد  وذلك  بالغة؛  ب�سعوبة  النهائي  اإىل  مدريد  ريال  و�سل 
"رميونتادا" متتالية، اأمام باري�س �سان جرمان يف ثمن النهائي، ثم اأمام ت�سل�سي 

يف ربع النهائي، واأخريا اأمام مان�س�سرت �سيتي يف ن�سف النهائي.

ثمن  يف  ميالن  اإنــرت  على  فــاز  حيث  �سعوبة؛  اأقــل  م�سواره  فكان  ليفربول  اأمــا 
النهائي، وعلى بنفيكا يف ربع النهائي، وعلى فياريال يف ن�سف النهائي.

واأ�سند الحتاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( اإدارة املباراة النهائية اإىل احلكم 
الفرن�سي كليمون توربان.

اأن�سيلوتي، اإىل تعزيز رقمه  وي�سعى ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطايل كارلو 
القيا�سي كاأكرث من توج بلقب البطولة الأغلى والأقوى يف اأوروبا؛ حيث �سبق له 
اأن توج بالكاأ�س ذات الأذنن الكبريتن 13 مرة اأعوام )1957-1956-1955-

.)2018-2017-2016-2014-2002-2000-1998-1966-1960-1958
 اأما ليفربول الذي يقوده الأملاين يورغن كلوب، فيحلم بالتتويج باللقب ال�سابع 

الفرق فوزا بالبطولة، بعد  اأكرث  يف تاريخه ومعادلة رقم ميالن الإيطايل ثاين 
-2005-1984-1981-1978-1977( اأعوام  مرات   6 ذلك  )الريدز(  حقق  اأن 

.)2019
وهذه هي املرة الثالثة، التي يلتقي فيها الفريقان يف نهائي الـ )ت�سامبيونزليغ(، 
حيث تواجها لأول مرة يف نهائي 1981 يف باري�س، ويومها فاز )الريدز( على 
املونديال  وقبل   2018 عام  فكان  الثاين  النهائي  اأما  وحيد،  بهدف  )املريينغي( 
الأخري يف رو�سيا باأيام، ويومها كان ليفربول مر�سحا للفوز حتى خروج جنمه 
امل�سري حممد �سالح م�سابا بعد تدخل عنيف من قائد الريال ال�سابق �سريخيو 

رامو�س، ليفوز الفريق امللكي بنتيجة )1-3(.

جدة – هالل �سلمان

مواطن القوة صالح يطمح للثأر

اأثارت ت�سريحات حممد �سالح جدل كبريا بعد اأن قال: اإنه يطمح لت�سديد ح�ساب قدمي 
مع الفريق امللكي، يف اإ�سارة اإىل خروجه م�سابا يف النهائي الأخري الذي جمع الفريقن.

واأكد النجم امل�سري اأنه يحرتم ريال مدريد- الفريق الأقوى يف تاريخ دوري 
الأبطال، واأنه مل يق�سد اأبدا التقليل من �ساأنه اأو الإ�ساءة اإليه، م�سريا اإىل 

اأن مواجهته ت�سكل حتديا خا�سا بالن�سبة له؛ ب�سبب ما حدث يف النهائي 
الأخري الذي جمعهما.

هداف  �سالح  بن  اآخــر  نــوع  من  مباراة  العربية  اجلماهري  وترتقب 
الــكــوري  مــع  منا�سفة  ــيــزي  الإجنــل ــــدوري  ال

�سون، والنجم ذي الأ�سول اجلزائرية 
كــــرمي بــنــزميــة هــــداف الــــدوري 

الإ�سباين.

الـــريـــال عــلــى جنــومــيــة بنزمية  يــعــول 
ــق، وخـــربة  ــري ــف ـــــرز يف ال الـــالعـــب الأب
ــيــقــار  خــــط الـــو�ـــســـط بـــتـــواجـــد املــو�ــس
الإيقاع  و�سابط  مودريت�س،  الكرواتي 
ـــس، كــمــا ل ميــكــن اإغــفــال  ـــرو� تــــوين ك
الربازيلي  للثنائي  الهجومية  الأدوار 
ـــو،  ـــغ ورودري جــونــيــور  فيني�سيو�س 
البلجيكي  للحار�س  الكبرية  والــرباعــة 
كورتوا، لكن هناك �سعف يف خط الدفاع 

الذي يعترب اأ�سعف خطوط الفريق.
على  كــلــوب  يــعــتــمــد  املـــقـــابـــل،  ويف 
ومعهما  ومــانــيــه،  �ــســالح  النجمن 
متى  الــفــارق  �سنع  على  قــادر  ثالثي 

مــا مــنــح الــفــر�ــســة، واملـــكـــون من 
والكولومبي  جوتا  الربتغايل 
ـــي  ـــل ـــربازي لـــويـــ�ـــس ديــــــاز وال
يربز  الــدفــاع  ويف  فريمينيو، 

تفوق  مــع  دايـــك  فــان  ال�سخرة 

الظهريين يف �سناعة الفر�س، وقد يكون 
خ�سو�سا  ال�سعف  نقطة  الو�سط  خط 
يف ظل غياب متوقع للربازيلي فابينيو 
والإ�ــــســــبــــاين تــيــاغــو 

األكانتارا.

ليفربول..لاير مدريد..

- دور المجموعات: تصدر ليفربول المجموعة الثانية متفوقا بـ 11 نقطة على أتلتيكو مدريد.- دور المجموعات:  تصدر لاير مدريد المجموعة الرابعة متفوقا بـ 5 نقاط على إنتر ميالن.

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

- دور الـ 16: فاز على إنتر ميالن )2-0( وخسر أمامه )0-1(.- دور الـ 16: خسر أمام باريس سان جرمان )0-1( ثم فاز عليه )1-3(.

- دور الـ 4: فاز على فيالاير )2-0( وكرر فوزه إيابا )3-2(.- دور الـ 4: خسر أمام مانشستر سيتي )3-4( ثم فاز عليه )3-1( بعد وقت إضافي.

مشوار الفريقين نحو النهائي



جدة - خالد بن مر�ضاح
عرو�ضه  ت�س" ملوا�ضلة  "عائلة  م�ضرحية  عمل  فريق  ي�ضتعد 
بال�ضعودية خالل مو�ضم جدة، بعد جناح عر�س امل�ضرحية يف 

مو�ضم الريا�س.
ويبداأ عر�س امل�ضرحية يف الأول من �ضهر يونيو القادم، 
وهي من بطولة م�ضطفى خاطر، وبيومي فوؤاد، واأو�س 
اأو�س، وحممد �ضالم، و�ضيماء �ضيف، و�ضليمان عيد، 
وم�ضطفى البنا، ودانا حلبى، وامل�ضرحية من تاأليف 
اأحمد عبد الوهاب، وكرمي �ضامى، واإخراج اأوتاكا. 
الأب  م��ن  م��ك��ون��ة  ع��ائ��ل��ة  امل�ضرحية  وت��ت��ن��اول 

بيومى فوؤاد، ولديه ثالثة اأبناء، وهم م�ضطفى خاطر، و�ضيماء 
�ضيف، واأو�س اأو�س، حيث ميتلك الأب م�ضنعا للمياه الغازية، 
ب�ضبب  بالتفكك،  مهددة  العائلة  تلك  اأن  جند  العر�س  وخ��الل 
مليئة  �ضاخرة  م��واق��ف  امل�ضرحية  وتت�ضمن  الأب،  ت�ضرفات 
الذي  الرثي  "الأب"  �ضخ�ضية  بني  ما  جتمع  املوقف  بكوميديا 
حلول  لبتكار  حماولتهم  يف  واأبنائه  الإف��ال���س،  خطر  يواجه 

عملية تنقذهم من هذا اخلطر. 
عر�ضها  ان��ط��الق  منذ  ك��ب��ًرا  جن��اًح��ا  امل�ضرحية  حققت  وق��د 
جميع  من  جماهرًيا  اإقباًل  و�ضهدت  املا�ضي،  الريا�س  مبو�ضم 

الأعمار.

عرض مسرحية "عائلة تس" بموسم جدة

العسل لعالج يرقان الرضع 
يضر باألطفال

الريا�ض - البالد
ال�ضحي  ال���ري���ا����س  جت��م��ع  اأك����د 
اأو  ال��ر���ض��ع ع�����ض��اًل  اأن م��ن��ح  ال��ث��اين، 
اع��ت��اد  ك��م��ا  ال���رق���ان-  لتخفيف  ���ض��ك��ًرا 
خالل  ب�ضحتهم  ي�ضر  ذل��ك،  على  البع�س- 

العام الأول.
لب�ضرة  تلوث  عبارة عن  الر�ضع  يرقان  اإن  وقال: 
وعني املولود اجلديد اإىل الأ�ضفر؛ كون دمه يحتوي على 

ويحدث  احلمراء،  الدم  خلاليا  الأ�ضفر  ال�ضباغ  من  فائ�س 
عادة ملن يولدون يف الأ�ضبوع ال� 38، م�ضرًا اإىل اأن اأعرا�ضه 
تتمثل يف ا�ضفرار اجللد، وا�ضفرار بيا�س العينني، والبكاء 

ب�ضوت عال، واخلمول، وال�ضعوبة يف التغذية.
واأ�ضار التجمع ال�ضحي اإىل اأن الوقاية من يرقان الر�ضع 
التحاليل  مبواعيد  واللتزام  الطبيعية،  بالر�ضاعة  تكون 
الطبية بعد الولدة، ومراقبة الطفل بعناية، خا�ضة اأول يف 

5 اأيام بعد الولدة.
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باري�ض - البالد
بن�ضبة  املايل  ال�ضرتداد  حوافز  برنامج  الأف��الم،  هيئة  اأطلقت 
الإنتاج  لدعم  للحوافز  املوؤهلة  امل�ضاريف  من   %40 حتى  ت�ضل 
ال�ضينمائي، الذي �ضيجعل اململكة واحدة من اأهم الدول اجلاذبة 
لت�ضوير الأفالم العاملية، ويعزز من مكانتها كمركز عاملي لالإنتاج، 
املحليني  ال�ضينما  ملنتجي  كبرًا  دعًما  يوفر  الربنامج  اأن  مبينة 
والإقليميني والدوليني لت�ضوير اأعمالهم داخل اململكة، مبا ي�ضمن 
على  التناف�ضية  قدرته  وزي��ادة  ال�ضينمائي،  الإن��ت��اج  قطاع  منو 

ال�ضاحة الدولية، وتنمية القت�ضاد الإبداعي باململكة.
ال�ضعودية  ال�ضينمائي  الإن���ت���اج  ���ض��رك��ات  ال��ه��ي��ئ��ة  ودع���ت 
اململكة،  يف  كّليًا  اأو  جزئيًا  للت�ضوير  تخطط  التي  والدولية، 
املوقع  عرب  النقدية  احلوافز  على  للح�ضول  بطلب  التقدم  اإىل 
حوافز  من  لال�ضتفادة  وذلك   ،www.film.sa الإلكرتوين 
ال�ضرتداد املايل بن�ضبة ت�ضل حتى 40% من امل�ضاريف املوؤهلة 
مع  العمل  ت�ضمل  الدعم  ل�ضتحقاق  معاير  ووف��ق  للحوافز، 
والثقافية  املعامل اجلغرافية  واإبراز  املحلية،  واملواهب  الطاقم 

يف اململكة.
واأكد الرئي�س التنفيذي لهيئة الأفالم املهند�س عبد الله اآل 
مع  كبر  بت�ضارع  ينمو  ال�ضعودي  الأف��الم  قطاع  اأن  عياف، 
الكفاءات املحلية  ا�ضتمرارنا يف ال�ضتثمار يف رفع مهارات 
التحتية واللوائح والأنظمة ل�ضمان قدرتنا  البنية  وتطوير 
على  احلوافز  برنامج  و�ضي�ضاعد  الأعمال.  جميع  دعم  على 
ومنو  العاملية،  اخل��ربات  وج��ذب  املحلية،  الكفاءات  متكني 

قطاع الأفالم.

املدينة املنورة - البالد
نظم فرع هيئة الهالل الأحمر ال�ضعودي مبنطقة املدينة املنورة، 
"�ضفراء  برنامج  �ضمن  للمكفوفني  الأول��ي��ة  الإ���ض��ع��اف��ات  دورة 

احلياة".
تهدف  اأي��ام  اأربعة  ا�ضتمرت  التي  ال��دورة  اأن  الفرع  واأو���ض��ح 
تنمية  املجتمع من خالل  للمكفوفني يف  الفاعل  الدور  تعزيز  اإىل 
احلياة  �ضفراء  �ضمن  ليكونوا  الأولية؛  الإ�ضعافات  يف  مهاراتهم 

لتقدمي الرعاية الإ�ضعافية الطارئة.
املبادرات  �ضمن  اأم�س  اختتم  الذي  التدريبي  الربنامج  وياأتي 
واملعاهد  واملدار�س  اجلمعيات  مع  الهيئة  تقدمها  التي  والربامج 
الإ�ضعافية  الثقافة  لن�ضر  الهيئة  توّجهات  ظل  يف  واجلامعات 
الدعم  وتقدمي  العمرية،  �ضرائحه  جلميع  املجتمع  لأف��راد  الأولية 
من  الربحية  وغ��ر  واخل��ا���ض��ة  احلكومية  للقطاعات  وال��ع��ون 
والتخ�ض�ضية  الأولية  الإ�ضعافات  ودورات  برامج  تنفيذ  خالل 

للممار�ضني يف جمال طب الطوارئ.

الريا�ض - البالد
�ضبعة  على  على  القب�س  ال��ري��ا���س  منطقة  �ضرطة  األ��ق��ت 
اجلن�ضية  من  و)2(  الأردن��ي��ة  اجلن�ضية  من   )5( اأ�ضخا�س؛ 
مركبات  م�ضتخدمني  فيديو  مقطع  يف  ظ��ه��روا  ال�ضورية، 
اإىل  اإ�ضافة  الأمنية،  التجهيزات  متاثل  بتجهيزات  جمهزة 
التوا�ضل الجتماعي،  اأحد مواقع  ذلك، ون�ضره عرب  توثيق 
الإج��راءات  بحقهم  واتخذت  املخالفة،  املركبات  حجز  ومت 

النظامية، واإحالتهم اإىل النيابة العامة.
كما قب�ضت �ضرطة الريا�س على مقيم ظهر يف مقطع فيديو 
ُد موظفي اأحد امل�ضتودعات ب�ضالح اأبي�س،  متداول، وهو ُيهدِّ
واتخاذ  اإيقافه  وج��رى  رة،  خم���دِّ م��واد  على  بحوزته  وع��رث 

الإجراءات النظامية بحقه، واإحالته اإىل النيابة العامة.
من جهتها، قب�ضت دوريات الأفواج الأمنية مبنطقة جازان 
القات  نبات  على مواطن بحوزته )209( كيلو جرامات من 
الإج��راءات  واتخاذ  اإيقافه  ومت  العار�ضة،  مبحافظة  املخدر 

النظامية بحقه، واإحالته جلهة الخت�ضا�س.

إطالق برنامج حوافز االسترداد 
المالي لدعم اإلنتاج السينمائي

"سفراء الحياة" يؤهل المكفوفين 
على اإلسعافات األولية

ضبط أشخاص استخدموا 
مركبات مجهزة بتجهيزات أمنية
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جدة - البالد
�ضني"  ي���ات  "�ضون-  ج��ام��ع��ة  م��ن  ب��اح��ث��ون  مت��ك��ن 
جديدة  ذكية  ل�ضقة  عد�ضات  تطوير  م��ن  ال�ضينية، 
العني  بالعني، عرب مراقبة �ضغط  الزرقاء  املياه  لعالج 

وحقن املري�س بالأدوية عند ال�ضرورة.
وقالت درا�ضة ُن�ضرت بدورية "Nature" العلمية: 
اإن التجربة ل تزال قيد الختبار، حيث تعمل العد�ضات 
على  بطارية؛  وب��دون  ل�ضلكيًا  تعمل  التي  اجل��دي��دة 
قيا�س �ضغط العني وتفريغ القطرات العالجية تلقائيًا 
كل  اأن  اإىل  لفتة  الب�ضري،  الع�ضب  ت�ضرر  لتجّنب 

جيب  بينهما  زجاجيتني  طبقتني  م��ن  تتكون  عد�ضة 
يتم  حيث  دقيقة،  اإلكرتونية  مبنظومة  مت�ضل  هوائي 
ب�ضكل  القطرات  حلقن  الإلكرتونية  املنظومة  تفعيل 

اآيل، وذلك عند ارتفاع �ضغط العني.
اأن العد�ضة ميكن ا�ضتخدامها لعالج  واأكد الباحثون 
ع���دد م��ن اأم���را����س ال��ع��ني، ح��ي��ث مت اخ��ت��ب��اره��ا على 
الفئران، وتبني قدرتها على مراقبة �ضغط العني ب�ضكل 
»برميونيدين«  م��ادة  وحقن  م�ضكالت  ب��دون  م�ضتمر 
تدخل  اأي  بدون  ال�ضرورة  ت�ضتدعي  عندما  العالجية 

خارجي.

عدسات الصقة ذكية لعالج المياه الزرقاء

إطاللة سياحية

albiladdailyalbiladdailyalbiladdailynewsalbiladdaily

مع بدء الإجازة املطولة، �ضهدت منطقة نادي اليخوت اإحدى 
مناطق مو�ضم جدة 2022، اإقباًل كبرًا من الأ�ضر من ع�ضاق الإطاللت البديعة 
العاملية  املطاعم  تقدمها  التي  الفاخرة  الأك��الت  ت��ذوق  وحمبي  البحرية،  الواجهة  على 
مبنطقة مارينا؛ اإذ يعترب الزوار اأن مارينا نادي اليخوت اأف�ضل اخليارات لل�ضياحة العائلية على 
املائية  العرو�س  مل�ضاهدة  املنطقة  لهذه  خ�ضي�ضًا  ياأتون  اأنهم  اإىل  م�ضرين  البحر،  على  رائعة  اإطاللة 
وال�ضتمتاع بالأجواء الرائعة هناك، موؤكدين يف الوقت ذاته اأن ما يجذبهم هو الإطاللة البحرية ال�ضاحرة 

ملطاعم وجل�ضات املنطقة، بالإ�ضافة اإىل عرو�س امل�ضرح املائي امل�ضوقة.

جدة - خالد بن مر�ضاح
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