�أمام خادم احلرمني  :ال�سفراء املعينون ي�ؤدون الق�سم
الريا�ض -وا�س
ت���ش��رف ب� � ��أداء ال�ق���س��م �أم� ��ام خ� ��ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ـ
حفظه الله ـ يف مكتبه بق�صر اليمامة يف الريا�ض
ام�س� ،سفراء خادم احلرمني ال�شريفني املعينون
حديث ًا لدى عدد من الدول ال�شقيقة وال�صديقة.
وقد ت�شرف ال�سفراء بال�سالم على خادم
احلرمني ال�شريفني ،وا�ستمعوا �إىل
توجيهاته ـ �أيده الله.
ح �� �ض��ر �أداء ال �ق �� �س��م،
� �ص��اح��ب ال���س�م��و امللكي
الأم�ي�ر عبد العزيز
ب � ��ن �� �س� �ع ��ود ب��ن

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
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نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ،ومعايل وزير الدولة
ع�ضو جمل�س الوزراء الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان،
ومعايل وزير اخلارجية الدكتور �إبراهيم بن عبد العزيز
الع�ساف.
من جهة ثانية �أ��ص��در خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ـ حفظه الله ـ �أمر ًا ملكي ًا
بتعيني  50ق��ا��ض�ي� ًا ب� ��وزارة ال �ع��دل للعمل يف خمتلف
حماكم اململكة.
و�أو� �ض��ح م�ع��ايل وزي ��ر ال �ع��دل رئ�ي����س املجل�س الأع�ل��ى
للق�ضاء ال�شيخ الدكتور وليد بن حممد ال�صمعاين �أن
الأم ��ر امللكي وم��ا ت�ضمنه م��ن تعيينات ي��أت��ي ام �ت��داد ًا
للدعم املتوا�صل من خادم احلرمني ال�شريفني وحر�صه
التفا�صيل �ص2
واهتمامه ــ �أيده الله ــ مبرفق الق�ضاء.

(الإ�سكان)
و(م�شروعات) يوقعان
مذكرة تفاهم

اململكة مركز عاملي للخدمات
اللوج�ستية املتقدمة

�أ�صالة تعانق
�أ�ضواء الريا�ض
جمددا

ولي العهد يدشن رؤية العال للتراث
..ومحمية شرعان

العال -عبدالهادي املالكي

رعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز ،ويل
العهد ،نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة امللكية ملحافظة العال ،ام�س حفل تد�شني "ر�ؤية العال" للإعالن
عن خطتها الرامية �إىل تطوير العال بطريقة م�س�ؤولة لتحويلها �إىل وجهة
عاملية ل�ل�تراث ،م��ع احل�ف��اظ على ال�ت�راث الطبيعي والثقايف يف املنطقة
بالتعاون مع املجتمع املحلي وفريق من اخلرباء العامليني ،وذلك بح�ضور
�أ�صحاب ال�سمو امللكي الأم��راء ،ومعايل وزي��ر الثقافة الفرن�سية فرانك
ريي�سرت ،و�أ�صحاب املعايل الوزراء� ،إىل جانب نخبة من كبار امل�س�ؤولني
وامل�ستثمرين املحليني والدوليني ،بالإ�ضافة �إىل �شخ�صيات فنية وثقافية
عاملية ،وخرباء عامليني يف الرتاث والطبيعة.

�سمو ويل العهد يد�شن ر�ؤية العال كوجهه عاملية للرتاث
ساما تطلب مرئيات المواطنين حول الحسابات البنكية

الريا�ض  -البالد

�أعلنت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي “�ساما”،
عن م�شروع �أويل (م�سودة) التحديث اخلام�س
لقواعد فتح احل�سابات البنكية والقواعد العامة
لت�شغيلها يف ال�ب�ن��وك ال�ت�ج��اري��ة العاملة باململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة  ،وذل ��ك اع �ت �ب��ار ًا م��ن ام�س
الأح��د ومل��دة �ستني ،ان�ط�لاق� ًا م��ن �سعي امل�ؤ�س�سة

الدائم لتعزيز ال�شمول املايل لفئات املجتمع كافة،
وتطوير القطاع املايل وحل الإ�شكاالت التي تواجه
عمالء اجلهات اخلا�ضعة لإ�شرافها ،وتعزيز ًا ملبد�أ
ال�شفافية وامل�شاركة.
و�أ�شارت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تهدف من خالل هذا
التحديث �إىل ت�سهيل متطلبات و�إج� ��راءات فتح
وت�شغيل احل�سابات البنكية لكافة عمالء البنوك.

المملكة مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة
جدة  -البالد

ال�ق�ط��اع اللوجي�ستي باململكة ي�ع��د �أح��د
�أهم ركائز التنمية امل�ستدامة واالقت�صاد
املتنوع برافديه احلكومي واخلا�ص ،ملا
ي�شمله من مرافق حيوية وخدمات �ضخمة
دخلت حيز التطوير الفعلي ال�ستثمار هذا
القطاع احل�ي��وي  ،مل��ا ل��ه م��ن ق��درة عالية
على النمو وت��وف�ير ف��ر���ص عمل وا�سعة
للمواطنني.
وم ��ؤخ��را د��ش��ن ��ص��اح��ب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزي ��ر ال��دف��اع رئ�ي����س جمل�س ال���ش��ؤون

االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة" ،برنامج
ت�ط��وي��ر ال���ص�ن��اع��ة ال��وط�ن�ي��ة واخل��دم��ات
اللوجي�ستية" ك�أحد �أه��م و�أك�بر الربامج
الثالثة ع�شر يف "ر�ؤية اململكة "2030
وي���س�ت�ه��دف ال�ب�رن��ام��ج زي � ��ادة �إ� �س �ه��ام
قطاعاته الأرب �ع��ة امل��ذك��ورة  ،يف الناجت
املحلي �إىل  1.2تريليون ري��ال ،وحتفيز
ا�ستثمارات بقيمة تفوق  1.7تريليون
ري� � ��ال ،ورف � ��ع ح �ج��م ال� ��� �ص ��ادرات غري
النفطية �إىل �أك�ث�ر م��ن ت��ري�ل�ي��ون ري��ال،
ف�ض ًال عن تنمية �سوق العمل من خالل
ا�ستحداث  1.6مليون وظيفة جديدة.

التفا�صيل �ص6

كما اطلع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز،
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة امللكية ملحافظة العال ،على العر�ض اخلا�ص مبنتجع �شرعان يف
حمافظة العال.
ومت خالل العر�ض ا�ستعرا�ض ما �سي�ضمه املنتجع من �أجنحة ووحدات
ف��اخ��رة ،ومنتجع ًا �صحي ًا ،وموقع ًا ي�ضم الو�سائل التقنية للمنا�سبات
وامل�ؤمترات ،ومن املتوقع االنتهاء من ت�شييد املنتجع بحلول عام .2023
وكان �سموه قد �أطلق يف وقت �سابق ام�س حممية �شرعان الطبيعية يف
حمافظة العال كجزء من �سل�سلة من امل�شاريع اال�سرتاتيجية الرئي�سية التي
تقوم بها الهيئة امللكية ملحافظة العال.

التفا�صيل �ص3

توظيف  3آالف مواطن وإيداع دفعة من «حافز »
الريا�ض  -البالد

�أودع �صندوق تنمية امل ��وارد الب�شرية "هدف"
ام����س  392م�ل�ي��ون ري ��ال ،يف احل���س��اب��ات البنكية
لأكرث من � 264ألف م�ستفيد وم�ستفيدة من امل�سجلني
يف برناجمي حافز البحث عن عمل وحافز �صعوبة
احل�صول على عمل ،وذلك عن �شهر جمادى الأوىل

املن�صرم 1440ه �ـ ، .مو�ضحا �أن عدد من التحقوا
ب���س��وق ال�ع�م��ل ب��ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص م��ن م�ستفيدي
برناجمي ح��اف��ز البحث ع��ن ع�م��ل ،وح��اف��ز �صعوبة
احل�صول على عمل ل�شهر جمادى الأوىل ،بلغ 3012
م�ستفي ًدا ،بلغ ع��دد الإن ��اث منهم  1553وال��ذك��ور
 .1459وي�ق��دم �صندوق تنمية امل ��وارد الب�شرية،

 1.2مليون مستفيد من مبادرة مسك

الريا�ض -البالد

توجت م�ب��ادرة (ال�سعودية تربمج) التي
نظمتها م�ؤ�س�سة الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز (م�سك اخلريية) جهودها بتدريب
�أك�ثر م��ن  9500م��ن ال�ك��وادر الوطنية يف
جماالت نوعية ت�شمل حتليل البيانات و�أمن
املعلومات والذكاء اال�صطناعي ،بالإ�ضافة
�إىل رف��ع م�ستوى امل�ه��ارات الرقمية للطلبة
واملعلمني ،من خالل تدريب �أكرث من مليون
وم��ائ�ت��ي �أل ��ف م�ستفيد ،و� 11أل ��ف معلم
ومعلمة ،والتعاون مع وزارة التعليم لإطالق
 22م�سار ًا تعليمي ًا يف التقنيات احلديثة يف

 15جامعة �سعودية.
وا�ستهدفت امل �ب��ادرة يف ن�سختها الثانية
ج�م�ي��ع م�ن��اط��ق امل�م�ل�ك��ة ،م��ن خ�ل�ال تعليم
الربجمة و�صو ًال �إىل االح�ت�راف ،والت�أهل
يف � �س��وق ال �ع �م��ل ،وت �ق ��دمي ور�� ��ش عمل
متخ�ص�صة يف خمتلف م��دن وحمافظات
اململكة ،وت�ضمنت املبادرة ثالثة م�سارات
تعلم خمتلفة ،حول مفاهيم التفكري املنطقي
وتطوير تطبيقات اجل��وال ،وا�ستخدام لغة
"البايثون" يف جمال علوم البيانات والأمن
ال�سيرباين ،والذكاء اال�صطناعي.

التفا�صيل �ص11

ب��رام��ج دع��م ت�أهيل وت��دري��ب ،مل�ستفيدي برناجمي
حافز البحث عن عمل ،وحافز �صعوبة احل�صول على
عمل ،بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم ،انطالقًا من
�أه��داف ال�صندوق ور�سالته يف متكني �أبناء الوطن
وبناته م��ن االل�ت�ح��اق ب�سوق العمل وامل���ش��ارك��ة يف
م�سارات التنمية الوطنية الراهنة.

تجديد جواز السفر دون النظر للمدة المتبقية
الريا�ض -البالد

�أطلقت امل��دي��ري��ة العامة ل�ل�ج��وازات بالتعاون م��ع مركز
املعلومات الوطني خدمة جتديد جواز ال�سفر ال�سعودي
دون النظر �إىل امل��دة املتبقية يف �صالحية ج��واز ال�سفر
احلايل ،وذلك من خالل بوابة وزارة الداخلية للخدمات
الإلكرتونية عرب من�صة "�أب�شر".
وب ّينت اجلوازات �أن هذه اخلدمة مت ّكن املواطن من جتديد
جواز ال�سفر ال�سعودي له �أو لأحد التابعني له "ممن لديه
ال�ه��وي��ة الوطنية"� ،إل�ك�ترون�ي� ًا يف �أي وق��ت دون النظر
�إىل امل��دة املتبقية يف اجل��واز  ،وذل��ك من خ�لال الدخول
على ح�سابه ال�شخ�صي يف بوابة وزارة الداخلية من�صة
"�أب�شر" واختيار �أيقونة جتديد جواز ال�سفر من قائمة
اخلدمات الإلكرتونية و�إمتام بقية متطلبات اخلدمة.

و�أ�ضافت �أن��ه ميكن جتديد اجل��واز مل��دة � 5سنوات فقط
يف حال كان �صاحب اجلواز يف عمر �أقل من  21عاما،
�أما �إذا كان عمر �صاحب اجلواز � 21سنة �أو �أكرب ،ميكن
اختيار م��دة �صالحية اجل��واز لتكون � 5أو � 10سنوات
 ،وا�ستالم اجل��واز من �إدارات اجل��وازات �أو عن طريق
خ��دم��ة ال�ت��و��ص�ي��ل م��ع ال�ب�ري��د ال �� �س �ع��ودي ،ح�ي��ث ميكن
للمواطن ت�سليم اجل��واز القدمي بعد عملية التجديد من
خالل "�أب�شر" ملكاتب الربيد ال�سعودي و�سيتم تو�صيل
اجلواز اجلديد مع القدمي �إىل عنوان وا�صل بعد ا�ستالمه
من اجلوازات.
ودعت املديرية العامة للجوازات املواطنني �إىل املحافظة
على جوازات �سفرهم من التلف �أو الفقدان وعدم �إهمالها
�أو رهنها �أو �إ�ساءة ا�ستعمالها.

غريفيث ي�صل �صنعاء  ..والتحالف يدح�ض مزاعم �أ�سلحة �أمريكية ب�أيدي احلوثي

جدة ــ وكاالت

دح�ض املتحدث با�سم حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن،
العقيد تركي املالكي امل��زاع��م الإع�لام�ي��ة ب�ش�أن وق��وع
�أ�سلحة �أمريكية يف �أيدي امليلي�شيات احلوثية الإيرانية.
ووفق ًا لـ"قناة العربية " �أكد املالكي التزام دول التحالف
"مبواجهة ميلي�شيات احلوثي غري ال�شرعية يف اليمن،
و�إحل ��اق الهزمية بها ومواجهة غريها م��ن اجلماعات
الإرهابية" ،مثل داع�ش والقاعدة املوجودة يف اليمن،
و�أك��د �أن �أنباء تزويد تلك اجلماعات بالأ�سلحة بـ"غري
املنطقية".
و�شدد املالكي على �أن ما ظهر يف تقارير م�صورة كان
مركبات ع�سكرية معطوبة جرى نقلها من مكانها ،و�أن
 155مركبة ع�سكرية ،قد نقلت من مكانها ،فيما يجري
الإعداد لنقل  55مركبة �أخرى خارج اليمن".
وقطع املالكي بعدم تهاون التحالف مع �أي مزاعم ب�ش�أن
ح�صول �أية جهة على �سالح من �أي نوع.
و�أ�شار املالكي �إىل تعاون قوات التحالف مع احللفاء وال�شركاء ،يف
حتديد وا�ستهداف عدد من الأ�سلحة الفتاكة ،بحوزة �أف��راد تنظيم
القاعدة الإرهابي ،ومتكنت من طرده من عدد من املدن التي كانت
خا�ضعة ل�سيطرته ،ب�سبب الفراغ الأمني الذي ت�سبب فيه االنقالب

االن���س�ح��اب م��ن مدينة احل��دي��دة وم��وان�ئ�ه��ا ،وه��ي من
الق�ضايا التي ال يزال احلوثيون مياطلون يف تنفيذها.
وك� ��ان رئ �ي ����س جل �ن��ة امل��راق �ب�ي�ن ال ��دول �ي�ي�ن ،اجل�ن�رال
الدمناركي مايكل لولي�سغارد ،قد قدم مقرتحا لتنفيذ
اتفاق ا�ستوكهومل ،و�آلية �إعادة االنت�شار يف احلديدة
واملناطق املعزولة.
ووفقا للخطة ،التي ناق�شها مع امل�س�ؤولني يف احلكومة
اليمنية� ،سيتم ت�أمني ممرات �آمنة للم�ساعدات الإن�سانية،
تديرها قوات دولية.
وف��ى �سياق منف�صل �ضبطت �أج �ه��زة الأم ��ن اليمنية
يف حمافظة م ��أرب و�سط ال�ب�لاد 23 ،كيلوغراما من
احل�شي�ش �أثناء حماولة تهريبها �إىل ميلي�شيات احلوثي
الإيرانية يف �صنعاء.
وقالت وكالة الأن�ب��اء اليمنية الر�سمية (�سب�أ ن��ت) �إنه
مت �ضبط �شحنة احل�شي�ش يف �إح��دى �سيارات النقل
احلوثي.
ال�صغرية ،رغ��م حم��اول��ة املتورطني يف تهريبها و�إخفائها بطريقة
غريفيث،
مارتن
لليمن
�دويل
�
ل
ا
املبعوث
و�صول
املنتظر
من
اىل ذلك
"احرتافية".و�أو�ضح قائد �شرطة الدوريات و�أمن الطرق يف حمافظة
إيرانية،
ل
ا
احلوثي
ميلي�شيات
قادة
للقاء
"االثنني"
اليوم
�صنعاء
�إىل
م ��أرب ،العقيد �أح�م��د درك��م� ،أن �إح��دى ال��دوري��ات مبديرية ماهلية
أ�سرى،
ل
ا
تبادل
ملف
يف
العالقة
الق�ضايا
معهم
يناق�ش
أن
�
املقرر
ومن
املجاورة ملحافظة البي�ضاء متكنت من �ضبط احل�شي�ش �أثناء حماولة
وفق ما اعلن مكتب غريفيث.
تهريبه يف �سيارة تاك�سي.
كما �سيتناول غريفيث مع قادة ميلي�شيات احلوثي الإيرانية ق�ضية
التفا�صيل �ص9

جنل ال�شاه يدعو �إىل ع�صيان مدين  ..و�صندوق �إيران التنموي على طريق الإفال�س
طهران ــ وكاالت

توقع مركز بحوث الربملان الإيراين عدم دخول ودائع مالية جديدة
يف �صندوق التنمية الوطني ،بداية من ال�سنة اجلديدة يف  21مار�س
املقبل ،تبع ًا النخفا�ض حاد يف مبيعات ال�صادرات النفطية على خلفية
العقوبات الأمريكية.وحذر مركز الأبحاث الربملانية الإيرانية ،يف
تقرير حديث له عرب موقعه على �شبكة الإنرتنت ،من اختفاء ودائع
ال�صندوق التنموي ال�سيادي ،الذي جرى تد�شينه عام  2010الدخار
جزء من العوائد النفطية ل�صالح م�شروعات تنموية م�ستقبلية.
و�أرجع مركز الربملان الإيراين خماوفه من �إفال�س و�شيك لل�صندوق
التنموي ،الذي يقت�صر ال�سحب منه على موافقة خامنئي� ،إىل ت�سارع
وترية ال�سحب احلكومي من ال�صندوق طوال ال�سنوات الأخرية لدعم
الأغرا�ض الع�سكريةو�أ�صدر خامنئي �أمر ًا قبل �أيام للربملان الإيراين
يق�ضي بتخ�صي�ص ق��راب��ة  1.5مليار دوالر �إ��ض��اف�ي��ة م��ن ودائ��ع

ال�صندوق الوطني للتنمية ،لدعم ملي�شيات بالده يف اخلارج.
ونقلت وكالة �أنباء الطلبة الإيرانية "�إي�سنا" عن ع�ضو جلنة موءامة
امليزانية يف الربملان حممود جنهبان �سالمي ،قوله �إن قرار خامنئي
�سيبد�أ العمل به مع �سريان ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة يف مار�س
املقبل.ولي�ست هذه املرة الأوىل التي تقتطع بها �أم��وال لدعم �أن�شطة
املاليل الإرهابية من ال�صندوق التنموي ،حيث وافق خامنئي �أي�ض ًا
قبل عام على �سحب  2.5مليار دوالر ل�صالح اجندة تخريبية.
وم��ن املفرت�ض وف�ق��ا للنظام الأ��س��ا��س��ي ل�صندوق التنمية الوطني
وكذلك بنود خطة التنمية ال�ساد�سة� ،أن تودع قرابة  %34على الأقل
من عوائد �صادرات النفط اخل��ام ومكثفات الغاز الطبيعي يف هذا
ال�صندوق ال�سيادي بحلول ال�سنة الفار�سية اجلديدة.
هذا فيما دعا ر�ضا بهلوي ،ويل عهد الأ�سرة البهلوية ،التي حكمت
ايران بني عامي  1925و� 1979إىل ع�صيان مدين بغية �إ�سقاط نظام

والية الفقيه ،بالتزامن مع ذكرى مرور  40عاما على الثورة اخلمينية
وقال بهلوي املقيم يف الواليات املتحدة منذ خروجه من �إيران نهاية
�سبعينيات القرن املا�ضي ،يف بيان له عرب موقع تويرت� ،أن الع�صيان
امل��دين يعد خطوة �أوىل على طريق �إع��ادة �إعمار �شامل بعد مرحلة
الإطاحة بحكم نظام والية الفقيه.
واعترب جنل �شاه �إيران الأ�سبق حممد ر�ضا بهلوي �أن بالده تعاين
�إقامة �إجبارية منذ  40عاما م�ضت ،الفتا �إىل �أن م�س�ؤولية �إعمار
ربوع �إيران جمددا تقع على عاتق اجليل اجلديد.
يف غ�ضون ذلك حذر معهد وا�شنطن لدرا�سات ال�شرق الأدن��ى ،يف
درا�سة بحثية من اجتاه �إيراين م�ستقبلي التباع نهج هجومي جديد
يف عملياته وتكتيكاته الع�سكرية ،بعد تنامي ال�ضغوط على نظام والية
الفقيه ،وتزايد ال�شعور بالقلق وال�ضعف لدى قادة طهران.

التفا�صيل �ص8
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حمليات

�أمر ملكي بتعيني  50قا�ضي ًا

�أمام خادم احلرمني ال�شريفني ..ال�سفراء املعينون ي�ؤدون الق�سم

الأمري من�صور بن نا�صر بن عبدالعزيز

الأمري في�صل بن فرحان بن عبداهلل

عبداهلل بن حمد ال�سبيعي

فهد بن علي الدو�سري

م�شعل بن حمدان الروقي

تركي بن عبداهلل الدخيل

�سعود بن فهد بن �سويلم

نايف بن مرزوق الفهادي

�أ�سامة بن حممد كرن�شي

علي بن عبداهلل باهيثم

عبدالعزيز بن عبداهلل املطر

خالد بن مربوك اخلالد

ت���ش��رف ب � ��أداء الق�سم �أم ��ام خ ��ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امل�ل��ك �سلمان ب��ن عبد ال�ع��زي��ز �آل
�سعود ـ حفظه الله ـ يف مكتبه بق�صر اليمامة
يف ال��ري��ا���ض ام����س� ،سفراء خ��ادم احلرمني
ال�شريفني املعينون حديث ًا لدى عدد من الدول
ال�شقيقة وال�صديقة.
فقد �أدى الق�سم كل من �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري من�صور بن نا�صر بن عبدالعزيز ال�سفري
امل�ع�ين ل��دى جمهورية �سوي�سرا ،و�صاحب
ال�سمو الأم�ير في�صل بن فرحان بن عبدالله
ال�سفري املعني لدى جمهورية �أملانيا االحتادية،

وال�سفري املعني لدى جمهورية ال�سنغال فهد
ب��ن ع�ل��ي ال��دو� �س��ري ،وال���س�ف�ير امل �ع�ين ل��دى
جمهورية فيتنام �سعود بن فهد بن �سويلم،
وال���س�ف�ير امل �ع�ين ل ��دى ج�م�ه��وري��ة ال�ب�رازي��ل
االحتادية علي بن عبدالله باهيثم ،وال�سفري
املعني لدى جمهورية �ساحل العاج عبدالله بن
حمد ال�سبيعي ،وال�سفري املعني لدى جمهورية
غ��ان��ا م�شعل ب��ن ح�م��دان ال��روق��ي ،وال�سفري
امل �ع�ين ل ��دى ج�م�ه��وري��ة �أث �ي��وب �ي��ا ال�ف�ي��درال�ي��ة
ال��دمي�ق��راط�ي��ة �سامي ب��ن جميل عبدال�سالم
عبدالله ،وال�سفري املعني لدى جمهورية مايل
خالد بن مربوك اخلالد ،وال�سفري املعني لدى

ج�م�ه��وري��ة جيبوتي ع�ب��دال�ع��زي��ز ب��ن عبدالله
املطر ،وال�سفري املعني لدى جمهورية زامبيا
�أ�سامة بن حممد كرن�شي ،وال�سفري املعني لدى
اليابان نايف بن م��رزوق الفهادي ،وال�سفري
امل�ع�ين ل��دى دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة
تركي بن عبدالله الدخيل ،قائلني (�أُق�سم بالله
العظيم �أن �أك��ون خمل�ص ًا لديني ،ثم ملليكي
أبوح ب�سر من �أ�سرار الدولة
وبالدي  ،و�أن ال � َ
 ،و�أن �أح��اف��ظ على م�صاحلها و�أنظمتها يف
الداخل واخلارج ،و�أن �أُ�ؤ ّد َي �أعمايل بال�صدق
والأمانة والإخال�ص).
بعد ذلك ت�شرف ال�سفراء بال�سالم على خادم

احلرمني ال�شريفني ،وا�ستمعوا �إىل توجيهاته
ـ �أيده الله.
ح�ضر �أداء الق�سم� ،صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر عبد ال�ع��زي��ز ب��ن �سعود ب��ن ن��اي��ف بن
عبد ال�ع��زي��ز وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة ،وم�ع��ايل وزي��ر
الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء الدكتور م�ساعد
بن حممد العيبان ،ومعايل وزي��ر اخلارجية
الدكتور �إبراهيم بن عبد العزيز الع�ساف.
من جهة ثانية �أ�صدر خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ـ حفظه
الله ـ �أم��ر ًا ملكي ًا بتعيني  50قا�ضي ًا ب��وزارة
العدل للعمل يف خمتلف حماكم اململكة.

الريا�ض -وا�س

و�أو��ض��ح معايل وزي��ر العدل رئي�س املجل�س
الأعلى للق�ضاء ال�شيخ الدكتور وليد بن حممد
ال�صمعاين �أن الأم��ر امللكي وم��ا ت�ضمنه من
تعيينات ي�أتي ام �ت��داد ًا للدعم املتوا�صل من
خادم احلرمني ال�شريفني وحر�صه واهتمامه
ــ �أيده الله ــ مبرفق الق�ضاء� ،سائ ًال املوىل  -عز
جزي خ��ادم احلرمني ال�شريفني
وجل � -أن َي َ
خ�ير اجل ��زاء ،و�أن يوفق �أ��ص�ح��اب الف�ضيلة
الق�ضاة لتحقيق تطلعات والة الأم��ر ــ وفقهم
الله ــ يف �إقامة العدل وتطبيق �أحكام ال�شرع
احلنيف امل�ستمد من كتاب الله  -عز وجل -
و�سنة نبيه � -صلى الله عليه و�سلم.

�سامي بن جميل عبدال�سالم

رئي�س ال�شورى ي�ؤكد دعم اململكة لل�سودان جتديد جواز ال�سفر دون النظر للمدة املتبقية
القاهرة -وا�س

�أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ� ،أن اململكة
العربية ال�سعودية ت�ؤكد وقوفها ال��دائ��م ،ودعمها
جلمهورية ال�سودان ال�شقيقة يف �سبيل جتاوز ما
يحيط بها من ظروف وحتديات ،واملطالبة برفع ا�سم
ال�سودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ،التي مل
ول��ن تكون يو ًما من الأي��ام م�ؤيدة �أو م�شاركة يف
عمل �أو فكر �إرهابي.
و�شدد ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد �آل ال�شيخ
يف كلمته خ�ل�ال جل�سة اال��س�ت�م��اع ،ال�ت��ي عقدها
الربملان العربي ام�س مبقر الأم��ان��ة العامة جلامعة
ال��دول العربية بالقاهرة ،على �أن اململكة العربية
ال�سعودية بقيادة خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،وويل عهده الأمني
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز – يحفظهما الله ،-حتر�ص على ن�صرة
�أ�شقائها و�أ��ص��دق��ائ�ه��ا ،بكل م��ا حباها الله – عز
وج��ل -م��ن و�سائل وم�ق��وم��ات ،م�سخرة مكانتها
الإ��س�لام�ي��ة وال�سيا�سية واالق�ت���ص��ادي��ة �إ��س�لام� ًي��ا
وع��رب� ًي��ا ودول � ًي��ا ،يف �سبيل �إح �ق��اق ال�ع��دل ورف��ع

الريا�ض  -البالد

الظلم.
و�أف� ��اد ب� ��أن اململكة ح��ر��ص��ت ع�ل��ى ت��رج�م��ة دعمها
واهتمامها بجمهورية ال�سودان ال�شقيقة و�شعبها
ملمو�سا ،انطال ًقا من توجيهات خادم
الكرمي واق ًعا ً
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ،وت�أكيده – يحفظه الله -ب�أن �أمن ال�سودان
�أم��ن للمملكة وا��س�ت�ق��راره ا��س�ت�ق��را ًرا لها" ،وقد
حر�صت اململكة على امل�ساهمة يف دع��م وازده��ار
ال�سودان ال�شقيق ،حيث قدمت �أكرث من  23مليار
ري ��ال ،ق��رو�ً��ض��ا مل���ش��اري��ع تنموية يف ال���س��ودان،
ثمانية مليارات منها يف ال�سنوات الأربع الأخرية،

والت ��زال ت�ق��دم امل��زي��د ت�ق��دي� ًرا ووف��اء ل�ه��ذا ال�شعب
ال �ك��رمي ال� ��ويف ،ال ��ذي ت��رب��ط امل�م�ل�ك��ة ب��ه ع�لاق��ات
متينة على كافة الأ�صعدة الثقافية ،واالجتماعية،
وال�سيا�سية ،والع�سكرية ،واالقت�صادية".
وقال معاليه :جنتمع اليوم لنقف مع ق�ضية عادلة،
ل�شعب ك��رمي ،ودول��ة عزيزة� ،أثبتت والزال��ت �أنها
حمور مهم يف عاملنا العربي والإ�سالمي ،مل ترتدد
يو ًما يف امل�شاركة يف �أي جهد عربي �أو �إ�سالمي
ي�سهم يف تر�سيخ الو�سطية ،وحم��ارب��ة التطرف
والغلو والإرهاب ،ون�شر ال�سالم ،وتوحيد ال�صف،
وجمع الكلمة.

افتتاح املرحلة الأوىل من طريق ع�سفان

جدة  -البالد

ك�شفت وزارة النقل ع��ن افتتاحها
للمرحلة الأوىل من طريق ع�سفان
مبدينة ج��دة �أم��ام احلركة املرورية
ب�ع��د �إع ��ادة ت��أه�ي�ل��ه ،خل��دم��ة �سكان

حمافظة ج��دة وزواره ��ا ،حيث يعد
طريق ع�سفان من الطرق احليوية
ب��امل�ح��اف�ظ��ة و��ش��ري��ان��ا ح�ي��وي��ا يربط
م��دي �ن��ة ج� ��دة ب��امل��دي �ن��ة ال���ص�ن��اع�ي��ة
ال �� �ش �م��ال �ي��ة وه �ي �ئ��ة م� ��دن وج��ام �ع��ة

تعلن �شركة احتاد املقاولني ذ.م.م عن فقدان بطاقات جمركية للمعدات التالية :
رقم البطاقة تاريخ البطاقة
الو�صف رقم ال�شا�صي
الرقم
اجلمركية اجلمركية
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ج ��دة ,ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ال �ع��دي��د من
الأح�ي��اء واملخططات ال�سكنية على
جانبي الطريق (حي طيبة ،خمطط
م� ��� �ش ��ارف) ,ف �ي �م��ا ج� ��رى ت��و��س�ع��ة
الطريق لي�صبح بعر�ض  3ح��ارات
م��ع ك �ت��ف داخ �ل��ي وخ ��ارج ��ي لكل
اجت ��اه م��ع ت�ن�ف�ي��ذ ج��زي��رة و�سطية
بعر�ض � 5أم �ت��ار يف�صلها حواجز
خ��ر��س��ان�ي��ة م��ن اجل��ان �ب�ين ,وك��ذل��ك
جرى تنفيذ طريق خدمة بطول 600
مرت ,بينما �سيتم طرح باقي مراحل
الطريق للتنفيذ تباعا على �أن تقوم

�أمانة حمافظة جدة با�ستكمال تنفيذ
طرق اخلدمة ميني وي�سار الطريق.
وحر�ص ف��رع وزارة النقل مبنطقة
مكة املكرمة وبدعم من �إمارة منطقة
م �ك��ة امل �ك��رم��ة ع �ل��ى �إع� � ��ادة ت��أه�ي��ل
الطريق وتو�سعته ،و�سيتم ذلك على
مراحل تلي املرحلة الأوىل املت�ضمنة
حت �� �س�ين ورف� � ��ع م �� �س �ت��وى ط��ري��ق
ع�سفان ب�ط��ول  4ك�ل��م ،ال�ت��ي جرى
تنفيذها من خ�لال �أع�م��ال م�شروع
املجموعة ال�سابعة بتكلفة تزيد على
 16مليون ريال.

�أط � �ل � �ق� ��ت امل� ��دي� ��ري� ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للجوازات بالتعاون مع مركز
املعلومات الوطني خدمة جتديد
ج��واز ال�سفر ال�سعودي دون
ال�ن�ظ��ر �إىل امل ��دة امل�ت�ب�ق�ي��ة يف
�صالحية جواز ال�سفر احلايل،
وذل��ك م��ن خ�لال ب��واب��ة وزارة
الداخلية للخدمات الإلكرتونية
عرب من�صة "�أب�شر".
وب � ّي �ن��ت اجل � � ��وازات �أن ه��ذه
اخل ��دم ��ة مت��كّ ��ن امل ��واط ��ن من
جتديد جواز ال�سفر ال�سعودي
ل��ه �أو لأح��د التابعني ل��ه "ممن
ل� ��دي� ��ه ال� �ه ��وي ��ة الوطنية"،
�إل�ك�ترون�ي� ًا يف �أي وق��ت دون
ال� �ن� �ظ ��ر �إىل امل� � ��دة امل �ت �ب �ق �ي��ة
يف اجل� � � � ��واز  ،وذل� � � ��ك م��ن
خ�ل�ال ال��دخ��ول ع�ل��ى ح�سابه
ال�شخ�صي يف ب��واب��ة وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة م�ن���ص��ة "�أب�شر"
واختيار �أيقونة جتديد جواز
ال���س�ف��ر م��ن ق��ائ �م��ة اخل��دم��ات
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة و�إمت� � � ��ام ب�ق�ي��ة
متطلبات اخلدمة.
و�أ� �ض��اف��ت �أن� ��ه مي�ك��ن جت��دي��د
اجلواز ملدة � 5سنوات فقط يف
حال كان �صاحب اجل��واز يف
عمر �أقل من  21عام� ،أما �إذا
كان عمر �صاحب اجل��واز 21
�سنة �أو �أك�ب�ر ،ميكن اختيار
م��دة �صالحية اجل��واز لتكون
� 5أو � 10سنوات  ،وا�ستالم
اجلواز من �إدارات اجلوازات
�أو عن طريق خدمة التو�صيل
م��ع ال�بري��د ال���س�ع��ودي ،حيث
ميكن للمواطن ت�سليم اجلواز
القدمي بعد عملية التجديد من

خالل "�أب�شر" ملكاتب الربيد
ال���س�ع��ودي و��س�ي�ت��م تو�صيل
اجلواز اجلديد مع القدمي �إىل
ع�ن��وان وا��ص��ل بعد ا�ستالمه
من اجلوازات.
ودع � � � ��ت امل � ��دي � ��ري � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل� �ل� �ج ��وازات امل ��واط� �ن�ي�ن �إىل
امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع� �ل ��ى ج� � � ��وازات
�سفرهم من التلف �أو الفقدان
وع ��دم �إه�م��ال�ه��ا �أو ره�ن�ه��ا �أو

�إ�� �س ��اءة ا��س�ت�ع�م��ال�ه��ا وو� �ض��ع
اجل� � � � � � ��وازات يف الأم � ��اك � ��ن
املخ�ص�صة والآمنة  ،و�أن �أي
ك�شط �أو خد�ش �أو تعديل على
اجل��واز ُيعد ت��زوي��ر ًا يحا�سب
عليه �صاحب اجل ��واز ح�سب
�أنظمة وتعليمات وثائق ال�سفر.
ي��ذك��ر �أن ه��ذه اخل��دم��ة ت��أت��ي
�سعي ًا لتطوير اخلدمات املقدمة
من املديرية العامة للجوازات

و�إي �ج��اد احل�ل��ول الإلكرتونية
ل�ت�ف�ع�ي��ل اجل �ه��ود ال �ت��ي ت�ق��وم
بها اجل��وازات بهدف االرتقاء
مب �� �س�ي�رة ال� �ت� �ح ��ول ال��رق �م��ي
وت �ق��دمي خ��دم��ات �إل �ك�ترون �ي��ة
تلبي احتياجات املواطنني من
خ�ل�ال ت��وف�ير خ��دم��ات عالية
اجلودة با�ستخدام التعامالت
الإل� � �ك �ت��رون� � �ي � ��ة يف �إجن � � ��از
الإجراءات.
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حمليات

بح�ضور �أمراء ووزير الثقافة الفرن�سي وكبار امل�ستثمرين

ويل العهد يرعى تد�شني (ر�ؤية العال) كوجهة عاملية للرتاث
�سموه يطلق حممية �شرعان لإعادة ت�أهيل النظام البيئي

العال -عبدالهادي املالكي

رع��ى �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد
بن �سلمان بن عبد العزيز ،ويل العهد ،نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع رئي�س
جمل�س �إدارة الهيئة امللكية ملحافظة العال،
ام�س حفل تد�شني "ر�ؤية العال" للإعالن
عن خطتها الرامية �إىل تطوير العال بطريقة
م�س�ؤولة لتحويلها �إىل وجهة عاملية للرتاث،
مع احلفاظ على الرتاث الطبيعي والثقايف
يف املنطقة ب��ال��ت��ع��اون م��ع املجتمع املحلي
وفريق من اخلرباء العامليني ،وذلك بح�ضور
�أ�صحاب ال�سمو امللكي الأم����راء ،ومعايل
وزي���ر الثقافة الفرن�سية ف��ران��ك ريي�سرت،
و�أ�صحاب املعايل الوزراء� ،إىل جانب نخبة
من كبار امل�س�ؤولني وامل�ستثمرين املحليني
والدوليني ،بالإ�ضافة �إىل �شخ�صيات فنية
وثقافية عاملية ،وخرباء عامليني يف الرتاث والطبيعة.
ويف م�ستهل احلفل الذي �أقيم بهذه املنا�سبة �ألقى �صاحب
ال�سمو الأم�ي�ر ب��در ب��ن عبد ال��ل��ه ب��ن ف��رح��ان وزي���ر الثقافة
وحمافظ الهيئة امللكية ملحافظة العال كلمة �أو�ضح فيها �أن
العال تقدم للم�ستك�شفني من جميع �أنحاء العامل وجهة فريدة،
من خالل ما�ضيها الذي ميثل تاريخ ًا حقيقي ًا للتبادل الثقايف
والتجاري بني احل�ضارات املختلفة ،داع ًيا �سموه علماء الآثار
واملفكرين من جميع �أنحاء العامل للم�شاركة يف ا�ستك�شاف
تاريخ الإن�سانية يف العال ،خا�صة مع الدعم واالهتمام التي
حتظى به منطقة العال من �سمو ويل العهد  -حفظه الله -
لتحويلها �إىل وجهة عاملية للرتاث ،وهو ما ميثل �أحد �أهداف
ر�ؤية اململكة ."2030
وب��ي�ن ���س��م��وه �أن حم��اف��ظ��ة ال��ع�لا حت��ت�����ض��ن م��ن��اظ��ر خ�لاب��ة
لل�صحراء وت�شكيالت �صخرية متميزة وجمموعة من املواقع
الأثرية البارزة يف املنطقة مثل املواقع اخلا�صة باحل�ضارتني
اللحيانية والنبطية خالل الألفية الأوىل قبل امليالد ،وتُع ُّد
العال من عجائب العامل العربي القدمي وتقع �ضمن حدودها
"احلجر" �أول موقع يف اململكة العربية ال�سعودية يتم �إدراجه
�ضمن قائمة منظمة اليون�سكو ملواقع ال�تراث العاملي ،الذي
يعد العا�صمة اجلنوبية ململكة الأنباط ،م�شري ًا �سموه �إىل �أن
الهيئة امللكية ملحافظة العال تعمل على م�شروعات م�ستقبلية
لتطوير مراكز للزوار يف املواقع الرئي�سية الثالثة  :احلجر،
وجبل عكمة ،ودادان وتهي�أتها ال�ستقبال ال��زوار من �أنحاء
العامل.
و�أك��د الأم�ير ب��در بن عبد الله بن فرحان �أن "ر�ؤية العال"
ت�سعى �إىل �إح��داث حتوالت م�س�ؤولة وم�ؤثرة يف املحافظة،
وذل��ك من خ�لال العمل امل��ت��وازن بني حفظ و�صون ال�تراث
الطبيعي والثقايف الغني ،وامل�شروعات الطموحة للمملكة
العربية ال�سعودية لتهيئة املنطقة للرتحيب بالزوار من جميع
�أنحاء العامل.
ب��دوره ق��ال الرئي�س التنفيذي للهيئة امللكية ملحافظة العال
املهند�س عمرو امل��دين�" :إن تد�شني ر�ؤي��ة العال يع ّد خطوة
طموحة نحو حماية ال�ت�راث الطبيعي للمنطقة وم�شاركة
تاريخها الثقايف الرثي مع العامل �أجمع ،وبالن�سبة لل�س ّياح،
ف���إن زي��ارة العال تع ّد رحلة عرب الزمن؛ فلكل �صخرة فيها
ق�صة حتكى ،ونحن ن�سعى للك�شف عن مكامن اجلمال يف
هذا املكان وتقدميه كهدية للعامل �أجمع ،م�شري ًا �إىل �أن الهيئة
امللكية ملحافظة العال تعمل على تطوير املنطقة بعمل �شراكات
قوية مع خرباء وخمت�صني عامليني ،و�إحدى هذه ال�شراكات
مع الوكالة الفرن�سية لتطوير العال ( . ) AFALULA
من جانبه �أك��د الرئي�س التنفيذي للوكالة الفرن�سية لتطوير
العال ج�يرارد مي�سرتاليت� ،أن تد�شني الر�ؤية لهذه الوجهة
اال�ستثنائية يبعث على الإل��ه��ام ،ونحن نتطلع �إىل موا�صلة
تعزيز �شراكتنا مع الهيئة امللكية ملحافظة العال لإن�شاء وجهة
عاملية للزوار من خمتلف �أنحاء العامل".
وت�ضمن االحتفال �إط�لاق الهيئة ملحمية �شرعان الطبيعية،
حيث ت�سهم املحمية بحماية امل��ن��اط��ق ذات القيمة البيئية
اال�ستثنائية ،و�ستعمل على ا�ستعادة التوازن الطبيعي يف
املنطقة بني الكائنات احلية والبيئة ال�صحراوية ،بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،تهدف املحمية �إىل احلفاظ على النباتات الطبيعية
واحليوانات وغريها من الأنواع املهددة ذات القيمة العاملية
ال��ب��ارزة� ،سعي ًا �إىل �إع��ادة توطينها و�إكثارها .كما �أُطلقت
يف املحمية �أن����واع ح��ي��وان��ي��ة م��ه��ددة ب��االن��ق��را���ض ،مب��ا يف
ذلك الوعول وطيور النعام �أحمر الرقبة والغزالن .وكجزء
من مبادرة املحمية� ،أعلنت الهيئة امللكية عن �سعيها لإن�شاء
ال�صندوق العاملي حلماية النمر العربي ،وهو �أكرب �صندوق
يف ال��ع��امل حلماية ه��ذا ال��ن��وع م��ن القطط ال��ك��ب�يرة امل��ه��ددة
باالنقرا�ض والذي ي�ستوطن جبال املنطقة.
كما ت�ضمن االحتفال عر�ض عن منتجع �شرعان وهو منتجع

منحوت يف اجلبال ي�ضم عدد ًا من الأجنحة الفندقية ،وموقع ًا
ي�ضم م�ساحات مبتكرة وجمهزة ب�أحدث الو�سائل واخلدمات
ال��ت��ق��ن��ي��ة ل��ع��ق��د ل���ق���اءات ق��م��ة وق��ي��ادي��ي الأع���م���ال وال��ر�ؤ���س��اء
التنفيذيني وغريهم ،حيث �سيتم جتهيزه ب�أحدث الو�سائل
واخلدمات التقنية لي�ستقبل وي�ست�ضيف لقاءات واجتماعات
قمة على م�ستوى املنطقة والعامل ،وقد ُ �صمم ب�شكل مبتكر
بالتعاون مع املعماري الفرن�سي ال�شهري جون نوفيل.
وينبثق منتجع �شرعان من جبال العال ال�شاخمة ،و�سيحمل
�إرث احل�ضارة النبطية يف �ضيافة الطبيعة اخلالبة وميزج
املنتجع بني ال�ضيافة واحلفاوة العربية ،مما �سيعزز من موقع
العال كمق�صد عاملي يوفر جتربة فريدة للزوار وامل�ستك�شفني
من كافة �أنحاء العامل ،وذلك كله مب�شاركة املجتمع املحلي.
وتعمل الهيئة امللكية على �إ�شراك املجتمع املحلي ب�شكل مك ّثف
ليكون لهم دور ب��ارز وفعال يف هذه امل�شروعات من خالل
برنامج "حماية" ،ال��ذي ُيتيح الفر�صة لِـ  2,500من �أهايل
العال ليكونوا حماة للرتاث الطبيعي والإن�ساين يف العال.
كما �أطلقت الهيئة امللكية املرحلة الثانية من برنامج االبتعاث
ال��دويل ،الذي ُيوفّر لأبناء وبنات العال فر�صة الدرا�سة يف
ال��والي��ات املتحدة ،واململكة املتحدة ،وفرن�سا يف جم��االت
خمتلفة تتع ّلق بخطط التنمية اخلا�صة بالعال ،مما �سي�سهم
ب�شكل كبري وفعال يف دعم هذه امل�شروعات و�إعطائها طابع ًا
حملي ًا مبعايري عاملية من خالل �أيدي �أبنائها ،وهو الأمر الذي
ميثل �أحد �أبرز مرتكزات هذه الر�ؤية الطموحة.
وم���ع ان��ط�لاق ه���ذه امل���ب���ادرات ،ت��وا���ص��ل الهيئة امللكية يف
العال التزامها ب�أعلى معايري التم ّيز و�أف�����ض��ل املمار�سات
العاملية ،والعمل مع �شركائها من اجلامعات وامل� ّؤ�س�سات
املتخ�ص�صة يف جميع �أنحاء العامل ويف كافة املجاالت ذات
ال�صلة ،كما ت�ستمر الهيئة يف دع��م برنامج امل�سح الأث��ري
والرتاثي ملحافظة العال بهدف حماية وتطوير املواقع الرتاثية
والتاريخية للمحافظة حتقيق ًا للتحول امل�ستدام ،ولتمكني
ال����زوار املحليني وال��دول��ي�ين م��ن ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ث���راء �إرث��ه��ا
الثقايف والتاريخي والطبيعي ،وعلى احل�ضارات العربية
والقيم املحلية ،و�سي�شكل ه��ذا العمل ن��واة لتبادل املعرفة
و�أف�ضل املمار�سات والبحث يف جماالت علم الآثار والرتاث

وحفظ و�صيانة الآثار.
وقد اطلع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزير
الدفاع رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة امللكية ملحافظة العال ،على
العر�ض اخلا�ص مبنتجع �شرعان يف حمافظة العال.
ومت خالل العر�ض ا�ستعرا�ض ما �سي�ضمه املنتجع من �أجنحة
ووح��دات فاخرة ،ومنتجع ًا �صحي ًا ،وموقع ًا ي�ضم الو�سائل
التقنية للمنا�سبات وامل���ؤمت��رات ،وم��ن املتوقع االنتهاء من
ت�شييد املنتجع بحلول عام .2023
وت��ن��اول العر�ض م��ا يتميز ب��ه املنتجع م��ن الطبيعة الفريدة
من نوعها �إذ ينحت يف اجلبال ليتم دمج البناء مع الطبيعة،
وي�ستلهم �أفكاره الإبداعية منها ،والذي بدوره �سي�ضع العال
يف واجهة ريادة الت�صميم املعماري على م�ستوى العامل.
وبهذه املنا�سبة قال الرئي�س التنفيذي للهيئة امللكية ملحافظة
ال��ع�لا ،امل��ه��ن��د���س ع��م��رو امل����دين� :إن املنتجع ال���ذي �صممه
املهند�س املعماري الفرن�سي جون نوفيل وفريقه� ،سيكون
وجهة مميزة يف املنطقة مع احلفاظ على بيئتها الطبيعية،
و�سيوفر خدمات متكاملة للزوار لي�صبح منوذج ًا لل�ضيافة
العربية يف اململكة والعامل".
و�أ���ض��اف امل��دين�" :س ُي�ساهم املنتجع يف تعزيز االقت�صاد
املحلي وتوفري فر�ص عمل لأبناء املنطقة".
وحول امل�شروع قال جون نوفيل�" :إن موقع املنتجع مت�أ�صل
يف تاريخ املنطقة وتاريخ مملكة الأن��ب��اط ،ومن املده�ش �أن
نكون قادرين على جت�سيد امل�شهد الطبيعي ملنتجع �شرعان
مب�ستويات خمتلفة ،واكت�شاف الآف��اق البعيدة ،وتدرجات
انعكا�س ال�ضوء".
وب�ّي�نّ �أن طبيعة امل��وق��ع وجغرافيته اال�ستثنائية تدعو �إىل
االبتكار والإبداع ،فالفن ي�ساعدنا يف حتقيق هذا الهدف كما
ت�ساعدنا الهند�سة املعمارية ،م�ؤكدا �أن ما �سيبنى هو عمل
فني بكل ما حتويه الكلمة من معنى.
ومن جهتها ،قالت ليزا كولينك ،رئي�سة قطاع التطوير يف
الهيئة امللكية ملحافظة ال��ع�لا" :يعد منتجع �شرعان خطوة
�أولية يف تطوير العال كوجهة �سياحية عاملية رائ��دة ،حيث
مت ت�صميم املنتجع بطريقة مبتكرة يراعى من خاللها اندماج

البناء بالطبيعة ب�شكل مت�أ�صل يف �إرث ال��ع�لا الغني مما
�سيوفر نقطة التقاء عاملية للقادة وامل�ستك�شفني حول العامل".
اجلدير بالذكر �أن��ه ج��اري العمل على و�ضع اخلطط لتنفيذ
م�شروع املنتجع ،و�سيتم فتح باب اال�ستثمار يف تطويره.
وت�سعى الهيئة امللكية ملحافظة العال لإقامة هذا املنتجع الفريد
من نوعه يف جبال العال ال�شاخمة م�ستوحى من مملكة الأنباط
وذلك �ضمن �إطار "ر�ؤية العال" التي ت�سعى من خاللها �إىل
تطوير العال كمق�صد ًا من�شود ًا للزوار من كافة �أنحاء العامل
حيث يعد هذا املنتجع االنطالقة الأوىل ملجموعة من املنتجعات
والفنادق املميزة يف املنطقة.
وحتت�ضن حمافظة العال مناظر خالبة لل�صحراء وت�شكيالت
�صخرية متميزة وجمموعة من املواقع الأث��ري��ة ال��ب��ارزة يف
املنطقة مثل املواقع اخلا�صة باحل�ضارتني اللحيانية والنبطية
خالل الألفية الأوىل قبل امليالد.
و ُت��ع��د العال م��ن عجائب ال��ع��امل العربي ال��ق��دمي وتقع �ضمن
حدودها احلجر �أول موقع يف اململكة العربية ال�سعودية يتم
�إدراجه �ضمن قائمة منظمة اليون�سكو ملواقع الرتاث العاملي،
والذي يعد العا�صمة اجلنوبية ململكة الأنباط.
وتعمل الهيئة امللكية ملحافظة العال على م�شاريع م�ستقبلية
لتطوير مراكز للزوار يف املواقع الرئي�سية الثالثة :احلجر،
وجبل عكمة ،ودادان وتهي�أتها ال�ستقبال ال��زوار من كافة
�أنحاء العامل.
وكان �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد
العزيز ،ويل العهد ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة امللكية ملحافظة العال ،قد �أطلق يف
وقت �سابق ام�س حممية �شرعان الطبيعية يف حمافظة العال
كجزء من �سل�سلة من امل�شاريع اال�سرتاتيجية الرئي�سية التي
تقوم بها الهيئة امللكية ملحافظة العال.
و�أو�ضح �صاحب ال�سمو الأمري بدر بن عبد الله بن فرحان
وزير الثقافة حمـافظ الهيئـة امللكيـة ملحافظـة العـال �أن حممية
�شرعان الطبيعية ،و�ضعت معيار ًا جديد ًا يف املنطقـة لإعـادة
ال��ت��ـ��وازن بـني الـنظم البيئية ،وت�شمل ه��ذه امل��ب��ادرة �إن�شاء
�أكرب �صندوق عاملي من نوعه حلمايـة النمـر العربـي با�سـم:
ال�صندوق العاملي حلماية النمر العربي.

وتهدف الهيئة امللكية ملحافظة العال من خالل
�إطالق ال�صندوق العاملي حلماية النمر العربي
�إىل �أن يكون ه��ذا ال�صندوق هو الأك�بر من
نوعه فـي العـامل� ،إذ �سـيمكن ه��ذا امل�شـروع
حمميـة ���ش��ـ��رع��ان الطبيعية ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
مواقع �أخ��رى ،لتكون منطقة منا�سبة لإطالق
و�إعادة توطني النمر العربي يف امل�ستقبل.
و ُير ّكز تطوير املحمية الطبيعية على �إعادة ت�أهيل
النظام البيئـي الطبيعـي ،و�إعـادة تـوطني الأنـواع
الأ�صـيلة فـي املنطقـة ،وتطوير الغطاء النباتي
ع��ن طريق زراع���ة �أ�شجار الأكا�سيا الأ�صـيلة،
و�إط���ـ�ل�اق الأن���ـ���واع ال�بري��ـ��ة ف��ـ��ي املحميـة طبقـ ًا
للمقـايي�س العاملية ،وحت��دي��د ًا وف��ق�� ًا لإر���ش��ادات
االحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة.
وخ�لال �إط�ل�اق املحمية ،ق��ام ّج��وال��و املحمية
املحلية من �أهايل العال الذين مت تدريبهم من
قبل الهيئة ال�سعودية للحيـاة الفطريـة بالتعاون مع كلية مويكا
للحياة الفطرية يف تنزانيا ،ب�إطالق ع�شـر وعـول ،وع�شـرة
مـن طيـور النعـام �أحمـر الرقبـة ،و 20غ��زاال يف املحمية.
حيث تواجه هذه الأنواع املحلية تهديدات عديدة وتتناق�ص
�أعدادها بت�سارع يف مواطنها الطبيعية.
وقد �أو�ضح حممد �سـل ّيم ،رئـي�س ق�سـم الطبيعـة فـي الهيئـة
امللكيـة ملحافظة ال��ع�لا�" :سـيكون لإع��ـ��ادة ت�أهيـل وتـوطني
ال��ن��ب��ات��ـ��ات واحل���ي���وان���ات امل���ه���ددة ب��االن��ق��را���ض يف املحمية
الطبيعية �أث��ر كبري علـى التنـوع البيولـوجي فـي املنطقـة،
م�شريا �إىل العمل مع خ�براء عامليني وم��ع الفريق املخت�ص
يف الهيئة و�أهايل العال ال�ستعادة النظام البيئي الطبيعي يف
�شرعان.
وميثل �إط�لاق املحمية �أح��د م�شاريع الهيئة امللكية ملحافظة
العال لتطوير املنطقة ،حيث حتت�ضن العال كنز ًا من امل�ساحات
الطبيعية اخلالبة واحليوانات املعر�ضة لالنقرا�ض ،بالإ�ضافة
�إىل الإرث ال��ت��اري��خ��ي ال���ذي يتمثل يف جمموعة غنية من
الكنوز الأث��ري��ة وامل���دن ال��ق��دمي��ة ،حيث جمعت املنطقة بني
جبالها و�أرا�ضيها جمموعة من املمالك احل�ضارية كاململكة
الدادانية واللحيانية والنبطية.

كلمة

متثل ر�ؤي���ة ال��ع�لا خ��ارط��ة ط��ري��ق لو�ضع
امل��ح��اف��ظ��ة ب��ت��اري��خ��ه��ا وت��راث��ه��ا وع��راق��ت��ه��ا
وجمتمعها املحلي �ضمن �أولويات التطوير
ال���ذي م��ن �أج��ل��ه مت �إن�����ش��اء الهيئة امللكية
ملحافظة العال ،بهدف حتويلها �إىل وجهة
عاملية ل��ل�تراث .وي���أت��ي اهتمام �سمو ويل
العهد وت�شريفه حفل تد�شني ر�ؤي��ة العال
وم�شاريعها امل�ستقبلية ،من منطلق حر�صه
على تنمية املجتمعات املحلية يف مناطق
اململكة ب�شكل ع��ام ،واملجتمع املحلي يف
العال على نحو خا�ص ،واهتمامه ب�صون
ال�ت�راث الطبيعي وال��ث��ق��ايف والإن�����س��اين ،
كما ت�أتي ر�ؤية العال متوافقة مع الأهداف
الطموحة لر�ؤية  ،2030ب���إب��راز اجلوانب
الثقافية واملواقع التاريخية وتعزيز مكانة
اململكة �ضمن خ��ارط��ة ال��وج��ه��ات الرتاثية
العاملية.
ان هذه امل�شاريع اجلديدة للهيئة امللكية
مل��ح��اف��ظ��ة ال���ع�ل�ا� ،ست�سهم يف االزده�����ار
االقت�صادي امل�ستدام للمحافظة ،من خالل
ج��ذب نحو مليوين زائ���ر ،مم��ا ي�سهم يف
الناجت املحلي الرتاكمي بنحو  120مليار
ريال ،ف�ضلاً عن توفريها � 38ألف وظيفة
بحلول العام ، 2035حيث ت�ستهدف هذه
الر�ؤية من خالل امل�شاريع اجلديدة ،لتلبية
حاجة املحافظة وزي���ادة فاعليتها كوجهة
عاملية؛ و�أهم م�شروعني �سيتم تد�شينهما:
حممية ���ش��رع��ان الطبيعية وال��ت��ي م��ن بني
�أهدافها �إن�شاء �صندوق عاملي للفهد العربي
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه م���ن خ��ط��ر االن���ق���را����ض،
ومنتجع �شرعان وهو منتجع عايل الفخامة
�سيكون ذا م��ردود اقت�صادي كبري على
املحافظة.
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حمليات

 450جولة تفتي�شية على ال�سياحة بالريا�ض بدر بن �سلطان يطلع على خطط الإدارات احلكومية باملنطقة
جدة -وا�س

الريا�ض -الريا�ض

تفقد مدير عام الهيئة العامة لل�سياحة
وال�ت�راث ال��وط�ن��ي مبنطقة الريا�ض
املهند�س عبدالعزيز �آل ح�سن  ،عددا
من املن�ش�آت ال�سياحية باملنطقة.
و�أو� �ض��ح �أن ه��ذه ال��زي��ارة امليدانية
ج��اءت للرقابة على ج��ودة اخلدمات
التي تقدمها الفنادق ذات الت�صنيف
خم�س جنوم و�أربع جنوم ،مبين ًا �أنه
قام كذلك بزيارات تفتي�شية ورقابية
�شملت مرافق �إي��واء �سياحي �أخرى
كال�شقق الفندقية ،م���ش�ير ًا �إىل �أن
�سياحة الريا�ض نفذت حملة تفتي�شية
�شارك فيها بجانب عدد من املخت�صني
وم �� �س ��ؤويل �إدارة ال�تراخ�ي����ص يف
ال �ف��رع �إ� �ض��اف��ة �إىل بع�ض اجل�ه��ات
احلكومية ،ت�ضمنت ما يقارب 450
زي��ارة للمن�ش�آت ال�سياحية باملنطقة
و�شملت العا�صمة ال��ري��ا���ض وع��ددا
من املحافظات.
واو�ضح �أن الهيئة مبنطقة الريا�ض،
قامت بالتعاون مع فرع وزارة العمل
والتنمية االجتماعية مبنطقة الريا�ض
واجل �ه��ات الأم�ن�ي��ة ،بحملة تفتي�شية
م�شرتكة م�ؤخر ًا ،ا�ستهدفت الفنادق

والوحدات ال�سكنية املفرو�شة �شمال
ال��ري��ا���ض ،ومت خ�لال�ه��ا �ضبط ع��دد
من املخالفات اخلا�صة بتوطني املهن
ال���س�ي��اح�ي��ة ،وذل ��ك �ضمن اجل��والت
ال ��رق ��اب �ي ��ة ال� �ت ��ي جت��ري �ه��ا ��س�ي��اح��ة
الريا�ض ب�شكل منتظم على املن�ش�آت
ال�سياحية باملنطقة.
و�أكد املهند�س �آل ح�سن� ،أن احلملة
ت��أت��ي يف �إط��ار التوجيهات الدائمة
ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل
بن بندر بن عبد العزيز �أم�ير منطقة
ال��ري��ا���ض رئ �ي ����س جم�ل����س ال�ت�ن�م�ي��ة
ال�سياحية باملنطقة والتي يعمل الفرع
م��ن خاللها على ال�ت��أك��د م��ن نظامية
الأن �� �ش �ط��ة ال �� �س �ي��اح �ي��ة ،وم���س�ت��وى
ج��ودة اخل��دم��ات املقدمة للنزالء يف
ق�ط��اع الإي� ��واء ،وال�ت��أك��د م��ن وج��ود
تراخي�ص ملزاولة الن�شاط و�إبرازها
يف �أم� ��اك� ��ن وا�� �ض� �ح ��ة ،م� ��ع ت�ت�ب��ع
ال�شكاوي والبالغات الواردة للفرع
من النزالء وامل�ستفيدين والعمل على
معاجلتها والتعامل معها وفق ًا لأنظمة
الهيئة ولوائحها التنفيذية ،بجانب
مراقبة حتقيقها لو�سائل ال�سالمة يف
الت�شغيل.

توطني التدريب مبدار�س جنران

جنران  -البالد

ناق�شت �إدارة التدريب واالبتعاث
بتعليم منطقة جن ��ران ،م�شروع
خطة توطني التدريب باملدار�س،
وذلك مبقر الإدارة.
وج��رى خ�لال االج�ت�م��اع مناق�شة
ت��وزي��ع امل��دار���س مب��ا ي�ت��واف��ق مع
االحتياجات التدريبية ،وتطوير
خُم��رج��ات ال�ت�ع�ل�ي��م ،ح�ي��ث �سيتم
تغطية معظم امل��دار���س الداخلية
خ�لال ال�ف�ترة املتبقية م��ن الف�صل

الدرا�سي الثاين احلايل.
ُي��ذك��ر �أن امل �� �ش��روع ي �ه��دف �إىل
�إك � �� � �س� ��اب امل� �ع� �ل� �م�ي�ن ب ��امل� �ع ��ارف
وامل� � �ه � ��ارات امل ��واك� �ب ��ة مل �ت �غ�يرات
التطوير املهن ،مما ينعك�س ب�شكل
اي �ج��اب��ي ع�ل��ى ال�ع�م�ل�ي��ة التعليمية
وخم��رج��ات التعليم ،وخ�ل��ق جيل
تعليمي ي��واك��ب متطلبات حتقيق
ر�ؤي ��ة اململكة � ،2030إىل جانب
خلق فر�ص التناف�س بني املدار�س
لتجويد الأداء التعليمي.

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري بدر بن
�سلطان بن عبدالعزيز �أمري منطقة مكة املكرمة
بالنيابة مبقر الإمارة يف جدة ،مدير عام فرع
وزارة البيئة واملياه والزراعة باملنطقة �سعيد
جارالله الغامدي.
واط�ل��ع �سموه على �أع�م��ال ال�ف��رع ودوره يف
تعزيز العمل يف امل�ج��االت ال��زراع�ي��ة والبيئة
واملائية يف حمافظات املنطقة مبا يحقق التنمية
امل�ستدامة وفق ر�ؤية اململكة . 2030
كما ا�ستقبل �سموه  ،مبقر الإم��ارة يف جدة،
مدير ع��ام ف��رع وزارة اخلدمة املدنية املكلف
باملنطقة الدكتور ر�أفت بدر.
وا�ستمع الأمري بدر بن �سلطان بن عبدالعزيز
خالل اال�ستقبال �إىل نبذة عن �أعمال الفرع ،
و�سبل تعزيز التعاون بني فرع الوزارة و�إمارة
املنطقة  ،مطلع ًا �سموه على التطوير التقني
امل�ع�ن��ي بت�سهيل الإج � ��راءات ورف ��ع م�ستوى

الأداء الوظيفي.
وا� �س �ت �ع��ر���ض الأم �ي��ر ب ��در ب ��ن � �س �ل �ط��ان بن
عبدالعزيز ،م�شروعات و�أع�م��ال �شركة املياه
الوطنية باملنطقة  ،خالل تر�ؤ�س �سموه اجتماع ًا
 ،يف م�ق��ر الإم � ��ارة ب �ج��دة  ،ب�ح���ض��ور وكيل

الإمارة الدكتور ه�شام بن عبدالرحمن الفالح.
وبح�سب العر�ض الذي ق ّدمه مدير �شركة املياه
الوطنية مبنطقة مكة املكرمة املهند�س حممد
الغامدي  ،يجري تنفيذ  55م�شروع ًا للمياه
وال�صرف ال�صحي مبحافظة ج��دة يتوقع �أن

ي�ستفيد منها �أكرث من  9300عقار.
ا�ستعرا�ض للخطة الع�شرية
وتخلل العر�ض
ٌ
املتوقعة مل�شروعات املياه وال�صرف ال�صحي
التي �سيتخللها ط��رح العديد م��ن م�شروعات
امل� �ي ��اه وال �� �ص��رف ال �� �ص �ح��ي ل �ل��و� �ص��ول �إىل
م�ستهدفات ال��ر�ؤي��ة  2030لعموم املنطقة ،
كما �أ�شار االجتماع �إىل خطط حت�سني �إدارة
املنظومة الت�شغيلية خلدمات املياه يف مدينة
ج��دة ال�ت��ي ت�ضمنت �إط�ل�اق وتنفيذ برنامج
تخفي�ض عدد ال�صهاريج وحت�سني �ضخ املياه
بال�شبكات الذي ا�ستفاد منه  67حي ًا يف العام
امل��ا��ض��ي وح�� ّ��س�ن��ت م �ع��دالت ال���ض��خ امل�ستمر
وال �ك��ايف ب��امل��دي�ن��ة ب ��إ� �ض��اف��ة  14ح��ي لنطاق
ال�ضخ الكايف وامل�ستمر � ،أما ما يخ�ص اخلزن
اال�سرتاتيجي بجدة  ،فقد جرى �إ�ضافة مليون
م�ت�ر م�ك�ع��ب مل�ن�ظ��وم��ة اخل ��زن اال��س�ترات�ي�ج��ي
يف 2018م  ،لي�صبح �إج �م��ايل �سعة اخل��زن
اال�سرتاتيجي  3ماليني مرت مكعب.

�أمانة املدينة حت�صد جائزة �إبداعية ال�شيخال�سدي�سيلتقيالفريقاال�ست�شاري

مكة املكرمة -احمد الأحمدي

املدينة املنورة-البالد

ح�صدت �أمانة منطقة املدينة املنورة خالل م�شاركتها
يف ملتقى "بيبان املدينة" مب��رك��ز امل�ل��ك �سلمان
الدويل للم�ؤمترات باملدينة املنورة والتي جاءت حتت
�شعار "الأمانة بابكم الأول يف بيبان" وهي جائزة
�أف�ضل مقدم حلول �إبداعية ,كما �شهد اجلناح املئات
من ال��زوار الباحثني عن فر�ص لال�ستثمار والتي
وفرتها الأمانة بتنوع بني فر�ص مل�شاريع �صغرية
ومتو�سطة وم�شاريع كبرية ُ ,ق� ّدم��ت خالله 250
فر�صة ا�ستثمارية يف جميع الأن�شطة .
و�أو� �ض ��ح وك �ي��ل الأم �ي�ن ل�لا��س�ت�ث�م��ار والأرا� �ض ��ي
املهند�س عايد بن ح�سني البليه�شي �إن �أمانة املدينة

املنورة وفرت فر�ص ًا ا�ستثمارية ذهبية مثل �إن�شاء
�أول م�ضمار اح�ترايف ل�سباق ال�سيارات باملدينة،
و�إن�شاء مدر�سة لتعليم الفرو�سية للن�ساء والأطفال
يف بيئة �آمنة.
ك�م��ا ي�ضم ال�ط��رح م���ش��اري��ع ترفيهية ت�شمل �أول
مدينة �ألعاب مائية ومنتزهات عائلية ومطاعم تراثية
و�صاالت ترفيهية لل�شباب ومالعب مفتوحة ومغطاة
و�ساحات احتفاالت� ،إ�ضاف ًة �إىل م�شاريع املجمعات
التجارية والأ�سواق املتخ�ص�صة ك�أ�سواق الكهرباء
وزينة ال�سيارات والطيور واحليوانات والب�ضائع
املخف�ضة ،وم���ش��اري��ع حم�ط��ات ال��وق��ود وخ��دم��ات
امل�سافرين ومواقف االنتظار.

التقى معايل الرئي�س العام ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ال�شيخ
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�س مبقر الرئا�سة ام�س ,الفريق
اال�ست�شاري بالرئا�سة ,بح�ضور رئي�س الفريق الدكتور م�سفر بن عامر
ع�سريي ,و�أع�ضاء الفريق وبع�ض مديري العموم.
و�سلم الفريق اال�ست�شاري ملعايل الرئي�س العام بحث ًا علمي ًا عن "احتياجات
املعتكفني بامل�سجد احلرام" ,كذلك درا�سة ميدانية لتقييم خدمة "وجبة
�إفطار �صائم ب�ساحات امل�سجد احلرام".
وثمن ال�شيخ ال�سدي�س ما يقوم به الفريق اال�ست�شاري من جهود بحثية
وعلمية لالرتقاء باخلدمات املقدمة يف احلرمني ال�شريفني.
ي��ذك��ر �أن ال�ف��ري��ق اال��س�ت���ش��اري ي�سعى لأن ي�صبح بيت خ�برة للحرمني
ال�شريفني ,وذلك لدرا�سة اخلدمات املقدمة ميداني ًا وتقييمها وتقدمي احللول
واالقرتاحات حلل امل�شكالت ،كما ي�ضم الفريق عدد ًا من �أ�صحاب اخلربة
والتخ�ص�ص.
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البنك الأهلي يتيح قبول بطاقة (يونيون باي)

�ساب ي�سجل ارتفاعا يف
�أرباحه لت�صل �إىل 4,929
مليون ريال �سعودي
الريا�ض ــ البالد

جدة ــ البالد

جانب من حفل توقيع االتفاقية

يف �إط � ��ار ج �ه��وده امل���س�ت�م��رة
ل�ت�ط��وي��ر خ��دم��ات امل��دف��وع��ات
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة� ،أع� �ل ��ن ال �ب �ن��ك
الأه� � �ل � ��ي ع� ��ن �إت � ��اح � ��ة ق �ب��ول
ب �ط��اق��ة "يونيون باي" عرب
ح��واىل  60,000نقطة بيع و
 3700ج �ه��از � �ص ��ارف �آيل،
وذل� ��ك م��ن خ�ل�ال رب ��ط تقنية
امل ��دف ��وع ��ات الإل �ك�ت�رون �ي��ة مع
�شبكة "يونيون باي" ال�صينية
ال�ع��امل�ي��ة ( )UPIع�ب�ر ن�ظ��ام
ال�شبكة ال�سعودية للمدفوعات
"مدى"...جاء ذلك �إثر اتفاقية
�شراكة وقّعها البنك مع يونيون
باي ال�صينية العاملية التي تعد
من �أك�بر ال�شركات يف جمال
�إ� � �ص� ��دار وق� �ب ��ول ال �ب �ط��اق��ات

امل�صرفية على م�ستوى العامل
والتي �ستتيح لزوار اململكة من
حاملي بطاقة "يونيون باي"
�إمكانية �إج��راء العمليات املالية
بكل �سهولة و�أمان واال�ستعالم
عن الر�صيد من خالل �أجهزة
ال�صرف الآيل بالبنك ،والقيام
ب �ع �م �ل �ي��ات ال ��دف ��ع م ��ن خ�ل�ال
�أج� �ه ��زة ن �ق��اط ال �ب �ي��ع..وت��وف��ر
هذه اخلدمة املزيد من الراحة
حل��ام �ل��ي ب �ط��اق��ات "يونيون
باي" ،ك��ون �ه��ا خ �ط��وة مهمة
ت�خ��دم زوار بيت ال�ل��ه احل��رام
وامل �� �س �ج��د ال �ن �ب��وي ال���ش��ري��ف
م��ن احل �ج��اج وامل�ع�ت�م��ري��ن من
دول ��ش��رق �آ��س�ي��ا ،وذل��ك �إث��ر
متكينهم من ا�ستخدام بطاقات
ال���ش�ب�ك��ة ال���ص�ي�ن�ي��ة "يونيون

باي" لدى قنوات البنك الأهلي
الإلكرتونية� ،إدراك ًا منه لأهمية
نقل جتربة العمالء نحو �أف� ٍ�اق
ج ��دي��دة م ��ن ال �ت �م � ّي��ز ب��أف���ض��ل
احل�ل��ول امل�صرفية ال�ع��امل�ي��ة...
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن خ��دم��ات
البنك الأهلي امل�صرفية ومنها
�أج � �ه ��زة ن �ق ��اط ال �ب �ي��ع ت�ت�م� ّي��ز
باالنت�شار ال��وا��س��ع ،وقبولها
مل�ج�م��وع��ة ك �ب�يرة م��ن ب�ط��اق��ات
ال ��دف ��ع و ب �ط��اق��ات االئ �ت �م��ان
العاملية ،بالإ�ضافة �إىل "يونيون
باي" التابعة ل�شركة "يونيون
باي" ال�صينية العاملية ،والتي
ت�ع��د م��ن �أك�ب�ر ال �� �ش��رك��ات يف
جمال �إ�صدار وقبول البطاقات
امل�صرفية على م�ستوى العامل
والأكرث انت�شار ًا.

بلغت الأرب� ��اح ال�صافية التي
حققها �ساب للفرتة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2018م4,929 ،
مليون ري��ال �سعودي بارتفاع
وق � � ��دره  974م �ل �ي��ون ري ��ال
�سعودي ،وميثل ارتفاع بن�سبة
 ،%24.6مقارنة مببلغ 3,955
م�ل�ي��ون ري ��ال ��س�ع��ودي لنف�س
الفرتة من عام .2017كما بلغت
الأرب��اح ال�صافية لفرتة الثالثة
�أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2018م 1,211 ،مليون ريال
� �س �ع��ودي وب� ��زي� ��ادة وق��دره��ا
 505م�ل�ي��ون ري ��ال ��س�ع��ودي،
ومت�ث��ل زي ��ادة بن�سبة %71.5
م�ق��ارن��ة ب ��الأرب ��اح امل�ح�ق�ق��ة يف
ف�ت�رة ال �ث�لاث��ة �أ� �ش �ه��ر املنتهية
يف  31دي �� �س �م�ب�ر 2017م
والتي بلغت  706مليون ريال
��س�ع��ودي  ،وب�ل��غ رب��ح ال�سهم
 3.29ري ��ال ��س�ع��ودي مقابل
 2.64ري� ��ال � �س �ع��ودي للعام
ال�سابق…ويف م �ع��ر���ض
تعليقه ع�ل��ى ه��ذه ال�ن�ت��ائ��ج ق��ال
ال�شيخ خ��ال��د العليان ،رئي�س
جمل�س �إدارة �ساب " :تعك�س
ال�ن�ت��ائ��ج امل��ال �ي��ة م �ق��درة ��س��اب
ع �ل��ى اال� �س �ت �م��رار يف حتقيق
ال�ق�ي�م��ة ل�ل�م���س��اه�م�ين م��دع��وم��ا
بامتياز قوي وفريق �إدارة عال
الرتكيز و�إدارة فعالة للمخاطر
ور�ؤي��ة وا�ضحة .و�إت�ساقا مع
ر�ؤي��ة اململكة  2030وبرنامج
ال�ت�ح��ول ال��وط�ن��ي  2020ف��إن
تركيز �ساب ين�صب على كفاءة

خالد العليان

توظيف ر�أ���س امل��ال واملحافظة
ع �ل��ى ق��اع��دة م���س�ت�ق��رة وق��وي��ة
للتمويل  .كما �أن م�ستويات
ر�ضاء العمالء واجلوائز التي
ح �� �ص��ل ع�ل�ي�ه��ا ال �ب �ن��ك ت ��ؤك��د
م ��رك ��زن ��ا ك �ب �ن��ك دويل رائ ��د
يف امل�م�ل�ك��ة .و�إذ ن�ت�ط�ل��ع �إىل
امل �� �س �ت �ق �ب��ل ف � � ��إن �إن��دم��اج �ن��ا
املرتقب مع البنك الأول يوفر
ق �ي �م��ة وف ��ر� ً��ص ��ا مل���س��اه�م�ي�ن��ا
وع�م�لائ�ن��ا وم��وظ�ف�ي�ن��ا .ويعمل
جمل�س الإدارة وفريق الإدارة
ب �ك��ل ج ��د لإ� �س �ت �ك �م��ال عملية
الإندماج خالل الن�صف الأول
من عام  2019والذي يخ�ضع
ملوافقة امل�ساهمني وللموافقات
التنظيمية " ...و�أ�ضاف ال�شيخ
خ��ال��د ال�ع�ل�ي��ان ق��ائ�لا�" :أنتهز
ه��ذه املنا�سبة الت�ق��دم بال�شكر
لعمالئنا وموظفينا وم�ساهمينا
ع� �ل ��ى دع� �م� �ه ��م وال� �ت ��زام� �ه ��م،
ك�م��ا �أت �ق ��دم ب�خ��ال����ص ال�شكر
والإمتنان لل�سلطات الإ�شرافية
وال� ��وزارات احلكومية املعنية
ع �ل��ى ت��وج �ي �ه��ات �ه��م امل���س�ت�م��رة
ور�ؤيتهم".

حتالف م�صري �سعودي يف جمال الطاقة الكهربائية واملتجددة

جدة ــ البالد

يف �إط� � ��ار ال� �ت� �ع ��اون امل �� �ص��ري
ال �� �س �ع��ودي يف جم� ��ال ال �ط��اق��ة
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وامل �ت �ج��ددة ف�ق��د مت
تكوين حتالف عمالق بني �شركة
ايجيماك م��ن اجل��ان��ب امل�صري
ميثلها املهند�س مدحت رم�ضان
ع�ل��ي ـ �ـ رئ�ي����س جمل�س الأدارة
وال�ع���ض��و امل�ن�ت��دب  ،وجمموعة
ال�شريف القاب�ضة م��ن اجلانب م.مدحت رم�ضان وم.خالد مباركي يوقعان االتفاقية
ال�سعودي وميثلها املدير العام لال�ستثمار يف جم��االت الطاقة البلدين والعديد من بلدان املنطقة
املهند�س خالد بن �أحمد مباركي الكهربائية وامل �ت �ج��ددة يف كال يف قارتي �آ�سيا وافريقيا.

و�سط �إقبال كبري ..انطالق معر�ض " العبور " فى جدة

جدة ــ البالد

انطلق يف ج��دة معر�ض الفن املعا�صر «العبور»
و�سط ح�شد جماهريي غفري من الفنانني واملهتمني
والإع�ل�ام �ي�ي�ن وال �� �ش��رك��ات ال��راع �ي��ة .وا��س�ترع��ى
امل�ع��ر���ض اه�ت�م��ام�ه��م احل���ض��ور وال�ف�ن��ان�ين ال��ذي��ن
ت��واف��دوا م��ن ع��دة دول ع��رب�ي��ة و�أوروب� �ي ��ة ،حيث
�أده���ش�ت�ه��م ت��وظ�ي�ف��ات التكنولوجيا يف االع�م��ال
املعرو�ضة ،وك��ذل��ك ا�ستخدام التقنيات الرقمية
ك ��أداة ع�صرية للتعبري الفني...فيما لفت انتباه
اجل�م�ه��ور ا��س�ت�خ��دام بع�ض الفنانني امل�شاركني
لتقنيات الواقع االفرتا�ضي التفاعلي ،و�أ��ش��اروا
اىل �أن بع�ض الفنانني �أب��دع �أعماله بدمج تقنيات
ال�صوت املوجه وال�شا�شات الروباتية التفاعلية
وغريها من التقنيات امل�سموعة واملرئية...وقالت
املن�سق ال�ف�ن��ي للمعر�ض ال��دك �ت��ورة ع�ف��ت فدعق
"راقبت عن كثب ردود �أفعال احل�ضور والتي
عربوا فيها عن �سعادتهم مبا ي�شاهدونه من �أعمال
وفخرهم بالفنانني ال�سعوديني المتالكهم الأدوات
الفنية الإب��داع �ي��ة ال�ت��ي ت�ضاهي �أع �م��ال الفنانني
العامليني"...و�أ�شارت اىل اهتمام احل�ضور ب�شكل
خا�ص ب�أعمال الفنانني الرواد واملخ�ضرمني :بكر
�شيخون وفي�صل �سمره و�سعيد قمحاوي ،وقالت
"لقد �أح�س�ست فعال بحوار الأجيال وتالقح الر�ؤى
الفنية من خالل النقا�شات التي كانت تدور فيما

اقبال كبري من كافة فئات املجتمع

بينهم" وال�ت��ي جت�سد حقيقة ال�ع�ب��ور م��ن حاجز
ال��زم��ن اىل واق ��ع م���ش�ترك ب�ين ك��ل الأجيال"...
و�أ�ضافت الدكتورة فدعق �أن املعر�ض الذي ينظمه
املجل�س ال�ف�ن��ي ال���س�ع��ودي ل�ل�ع��ام ال���س��اد���س على
التوايل ي�شارك فيه  25فنانا �سعود ًيا وخليج ًيا
و�أوروب ًيا ي�ستقطب هذا العام �أعمال ثالثة �أجيال
م��ن ال�ف�ن��ان�ين امل���ش��ارك�ين ،وه��م  :ب�ك��ر �شيخون،
في�صل �سمره ،جعفر العريبي ،ح�سني املح�سن،
حم�م��د ال �ف��رج ،ن��ا��ص��ر ال�شميمري ،ادم مايقر،
جالن الغارم ،مهند �شونو ،اجلوهره ،خالد زاهد،
نوره املزروع� ،سامي احل�سني� ،سارة ابوعبدالله،
اينا�س النعمي� ،شارلوت �سبيقلدفر ،رمي النا�صر،
نكل�س بينزبرقر ،عهد العمودي� ،سعيد قمحاوي،
ع�ل��ي ��ش�ع�ب��ان�� ،س�ل�م��ان ال�ن�ج��م ،ن���س��ري��ن بخيت،
لوران�س ابو حمدان ،عبدالرحمن ال�شاهد.
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متابعات

ويل العهد ي�سطر تاريخ ًا حممال بالإجناز والتميز

) :ال�سياحة رافد واعد للتنمية امل�ستدامة

خرباء لـ (
القاهرة – حممد عمر

فى كل يوم ت�شرق ال�شم�س على اجناز جديد
باململكة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز  -حفظه الله -لتتقدم
خطوات واثقة نحو حتقيق ر�ؤية  ، 2030التى
�أطلقها �صاحب ال�سمو امللكى الأم�ير حممد
بن �سلمان ويل العهد ،لتكون �شاهدة على ما
ي�سري �إليه الوطن من جناح ومتيز  ،ب�إ�شراف
مبا�شر من �سموه على تفا�صيل امل�شروعات
داعما لكافة القطاعات ،ومنها قطاع ال�سياحة
الواعد ب�أهدافه الطموحة ومقوماته وقدراته
الكبرية على اال�سهام يف االقت�صاد الوطني.
" البالد " ا�ستطلعت �آراء العديد من اخلرباء
ح���ول �أه��م��ي��ة ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ة يف التنمية
امل�ستدامة باململكة.
فى البداية ي�ؤكد الدكتور كرمي عادل اخلبري
االقت�صادي �أن رئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير حممد بن �سلمان لور�شة العمل التي
عقدها جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية
حت��ت ع��ن��وان (ح��دي��ث ال�����س��ي��اح��ة) ،يف �ش�أن
ال�����ر�ؤى وال��ت��وج��ه��ات ل��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ة يف
اململكة ،تعد �أك�بر دليل على �أن �سموه لي�س
فقط جم��رد �صاحب ر�ؤي��ة  ،لكنه �أي�ضا قائم
على حتقيق هذه الر�ؤية وتنفيذ كل ما ي�ساهم
يف �إجن��اح��ه��ا ،وه���ذا يعد امل��ح��ور الرئي�سي
واهم عوامل جناح ر�ؤية اململكة . ٢٠٣٠
و�أ���ض��اف :لقد جنحت اململكة يف االنطالقة
وكتابة الف�صول املهة الأوىل لنجاح ر�ؤيتها
 ٢٠٣٠وج��ع��ل��ت ال��ع��امل ينظر بالتقدير �إىل
�إر���س��اء وخ��ط��وات النجاحات  ،وم��ا حظيت
به ر�ؤية اململكة  ٢٠٣٠من اهتمام وم�شاركة
�سواء على امل�ستوى الداخلي �أو اخلارجي ،
يعد �أكرب دليل على ثقة العامل يف جناح هذه
الر�ؤية ،والتي قد تكون م�ستقب ًال منوذج عاملي
ت�ؤ�س�س عليه دول العامل ا�سرتاتيجياتها نحو
البناء والتنمية والتطور والإ�صالح.
ونوه اخلبري االقت�صادي �أن لقطاع ال�سياحة
�ضمن ر�ؤي���ة اململكة  ٢٠٣٠الأث���ر الإيجابي
الكبري  ،حيث ُيعترب يف غاية الأهمية بالن�سبة
لأ ّي�����ة دول�����ة ،مل���ا ل���ه م���ن دور ك��ب�ير يف ب��ن��اء
االقت�صاد والنهو�ض به ،لذا تُع ّد ال�سياحة من
امل�صادر الأ�سا�سية للدخل القومي ،بالإ�ضافة
�إىل �أنّها من �أه��م عوامل التنمية واالزده��ار
من خالل زيادة املوارد من العمالت الأجنب ّية
ال�صعبة ،و�إتاحة عدد كبري من فر�ص العمل
للأفراد  ،معتربا �أن قطاع ال�سياحة �سي�ساهم
ب�شكل كبري يف �إجن��اح ر�ؤي��ة اململكة بتعزيز
االقت�صاد ال���دويل ع��م��وم�� ًا ،وحت�سني البنية
التحت ّية ،واخلدمات العا ّمة يف هذه املجاالت

�أحمد االمام

د .ح�سام

د .كرمي

التي باتت �أكرث ارتباطا بحياة املجتمع ،كما
يتيح قطاع ال�سياحة �إتاحة فر�ص اال�ستثمار،
وا���س��ت��ح��داث امل�����ش��اري��ع يف اململكة م��ن قبل
ز ّوار املعار�ض ،وامل���ؤمت��رات ،وامل� ّؤ�س�سات
الكبرية.

زيادة �أعداد ال�سائحني

وق���ال ك���رمي  :ال�سياحة وحت���دي���د ًا �سياحة
الأع��م��ال ت�شارك بدخول ال��دول��ة يف جتارب
ج��دي��دة ،وال��ت��ع�� ّرف على العلوم احلديثة يف
العامل ،وذلك من خالل ا�ستقدام خُ رباء على
امل�ستوى ال���دويل لل ُم�ساهمة يف املعار�ض،
وامل�ؤمترات ،والندوات التي تُعترب طرق ًا ج ّيد ًة
لتطوير كفاءة الأي��ادي العاملة يف القطاعات
واخلا�صة على حد �سواء� ،إىل جانب
العا ّمة
ّ
ك���ون ال�����س��ي��اح��ة و���س��ي��ل��ة ذات ف��ع��ال�� ّي��ة لنقل
امل��ه��ارات وت�سليط ال�ضوء على احل�ضارات
والثقافات املُختلفة ،مع ازدياد �أهم ّية احلفاظ
على الرتاث والعادات ،وهو ما يعود بالفائدة
على املجتمع ال�سعودي .
وق��ال� :إن االهتمام بهذا القطاع �سي�ساهم
يف ت��وع��ي��ة الأف������راد ح���ول �أه��م��ي��ة ال�سياحة
للمملكة  ،والعمل على تطوير جودة اخلدمات
ال��ع��ا ّم��ة ال��ت��ي ت��خ��دم ال��ق��ط��اع ال�سياحي �إىل
ج��ان��ب توعية الأف�����راد ،وتعريفهم بالفوائد
العديدة لل�سياحة ،و�أهم ّية ال�س ّياح القادمني

�إىل اململكة ،حيث �سي�ؤ ّدي ذلك �إىل حت�سني
���س��ل��وك��ي��ات وت��ع��ام�لات الأف������راد وال��ع��ام��ل�ين
واخلا�صة مع ال�سياح
يف القطاعات العا ّمة
ّ
والوافدين ،م�ؤكدا �أن ذلك يزيد الرغبة لدى
�أعداد �أكرب من ال�س ُّياح لزيارة اململكة ،وهو
ما �سيمتد بدوره و�أثره على جذب املزيد من
اال�ستثمارات الأجنبية �إىل اململكة ،بالإ�ضافة
�إىل م�ساهمة هذا القطاع احليوي والهام يف
�إجن���اح ك��اف��ة حم���اور روي���ة اململكة ، ٢٠٣٠
الرتباط قطاع ال�سياحة بكافة القطاعات �سواء
االقت�صادية �أو اللوج�ستية �أو التكنولوجية
وكافة قطاعات الدولة الأخرى.
فاململكة لي�ست على �أع��ت��اب التاريخ بنجاح
هذه الر�ؤية فح�سب ،بل جنحت اململكة بف�ضل
ر�ؤية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان " حفظه ال��ل��ه " يف ت�سطري ت��اري��خ
حديث يحمل النجاح والتطور يف خمتلف
قطاعات الدولة  ،و�سي�شهد العامل بنجاح هذه
الر�ؤية التي �ستكون منوذجا ُيعمل به من �أجل
حتقيق التنمية امل�ستدامة.

قطاع واعد

من جانبه قال الدكتور �أحمد االم��ام اخلبري
االقت�صادي �أن قطاع ال�سياحة من القطاعات
الواعدة واحليوية فى اململكة والتي مل ت�ستغل
اال�ستغالل الأمثل حتى الآن وت��ويل اململكة

يف ر�ؤي����ة  2030و خ��ط��ة ال��ت��ح��ول الوطنى � 2030أمرا يت�سق مع املنفذ من خطط تنمية
 2020ق���ط���اع ال�����س��ي��اح��ة اه��ت��م��ام��ا خ��ا���ص��ا القطاع و �إمكانياته امل�ستغلة حتى االن.
يتما�شى مع التكامل االقت�صادي لالقت�صاد مداخيل قيا�سية
�أكرث ا�ستدامة فى اململكة.
م��ن جهته ق���ال ال��دك��ت��ور ح�����س��ام الغاي�ش
و�أ�ضاف :ينظر �سمو ويل العهد الأمري حممد اخلبري االقت�صادي �أنه وفق ر�ؤي��ة اململكة
بن �سلمان � ،إىل قطاع ال�سياحة وغ�يره من  ،2030يحتل بند ال�سياحة مكانة خا�صة
ال��ق��ط��اع��ات اخل��دم��ي��ة والإن��ت��اج��ي��ة ال���واع���دة  ،مل��ا ل��ه��ذا ال��ق��ط��اع م��ن ف��ر���ص ك��ب�يرة للنمو
كح�صان راب���ح ف��ى �سباق التنمية و النمو ودع���م الإي������رادات غ�ير النفطية للملكة ،
ل�لاق��ت�����ص��اد ال��ك��ل��ى � ،إ���ض��اف��ة �إىل اجل��ه��ود ول��ق��د ت��وق��ع��ت منظمة ال�����س��ي��اح��ة العاملية،
الكبرية واالجن��ازات التي حتققها اململكة فى ارتفاع �إ�سهام ال�سياحة يف الناجت املحلي
خ��دم��ة م�لاي�ين احل��ج��اج و املعتمرين �سنويا الإجمايل ال�سعودي �إىل  300مليار ريال
لأداء فري�ضة احلج والعمرة  ،منوها بعملية وه���و م��ا ي��ع��ادل  80م��ل��ي��ار دوالر بحلول
ال��ت��و���س��ع��ة ل��ل��ط��اق��ة اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة ،ل��رف��ع ع��دد العام  ،2026و�أع��رب��ت عن تفا�ؤلها بنمو
املعتمرين من  8ماليني معتمر �إىل  30مليون ال�����س��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة ب��امل��م��ل��ك��ة �إىل % 40
معتمر فى نهاية ر�ؤية  2030وي�صاحب ذلك بحلول  2020بعد �أن �سجلت  5.4مليون
رف��ع الطاقة اال�ستيعابية للفنادق وا�ستفادة رحلة خالل العام .2016
�شركات ال�سياحة احلالية وا�ستهداف عدد و�أ�ضاف :لقد �أ�شار تقرير منظمة ال�سياحة
�أكرب وانتعا�ش قطاع جتارة التجزئة.
�إىل �أن �إن��ف��اق ال�سعوديني ب��اخل��ارج يقدر
بتهيئة
اجلزر
و�أ�ضاف� :أن ا�ستهداف �سياحة
بنحو  500مليار ري���ال خ�لال ال�سنوات
 75جزيرة �سياحية و�سياحة املغامرات ملا الع�شر الأخرية  ،ولفت التقرير �إىل زيادة
تتميز به اململكة من �صحراء �شا�سعة وجبال العائد م��ن ال�سياحة م��ن  57مليار ري��ال
متعددة تختلف فى الأل���وان و االرت��ف��اع مما يف ال��ع��ام � ،2004إىل  167مليار ري��ال
يجعل امل�ستهدف من قطاع ال�سياحة كن�سبة بنهاية  .2016ولقد حلت اململكة العربية
م�ساهمة %1. 3م��ن ال��ن��اجت ال��ق��وم��ى  2020ال�سعودية ف��ى امل��رك��ز ال��ث��ان��ى ب�ين ال��دول
و���ص��وال �إىل  %7 -%5م��ن ال��ن��اجت القومى ال��ع��رب��ي��ة واخل��ل��ي��ج��ي��ة الأك��ث�ر حت��ق��ي��ق�� ًا يف

عائدات ال�سياحة ب�إجمايل عائدات بلغت
نحو  15.9مليار دوالر ،ومتثل ما ن�سبته
 % 26م��ن �إج��م��ايل ع��ائ��دات دول ال�شرق
الأو�سط.
و�أ����ش���ار "اخلبري االقت�صادي" �إىل �أن
املجل�س العاملي لل�سفر وال�سياحة توقع
�أن ي�سهم ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ة وال�����س��ف��ر يف
اململكة العربية ال�سعودية ب�أكرث من 300
مليار ري��ال اى م��ا ي��ع��ادل نحو  80مليار
دوالر يف الناجت املحلي الإج��م��ايل للبالد
بحلول العام  ، 2026وهناك ع��دة �أرق��ام
مهمة يف قطاعات ال�سياحة باململكة خالل
�أرب��ع��ة �أع���وام ،وخا�صة بعد �إق���رار العديد
من القوانني واللوائح وتنظيم العمل يف
القطاع و�أن�شطته.
و�أو���ض��ح��ت الأرق����ام االح�صائية �إ�سهام
قطاع ال�سياحة يف الناجت املحلي يف عام
� 2017إىل �أكرث من  193مليار ريال ،مع
توقعات ب���أن تتجاوز  211مليار ًا بنهاية
ال��ع��ام  2018وق���د بلغت القيمة امل�ضافة
لل�سياحة يف االقت�صاد ال�سعودي �أكرث من
 100مليون ري��ال مع توقعات بارتفاعها
هذا العام � 2019إىل �أكرث من  107ماليني
ريال  ،كما ا�ستوعب قطاع ال�سياحة عدد ًا
ك��ب�ير ًا م��ن امل��وظ��ف�ين ال�سعوديني يف عام
 2017و���ص��ل �إىل �أك��ث�ر م��ن � 283أل��ف
وظيفة و�ست�صل �إىل �أكرث من � 304آالف
وظيفة لل�سعوديني بنهاية عام .2018
فيما و�صل عدد الغرف وال�شقق الفندقية
يف ع��ام � 2018إىل � 509.8آالف غرفة
و�شقة فندقية ،ومن املتوقع ارتفاع العدد
�إىل � 621.6أل��ف غرفة و�شقة فندقية يف
نهاية ال��ع��ام  ،2020وذل���ك على م�ستوى
جميع مناطق اململكة.
واما �أرباح و�إيرادات وكاالت وم�ؤ�س�سات
ال�سياحة وال�سفر يف ع��ام  " 2016قال
غاي�ش " �أنها كانت  5.5مليارات ريال،
ويف عام  2017و�صلت �إىل  7.7مليارات
ري��ال ،ويف ع��ام  2018و�صلت �إىل 8.4
مليارات ري��ال مع توقعات بارتفاعها يف
عام � 2019إىل  9مليارات ريال ،ويف عام
� 2020إىل  10مليارات ريال.
واما عن الفنادق و�إيرادات من�ش�آت الإيواء
ال�سياحي ،فقد و�صلت يف عام � 2016إىل
 38مليار ريال ،ويف عام  2017انخف�ضت
�إىل  31م��ل��ي��ار ري�����ال ،ويف ع���ام 2018
و�صلت �إىل  33مليار ري��ال ،مع توقعات
بارتفاعها يف ع��ام � 2019إىل  37مليار
ريال ،ويف عام � 2020إىل  40مليار ريال.
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ال�ق�ط��اع اللوجي�ستي باململكة �أح��د �أه��م رك��ائ��ز التنمية
امل�ستدامة ،واالقت�صاد املتنوع برافديه احلكومي واخلا�ص،
ملا ي�شمله من مرافق حيوية وخ��دم��ات �ضخمة دخلت حيز
التطوير الفعلي ال�ستثمار هذا القطاع احليوي  ،ملا له من قدرة
عالية على النمو وتوفري فر�ص عمل وا�سعة للمواطنني.
وم�ؤخرا د�شن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية" ،برنامج
تطوير ال�صناعة الوطنية واخلدمات اللوجي�ستية" ك�أحد �أهم
و�أك�بر الربامج الثالثة ع�شر يف "ر�ؤية اململكة  ،"2030من
حيث الت�أثري الإيجابي على االقت�صاد غري النفطي  ،الهادف
�إىل حتويل اململكة �إىل قوة �صناعية رائ��دة ومن�صة عاملية
للخدمات اللوج�ستية.

على طريق اال�ستدامة االقت�صادية

اململكة مركز عاملي للخدمات اللوج�ستية املتقدمة

�إ�سهامات واعدة ملنظومة النقل وال�شحن وال�صناعات التحويلية

لأول م� � ّرة ع�ل��ى م��دى م�سريتها  ،ت�شهد
اململكة برناجما تنمويا �شامال  ،لإح��داث
التكامل بني القطاعات احليوية امل�ستهدفة
يف ب��رن��ام��ج ت�ن��وي��ع م���ص��ادر ال��دخ��ل ال�ع��ام
وه ��ي( :ال���ص�ن��اع��ة ،وال �ت �ع��دي��ن ،وال�ط��اق��ة،
واخلدمات اللوج�ستية) مبا يحقق تطويرا
ن��وع �ي��ا ل�ل���ص�ن��اع��ات ال �� �س �ع��ودي��ة  ،وج��ذب
املزيد من اال�ستثمارات املحلية والأجنبية،
وبالتايل م�ضاعفة ال�صادرات غري النفطية
 ،وخف�ض ال��واردات  ،وحم�صلة ذلك تقوية
��ش��راي�ين اال��س�ت��دام��ة االق�ت���ص��ادي��ة وزي ��ادة
االحتياطي من العمالت الأجنبية الرئي�سية ،
وبهذا ت�سجل اململكة ريادة نوعية يف املنطقة
وعلى م�ستوى كثري من دول العامل  ،بهذه
االنطالقة املتكاملة لربنامج تطوير ال�صناعة
الوطنية واخلدمات اللوج�ستية.
ه��ذه احل�ق��ائ��ق �أو��ض�ح�ه��ا ب ��الأرق ��ام معايل
وزي��ر الطاقة وال�صناعة وال�ث�روة املعدنية
املهند�س خالد بن عبدالعزير الفالح خالل
فعاليات مبادرة م�ستقبل اال�ستثمار 2018
 ،ب ��أن ب��رن��ام��ج التطوير ي�ستهدف بحلول
ع ��ام 2030م  ،زي � ��ادة �إ� �س �ه��ام ق�ط��اع��ات��ه
الأرب �ع��ة امل��ذك��ورة  ،يف ال�ن��اجت املحلي �إىل
 1.2تريليون ري��ال ،وحتفيز ا�ستثمارات
بقيمة ت�ف��وق  1.7ت��ري�ل�ي��ون ري ��ال ،ورف��ع
حجم ال�صادرات غري النفطية �إىل �أكرث من
تريليون ريال ،ف�ض ًال عن تنمية �سوق العمل
م��ن خ�لال ا��س�ت�ح��داث  1.6مليون وظيفة
جديدة.
�أم��ا النتائج فجاءت -ولله احلمد -عاجلة
غري �آجلة خ�لال فعاليات تد�شني الربنامج
 ،مبا يج�سد الر�ؤية الثاقبة خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز و�سمو
ويل عهده الأم�ي�ن  -حفظهما الله  -لبناء
م�ستقبل ال��وط��ن  ،وتوجيهاتهما الكرمية
بالتخطيط والتنفيذ الدقيق لهذه ال�سيا�سة
االقت�صادية ال�سديدة وا�ست�شرف �أهدافها ،
ويف هذا تابع املواطنون بل والعامل باهتمام
ه��ذه النتائج ال��واع��دة التي �أ�شار �إليها يف
حينها الوزير خالد الفالح  ،حيث مت عر�ض
 65فر�صة ا�ستثمارية متميزة ذات عائدات
جمزية ،تقارب قيمتها  80مليار ري��ال يف

عائدات برنامج التطوير تتجاوز تريليون ريال و 1.6مليون وظيفة
و�صفها البنك الدويل ب�أنها العمود الفقري
للتجارة العاملية.
ويتفق خ�ب�راء االقت�صاد على �أن اململكة
بثقلها االقت�صادي ومزايا موقعها وامكانتها
ال���ض�خ�م��ة وخ �ط��ط اال��س�ت�ث�م��ار � ،ستكون
الأك�ثر ق��درة والأو��س��ع ن�شاط ًا اقليميا يف
اخل��دم��ات اللوج�ستية وال�صناعة والنقل
 ،كما �أ��ش��ار تقرير �أع��دت��ه �شركة الأبحاث
ال�ع��امل�ي��ة "�سوليديان�س" �إىل � ّأن اململكة
�ست�صبح خالل �سنوات قليلة مركزا رئي�سيا
حلركة وتطوير التجارة العاملية  ،وارتفاع
حجم الب�ضائع املنقولة يف اململكة من 300
مليون طن يف عام � 2005إىل  900مليون
ط��ن بحلول ع��ام  2020م  ،وه��ذا �سيفتح
جم ��االت �سريعة ووا� �س �ع��ة لال�ستثمارات
يف ق�ط��اع اخل��دم��ات اللوجي�ستية  ،وه��ذا
ي�ساعد طبقا لـ ل�شركة اال�ست�شارات العاملية
"براي�س ووت��ره��او���س كوبرز" على منو
مع ّدل التبادالت التجارية بني االقت�صادات
امل�ت�ق� ّدم��ة واالق �ت �� �ص��ادات ال�ن��ا��ش�ئ��ة �إىل 4
تريليونات دوالر بحلول عام 2030م حتظى
منها اململكة بن�سبة مميزة من خالل �سوق
اخلدمات اللوج�ستية  ،خا�صة و�أنها متثل
نحو  % 55من �إجمايل ال�سوق اخلليجية،
ف�ي�م��ا ت��رت�ف��ع ال �ت��وق �ع��ات ب� ��أن ي���ص��ل حجم
القطاع �إىل  94مليار ريال عام .2020

ق�ط��اع��ات ال�برن��ام��ج الأرب �ع��ة (ال���ص�ن��اع��ة  -برنامج تطوير ال�صناعة الوطنية واخلدمات
التعدين  -الطاقة  -اخلدمات اللوج�ستية) اللوج�ستية.
من خالل "غُرف ال�صفقات" لعقد اللقاءات عبقرية اجلغرافيا وا�ستثمارها
املبا�شرة بني املعنيني بالفر�ص اال�ستثمارية ،تتمتع اململكة بعبقرية اجلغرافيا وموقعها
وبني م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص الراغبة يف اال��س�ترات�ي�ج��ي ع�ن��د م�ف�ترق ط��رق جت��اري��ة
اال�ستثمار ،وبالفعل مت توقيع  37اتفاقية دولية مهمة تربط �آ�سيا و�أوروب��ا و�إفريقيا،
وم��ذك��رة تفاهم ،والإع�ل�ان عن  29اتفاقية يعد الأمثل لتوزيع ال�سلع على م�ستوى دول
وم��ذك��رة تفاهم �أخ��رى �ستوقع الح�ق� ًا بني املنطقة وكذلك دول ال�شرق الأو�سط و�شمال
اجل �ه��ات احلكومية املختلفة وم�ؤ�س�سات �إفريقيا التي يبلغ �إج�م��ايل ناجتها املحلي
القطاع اخلا�ص ،ب�إجمايل فاق التوقعات  9 ،تريليونات ري��ال ويقطنها  647مليون
حيث بلغت حم�صلتها نحو (  205مليارات م�ستهلك  ،وطريق �آ�سيا � -أوروبا التجاري،
ريال) وكان قد �سبق الإعالن عن �أكرث من ال��ذي ي�شهد عبور  12يف املائة من جتارة
 25اتفاقية ومذكرة تفاهم مت توقيعها على احلاويات العاملية �سنويا.
هام�ش منتدى "مبادرة م�ستقبل اال�ستثمار ه ��ذه امل��زي��ا ل�ل�م��وق��ع وامل� �م ��رات امل�لاح�ي��ة
 ،"2018بقيمة �إج�م��ال�ي��ة تبلغ نحو  210العاملية منح موانئها �أهمية كبرية على مدى
م �ل �ي��ارات ،م�ن�ه��ا  165م �ل �ي��ار ًا يف �إط ��ار التاريخ وتزداد �أهميتها اال�سرتاتيجية يف
حا�ضر وم�ستقبل حركة التجارة العاملية
 ،وم �ي��زة تناف�سية ع��ال�ي��ة  ،ح�ي��ث �سيوفر
ب��رن��ام��ج ال �ت �ط��وي��ر ال �ل��وج �� �س �ت��ي م�ن�ظ��وم��ة
متقدمة م��ن اخل��دم��ات حلركة التجارة بني
دول اخلليج العربي �أووروب ��ا و�آ�سيا ،من
ح�ي��ث ال�ط��اق��ة وت��وف�ير امل�ع�ل��وم��ات املالحية
املتقدمة واخلدمات الب�شرية املختلفة  ،وذلك
م��ن خ�لال الأن�شطة اللوج�ستية الرئي�سية
وامل�ساندة ومنها النقل وال�شحن والتخزين
وال�صناعات التحويلية والتغليف والتوزيع
 ،وامكانية توفري املنتج النهائي �أو مواد منظومة النقل وال�شحن
اخل��ام يف الوقت وال�سعر املنا�سب لإع��ادة و�ضمن مقومات اخل��دم��ات اللوج�ستية
الت�صدير .وه�ك��ذا ت�ب��دو �أه�م�ي��ة اخل��دم��ات امل�ستهدف تعزيز ا�سهامتها يف م��وارد
اللوج�ستية يف التناف�س العاملي  ،والتي االقت�صاد الوطني  ،ت��أت��ي خطط تطوير

منظومة املوانئ  ،والتو�سع يف �شبكات
ال�ن�ق��ل ال��داخ �ل �ي��ة وامل� �ط ��ارات واخل �ط��وط
احلديدية ،وهو يعزز حركة نقل الأف��راد
وخ� ��دم� ��ات ال �� �ش �ح��ن ال �ب��ري وال �ب �ح��ري
واجلوي  ،و�سهولة �أكرث يف تنقل الب�ضائع
واملنتجات وزيادة الفر�ص اال�ستثمارية ،
ب��ال �ت��وازي م��ع من��و ال �ف��ر���ص ال��وظ�ي�ف�ي��ة
ال�ستقطاب ال�سعوديني وال�سعوديات يف
هذا القطاع.
وجم ��ددا م��ع لغة الأرق� ��ام وطبقا ملعايل
وزي��ر النقل خ�لال م�شاركته يف م�ؤمتر
�سال�سل الإم��داد واخل��دم��ات اللوج�ستية
ال ��ذي ان�ع�ق��د م ��ؤخ��را  ،ب� ��أن ح�ج��م قطاع
اخلدمات اللوج�ستية يف اململكة بلغ حاليا
�أكرث من  65بليون ريال ،ومن املتوقع �أن
يرتفع �إىل نحو  70بليون ري��ال بحلول

عام  2020م  ،م�ؤكدا �أن منظومة النقل
و�شركائها م��ن ال�ق�ط��اع ال�ع��ام واخل��ا���ص
ك��اف��ة ،تعمل ي��د ًا بيد لتحقيق توجيهات
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز ،وويل العهد لتنويع القاعدة
االقت�صادية للمملكة وتنمية �صادراتها
غري النفطية.
يف ال�سياق نف�سه وبح�سب تقرير للهيئة
العامة لال�ستثمار  ،فقد بد�أت خطط اململكة
ال�ستثمار  112.5مليار ري��ال يف ترقية
موانئ اململكة لتمكنها من التناف�س العاملي،
بينما ت�ستثمر اململكة  337.5مليار ريال
بعمليات تطوير مو�سعة للبنى التحتية
للطرق وال�سكك احلديدية فيها .كما �أ�شار
التقرير �إىل �أن الإنتاج ال�صناعي يف امللكة
ي�شكل ن�سبة  % 90م��ن ال���ص��ادرات غري
النفطية ،م��ا يعني �أن �صناعة اخل��دم��ات
اللوج�ستية تت�أهب لدفعة كبرية بعد �أن
ت�ستقر يف حم��اوره��ا اجل��دي��دة يف امل��دن
ال�صناعية املركزية  ،متوقعا زيادة �سوق
ال�شحن بن�سبة  6.4يف املائة لي�صل �إىل
 71.25مليار ريال بحلول عام  2020م.
ويف قطاع الطريان ،لفت التقرير �إىل �أن
القطاع يحظى بتطبيق ت�ع��زي��زات كبرية
توفر فر�صا رائعة للم�ستثمرين� ،إذ ت�ضم
�شبكة النقل اجلوي حاليا  27مطارا ،منها
�ست مطارات دولية وثمانية �إقليمية و13
حملية ،وينمو الن�شاط واحل��رك��ة مبعدل
مت�ضاعف با�ستمرار بن�سبة منو �سنوي
� % 7سرتتفع م��ع م�شاريع امل�ط��ارات يف
ج��دة وال��ري��ا���ض  ،ف�ضال ع��ن ا�ستحداث
م �ط��ارات ج��دي��دة يف ال �ط��ائ��ف وج ��ازان
والقنفذة وفر�سان وجن��ران ،لال�ستفادة
من اخل�صخ�صة  ،ومن ثم تطوير وزيادة
ق ��درة م��راف��ق ال�شحن اجل ��وي  ،لي�صل
�إىل �ستة ماليني طن �سنوي ًا بحلول عام
2030م  ،ويعزز هذه القفزات اللوج�ستية
دخ ��ول � �ش��رك��ات ال �ط�ي�ران اجل��دي��دة يف
ال �� �س��وق ال �� �س �ع��ودي��ة ،م ��ا ي �ع �ن��ي ف��ر��ص��ا
تناف�سية �أكرب و�أف�ضل  ،ما يجعل اململكة
مركزا رئي�سيا يف حركة املالحة اجلوية
يف ال�شرق الأو�سط.
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اقت�صاد

لتقدمي امل�ساندة الفنية

( الإ�سكان ) و(م�شروعات) يوقعان مذكرة تفاهم

الريا�ض ــ وا�س

وق�ع��ت وزارة الإ� �س �ك��ان وال�برن��ام��ج ال��وط�ن��ي ل��دع��م �إدارة امل���ش��روع��ات
والت�شغيل وال�صيانة يف اجلهات العامة "م�شروعات" ،مذكرة تفاهم يقوم
على �إثرها "م�شروعات" بتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية وامل�ساندة الفنية
يف املوا�ضيع ذات ال�صلة ب ��إدارة م�شروعات ال ��وزارة ،بح�ضور وزير

الإ�سكان الأ�ستاذ ماجد بن عبدالله احلقيل وم�ساعد وزي��ر االقت�صاد
والتخطيط الأ�ستاذ خالد ال�شنيفي .ووقع االتفاقية كل من وكيل وزارة
الإ�سكان للأرا�ضي وال�ش�ؤون الفنية الدكتور ح�سن احلازمي ،ومدير
عام "م�شروعات" املهند�س �أحمد البلوي� ،إذ اتفق الطرفان على العمل
مع ًا وت�سخري امكانياتهما لإن�ه��اء م��راح��ل الإجن ��از وف�ق� ًا لنطاق العمل
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واجل��داول الزمنية املتفق عليها ،حيث �أن ال��وزارة هي اجلهة امل�س�ؤولة
عن تنفيذ م�ب��ادرات برنامج الإ�سكان ومنها الدعم ال�سكني والإ�سكان
التنموي وتطوير �أرا�ضي الوزارة يف خمتلف مناطق اململكة ،كما تعكف
على توحيد املفاهيم للخروج ب�آليات من �ش�أنها تخفي�ض التكاليف وحتقيق
اال�ستدامة يف تطوير منظومة الإ�سكان ،وتطوير خمزون الأرا�ضي التابعة
ل�ل��وزارة والتي خ�ص�صت لها من خمتلف اجلهات بهدف تطوير البنية
التحتية الب�سيطة .ويهدف برنامج "م�شروعات" �إىل الإ�سهام يف رفع
كفاءة وج��ودة تنفيذ م�شروعات اجلهات العامة من خالل تطبيق �أف�ضل
املمار�سات العاملية يف جم��االت �إدارة امل�شروعات والت�شغيل وال�صيانة
ومتكني مكاتب �إدارة امل�شاريع يف اجل�ه��ات العامة وتطوير بيئة مرنة
لتنفيذ امل�شاريع بكفاءة وفعالية وتعظيم منافعها لتحقق �أثر م�ستدام على
التنمية االقت�صادية واالجتماعية .و�سيقوم "م�شروعات" بدرا�سة وتقييم
�إدارة امل�شروعات الإن�شائية احلالية يف الوزارة من حيث هيكلها التنظيمي
وتر�شيح القيادات املنا�سبة وحتديد ال�سيا�سات والإج��راءات والعمليات
املتبعة والإمكانيات الب�شرية والفنية والتنظيمية املتوفرة و�أنظمة تنفيذ
امل�شروعات ،يف الوقت الذي توفر فيه الوزارة املعلومات املطلوبة وكذلك
املخت�صني من الوزارة ل�شغل الإدارات طبق ًا للهيكل املعتمد.
تر�شيح ّ

( ح�ساب املواطن) يودع  2.4مليار ريال للم�ستحقني بالدفعة اخلام�سة ع�شرة

الريا�ض ــ وا�س

�أودع برنامج "ح�ساب املواطن"  2.4مليار
ريال يف ح�سابات م�ستحقي الدعم مل�ستفيدي
الدفعة اخلام�سة ع�شرة ل�شهر فرباير من العام
اجل��اري ،و 18.1مليون ري��ال تعوي�ضات عن
دفعات �سابقة لعدد من امل�ستحقني� ،إذ اجتاز
 %84م��ن جم�م��وع املتقدمني ��ش��روط الأهلية
واال�ستحقاق لي�صبح عدد امل�ستفيدين يف هذه
الدفعة �أكرث من  12.4مليون م�ستفيد ،فيما بلغ
�إجمايل الدفعات منذ انطالق الربنامج وحتى
الدفعة احلالية �أك�ثر م��ن  34.8مليار ري��ال،
بينما بلغ جمموع املدفوعات ب�أثر رجعي لـ 15
دفعة �أكرث من  291مليون ريال.
وق� ��ال امل �ت �ح��دث ال��ر��س�م��ي ل�برن��ام��ج ح�ساب
امل ��واط ��ن � �س �ل �ط��ان ال �ق �ح �ط��اين �أن  %44من
�إجمايل امل�ستفيدين ح�صلوا على اال�ستحقاق
ال �ك��ام��ل مب �ت��و� �س��ط دع� ��م ب �ل��غ  1000ري ��ال
للأ�سرة الواحدة ،مبين ًا �أن عدد �أرباب الأ�سر
امل�ستفيدين من الربنامج جتاوزوا  2.2مليون
م�ستفيد ،بينما بلغ عدد التابعني �أكرث من 8.7
مليون م�ستفيد ،م�شدد ًا على �أهمية حتديث

املعلومات عندما ي�ط��ر�أ �أي تغيري يف الدخل
وال�ب�ي��ان��ات وذل ��ك خ�ل�ال خم�سة ع���ش��رة ي��وم� ًا
لتجنب ع��دم اال�ستحقاق يف الدفعة القادمة،
مبين ًا ب�أنه ميكن للم�ستفيدين التعديل والإ�ضافة
على بياناتهم.
و�أ��ض��اف املتحدث الر�سمي �أن الربنامج جاء
خلدمة املواطنني واحلر�ص على ع��دم ت�أثرهم
بالإ�صالحات االقت�صادية ،مع وجود ا�ستثناء
ل��دع��م ف �ئ��ات حم� ��ددة وم�ن�ه��ا "حاملي بطاقة
ال�ت�ن�ق��ل ،والأج�ن�ب�ي��ة امل �ت��زوج��ة م��ن ��س�ع��ودي،
و�أرم � �ل� ��ة وم �ط �ل �ق��ة ال �� �س �ع��ودي م ��ع �أب �ن��ائ �ه��ا
ال�سعوديني ،والأجنبي املتزوج من �سعودية"،
م�شري ًا �إىل �أن��ه ميكن لكل �شخ�ص م�س�ؤول
قادر على االعتناء بالتابع وتلزمه نفقته ويبلغ
�سنه ثمانية ع�شرة عام ًا �أو �أكرب ب�أن يتقدم على
برنامج ح�ساب امل��واط��ن كعائل ،بينما ُيعرف
ال�ت��اب��ع ب��أن��ه ك��ل �شخ�ص م�ن��درج حت��ت رعاية
العائل ويقيم معه يف م�سكن واحد وي�شمل ذلك
الزوجة والأب�ن��اء غري املتزوجني والبنات غري
املتزوجات� ،أو �أي �شخ�ص يندرج حتت �إعالته
مبوجب وثيقة �شرعية تثبت الإعالة.
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�إجراءات جديدة حلماية امل�ستهلك من الت�ضليل
الريا�ض ــ وا�س

اع�ل�ن��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �غ��ذاء وال � ��دواء ع��ن ات�خ��اذ
�إج � ��راءات مل�ن��ع ع��ر���ض بع�ض العنا�صر وامل�ك��ون��ات
بطريقة م�ضللة على بطاقات املواد الغذائية ،و�أ�صدرت
تعميم ًا مل�صنّعي وم�ستوردي املنتجات الغذائية بهذا
اخل�صو�ص.
وقال املدير التنفيذي للتوا�صل والتوعية يف الهيئة
عبدالرحمن ال�سلطان� ،أن "الغذاء والدواء" اتخذت

تلك الإجراءات ملا ُلوحظ من عر�ض عدد من م�صنّعي
وم�ستوردي املنتجات الغذائية بع�ض املك ّونات �أو
العنا�صر على بطاقات املواد الغذائية و�إبرازها بخط
وا�ضح وكبري على واجهة البطاقة الغذائية �أو الدعاية
لها من خ�لال و�سائل التوا�صل االجتماعي ،ما قد
يت�سبب يف الت�ضليل واللب�س لدى امل�ستهلك ب�أن لتلك
املكونات �أو العنا�صر �أثر ًا �صحي ًا رغم عدم �صحة ذلك،
ومن �أمثلة ذلك طريقة عر�ض الرقم الهيدروجيني يف

التجارة ت�ستطلع الآراء ب�ش�أن قواعد
الرتخي�ص لتقدمي خدمات الزكاة
الريا�ض  -البالد

دعت وزارة التجارة واال�ستثمار املهتمني
وال�ع�م��وم �إىل �إب ��داء �آرائ �ه��م ومقرتحاتهم
حيال م�شروع قواعد الرتخي�ص يف تقدمي
خدمات الزكاة و�ضريبة الدخل و�ضريبة
القيمة امل�ضافة .واعلنت ال��وزارة يف بيان
ام�س "االحد" ا�ستمرار تلقي االراء حتى
ال���س��اب��ع م��ن م��ار���س امل�ق�ب��ل ون��وه��ت اىل
مراجعتها بالتن�سيق مع الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني ال�ق��ان��ون�ي�ين وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للزكاة والدخل ،القواعد املنظمة للرتخي�ص
لتقدمي خدمات الزكاة و�ضريبة الدخل مبا
يواكب تلك امل�ستجدات.
و�أو� �ض �ح��ت �أن م���ش��روع ال �ق��واع��د يت�ضمن
الأحكام اخلا�صة مبزاولة مهنة خدمات الزكاة
و�ضريبة ال��دخ��ل و�ضريبة القيمة امل�ضافة،
وم ��ن �أب � ��رز �أح� �ك ��ام ال �ق ��واع ��د :ب �ي��ان ن�ط��اق

الرتخي�ص ،و�إ�ضافة �إىل حتديد �شروط تقدمي
تلك اخلدمات يف طالب الرتخي�ص.
وت�ضمن م�شروع القواعد بيان دور الوزارة
والهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني يف
عملية الرتخي�ص ،وكذلك بيان املدد املحددة
ب��االح �ت �ف��اظ ب� � ��الأوراق امل �ق��دم��ة م��ن ال�ع�م�لاء
و�أوراق عمل املكتب وو�سائل حفظهم.

مياه ال�شرب املعب�أة ،وكذلك عر�ض املعونات احليوية
( Prebioticو  )Probioticيف منتجات
احلليب والألبان.
و�أ�ضاف ال�سلطان �أن الهيئة �شددت يف تعميم مل�صنّعي
وم�ستوردي املنتجات الغذائية على �ضرورة االلتزام
بعدم ا�ستخدام �أي مك ّون مل يرد له ادع��اء م�سموح
طبق ًا لالئحة الفنية ال�سعودية رقمSFDA.FD :
" 2333ا�شرتاطات الأغذية ذات االدعاءات ال�صحية

والتغذوية" و�إب��رازه ب�أي و�سيلة كانت على بطاقات
امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ،و�أن ُيكتفى ب��ذك��ره �ضمن قائمة
مك ّونات املنتج فقط ،كما �أكدت �أهمية عدم ا�ستخدام
�أي مك ّون مل يرد له ادعاء م�سموح طبق ًا لالئحة ذاتها
يف الدعاية والت�سويق للمنتجات الغذائية.
و�أ��ش��ار �إىل �أن "الغذاء والدواء" منحت امل�صنّعني
وامل�ستوردين مهلة � 3أ�شهر ،و�ستتخذ الإج��راءات
النظامية يف حال عدم االلتزام مبا ورد يف التعميم.

ا�ستفادة � 380ألف من�ش�أة
من مبادرة الفاتورة املجمعة
جدة ــ البالد

ك�شف وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية
لل�سيا�سات العمالية الدكتور �أحمد الزهراين،
ع��ن ا�ستفادة � 380أل��ف من�ش�أة م��ن مبادرة
الفاتورة املجمعة.وقال الزهراين يف مقابلة
مع قناة "العربية"� ،إن الفاتورة املجمعة هي
ع �ب��ارة ع��ن ف��روق��ات امل�ق��اب��ل امل ��ايل لرخ�ص
العمالة امل�صدرة قبل بداية عام  ،2018الفتا
�إىل �أن رخ�صة العامل مدتها �سنة ،وفروقات
املقابل املايل هي تلك الناجتة عن بدء �سريان
ال��رخ���ص��ة يف  2017وال �ت��ي ا��س�ت�م��رت يف
 ،2018وج ��زء م��ن .2019و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن
الفاتورة املجمعة �شملت الفروقات يف املقابل
امل��ايل ب�ين الر�سوم يف  2017ويف ،2018
الفتا �إىل �أن املبادرة تخ�ص عام .2018
و�شدد الزهراين على �إن املبادرة تعزز ن�سب
التوطني ومفاهيمها ،و�أنها ج��اءت للربط بني

التكاليف و�أع�ب��ائ�ه��ا وب�ين �سلوك ال�شركات
يف التوطني .و�أو�ضح "هناك مهلة ت�صحيحية
ل�ل���ش��رك��ات يف ال�ل��ون�ين الأح �م��ر والأ� �ص �ف��ر،
وب�إمكانها عرب التوطني اال�ستفادة من املهلة
التي مدتها �سنة كاملة".
وخ���ص���ص��ت احل �ك��وم��ة  11.5م �ل �ي��ار ري��ال
مل�ساعدة ال�شركات ،بحيث �سيتم �إعادة ر�سوم
العمالة ال��واف��دة لل�شركات التي كانت �ضمن
النطاق الأخ�ضر �أو البالتيني ملتو�سط 52
�أ�سبوعا ب�شكل فوري.
�أم��ا ال�شركات التي تنجح يف املحافظة على
ن�ط��اق �أخ���ض��ر ف��أع�ل��ى خ�لال ع��ام م��ن �إط�لاق
امل�ب��ادرة� ،سيتم دف��ع ر�سوم العمالة الوافدة
لها بعد مرور عام.
و�أ�شار وزير العمل �إىل �أن هذه املبادرة ت�أتي
�ضمن خطة حتفيز القطاع اخلا�ص وقيمتها
 200مليار ريال.
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دولية

�أع�ضاء بالكوجنر�س الأمريكي يتهمون قطر بتمويل الإرهاب

وا�شنطن ــ وكاالت

�أف� ��ادت �صحيفة "ذا �إي �ب��وك تاميز"
الأمريكية بان �أع�ضا ًء يف الكوجنر�س
الأم��ري�ك��ي وق��ادة ع�سكريني وخ�براء
ات �ه �م��وا ق �ط��ر ب�ت�م��وي��ل الإره� � ��اب يف
ال�شرق الأو�سط.
وج��اءت ه��ذه االتهامات خ�لال م�ؤمتر

ن �ظ �م �ت��ه م ��ؤ� �س �� �س��ة م �ن �ت��دى ال �� �ش��رق
الأو� �س��ط الأم��ري�ك�ي��ة ل�ل�أب�ح��اث ،حتت
عنوان "قطر :حليف ا�سرتاتيجي �أم
خطر عاملي" ،يف  6فرباير املا�ضي،
و��ش��ارك يف امل��ؤمت��ر �أع�ضاء ب��ارزون
يف ال�ك��وجن��ر���س ،وخ�ب�راء معروفون
يف ال�ش�ؤون اخلارجية ،وم�س�ؤولون

من وزارة الدفاع واال�ستخبارات.
وق��ال��ت "ذا �إي �ب��وك تاميز" �إن ج��اك
بريجمان ،النائب عن ال��دائ��رة الأوىل
لوالية مي�شيجان ومالزم متقاعد ،اتهم
قطر ب�إجراء عمليات جت�س�س وقر�صنة
على �أرا�ض �أمريكية ،ورعاية الإرهاب
يف ال�شرق الأو�سط.

وتابع بريجمان قائال �إن قناة اجلزيرة
�أداة ال��دع��اي��ة ال�ق�ط��ري��ة �أج ��رت عملية
جت���س����س م��دت �ه��ا ��ش�ه��ر � �ض��د ال�ي�ه��ود
الأمريكيني ،و�أ�شار �أي�ض ًا �إىل جت�س�س
ق�ط��ر ع�ل��ى م��واط �ن�ين �أم��ري �ك �ي�ين ،من
بينهم ح��اخ��ام �أم��ري �ك��ي و�أح� ��د كبار
املتربعني للحزب اجلمهوري.

و�أ�� �ض ��اف ال �ن��ائ��ب �أن "قطر ت��رع��ى
الإرهاب يف ال�شرق الأو�سط وت�ستمر
يف متويل حركة حما�س ،التي ت�صنفها
الواليات املتحدة منظمة �إرهابية".
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن "القطريني
مي��ول��ون تنظيم ال �ق��اع��دة يف �سوريا
وجماعة الإخوان ،ودفعوا فدية ت�صل
�إىل م�ل�ي��ار دوالر لإح� ��دى احل��رك��ات
ال�ت��اب�ع��ة لتنظيم ال�ق��اع��دة وم���س��ؤول�ين
�أمنيني �إيرانيني".
وبدوره ،قال وارن ديفيد�سون ،ع�ضو
الكوجنر�س عن الدائرة الثامنة لوالية
�أوه ��اي ��و� ،إن "قطر ت�ع�م��ل كم�صدر
متويل جلبهة الن�صرة ،وه��ي جماعة
��س��وري��ة م�ت���ش��ددة ع�ل��ى �صلة بتنظيم
القاعدة" ،فيما �أع��رب ت�شارلز �إف.
وال� ��د ،وه ��و ل� ��واء ط �ي��ار م�ت�ق��اع��د عن

اعتقاده ب��أن "قطر يجب �أن تقرر �إما
�أن ت�ع�م��ل م��ع دول جم�ل����س ال�ت�ع��اون
اخلليجي �أو ال�ت�ع��اون م��ع �إي ��ران ،لن
ت�ستطيع فعل االثنني معاً".
وت�ست�شعر قطر مدى الغ�ضب املحتدم
ع�ل��ى اجل�ب�ه��ة ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة م�ن��ذ �أن
ق��اط �ع �ه��ا ج�يران �ه��ا ال� �ع ��رب رد ًا على
عالقاتها الوثيقة م��ع �إي ��ران ومتويل
اجلماعات الإرهابية يف جميع �أنحاء
املنطقة.
ول �ك��ن ف �� �ش �ل��ت ق �ط��ر يف حم��اوالت �ه��ا
لتح�سني ��ص��ورت�ه��ا م��ن خ�ل�ال حملة
��ض�غ��ط وت� ��أث�ي�ر م �ت �ط��ورة ت���س�ت�ه��دف
ال �ق �ي��ادات امل ��ؤث��رة وك �ب��ار امل�س�ؤولني
يف العا�صمة الأمريكية ،مبا يف ذلك
�أع���ض��اء اجل��ال�ي��ة اليهودية الأم�يرك�ي��ة
وقطاع ال�سيا�سة امل�ؤيدين لإ�سرائيل.

جنل ال�شاه يدعو �إىل ع�صيان مدين ..و�صندوق �إيران التنموي على طريق الإفال�س

طهران ــ وكاالت

توقع مركز بحوث الربملان الإي��راين عدم
دخ��ول ودائ��ع مالية ج��دي��دة يف �صندوق
التنمية الوطني ،بداية من ال�سنة اجلديدة
يف  21مار�س املقبل ،تبع ًا النخفا�ض حاد
يف مبيعات ال�صادرات النفطية على خلفية
العقوبات الأمريكية.
وحذر مركز الأبحاث الربملانية الإيرانية،
يف تقرير حديث له عرب موقعه على �شبكة
الإن�ترن��ت ،م��ن اخ�ت�ف��اء ودائ ��ع ال�صندوق
التنموي ال�سيادي ،ال��ذي ج��رى تد�شينه
عام  2010الدخار جزء من العوائد النفطية
ل�صالح م�شروعات تنموية م�ستقبلية.
و�أرجع مركز الربملان الإيراين خماوفه من
�إفال�س و�شيك لل�صندوق التنموي ،الذي
يقت�صر ال�سحب منه على موافقة خامنئي،
�إىل ت�سارع وترية ال�سحب احلكومي من
ال�صندوق ط��وال ال�سنوات الأخ�يرة لدعم
الأغرا�ض الع�سكرية.
و�أ��ص��در خامنئي �أم��ر ًا قبل �أي��ام للربملان
الإي ��راين يق�ضي بتخ�صي�ص ق��راب��ة 1.5
مليار دوالر �إ�ضافية من ودائع ال�صندوق
الوطني للتنمية ،لدعم ملي�شيات بالده يف
اخلارج.
ونقلت وكالة �أنباء الطلبة الإيرانية "�إي�سنا"
ع ��ن ع �� �ض��و جل �ن��ة م ��وءام ��ة امل �ي��زان �ي��ة يف
الربملان حممود جنهبان �سالمي ،قوله �إن
قرار خامنئي �سيبد�أ العمل به مع �سريان
ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة يف مار�س
املقبل.
ولي�ست هذه امل��رة الأوىل التي تقتطع بها
�أم��وال لدعم �أن�شطة امل�لايل الإرهابية من
ال�صندوق التنموي ،حيث واف��ق خامنئي
�أي���ض� ًا ق�ب��ل ع��ام ع�ل��ى �سحب  2.5مليار
دوالر ل�صالح اجندة تخريبية.
وم��ن امل�ف�تر���ض وف �ق��ا ل�ل�ن�ظ��ام الأ��س��ا��س��ي
ل�صندوق التنمية الوطني وكذلك بنود خطة
التنمية ال�ساد�سة� ،أن ت��ودع قرابة %34
على الأقل من عوائد �صادرات النفط اخلام

ومكثفات الغاز الطبيعي يف هذا ال�صندوق
ال�سيادي بحلول ال�سنة الفار�سية اجلديدة.
ه ��ذا ف�ي�م��ا دع ��ا ر� �ض��ا ب �ه �ل��وي ،ويل عهد
الأ��س��رة البهلوية ،التي حكمت اي��ران بني
عامي  1925و� 1979إىل ع�صيان مدين
بغية �إ�سقاط نظام والي��ة الفقيه ،بالتزامن
م��ع ذك ��رى م ��رور  40ع��ام��ا ع�ل��ى ال �ث��ورة
اخلمينية
وقال بهلوي املقيم يف الواليات املتحدة منذ
خروجه من �إيران نهاية �سبعينيات القرن
امل��ا��ض��ي ،يف ب�ي��ان ل��ه ع�بر م��وق��ع ت��وي�تر،
�أن الع�صيان املدين يعد خطوة �أوىل على
ط��ري��ق �إع� ��ادة �إع �م��ار ��ش��ام��ل ب�ع��د مرحلة
الإطاحة بحكم نظام والية الفقيه.
واع�ت�بر جن��ل ��ش��اه �إي ��ران الأ��س�ب��ق حممد
ر�ضا بهلوي �أن بالده تعاين �إقامة �إجبارية
منذ  40عاما م�ضت ،الفتا �إىل �أن م�س�ؤولية
�إعمار ربوع �إي��ران جمددا تقع على عاتق
اجليل اجلديد.
و�أو�ضح بهلوي �أن اخليار الأمثل يتلخ�ص
يف عزل نظام طهران امل�سيطر على حكم
البالد ،وكذلك امل�ؤ�س�سات التابعة له لإحياء
احل���ض��ارة م��رة �أخ ��رى ،يف ال��وق��ت ال��ذي
طالب بالعمل على �صياغة خطاب �إي��راين
م�ستقبلي قائم على البناء والرفاه و�إعادة

الهوية الوطنية.
واختتم بهلوي قائال �إن احتجاجات يناير
عام  2018كانت �صحوة وطنية يف البالد،
داعيا يف الوقت ذاته �إىل موا�صلة اجلهود
يف هذا ال�صدد ،م�ؤكدا وقوفه �إىل جانب
مطالب الإي��ران �ي�ين حتى ب�ن��اء �إي ��ران مرة
�أخرى.
وف� ��ى � �س �ي��اق م�ت���ص��ل ط��ال �ب��ت ال�ن��ا��ش�ط��ة
وامل �ع��ار� �ض��ة الإي��ران �ي��ة ال� �ب ��ارزة �شريين
ع�ب��ادي بفر�ض �ضغوط دول�ي��ة ت�ستهدف
�إ�ضعاف النظام الإي��راين �إىل �أق�صى حد،
بينها قطع بث الف�ضائيات املوالية له عرب
الأقمار ال�صناعية.
و�أو�ضحت عبادي ،احلا�صلة على جائزة
ن��وب��ل لل�سالم ع��ام  2003يف مقابلة مع
وكالة رويرتز� ،أن العقوبات الدولية يجب

�أن ت�ط��ال رح�ل�ات امل���س��ؤول�ين الإي��ران�ي�ين
�إىل اخلارج ،ف�ضال عن م�صادرة �أموالهم
املودعة لدى بنوك دول غربية.
وحثت �شريين عبادي التي تعد �أول قا�ضية
�إي��ران�ي��ة بعد ع��ام  1979الإي��ران �ي�ين على
االمتناع عن �إيداع �أموالهم لدى م�صارف
حكومية� ،إ�ضافة �إىل �سحب ودائعهم منها
بغية ال�ضغط على نظام طهران.
واع �ت�برت النا�شطة الإي��ران �ي��ة املقيمة يف
ب��ري�ط��ان�ي��ا �أن جل��وء الإي��ران �ي�ين �إىل ه��ذه
الو�سائل لل�ضغط على النظام احلاكم يف
البالد من �ش�أنه حتقيق مطالبهم �إىل جانب
احل��د م��ن العنف واالن�ت�ه��اك��ات احلقوقية
التي يتعر�ضون لها.
يذكر �أن �إي��ران �شهدت موجة احتجاجات
�شعبية وا�سعة مطلع يناير  ،2018ب�سبب

��س��وء �أو� �ض��اع ال�ب�لاد اقت�صاديا قبل �أن
تتطور �إىل �شعارات لإ�سقاط نظام طهران
ب�أكمله.
وا�ستخدمت قوات الأمن الإيرانية و�أي�ضا
ملي�شيات موالية للنظام الر�صا�ص وقنابل
ال�غ��از امل�سيل للدموع لتفريق املحتجني،
حيث �سقط قرابة  25قتيال �إىل جانب مئات
امل�صابني واملعتقلني.
وا� �س �ت �م��رت م��وج��ة اح �ت �ج��اج��ات متفرقة
ط� ��وال الأ� �ش �ه��ر الأخ �ي ��رة ،رف ��ع خ�لال�ه��ا
العمال وامل��زارع��ون واملعلمون �شعارات
ومطالب خمتلفة �أبرزها لأ�سباب �سيا�سية
واقت�صادية.
يف غ���ض��ون ذل ��ك ح ��ذر م�ع�ه��د وا��ش�ن�ط��ن
ل��درا� �س��ات ال���ش��رق الأدن � ��ى ،يف درا� �س��ة
بحثية من اجت��اه �إي��راين م�ستقبلي التباع
نهج هجومي جديد يف عملياته وتكتيكاته
ال�ع���س�ك��ري��ة ،ب�ع��د ت�ن��ام��ي ال���ض�غ��وط على
نظام والية الفقيه ،وتزايد ال�شعور بالقلق
وال�ضعف لدى قادة طهران.
وك �� �ش��ف امل �ع �ه��د ع ��ن ر� �ص ��ده م ��ؤ� �ش��رات
تو�ضح ت�صاعد اللهجة ال�ع��دائ�ي��ة للقادة
الع�سكريني الإيرانيني ،ف�ضال عن الك�شف
عن عدد من ال�صواريخ الهجومية م�ؤخ ًرا،
والتهديد با�ستخدامها؛ ب�سبب ال�شعور

املتنامي بال�ضعف.
وبح�سب ال��درا��س��ة اق�ترح ق��ادة باحلر�س
ال �ث��وري الإي � ��راين ع�ل��ى ح�ك��وم��ة ط�ه��ران
ال� ��دخ� ��ول يف حت ��ال� �ف ��ات م ��ع ق � ��وى غ�ير
غ��رب �ي��ة ،ك��رو� �س �ي��ا وال �� �ص�ين مل��واج �ه��ة ما
و�صفه باحلرب الهجينة للواليات املتحدة
و�إ�سرائيل �ضد النظام.
وك�� �ش �ف��ت �إي� � ��ران م� ��ؤخ ��را ع ��ن � �ص��اروخ
"هويزة" ،وال ��ذي ُي��زع��م �أن م��داه يبلغ
 1,350ك�ل��م ،حيث ه��دد ق��ادة �إي��ران�ي��ون
بن�شره على غوا�صات �أو �سفن جتارية،
بالإ�ضافة �إىل ر�صد اختبارات على �أ�سلحة
ذات دق ��ة �أك �ب�ر وم ��دى �أب �ع��د ع�ل��ى غ��رار
ال���ص��اروخ البالي�ستي "دزفول" ،ال��ذي
تدعي طهران �أن م��داه ي�صل �إىل 1000
كلم ويتمتع بقوة تفجريية عالية.
و�أك� ��دت ال��درا� �س��ة نف�سها �أن اخ�ت�ب��ارات
الأ�سلحة الهجومية التي جتريها طهران
تزامنت يف الآونة الأخرية مع ت�صريحات
�شديدة العدائية لعدد من القادة الع�سكريني
الإيرانيني ،مثل ت�صريحات اللواء يحيى
رحيم �صفوي ،الرئي�س ال�سابق للحر�س
ال� �ث ��وري امل���س�ت���ش��ار ال�ع���س�ك��ري احل��ايل
ل�ل�م��ر��ش��د الأع� �ل ��ى ع �ل��ي خ��ام �ن �ئ��ي ،ال ��ذي
دع��ا فيها �إىل اال��س�ت�ع��داد ل�شن عمليات
احرتازية حلماية البالد ،رغم ال�صعوبات
االقت�صادية وال�سيا�سية املحلية.
ويف  27يناير املا�ضي ،حتدث رئي�س هيئة
الأرك��ان العامة للقوات امل�سلحة الإيرانية
اللواء حممد باقري عن جي�ش بالده �أ�صبح
يتبع نهج ًا هجومي ًا ج��دي��د ًا يف عملياته
وتكتيكاته من �أجل تعزيز �إمكانيات الردع
و"حماية امل�صالح" ،رغم �أنه ال يزال يعتمد
ا�سرتاتيجية دفاعية ب�شكل عام.
لي�س هذا فقط بل و�صف قائد القوة الربية،
العميد كيومرث ح�ي��دري ،النهج اجلديد
للجي�ش الإيراين ب�أنه "مقاربة م�ؤ�س�ساتية
ج��دي��دة ل�شن ح��رب هجومية ت��رك��ز على
الأهداف".
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لإيقاف متل�ص االنقالب

غريفيث ي�صل �صنعاء  ..والتحالف يدح�ض مزاعم تزويد احلوثيني بال�سالح

جدة ــ وكاالت

دح�ض املتحدث با�سم حتالف دعم ال�شرعية
يف ال �ي �م��ن ،ال�ع�ق�ي��د ت��رك��ي امل��ال �ك��ي امل��زاع��م
الإع�ل�ام �ي��ة ب �� �ش ��أن ت��زوي��د ق� ��وات ال�ت�ح��ال��ف
للميلي�شيات احل��وث �ي��ة الإي��ران �ي��ة ،وتنظيم
القاعدة ،ب�أ�سلحة �أمريكية.
و�أكد املالكي التزام دول التحالف "مبواجهة
ميلي�شيات احلوثي غري ال�شرعية يف اليمن،
و�إحل� ��اق ال�ه��زمي��ة ب�ه��ا وم��واج�ه��ة غ�يره��ا من
اجلماعات الإرهابية" ،مثل داع�ش والقاعدة
املوجودة يف اليمن ،و�أكد �أن �أنباء تزويد تلك
اجلماعات بالأ�سلحة بـ"غري املنطقية".
و��ش��دد املالكي على �أن م��ا ظهر يف تقارير
م�صورة كان مركبات ع�سكرية معطوبة جرى
نقلها من مكانها ،و�أن  155مركبة ع�سكرية،
قد نقلت من مكانها ،فيما يجري الإعداد لنقل
 55مركبة �أخرى خارج اليمن".
وقطع املالكي بعدم تهاون التحالف مع �أي
مزاعم ب�ش�أن ح�صول �أية جهة على �سالح من
�أي نوع.
و�أ�شار املالكي �إىل تعاون قوات التحالف مع
احللفاء وال�شركاء ،يف حتديد وا�ستهداف
عدد من الأ�سلحة الفتاكة ،بحوزة �أفراد تنظيم
القاعدة الإرهابي ،ومتكنت من طرده من عدد
من املدن التي كانت خا�ضعة ل�سيطرته ،ب�سبب
ال �ف��راغ الأم �ن��ي ال ��ذي ت�سبب ف�ي��ه االن�ق�لاب
احلوثي.
و�أ�ضاف �أنه "نتيجة لذلك وبف�ضل غريها من
العمليات الناجحة ،مل يعد لتنظيم القاعدة �أي
وجود يف اليمن.
وج� ��دد امل��ال �ك��ي ت�ع�ه��د ال �ت �ح��ال��ف مب��واج�ه��ة
ميلي�شيات ال �ق��اع��دة وم��وا��ص�ل��ة ال�ع�م��ل مع

ال�شركاء الدوليني يف هذا ال�صدد.
وق��ال �إن "قوات التحالف ب�ق�ي��ادة اململكة،
ت ��ؤك��د دع�م�ه��ا وال �ت��زام �ه��ا مب��وا��ص�ل��ة جهود
الإغاثة للأ�شقاء يف اليمن ،وت�شدد كذلك على
دعمها التفاق ا�ستكهومل ،ومباحثات ال�سالم
برعاية الأمم املتحدة بقيادة مارتن غريفيث،
وفقا ل�ق��رار جمل�س الأم��ن ال��دويل وم�ب��ادرة
جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي ون�ت��ائ��ج احل��وار
الوطني اليمن.
يف غ �� �ض��ون ذل ��ك و� �ص��ل امل �ب �ع��وث ال ��دويل
لليمن مارتن غريفيث� ،إىل �صنعاء للقاء قادة
ميلي�شيات احل��وث��ي الإي��ران �ي��ة ،وم��ن املقرر
�أن يناق�ش معهم الق�ضايا العالقة يف ملف
تبادل الأ�سرى ،وفق ما ذكرت م�صادر يف
مكتب غريفيث .كما �سيتناول غريفيث مع
ق ��ادة ميلي�شيات احل��وث��ي الإي��ران �ي��ة ق�ضية
االن���س�ح��اب م��ن م��دي�ن��ة احل��دي��دة وم��وان�ئ�ه��ا،

معارك �ضارية يف �آخر
(معاقل داع�ش) �شرق �سوريا

وه��ي م��ن الق�ضايا ال�ت��ي ال ي��زال احلوثيون
مي��اط�ل��ون يف تنفيذها .وك ��ان رئ�ي����س جلنة
امل��راق�ب�ي�ين ال��دول �ي�ين ،اجل�ن�رال ال��دمن��ارك��ي
مايكل لولي�سغارد ،ق��د ق��دم مقرتحا لتنفيذ
اتفاق ا�ستوكهومل ،و�آلية �إعادة االنت�شار يف
احلديدة واملناطق املعزولة.
ووفقا للخطة ،التي ناق�شها مع امل�س�ؤولني يف
احلكومة اليمنية� ،سيتم ت�أمني مم��رات �آمنة
للم�ساعدات الإن�سانية ،تديرها قوات دولية.
وبينما مل تتك�شف تفا�صيل كثرية ب�ش�أن هذا
املقرتح ،ي�سعى امل�س�ؤول الأمم��ي للح�صول
ع�ل��ى م��واف�ق��ة احل�ك��وم��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ال���ش��رع�ي��ة،
واحلوثيني على خطته.
وك��ان لولي�سغارد ناق�ش مقرتحاته يف عدن
م��ع رئي�س هيئة الأرك ��ان عبد الله النخعي،
بح�ضور ممثلي الفريق احلكومي يف جلنة
�إع ��ادة االن�ت���ش��ار ،وم��ن امل�ق��رر �أن يناق�شها

�أي�ضا مع االنقالبيني.
وكان مقررا �أن يتوجه لولي�سغارد �إىل �صنعاء
�إال �أن م�صادر دبلوما�سية �أك��دت �أن��ه �سوف
يوا�صل بع�ض اللقاءات يف عدن قبل التوجه
�إىل �صنعاء اليوم االثنني.
وف��ى �سياق منف�صل �ضبطت �أج�ه��زة الأم��ن
اليمنية يف حم��اف�ظ��ة م � ��أرب و� �س��ط ال �ب�لاد،
 23كيلوغراما من احل�شي�ش �أث�ن��اء حماولة
تهريبها �إىل ميلي�شيات احلوثي الإيرانية يف
�صنعاء .وقالت وكالة الأنباء اليمنية الر�سمية
(�سب�أ نت) �إنه مت �ضبط �شحنة احل�شي�ش يف
�إحدى �سيارات النقل ال�صغرية ،رغم حماولة
امل �ت��ورط�ين يف تهريبها و�إخ�ف��ائ�ه��ا بطريقة
"احرتافية".
و�أو�ضح قائد �شرطة الدوريات و�أمن الطرق
يف حمافظة م ��أرب ،العقيد �أحمد درك��م� ،أن
�إح��دى ال��دوري��ات مبديرية ماهلية امل�ج��اورة
ملحافظة البي�ضاء متكنت من �ضبط احل�شي�ش
�أثناء حماولة تهريبه يف �سيارة تاك�سي.
و�أ�ضاف �أن ال�سيارة كانت "خمفية بطريقة
اح�ت�راف �ي��ة ،و�أن ك�م�ي��ات احل���ش�ي����ش ك��ان��ت
داخ��ل �أك�ي��ا���س حتمل ع�لام��ات م��واد غذائية
للأطفال".
و�أ�شار �إىل �أن املتورطني يف التهريب حاولوا
متويه �أفراد االمن من خالل ا�صطحاب عائله
يف ال�سيارة من �أجل ت�سهيل عبورها وعدم
فح�صها.
وبح�سب العقيد دركم ف�إن ميلي�شيات احلوثية
الإي��ران�ي��ة ت�ستخدم احل�شي�ش املخدر ك�أحد
م�صادر ال��دخ��ل املهمة لتمويل حربها �ضد
اليمنيني� ،إىل جانب جتنيد الأط�ف��ال وال��زج
بهم يف جبهات القتال.

دولية

ب�أجندة تت�صدرها الهجرة ..
انطالق القمة الأفريقية الـ32

�أدي�س ابابا ــ رويرتز

انطلقت بالعا�صمة الإث�ي��وب�ي��ة �أدي����س
�أب ��اب ��ا ،ام ����س "االحد" اع �م��ال القمة
الأف��ري �ق �ي��ة ال � �ـ ،٣٢ب�ح���ض��ور ع��دد من
ر�ؤ�ساء ودول القارة ال�سمراء.
فالقمة ال�ت��ي تنعقد على م��دار يومني
وت�ضم ر�ؤ�ساء دول وحكومات االحتاد
الأفريقي ( 55دول��ة ع�ضوا) ،انطلقت
ب ��أج �ن��دة ح��اف �ل��ة ب��امل �ل �ف��ات وال�ق���ض��اي��ا
�أب � ��رزه � ��ا :ال�ل�اج� �ئ ��ون وال� �ن ��ازح ��ون
وال�ن��زاع��ات والإره ��اب وج��واز ال�سفر
الأفريقي املوحد واالندماج االقت�صادي
وعملية الإ��ص�لاح امل�ؤ�س�سي لالحتاد
ومتويله.
و� �ش �ه��دت ال�ق�م��ة ح �� �ض��ورا ك�ث�ي�ف��ا من
ر�ؤ�ساء املنظمات الدولية والعربية على
ر�أ��س�ه��ا الأمم امل�ت�ح��دة ممثلة ب�أمينها
ال�ع��ام �أن�ط��ون�ي��و ج��وت�يري����س ،وجامعة
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ب�أمينها ال �ع��ام �أح�م��د
�أبوالغيط.
واف� � ��اد امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م اخل��ارج �ي��ة
الإث� �ي ��وب� �ي ��ة ،ن �ب �ي��ات ج �ي �ت��ا� �ش��و ،ب� ��أن
املجتمعني �سيناق�شون ملف الالجئني
والعائدين وامل�شردين داخليا ،ف�ضال
عن احللول املمكنة للأزمات الإن�سانية
يف البلدان الأفريقية.
ك �م��ا � �س �ي �ت �ن��اول��ون ع�م�ل�ي��ة الإ�� �ص�ل�اح
اجل � � ��اري � � ��ة ل� �ل��احت� � ��اد الأف � ��ري� � �ق � ��ي،
و�سيحددون �إط��ار تنفيذ للمبادرات
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ال� �ت ��ي ت �ق��وده��ا امل�ن�ظ�م��ة
الإقليمية.
ووف��ق جيت�شو ،ف ��إن القمة �ستناق�ش
�أي �� �ض��ا ال �ت �ق��دم يف حت �ق �ي��ق �أه � ��داف

ال �ت �ك��ام��ل االق �ت �� �ص��ادي وال���س�ي��ا��س��ي
ال �ق��اري ،كما ه��و مو�ضح يف �أج�ن��دة
االحت��اد الأفريقي لعام  ،2063وهذا
امل �ل��ف ي���ض��م م �� �س ��أل��ة ج� ��واز ال���س�ف��ر
املوحد.
والأج� � �ن � ��دة الأخ� �ي ��رة ه ��ي وث �ي �ق��ة مت
ال �ت �� �ش��اور ب �� �ش ��أن �ه��ا ب�ي�ن ج�م�ي��ع دول
ال� �ق ��ارة ال �� �س �م��راء ،وه ��ي ع �ب��ارة عن
خارطة طريق لتنمية �أفريقيا وتعزيز
الدميقراطية فيها.
وعلى مدار الأيام املا�ضية ،حتول مقر
االحت��اد الأف��ري�ق��ي �إىل م��ا ي�شبه خلية
عجت باالجتماعات على م�ستوى
نحل َ
وزراء خ��ارج �ي��ة ال� � ��دول الأع �� �ض��اء
وامل �ن��دوب�ين ل��دى االحت ��اد ،وال �ن��دوات
وامل� ��ؤمت ��رات ،حت���ض�يرا الن �ط�لاق قمة
القادة ،اليوم الأحد.
و�شهد اليوم الأول من القمة ،انتقال
ال��رئ��ا��س��ة ال��دوري��ة ل�لاحت��اد الأف��ري�ق��ي
لعام  2019من الرئي�س الرواندي بول
كاغامي �إىل نظريه امل�صري عبدالفتاح
ال�سي�سي.
ك �م��ا � �ش �ه��دت ال �ق �م��ة ت��د� �ش�ي�ن ن���ص��ب
ت��ذك��اري ل�ل�إم�براط��ور الإث�ي��وب��ي هيال
��س�ي�لا��س��ي ( ،)1974 - 1932يف
مقر االحتاد ،بح�ضور القادة الأفارقة
امل�شاركني ،يتقدمهم رئي�س ال��وزراء
�آبي �أحمد.
ووف� � ��ق م� ��ا �أع� �ل� �ن ��ه امل� �ت� �ح ��دث ب��ا� �س��م
اخلارجية الإثيوبية قبل �أي��ام "يعك�س
التمثال مراحل التحرر والتكامل يف
�أفريقيا� ،إىل جانب دور الإم�براط��ور
�سيال�سي يف تطوير القارة".

�صراع بني وا�شنطن ومو�سكو يف جمل�س الأمن حول فنزويال

دم�شق ــ فران�س بر�س

تخو�ض قوات �سوريا الدميقراطية املدعومة من وا�شنطن،
م�ع��ارك �ضارية يف �آخ��ر معاقل تنظيم داع����ش الإره��اب��ي
يف �شرق �سوريا ،ح�سبما �أف��اد املر�صد ال�سوري حلقوق
الإن�سان.
وك��ان��ت ق��وات �سوريا الدميقراطية وه��ي حتالف ف�صائل
كردية وعربية �أعلنت ام�س االول بدء "املعركة احلا�سمة"
لإنهاء وج��ود عنا�صر التنظيم الذين باتوا يتح�صنون يف
�آخ��ر معاقلهم يف �شرق ال�ب�لاد ،بعد توقف دام �أك�ثر من
�أ�سبوع لل�سماح للمدنيني بالفرار.
و�أفاد املر�صد عن ا�شتباكات عنيفة جرت بني الطرفني فيما
كان التحالف الدويل ي�شن ق�صف ًا جوي ًا ومدفعي ًا على مواقع
داع�ش.
وق ��ال م��دي��ر امل��ر� �ص��د رام ��ي ع�ب��د ال��رح �م��ن "�إن امل�ع��رك��ة
م�ستمرة" م�شريا �إىل " ا�شتباكات عنيفة م�صحوبا بانفجار
�ألغام".
ومتكنت هذه القوات التي تت�شكل من ف�صائل كردية وعربية
تدعمها وا�شنطن �إثر هجوم بد�أته يف �سبتمرب ،من التقدم
داخل اجليب الأخري للتنظيم وباتت حتا�صره �ضمن �أربعة
كيلومرتات مربعة قرب احلدود العراقية.
والي� ��زال ه�ن��اك نحو  600داع���ش��ي �أغلبهم م��ن الأج��ان��ب
حما�صرين فيها ،بح�سب م�صطفى ب��ايل املتحدث با�سم
قوات �سوريا الدميقراطية.
ودفعت العمليات الع�سكرية وفق املر�صد �أكرث من � 37ألف
�شخ�ص �إىل اخلروج من �آخر مناطق �سيطرة التنظيم منذ
مطلع دي�سمرب ،غالبيتهم ن�ساء و�أطفال من عائالت عنا�صر
داع�ش ،وبينهم نحو  3400عن�صر من التنظيم.

نيويورك ــ وكاالت

ط��رح��ت وا��ش�ن�ط��ن يف جمل�س الأم ��ن ال��دويل
م�شروع قرار يدعو لتنظيم انتخابات رئا�سية
يف ف �ن��زوي�لا وت�ي���س�ير و� �ص��ول امل �� �س��اع��دات
الإن�سانية �إىل حمتاجيها يف البلد الغارق يف
�أزمة �إن�سانية و�سيا�سية ،لكن مو�سكو الراف�ضة
لهذا الن�ص ق ّدمت مقرتح ًا بديالً.
وي�ن����ص م���ش��روع ال �ق��رار الأم�ي�رك��ي ع�ل��ى �أن
جمل�س الأم��ن يبدي "ت�أييده الكامل للجمعية
الوطنية باعتبارها امل�ؤ�س�سة الوحيدة املنتخبة
دميقراطي ًا يف فنزويال".
كما يبدي املجل�س ،وفق الن�ص الأمريكي" ،قلقه
العميق �إزاء العنف والإف� ��راط يف ا�ستخدام
القوة من جانب ق��وات الأم��ن الفنزويلية �ضد
املتظاهرين ال�سلميني غري امل�سلحني".
ويدعو املجل�س �إىل "ال�شروع فور ًا يف عملية
�سيا�سية ت ��ؤدي �إىل انتخابات رئا�سية حرة
ونزيهة وذات م�صداقية ،مع مراقبة انتخابية
دولية ،وفق ًا لد�ستور فنزويال".
كما يطلب املجل�س من الأمني العام للأمم املتحدة
�أنطونيو غوتريي�س ،بح�سب الن�ص الأمريكي،
"ا�ستخدام م�ساعيه احلميدة للم�ساعدة يف
�ضمان �إج��راء انتخابات رئا�سية حرة ونزيهة

وذات م�صداقية".
وين�ص املقرتح الأمريكي كذلك على "�ضرورة
احليلولة دون زي��ادة تدهور احلالة الإن�سانية
وتي�سري الو�صول �إىل جميع املحتاجني وتقدمي
امل�ساعدة لهم يف كامل �أرا�ضي فنزويال".
ول�ك��ن وا��ش�ن�ط��ن مل تعلن ح�ت��ى ال���س��اع��ة متى
��س�ت�ط�ل��ب �إح ��ال ��ة م �� �ش��روع ال� �ق ��رار ه ��ذا �إىل
الت�صويت ،وهي توا�صل م�شاوراتها ب�ش�أنه مع
بقية �أع�ضاء املجل�س ،بح�سب ما �أف��اد م�صدر
دب �ل��وم��ا� �س��ي .وب�ح���س��ب م���ص��در دب�ل��وم��ا��س��ي
�آخ��ر ف��إن رو�سيا ،الداعمة للرئي�س نيكوال�س
مادورو ،لن تتوانى عن ا�ستخدام حق النق�ض
"الفيتو" ملنع �صدور �أي قرار يطعن ب�شرعيته
ويدعو لتنظيم انتخابات رئا�سية يف فنزويال.
وين�ص م�شروع القرار الرو�سي على �أن جمل�س
الأمن يبدي "قلقه" �إزاء "التهديدات با�ستخدام
القوة �ضد �سالمة �أرا�ضي فنزويال وا�ستقاللها
ال�سيا�سي" ،ويندد �أي�ض ًا بـ"حماوالت التدخل
يف م�سائل تتعلق �أ�سا�س ًا بال�ش�ؤون الداخلية"
لهذا البلد .ويدعو الن�ص الرو�سي �إىل "حل
الو�ضع الراهن عرب و�سائل �سلمية" ،وي�ؤكد
دعم جمل�س الأمن "لكل املبادرات الرامية �إىل
�إيجاد حل �سيا�سي بني الفنزويليني مبا يف ذلك

�آلية مونتيفيديو" على �أ�سا�س حوار وطني.
وكانت جمموعة ات�صال دولية �أطلقت ،خالل
�أول اجتماع لها يف مونتيفيديو دعوة لإجراء
"انتخابات رئا�سية ح��رة و�شفافة وتتمتع
بامل�صداقية" ،م�ؤكدة يف الوقت عينه رف�ضها
"ا�ستخدام القوة" .وفى �سياق مت�صل ك�شفت
وكالة بلومبريغ االمريكية عن تطورات مثري
ب�شان تعاون �شركات تركية يف نقل ما قيمته
 41مليون دوالر من الذهب من فنزويال ،بعد
�شهرين من زي��ارة الرئي�س نيكوال�س مادورو
لنظريه الرتكي رجب طيب �أردوغان يف �أنقرة.
وبح�سب الوكالة لعبت �شركة غام�ضة تدعى
"�ساردي�س" دور كبري يف االمر ،حيث نقلت
��ش��رك��ة "�ساردي�س" م��ا قيمته  100مليون
دوالر ت �ق��ري �ب � ًا �إىل ت��رك �ي��ا .وب �ح �ل��ول �شهر
نوفمرب  ،2018عندما وقع الرئي�س الأمريكي
دونالد ترمب �أمر ًا تنفيذي ًا يعطي ال�صالحيات
بفر�ض عقوبات على ال��ذه��ب الفنزويلي ،بعد
�إي �ف��اد مبعوث لتحذير تركيا م��ن اال�ستمرار
يف ال�ت�ع��ام�لات ال�ت�ج��اري��ة م��ع ف�ن��زوي�لا ،قامت
�شركة "�ساردي�س" بنقل ما قيمته  900مليون
دوالر من الذهب من فنزويال �إىل تركيا ،على
الرغم من �أن ر�أ�سمال ال�شركة كلها يبلغ مليون

دوالر فقط ،وفق ًا للبيانات الر�سمية املدونة يف
�سجالت اجلهات احلكومية يف �إ�سطنبول.
ومل تكن تلك هي املرة الأوىل ،التي تظهر فيها
تركيا كو�سيط يف عمليات حتاول من خاللها
دول��ة ما االلتفاف على عقوبات �أمريكية ،مبا
ي�ق��و���ض ج �ه��ود وا��ش�ن�ط��ن ل �ع��زل احل�ك��وم��ات،
التي تعتربها معادية �أو فا�سدة .وبح�سب ما
ذكره م�س�ؤوالن �أمريكيان ف�إن �أنقرة غالب ًا ما
اختربت ح��دود الت�سامح الأمريكي ،مما �أدى
�إىل تقطيع �أوا� �ص��ر التحالف ب�ين الع�ضوين
الرئي�سيني يف ح�ل��ف ال�ن��ات��و حمطما ب�شكل
�أ� �س��ا� �س��ي .وح�ظ�ي��ت ت��رك�ي��ا م�ن��ذ ف�ت�رة طويلة
بو�ضعية �أحد �أهم �شركاء الواليات املتحدة يف
منطقة متتد من �أوروبا �إىل ال�شرق الأو�سط� ،إال
�أنها وجدت ب�شكل متزايد م�صالح م�شرتكة مع
ال��دول ذات الأنظمة اال�ستبدادية مثل رو�سيا
وال�صني و�إيران وفنزويال.
وع�ن��دم��ا �أع�ل��ن زع�ي��م اجلمعية الوطنية خ��وان
غ��واي��دو نف�سه رئ�ي���س� ًا ��ش��رع�ي� ًا ل�ف�ن��زوي�لا يف
ال�شهر امل��ا��ض��ي�� ،س��ارع��ت ال��والي��ات املتحدة
والعديد من الدول الغربية الأخرى �إىل �إعالن
دع�م�ه��ا ل ��ه .ف�ي�م��ا ان �ح��ازت ت��رك�ي��ا �إىل جانب
الأنظمة اال�ستبدادية وراء مادورو.
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التاريخية

هذه املواد ن�شرت بتاريخ 1384 /12 /25هـ

حفالت

�صورة من التاريخ

االحتفاالت بفعاليات ا�سبوع الربيد

•• اق����ام ���س��ع��ادة �سفري
اململكة االردنية الها�شمية
ال�����ش��ي��خ حم��م��د االم�ي�ن
ال�شنقيطي ب��ع��د ع�رص
ام�س  -االثنني  -حفل
���ش��اي ب���دار ال�����س��ف��ارة..
وذل���ك مبنا�سبة عر�ض
بع�ض املنتجات ال�صناعية
االردنية..
وق������د ل���ب���ى ال����دع����وة
ال���ك���ث�ي�رون م���ن رج���ال
االق���ت�������ص���اد وال���ت���ج���ارة
واالدب وال�صحافة.
•• ي���ق���ي���م ����س���ع���ادة

وك��ي��ل وزارة امل��ع��ارف
ل�ش�ؤون التعليم اال�ستاذ
عبدالوهاب عبدالوا�سع
م�ساء اليوم حفل ع�شاء
يف فندق ق�رص الكندرة
تكرميا لل�سادة اع�ضاء وفد
درا�سة حلقة تطوير مناهج
وخطط كلية ال�رشيعة.
وق���د وج��ه��ت ال��دع��وة
اىل ع�����دد ك���ب�ي�ر م��ن
رج��ال الرتبية والتعليم
كما وجهت اىل املعنيني
ب�������ش����ؤون���ن���ا االدب����ي����ة
والثقافية..

�أين دوري الألعاب املختلفة.؟
اللعبات املختلفة ..كرة ال�سلة (البا�سكت
ب��ول) والكرة الطائرة (الفويل بول)
وتن�س الطاولة (البنج ب��وجن) هذه
ال��ل��ع��ب��ات ال��ت��ي عرفتها ب�لادن��ا يف
ال�سنوات االرب��ع املا�ضية ..وت�شجيعا
من رعاية ال�شباب ..فقد اقامت لهذه
اللعبات دوريا خا�صا كان يقام يف �شهر
رم�ضان حتت االنوار الكا�شفة خ�ص�صت
له الك�ؤو�س مما �شجع االندية على
االهتمام بهذه اللعبات ..كما قامت
ع��دة ان��دي��ة للعبات املختلفة فقط

يف �شهر رم�ضان ومر رم�ضان
اال انني كنت اعيب على
ومل يقم الدوري واقبل �شوال
دوري ه���ذه ال��ل��ع��ب��ات ان��ه
وكما مر رم�ضان مر �شوال
يقام يف �شهر واح��د واحيانا
والقعدة كذلك وه��ذا �شهر
على طريقة خروج املغلوب..
احلجة او�شك على االنتهاء
وه���ذا م��ع��ن��اه ع���دم اع��ط��اء
زاهد قد�سي
وحتى الآن مل يقم دوري
فر�ص كافية لالندية يف اللقاء
م��ع االن��دي��ة االخ���رى وك��ذل��ك يقوم العام املا�ضي.
الالعبون بالتمرين طوال ال�سنة .وال ومب���ا ان��ن��ي اح���ب م��ن ي��ح��ب ه��ذه
مباريات وال مناف�سات اللهم اال �شهر اللعبات ويزاولها كما انني احد الذين
ا�شرتكوا يف امل�ساهمة ب��ادخ��ال هذه
رم�ضان وهو موعد الدوري.
ويف هذا العام اعلن عن بدء الدوري اللعبة يف بالدنا ..اخ�شى ان تن�سى

رعاية ال�شباب هذه اللعبات وتهتم
بلعبة كرة القدم فقط ..فتموت هذه
اللعبات الوليدة التي ول��دت قوية
ونرجو ان تزداد وتزدهر ال ان متوت
وتختفي خا�صة وان اململكة ا�صبحت
ع�ضوا يف املجاالت الدولية الريا�ضية.
�أم��ل��ي ان يهتم �سيادة مدير رعاية
ال�شباب ب���وزارة العمل "اللعبات"
ون��رج��و ان ن�سمع ع��ن ب��دء دوري
اللعبات املختلفة قريبا.
زاهد قد�سي
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حمليات

وفد �إعالمي يزور و�سط العوامية

مم�شى اجلامعة

 23مم�شى بـجدة لتح�سني جودة احلياة

ال�صحفيني باملحافظة عن �سعادة الوفد باجلولة
الدمام -حمود الزهراين
ا��س�ت���ض��اف��ت �أم��ان��ة امل�ن�ط�ق��ة ال���ش��رق�ي��ة وف ��دا من م���ش�ي��دا مب �� �ش��روع ال�ت�ط��وي��ر ال ��ذي ج�ع��ل و�سط
حم��اف �ظ��ة الأح �� �س��اء ب��ال�ت�ن���س�ي��ق م��ع ف ��رع هيئة العوامية م�صدر �إ�شعاع وحتفه معمارية وم�صدر
ال�صحافة ال�سعودية مبحافظة الأح�ساء  ،حيث فخر لكل املواطنني.
ح�ضر �أك�ثر من 85
زائ � ��ر ي �� �ض��م �أدب � ��اء
وك �ت��اب و�إع�لام�ي�ين
و�إع � �ل � ��ام � � � � �ي� � � � ��ات
و�أ� � � � �س� � � ��ات� � � ��ذة م��ن
اجل ��ام� �ع ��ات ،وذل ��ك
ل � ��زي � ��ارة م �� �ش��روع
و�سط العوامية.
ورحب وكيل الأمني
امل �� �س��اع��د ل �� �ش ��ؤون
ال�ب�ل��دي��ات للخدمات
واملتحدث الر�سمي
با�سم �أم��ان��ة املنطقة
ال�شرقية حممد بن
عبدالعزيز ال�صفيان
بالوفد وقدم �شرح ًا
ع��ن �أب� ��رز م�ك��ون��ات
امل�شروع.
م ��ن ج��ان �ب��ه �أع ��رب
الأ�ستاذ ع��ادل ذكر
ال� �ل ��ه رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة

مهرجان االح�ساء يرفع موا�صفاته للعاملية

الأح�ساء  -البالد

مم�شى واجهة جدة البحرية

مم�شى �شارع فل�سطني

جدة � -إبراهيم املدين

�شكل  23مم�شى موزعا يف �أنحاء حمافظة جدة عامل
ج��ذب وحتفيز ل�شرائح ع��دي��دة يف املجتمع ملمار�سة
ريا�ضة امل�شي واتخاذها �سلوك ًا �صحي ًا وترفيهي ًا ،يف
حني �ساهمت هذه امل�شاريع يف تعزيز �أن�سنة الأماكن

مم�شى اليمامة

وحتقيق حت�سن ًا يف ج��ودة احلياة ،وذل��ك ملا تهي�أ يف
تلك املمرات من موا�صفات �أتاحت للجميع ا�ستخدامها
للغر�ض ال��ذي �أن�شئت من �أجله وا�ستقطبت ال�سكان
والزائرين ملمار�سة هواياتهم يف بيئة �آمنة وخم�ص�صة.
وتوا�صل الأم��ان��ة تنفيذ م�شروعها ال �ـ  24لريا�ضة
امل�شي بحي احلمدانية على ط��ري��ق احل��رم�ين ،بطول
ي�صل لـ  1875م�ترا وعر�ض  15م�ترا ،وي�أتي تنفيذ
و�إط�لاق هذه امل�شاريع احليوية �ضمن ا�سرتاتيجيتها
لتنفيذ م���ش��اري��ع جمتمعية لتعزيز ال�صحة ال�ع��ام��ة،
وحتقيقا لأحد �أهداف ر�ؤية  2030واملتمثلة يف زيادة
ع��دد ممار�سي الريا�ضة ب�صفة منتظمة ،ومب��ا يحقق
جودة حياة �أف�ضل.
وحر�صت �أمانة جدة على تبني م�شاريع ممرات امل�شاة
وج�ع�ل�ه��ا ��ض�م��ن خططها و�أه��داف �ه��ا خل��دم��ة ال�سكان
يف �أن�ح��اء املحافظة ،حيث نفذت تباع ًا جمموعة من
املما�شي تخطت �أطوالها حاجز الـ � 50ألف مرتا ،فيما

ك�شافة العامل يتدربون على التعاي�ش مع ال�صحراء

يف م�ت�ن��زه ال�ث�م��ام��ة ال�بري
ب��ال��ري��ا���ض مب �� �ش��ارك��ة 40
ج�م�ع�ي��ة ك���ش�ف�ي��ة م��ن ح��ول
العامل  ،على امتطاء ظهور
اجل � �م� ��ال  ،وذل � � ��ك خ�ل�ال
فعاليات برنامج التعاي�ش
م ��ع ال �� �ص �ح��راء  ،وال� ��ذي
ح��ر� �ص��ت اجل �م �ع �ي��ة ع�ل��ى
تنفيذه انطالقا من حر�صها
ع� �ل ��ى ال� �ت� �ع ��ري ��ف ب� �ق ��درة
الإن� ��� �س ��ان ع �ل��ى الإب �ت �ك��ار
والتكيف وت�سخري املوارد
الطبيعية امل�ح�ل�ي��ة بطريقة
م�ستدامة  ،و�إتاحة الفر�صة
لإل �ه��ام الك�شافة واجل��وال��ة
امل���ش��ارك�ين لإي �ج��اد حلول
حال �شح امل��وارد الطبيعية
ومعرفة ا�ساليب التعاي�ش
من جتربة املمار�سني لها.
الريا�ض – مبارك الدو�سري
ح��ر���ص الأج��ان��ب امل���ش��ارك��ون بالتجمع الثالث و�أعرب امل�شاركون عن �سعادتهم بتلك التجربة
لل�سالم م��ن ال��دول الأورب �ي��ة والأمريكية ال��ذي الفريدة التي تعرفوا من خاللها على ج��زء من
تُنظمه جمعية الك�شافة العربية ال�سعودية حالي ًا التاريخ االجتماعي للمملكة والبيئي للمنطقة.

مم�شى ال�سامر

مت جتهيزها وفق �أحدث املوا�صفات وزودت باخلدمات
ال�لازم��ة من مناطق �أل�ع��اب �أط�ف��ال وجل�سات و�أجهزة
ريا�ضية وك��ان �آخ��ر ما د�شنته الأمانة مم�شى اليمامة
بحي ال�سالمة بطول 1800م�ت�را وع��ر���ض  25م�ترا،
ومب�ساحة �إجمالية بلغت  45000م.2

جنح مهرجان متور الأح�ساء امل�صنعة ( ويا
التمر �أحلى  ) 2019يف ن�سخته ال�ساد�سة
وال��ذي تنظمه �أم��ان��ة الأح�ساء بال�شراكة مع
ال�غ��رف��ة ال�ت�ج��اري��ة وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة لل�سياحة
وال� �ت ��راث ال ��وط �ن ��ي ،يف رف� ��ع م��وا� �ص �ف��ات
امل �ن �ت �ج��ات ال �ت �ح��وي �ل �ي��ة ح �ت��ى غ� ��دت حت�م��ل
م��وا��ص�ف��ات ع��امل�ي��ة ب��ات��ت مطلوبة يف ال��دول
امل�ستهدفة يف عملية الت�سويق.
�أو�ضح ذلك رئي�س اللجة التنفيذية باملهرجان
م��دي��ر م��دي�ن��ة امل �ل��ك ع�ب��دال�ل��ه ال�ع��امل�ي��ة للتمور
امل�ه�ن��د���س حم�م��د ال���س�م��اع�ي��ل  ،م���ش�ير ًا اىل
اهمية العمل على تهيئة قاعدة قوية واع��داد
التمور ب�شكل جيد قبل عمليات الت�صدير
خ��ارج �ي � ًا مبتابعة
م��ن الهيئة العامة
ل �ل �غ ��ذاء وال � � ��دواء
للم�صانع وتطبيق
امل� � ��وا� � � �ص � � �ف� � ��ات
وامل� � � � � �ع � � � � ��اي� � �ي � ��ر
ال � � �� � � �س � � �ع� � ��ودي� � ��ة
وال�ع��امل�ي��ة لرتتقي
مب�ستوى االن�ت��اج
وال �ت �ع �ب �ئ��ة ك ��ي ال
تواجه �أي م�شاكل

م��ع احلجر ال��زراع��ي واجل �م��ارك يف ال��دول
امل�ستقبلة .
من ناحيته �أ�شار م�شرف االركان �،إىل تواجد
كبري من ممثلي الفنادق للتعرف على متور
االح���س��اء وم�شتقاتها بهدف االط�ل�اع على
امل �ن �ت��وج��ات وك ��ل م��اه��و ج��دي��د وه ��ذا م��ا مت
فع ًال من خ�لال املخاطبات واللقاءات والتي
�س�شتهد توقيع اتفاقيات للتعاق.
ويف ال� ��� �س ��اح ��ة اخل� ��ارج � �ي� ��ة ل �ل �م �ه��رج��ان
تتواجد حرفيات متخ�ص�صات يف �صناعة
اخلو�صيات مثابرات يف عملهن لأحياء هذه
احلرفة وهو ما �ساهم يف جذب عدد كبري من
الزوار مل�شاهدة ما يتم �صنعة من اعمال يدوية
بتواجد خبريات احلرفة.

�أكرث من مليون م�ستفيد حول العامل

م�سك حتتفي بنتائج مبادرة (ال�سعودية تربمج)
الريا�ض  -البالد

اختتمت م�ؤ�س�سة حممد بن �سلمان
ب��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز "م�سك اخلريية"
فعاليات الن�سخة الثانية من مبادرة
(ال���س�ع��ودي��ة ت�برم��ج) حيث �شهدت
الريا�ض �إقامة احلفل اخلتامي الذي
مت ف�ي��ه ت�ت��وي��ج ال �ف��ائ��زي��ن مب�سابقة
نهائي ال�سعودية تربمج.
وق��د ك��ان��ت امل �ب��ادرة ق��د انطلقت يف
� 2سبتمرب  2018لت�ستهدف كافة
امتد
مناطق اململكة� ،إال �أن �أث��ره��ا ّ
�إىل مناطق �أخ��رى من العامل حيث
ت �ف��اع��ل ع �ل �ي �ه��ا م �� �س �ت �خ��دم��ون م��ن
ضال عن  192مدينة
 139دول��ة ،ف� ً
وحمافظة وقرية من مناطق اململكة،
ليحقق ب��ذل��ك رق� ًم��ا قيا�س ًيا لأع��داد
امل�ستفيدين من املبادرة منذ انطالقها
�إذ بلغ �أكرث من مليون م�ستفيد.
وقدمت املبادرة يف جوالت تعريفية
ّ
�شملت  10مدن �سعودية ،ع��دد ًا من
ور���ش العمل وال� ��دورات التدريبية
ب� �ه ��دف ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ف �ك�ي�ر امل �ن �ط �ق��ي
والتحليلي و�أ�ساليب حل امل�شكالت
ومتكني �أف��راد املجتمع من اكت�ساب
مهارات القرن احل��ادي والع�شرين،
وقد �أكمل  1.025.971م�ستفيد ًا
ح�ضور ال��دورات عن بعد ،وو�صل
عدد �سفرائها �إىل �أكرث من � 18ألف
ريا يف جمتمعاتهم من جامعات
�سف ً
وم ��دار� ��س وم �ن �ظ �م��ات ،وق ��د مثلت
الن�ساء ن�سبة  % 52من امل�شاركني يف
مقابل  %48من الرجال ،يف الوقت
الذي كان فيه  %2من امل�شاركني ممن
تزيد �أعمارهم على  65عاماً.

وبهذه املنا�سبة� ،أكدت دمية اليحيى
امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل � �ب� ��ادرة م���س��ك
االب �ت �ك��ار �أن (ال���س�ع��ودي��ة ت�برم��ج)
مت� � ّث ��ل ف��ر� �ص��ة ل �ب �ن��اء ج �ي��ل رق �م��ي
منتج قادرعلى تطوير املجتمع يف
خمتلف امل �ج��االت ،م���ش�ير ًة �إىل �أن
�إتقان مهارات التفكري ميثل مطلب ًا
ع��امل �ي � ًا يف م��رح �ل��ة ت �ت�لاح��ق فيها
املتغريات والتطورات ب�شكل ي�صعب

ضال ع��ن �أن الربجمة
ا�ستيعابه ،ف� ً
رئي�سا للتعلم ،و�إحدى
باتت
م�صدرا ً
ً
امل�ق��وم��ات املهمة ملجتمع واقت�صاد
املعرفة.
جدير بالذكر �أن مبادرة (ال�سعودية
ت�برم��ج) ه��ي �أح ��د م �ب��ادرات م�سك
اخلريية الهادفة �إىل تعزيز املعرفة
ال �ت �ق �ن �ي��ة ،وت �ع��د م ��ن �أك �ب��ر ب��رام��ج
التدريب التفاعلي التي مت تنفيذها

يف امل�م�ل�ك��ة ،وق��د حظيت ن�سختها
الثانية بال�شراكة مع كل من وزارة
االت� ��� �ص ��االت وت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات،
و ��ش��رك��ة االت �� �ص��االت ال���س�ع��ودي��ة،
بتفاعل وم�شاركة  71جهة خمتلفة
من املدار�س واجلامعات وم�ؤ�س�سات
ال �ق �ط��اع�ين احل �ك��وم��ي واخل ��ا� ��ص،
ضال عن عدد من املبادرات الرقمية
ف� ً
واالجتماعية والتقنية والثقافية.
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االثنني /6جمادى الآخرة1440/هـ

مرور جدة يطلق برنامج فن التعامل

تدريب  2002موظف وموظفة بالأجهزة احلكومية

الريا�ض -البالد

جدة حماد العبديل

�أطلقت �إدارة م��رور حمافظة ج��دة الربنامج التدريبي "فن التعامل مع
اجلمهور" ملن�سوبيها من ال�ضباط والأفراد  ،ويهدف �إىل تطوير الأداء يف
كيفية التعامل مع الآخرين ،وتنفيذ املهام املوكلة �إليهم ب�أعلى م�ستوى من
املهنية واحلرفية العالية ،وتقدمي �أف�ضل اخلدمات املرورية.
نفّذ الربنامج ع��د ٌد م��ن حما�ضري جامعة امللك عبدالعزيز ،وف��رع معهد
الإدارة العامة مبنطقة مكة املكرمة ،واملخت�صني بالقطاع اخلا�ص ال�ستقطاب
حما�ضرين ومدربني من ذوي االخت�صا�ص ،بالإ�ضافة �إىل ال�ضباط من
ذوي اخل�ب�رة وال��ك��ف��اءة ،و�سي�ستمر ال�برن��ام��ج حتى ي�شمل جميع الفئة
امل�ستهدفة بالإدارة.
وق��� ّدم م��دي��ر الإدارة العميد �سلمان اجلميعي �شكره ل�شركاء النجاح
واملحا�ضرين؛ �آم ًال يف �أن يحقق الربنامج �أهدافه.

حمليات

ا�ستقبل معهد الإدارة العامة ( )2002موظف
حكومي وموظفة ،لاللتحاق بـ ( )80برناجم ًا
ت��دري��ب��ي�� ًا ي��ن��ف��ذه��ا امل��ع��ه��د يف ك��ل م��ن م��رك��زه
الرئي�س ب��ال��ري��ا���ض وف��روع��ه ب��ج��دة وال��دم��ام
و�أبها والفرع الن�سائي بالريا�ض.
و�أو����ض���ح امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م معهد
الإدارة ال��ع��ام��ة ،ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ن �إب��راه��ي��م
ال��ه��دل��ق� ،أن ه��ذه ال�برام��ج ت��ه��دف �إىل تلبية
االح��ت��ي��اج��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��م��ت��درب�ين ورف���ع
ك��ف��اءت��ه��م الإن��ت��اج��ي��ة ،ع��ن ط��ري��ق ت��زوي��ده��م
باملعارف وامل��ه��ارات واالجت��اه��ات ال�سلوكية
الإي��ج��اب��ي��ة ،ال��ت��ي ت�����ؤدي �إىل ت��ط��وي��ر العمل
الإداري .وترتاوح مدة تنفيذ كل برنامج ما
بني يومني �إىل خم�سة �أيام.
ف��ف��ي امل���رك���ز ال��رئ��ي�����س ل��ل��م��ع��ه��د ب��ال��ري��ا���ض
ال���ت���ح���ق( )461م��وظ��ف�� ًا ح��ك��وم��ي��اً ،ب�����ـ()21
ب��رن��اجم�� ًا ت��دري��ب��ي��اً ،وه����ي� :إدارة اجل���ودة
ال�����ش��ام��ل��ة ،و�إدارة ال���وق���ت ،و�إدارة خ��ادم
مايكرو�سوفت  ،Share Pointو�إدارة
ن���ظ���ام ال��ت�����ش��غ��ي��ل - Windowsحم��ط��ة
ال���ع���م���ل( ،)2و�أ���س��ا���س��ي��ات �أم����ن امل��ع��ل��وم��ات،

و�أ�سا�سيات �شبكات احلا�سب الآيل ،و�إعداد
املرا�سالت ،والإب���داع الإداري ،والتخطيط
احل�ضري  ،والأر�شفة الإلكرتونية ،وقواعد
ال�سلوك الوظيفي و�أخالقيات العمل.
كما ينفذ املركز الرئي�س للمعهد ( )6برامج
م��وج��ه��ة ال��ت��ح��ق ب��ه��ا ( )150م��ت��درب��اً .وه��ذه
الربامج هي� :إدارة امل�شاريع ،و�إدارة وت�سويق

املعلومات الرقمية ،والعقود الإداري��ة ،وتهيئة
املوظف اجل��دي��د ،وعر�ض وو�صف البيانات
يف بناء التقارير ،ومهارات الكتابة الإدارية.
ويف فـرع املعهد مبنطقـة مكة املكرمة التحق
( )637م��وظ��ف�� ًا ح��ك��وم��ي��اً ،ب����ـ( )25ب��رن��اجم�� ًا
ت��دري��ب��ي��اً ،وه���ي� :إدارة التغيري التنظيمي،
و�إدارة اجل��ودة ال�شاملة ،و�إع���داد التقارير،

و�إع������داد امل���را����س�ل�ات ،والإب�������داع الإداري،
والأ����س���ال���ي���ب الإح�����ص��ائ��ي��ة يف ال���درا����س���ات
امل��ي��دان��ي��ة ،والإ����ش���راف امل��رك��زي ع��ل��ى تنفيذ
امل�����ش��اري��ع ،وال��ق��ي��ود املحا�سبية احلكومية.
ك��م��ا ينفذ ف���رع امل��ع��ه��د مبنطقة م��ك��ة املكرمة
الربناجمني املوجهني (الدعم الفني للحا�سب
الآيل ،وتهيئة املوظف اجلديد) والتحق بهما
( )48متدرباً.
ويف ف��ـ��رع املعهد باملنطقـة ال�شـرقية التحق
( )126موظفًا حكومياً ،بـ( )5برامج تدريبية،
وهي� :إعداد اخلطط اخلم�سية ،والتفاو�ض مع
امل��وردي��ن ،ولغة اال�ستف�سار البنائية ،SQL
ومبا�شرة الأم���وال العامة ،والتقارير املالية
احلكومية.
ويف الفرع الن�سائي للمعهد بالريا�ض التحقت
( )183موظفة حكومية بـ ( )7برامج تدريبية،
وه���ي� :إدارة االي�����رادات وال��ن��ف��ق��ات ال��ع��ام��ة،
والقيادة الإداري��ة ،وتدقيق امل�ستندات املالية
احلكومية ،ومهارات التعامل مع امل�ستفيدين،
وم���ه���ارات متقدمة يف م��ع��اجل��ة الن�صو�ص،
و�إدارة ال���ف���ع���ال���ي���ات ،و�إع���������داد ال��ت��ق��اري��ر
الإح�صائية.

االعالنات الفردية
جدة

• يعلن �سهيل حممد ح�شي�شو لبناين اجلن�سية
ع��ن ف��ق��دان اقامته برقم � 2005956509صادرة
م��ن ج��دة فعلى م��ن يجدها ي�سلمها مل�صدرها وله
ال�شكر.

الطائف

�سفر بن �سفر ال�شهيب الثبيتي فمن له معار�ضة على
ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخه .
• ت��ق��دم لإدارة الأح����وال امل��دن��ي��ة يف /حمافظة
الطائف املواطنة  /زهراء �سعيد عاي�ض ع�سريي
رق���م ال�سجل امل���دين  1070842842رق���م امللف
(احل��ف��ي��ظ��ة)  5366ال��ت��اري��خ 1402 /4 /26ه����ـ
امل�صدر �سجل ابها مفيدا ان حفيظة النفو�س فقدت
منها يف الطائف يرجى ممن يعرث عليها ان ي�سلمها
اىل ادارة الأح����وال املدنية يف الطائف او اق��رب
�إدارة �أح��وال مدنية له الن حيازة هذه الوثيقة او
�إخفائها او العبث مبدوناتها او ا�ستعمالها من قبل
غري �صاحبها يعد خمالف يعاقب عليها النظام.
• ت��ق��دم لإدارة الأح����وال امل��دن��ي��ة يف /حمافظة
الطائف املواطن� /سلطان بن حممد حامد الثبيتي
رقم ال�سجل املدين رقم امللف (احلفيظة) 80660
التاريخ 1399 / 11 /23هـ �سجل الطائف مفقودة
ي��رج��ى مم���ن ي��ع�ثر ع��ل��ي��ه��ا ان ي�سلمها اىل ادارة
الأحوال املدنية يف الطائف
او اق�����رب �إدارة �أح�������وال م��دن��ي��ة ل���ه الن ح��ي��ازة
ه��ذه الوثيقة او �إخفائها او العبث مبدوناتها او
ا�ستعمالها من قبل غري �صاحبها يعد خمالف يعاقب
عليها النظام.
• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل ق�سم
اال�سناد الق�ضائى ان املواطن حممد عبد الله �سليم
الوذناين �سجل مدنى رقم  1005650286طالبا
ا���س��ت��خ��راج �صك ا�ستحكام ع��ل��ى ح��و���ش بداخله
ع���م���ارة م�سلحه وم��ل��ح��ق ار����ض���ى ���ش��ع��ب��ي جمل�س
الواقع يف ال�سيل ال�صغري -الوا�صليه وال��ذى ال
ال��ي��ه ع��ن ط��ري��ق ال�����ش��راء م��ن م�سفر �سعيد جنيف
ال�سبيعي واملحياه االحياء ال�شرعي من عبد الله
�صقر الذيابي من عام 1387ه��ـ وح��دوده واطواله
وم�ساحته االجمالية وفق الكروكى املرفق كما يلى:
من ال�شمال� :شارع عر�ضه 12م يليه حو�ش ملك
عبد الله عاي�ش الذيابي بطول جمموع انك�ساراته
41.22م.
من اجلنوب :حو�ش ملك حامد فالح القثامي بطول
40م.
من ال�شرق :ملك فهد �سعد احلارثي بطول 25م.
م��ن ال��غ��رب��� :ش��ارع ع��ر���ض��ه 12م ث��م يليه حو�ش
بداخله مبنى م�سلح ملك علو�ش �صالح الثبيتي من
اجلنوب ومتام احلد ار�ض ف�ضاء من ال�شمال بطول
22.20م.
وامل�ساحة االجمالية 1002.64م.2
فمن له معار�ضة فله التقدم بها خالل املدة املقررة
نظاما وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• تقدم لإدارة االح��وال املدنية يف حمافظة /
رن��ي��ه امل���واط���ن /جم���دى ح��زم��ي ال�سبيعي رق��م
ال�سجل امل���دين  1066561299بطلب تعديل
ا�سمه م��ن :جم��دى حزمي ال�سبيعي اىل :جمدا
ح��زم��ي ال�سبيعي ف��م��ن ل��ه م��ع��ار���ض��ة ع��ل��ى ذل��ك
فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخ هذا
االعالن.
• تقدم ملكتب االح��وال املدنية مبحافظة الطائف
طالبا تعديل ا�سمها اال�سم و�ضحاء بنت ر�شدان
بن ن�شاء ءلعتيبي ال�سجل امل��دين 1052053871
م��ن و�ضحاء بنت ر���ش��دان ب��ن ن�شاء ءلعتيبي اىل
و�ضحاء بنت ر���ش��دان ب��ن ن�شاء العتيبي فمن له
معار�ضه على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر
من تاريخه.

• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل ق�سم
اال�سناد الق�ضائى ان امل��واط��ن عائ�ض حممد عبد
ال��ل��ه احل��ارث��ي �سجل م��دن��ى رق��م 1009132968
طالبا ا�ستخراج �صك ا�ستحكام على حو�ش بداخله
عمارة م�سلحة مكونة من ثالثة ادوار ال��واق��ع يف
الرميده والذى ال اليه عن طريق ال�شراء من �سلطان
عبد الله حميميد ال�شريف واملحياه من قبله من عام
1385ه���ـ وح���دوده واط��وال��ه وم�ساحته االجمالية
وفق الكروكى املرفق كما يلى:
من ال�شمال� :شارع عر�ضه 20م يليه م�سجد بطول
27.32م.
م��ن اجل��ن��وب��� :ش��ارع عر�ضه 15م يليه ملك ظافر
�سعد ال�شهري بطول 29.91م.
م���ن ال�������ش���رق :م��ل��ك اح���م���د ع��ل��ي ع�����س�يري ب��ط��ول
59.78م.
م���ن ال����غ����رب :م��ل��ك ع���اب���د ���س��ف��ر اخل����دي����دي ب��ط��ول
60.10م.
وامل�ساحة االجمالية 1713.27م. 2
فمن له معار�ضة فله التقدم بها خالل املدة املقررة
نظاما وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• تعلن املحكمة العامة بالطائف ان��ه انهى اىل
ق�سم اال�سناد الق�ضائى ان املواطن �شارع �سحيم
حم��داء العتيبي �سجل مدنى رقم 1048714032
ط��ال��ب��ا ا���س��ت��خ��راج ���ص��ك ا���س��ت��ح��ك��ام ع��ل��ى ح��و���ش
ب��داخ��ل��ه ب��ي��ت �شعبي ال��واق��ع يف ال�سيل ال�صغري
ذوى حجى وال��ذى ال اليه عن طريق االحياء من
عام 1385هـ وحدوده واطواله وم�ساحته االجمالية
وفق الكروكى املرفق كما يلى:
م��ن ال�����ش��م��ال :ار����ض م��ل��ك م�شعل العتيبي بطول
28.60م.
م��ن اجل��ن��وب :ار����ض م��ل��ك ث���واب ال�سبيعي بطول
28.40م.
من ال�شرق :حو�ش بداخله بيت �شعبي ملك �سلطان
�سعيد البقمي بطول 19.70م.
من الغرب� :شارع عر�ضه 43.72م يليه حو�ش ملك
عبد الله �سعد القحطاين بطول 19.20م.
امل�ساحة االجمالية 553.87م.2
فمن له معار�ضة فله التقدم بها خالل املدة املقررة
نظاما وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• ت��ع��ل��ن امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ام��ة ب��ال��ط��ائ��ف ان����ه ان��ه��ى
اىل ق�����س��م اال���س��ن��اد ال��ق�����ض��ائ��ى ان امل���واط���ن عبيد
را���ش��د عبيد ال�شيباين العتيبي �سجل مدنى رقم
 1121959736طالبا ا�ستخراج �صك ا�ستحكام
على حو�ش بداخله مبنى �شعبي الواقع يف العرفاء
وال��ذى ال اليه عن طريق ال�شراء من �سعد غازي
حم��م��د اجل����ودي وامل��ح��ي��اه م��ن ق��ب��ل ع���ام 1385ه���ـ
وح������دوده واط����وال����ه وم�����س��اح��ت��ه االج��م��ال��ي��ة وف��ق
الكروكى املرفق كما يلى:
من ال�شمال� :شارع عر�ضه 15م ثم يليه حو�ش ملك
حممد �سعيد م�سفر العتيبي بطول 20م.
من اجلنوب :حو�ش ملك عوي�ض عبد الله ال�سواط
بطول 20م.
بطول
ال�شهري
احمد
خالد
ملك
حو�ش
من ال�شرق:
جازان
25م.
من الغرب� :شارع عر�ضه 10م ثم يليه حو�ش ملك • ت��ع��ل��ن امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ام��ة مب��ح��اف��ظ��ة �صبيا ب���أن��ه
ت��ق��دم �إل��ي��ه��ا امل���واط���ن /حم��م��د ح�����س��ن م�ين حكمي
بندر عبيد ال�صواط بطول 25م.
ال�����س��ج��ل امل����دين رق���م (  )1031867599بطلب
وامل�ساحة االجمالية 500م.2
فمن له معار�ضة فله التقدم بها خالل املدة املقررة ح��ج��ة ا���س��ت��ح��ك��ام ل�ل��أر����ض ال��زراع��ي��ة ال��واق��ع��ة يف
نظاما وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعالن .قرية نخالن مبحافظة �صبيا والتي ال ي�شملها الأمر
• تقدم ملكتب االحوال املدنية مبحافظة الطائف طالبا ال�سامي رقم /788م ب يف 1429/2/1هـ ح�سب
تعديل ا�سمه له ولأوالده اال�سم م�سفر بن �سفر بن �إفادة �أمانة منطقة جازان رقم  00138031796يف
�سفر الثبيتي ال�سجل املدين  1005956733من1438/9/11 :ه����ـ لكون الأر���ض تقع داخ��ل احليز
م�سفر ب��ن �سفر ب��ن �سفر الثبيتي اىل :م�سفر بن ال��ع��م��راين وخ����ارج ال��ن��ط��اق ال��ع��م��راين وح��دوده��ا

و�أطوالها وم�ساحتها كما يلي:
�شماال :حممد �ضيف الله مريع ويبد�أ من الغرب اىل
ال�شرق بزاوية  85درجة بطول �سبعة و�سبعني مرتا
وت�سعني �سنتمرتا ( 77.90م).
جنوبا :نا�صر حممد مريع ويبد�أ من ال�شرق اىل
الغرب بزاوية  86درجة بطول �سبعة و�سبعني مرتا
و�ستني �سنتمرتا ( 77.60م).
���ش��رق��ا :بهية ح�سن عي�سى احل��ازم��ي وي��ب��د�أ من
ال�شمال اىل اجلنوب بزاوية  95درجة بطول ت�سعة
وثمانني مرتا (89.00م).
غ���رب���ا���� :ش���ارع ت���راب���ي ع���ر����ض اث���ن���ا ع�����ش��ر م�ترا
(12.00م) ويليه م��رمي ح�سن عي�سى احل��ازم��ي
ويبد�أ من ال�شمال اىل اجلنوب بزاوية  94درجة
بطول ت�سعني مرتا ( 90.00م).
وجمموع امل�ساحة االجمالية � :ستة االف وت�سعمائة
وارب����ع����ة وث��ل�اث����ون م��ت�را وت�����س��ع��ة ���س��ن��ت��م�ترات (
6934.09م. )2
�شرقيات
�شماليات
4240.290 1710.847
4240.250 1710.837
4240.266 1710.789
4240.308 1710.798
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه اىل
ه��ذه املحكمة ل��دى ال��دائ��رة الق�ضائية الثالثة خالل
�شهرين من تاريخه والله املوفق.
املدينة املنورة
• تقدم لإدارة االحوال املدنية يف املدينة املنورة
 /عبدالله حممد احمد ب�لال رق��م ال�سجل امل��دين
 1076868494مفيدا ان ���ش��ه��ادة وف���اة ( احمد
ح�سني ب�لال) اق��ام��ة رق��م (  )2053003154رقم
�شهادة الوفاة (  )2146التاريخ 1437/2/2ه���ـ
فقدت منه يرجى ممن يعرث عليها �أن ي�سلمها لإدارة
االح��وال املدنية يف املدينة املنورة او اق��رب ادارة
احوال مدنية له .لأن حيازة هذه الوثيقة او اخفائها
�أو العبث مبدوناتها او ا�ستعمالها م��ن قبل غري
�صاحبها يعد خمالفة يعاقب عليها النظام.
• ي��ع��ل��ن ع��ل��ي ج��ح��ران ���ص��دام ع��ل��ي ع��ن ف��ق��دان
�شهادة املعهد املهني ال�����ص��ادرة م��ن املعهد املهني
باملدينة املنورة تخ�ص�ص �سمكرة ودهان فعلى من
يجدها ي�سلمها للمعهد املهني باملدينة املنورة وله
ال�شكر.
• تقدم لإدارة الأح���وال املدينة باملدينة املنورة
امل���واط���ن � /سعيد ���ص��ال��ح ب�ل�ال م��ه��دي �آل قطيح
رقم ال�سجل املدين 1042292810 :بطلب تعديل
ا�سمه م��ن � :سعيد �صالح ب�لال م��ه��دي �آل قطيح
اىل� :سعيد �صالح بالل �آل قطيح فمن له معار�ضة
على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخ
هذا االعالن.
• تقدم لإدارة الأح���وال املدينة باملدينة املنورة
امل��واط��ن��ة  /ام��ل معال علي ال��ع��م��ري احل��رب��ي رقم
ال�سجل امل����دين 1022095077 :ب��ط��ل��ب تعديل
ا�سمها من  :امل معال علي العمري احلربي اىل:
امل معال علي احلرقاين فمن له معار�ضة على ذلك
فليتقدم مبعار�ضته خ�ل�ال �شهر م��ن ت��اري��خ ه��ذا
االعالن.
• تعلن االء بنت عبدالله زين العابدين ال�شنقيطي
ع��ن ف��ق��دان وث��ي��ق��ة ت��خ��رج م��ن ك��ل��ي��ة ال��غ��د ال��دول��ي��ة
للعلوم الطبية والتطبيقية باملدينة امل��ن��ورة للعام
ال��درا���س��ي 1437ه����ـ 1438 -ه����ـ فعلى م��ن يجدها
ي�سلمها مل�صدرها وله ال�شكر.

الق�صيم

• تعلن امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ام��ة مب��ح��اف��ظ��ة ال��ر���س ب���أن��ه
ب��ن��اء على الأم���ر ال�سامي رق��م ( )34332وت��اري��خ
1434/9/16ه�����ـ املت�ضمن موافقة امل��ق��ام الكرمي
على ق��ب��ول املحكمة ال��ع��ام��ة مبحافظة ال��ر���س طلب
�أي �شخ�ص يتقدم بطلب حجة ا�ستحكام على عقار
داخل م�شمول �إقطاع ابن عقيل �إذا كان لديه وثيقة
متلك انه تقدم لها املواطن � /شجاع �شامان غنيم
العلوي احلربي �سعودي اجلن�سية بال�سجل املدين

رقم  1024132584بطلب اعطائة �صك متلك علي
قطعة االر�����ض ال��واق��ع��ة يف ق�صر ب��ن عقيل وه��ي
م�شمولة ب�إقطاع �آل عقيل ح�سب خطاب رئي�س بلدية
ق�صر بن عقيل رقم  623يف 1440/4/6هـ ح�سب
احل��دود واالط��وال وامل�ساحة املو�ضحة بالكروكي
املقدم منه وهي كاالتي :ـ من ال�شمال  :يحده �شارع
عر�ض 15م�تر يليه ار���ض ف�ضاء �ضمن اقطاع ال
عقيل يبدا احلد من الغرب باجتاه ال�شرق بزاويه
 87-49- 49بطول 200.00مرت.ومن اجلنوب:
يحده ار�ض مملوكة يلبه ار�ض ف�ضاء �ضمن اقطاع
ال عقيل يبدا احلد من ال�شرق باجتاه الغرب بزاوية
 87-49-49بطول 200.00م�ت�ر .ومن ال�شرق:
ي��ح��ده ���ش��ارع ع��ر���ض 15م��ت�ر ي��ل��ي��ه ار�����ض ف�ضاء
�ضمن اق��ط��اع ال عقيل ي��ب��دا م��ن ال�شمال باجتاه
اجلنوب بزاوية  92-10-11بطول 200.00مرت.
ومن الغرب :يحده ار�ض مملوكة يليه ار�ض ف�ضاء
�ضمن اقطاع ال عقيل يبدا احلد من اجلنوب باجتاه
ال�شمال بزاوية .92-10-11
وتبلغ امل�ساحة االجمالية (39971,32م )2ت�سعة
وث�لاث��ون ال��ف وت�سع مائه وواح���د و�سبعون مرت
م��رب��ع واث��ن��ان وث�لاث�ين �سنتمرت م��رب��ع .فمن لديه
دع��وى او معار�ضة فليتقدم ايل هذه املحكمة لدى
املكتب ال�سابع خالل �ستني يوما من تاريخ ن�شره .
• يعلن  /وائ��ل حممد �شرف �شم�سان مياين
اجلن�سية عن فقدان جواز �سفره رقم 02355871
���ص��ادر م��ن ال��ري��ا���ض ب��ت��اري��خ 2007/10/23م
يرجى من يعرث عليه ت�سليمه اىل ال�سفارة اليمانية
او اقرب جوازات.

الباحة

• تعلن �إدارة الأح���وال املدينة مبحافظة املندق
ب���أن��ه ت��ق��دم��ت �إل��ي��ه��ا امل��واط��ن��ة /خ��امت��ه ع��ل��ي حممد
الزهراين بطلب تعديل اال�سم الأول من ( خامته )
�إىل ( دالل) لي�صبح اال�سم بعد التعديل  :دالل علي
حممد الزهراين وذلك بحفيظة نفو�س رقم 6063
وتاريخ 1404/7/15ه��ـ �سجل قلوه فعلى كل من
لديه معار�ضة ان يتقدم �إىل هذه الإدارة خالل �شهر
من تاريخ ن�شره والله املوفق.
• تعلن �إدارة الأح���وال املدينة مبحافظة املندق
ب�أنه تقدمت �إليها املواطنة� /صاحله حممد ح�سن
الزهراين بطلب تعديل اال�سم الأول من ( �صاحله
) �إىل ( رمي��ا) لي�صبح اال�سم بعد التعديل  :رميا
حممد ح�سن الزهراين وذل��ك بحفيظة نفو�س رقم
 6063وتاريخ 1404/7/15ه���ـ �سجل قلوه فعلى
كل من لديه معار�ضة ان يتقدم �إىل ه��ذه الإدارة
خالل �شهر من تاريخ ن�شره والله املوفق.

ابها

• تعلن /عزيزة رجا �سعيد ال�شهراين عن فقدان
ب��ط��اق��ة جامعية ب����رق����م��� 83580568/ص��ادرة من
جامعة امل��ل��ك خ��ال��د ب�أبها على م��ن يجدها ي�سلمها
اىل م�صدرها .
• تقدم لإدارة االحوال املدنية يف خمي�س م�شيط
امل���واط���ن( ���س��امل ���س��ع��د خ��ن��ف��ور �آل خ��ن��ف��ور) رق��م
ال�سجل امل���دين ( )1034315745بطلب تعديل
اال���س��م م��ن ��� :س��امل �سعد خ��ن��ف��ور �آل خ��ن��ف��ور . -
اىل � :سامل �سعد م�سفر �آل خنفور ال�شهراين فمن
له معار�ضة على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر
من تاريخ هذا االعالن .
• تقدم لإدارة االحوال املدنية يف منطقة الريا�ض
امل���واط���ن���ة( م�����ش��ي��ب��ه ���س��ع��ي��د م��ن�����ش��ط ال��ر���س��ا���س��م��ه
ال�����ش��ه��راين رق��م ال�سجل امل���دين 1050163854
رق�������م امل����ل����ف احل����ف����ظ ( )54656ال�����ت�����اري�����خ :
1438/11/25ه���ـ امل�صدر (خمي�س م�شيط)بطلب
تعديل اال�سم االول من  :م�شيبه  .اىل �أمل �سعيد
من�شط الر�سا�سمه ال�شهراين  .فمن له معار�ضة
على ذلك فليتقدم بذلك خالل �شهر من تاريخ هذا
االعالن.
• تقدم لإدارة االحوال املدنية يف خمي�س م�شيط
امل��واط��ن (ع��ل��ي عبدالله ه���ادي ال��ق��ح��ط��اين) �سجل

مدين رقم ( )1016831131بطلب تعديل اال�سم
م��ن ( ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ه���ادي ال��ق��ح��ط��اين) اىل (علي
عبدالله هادي �آل فايز القحطاين ) فمن له معار�ضة
على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخ
هذا االعالن.
• تقدم لإدارة االح���وال املدنية يف اح��د رفيدة
املواطنة زه��ره عبدالله حممد �سعيد رق��م ال�سجل
امل���دين ( )1027473568رق��م امل��ل��ف (احلفيظة)
( )-ال��ت��اري��خ( )-امل�صدر( )-بطلب تعديل ا�سمها
من زه��ره عبدالله حممد �سعيد اىل زه��ره عبدالله
حممد �آل عبدي ال�شهراين فمن له معار�ضة على
ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخ هذا
االعالن.

الريا�ض

• تعلن امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ام��ة مب��ح��اف��ظ��ة ال��ر���س ب���أن��ه
تقدم لها امل��واط��ن /عبدالله نا�صر عبدالله العزام
�سعودي بال�سجل امل��دين  1040929646بطلب
�إعطائه حجة ا�ستحكام للعقار الواقع يف حمافظة
ال��ر���س ال���دارج���ة ب�����ش��راء م��ن ���ص��ال��ح ع��ل��ي الدغيم
ح�سب ما ذكر علما ان احلدود واالطوال وامل�ساحة
املو�ضحة بالكروكي املقدم منه وامل�صادق عليه من
ق�سم اخلرباء باملحكمة العامة مبحافظة الر�س وهي
كالآتي:
م���ن ال�������ش���م���ال /ي���ح���ده ����ش���ارع ا���س��ف��ل��ت ب��ع��ر���ض
40.00م�ت�ر يبد�أ احل��د من املغرب باجتاه ال�شرق
ب��ط��ول 517.281م��ت��ر ث��م ك�سرة ب��اجت��اه ال�شرق
ب���ط���ول 376.908م������ت�����ر واج����م����ايل ط�����ول احل���د
894.189مرت.
ومن اجلنوب /يحده جمرى �شعيب يبد�أ احلد من
ال�شرق باجتاه الغرب بطول  529.543مرت.
ومن ال�شرق /يحده ار���ض ف�ضاء ويبد�أ احلد من
ال�شمال باجتاه اجلنوب بطول 425.608مرت.
وم��ن ال��غ��رب /يحده جم��رى �شعيب يبد�أ احل��د من
اجل��ن��وب ب��اجت��اه ال�شمال ب��ط��ول 322.362م��ت��ر.
ث��م ك�سرة ب��اجت��اه ال�شمال ب��ط��ول 261.634م��ت�ر
واجمايل طول احلد 583.996مرت.
وت����ب����ل����غ امل���������س����اح����ة االج����م����ال����ي����ة ل����ه����ذا ال���ع���ق���ار
317651.91م�ت�رم���رب���ع ث�لاث��م��ائ��ة و�سبعة ع�شر
�ألف و�ستمائة وواحد وخم�سون مرت مربع وواحد
وت�سعون �سنتيمرت مربع.
ف��م��ن ل��دي��ه دع���وى او م��ع��ار���ض��ة فليتقدم اىل ه��ذه
املحكمة لدى املكتب ال�ساد�س خالل �ستني يوما من
تاريخ ن�شره.

االح�ساء

• ت��ق��دم لإدارة الأح������وال امل��دن��ي��ة يف حمافظة
الأح�����س��اء ورث���ة امل��واط��ن��ة :مع�صومه علي ح�سني
ب��و���ش��م�لا رق���م ال�����س��ج��ل امل����دين1006996035 :
رق����م امل���ل���ف (احل���ف���ي���ظ���ة) 197571 :ت��اري��خ��ه��ا:
1437/11/5ه����ـ امل�صدر :الأح�ساء بطلب تعديل
ا�سمها م��ن :مع�صومه علي ح�سني بو�شمال� .إىل:
مع�صومه ع��ل��ي ح�سني ال��ع��ب��اد ب��و���ش��م�لا .ف��م��ن له
معار�ضة على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر
من تاريخ هذا الإعالن.
• ت��ق��دم لإدارة الأح������وال امل��دن��ي��ة يف حمافظة
الأح�����س��اء امل���واط���ن :ح�����س�ين ع��ل��ي ح�����س�ين العطيه
رق��م ال�سجل امل���دين 1034391563 :رق��م امللف
(احلفيظة) 30445 :تاريخها1437/11/3 :ه����ـ
امل�صدر :الأح�ساء بطلب تعديل ا�سمه من :ح�سني
علي ح�سني العطيه� .إىل :ح�سني علي علي العطيه.
فمن له معار�ضة على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل
�شهر من تاريخ هذا الإعالن.
• يعلن علي �سلمان طاهر البوحويح �سعودي
اجل��ن�����س��ي��ة ع����ن ف����ق����دان ك�����رت ت�����ش��غ��ي��ل ���س��ي��ارة
مر�سيد�س �شاحنة �سك�س موديل 2003م ورقم
اللوحة ( �أ ل ي  )8747نقل خا�ص ورق��م الهيكل
( )WDB9500371K790748و�صادرة من
فرع وزارة النقل بالأح�ساء ويرجى ممن يعرث عليها
�أن ي�سلمها مل�صدرها وله ال�شكر.

ن�ستقبل كافة �إعالناتكم من مدن الريا�ض والدمام والإح�ساء والق�صيم من ( � ) 8صباحا حتى ال�ساعة (  )5م�ساءاً ..ويتم ا�ستقبال جميع �إعالنات باقي الفروع التي ت�شمل كل من :
مكة املكرمة ــ املدينة املنورة ــ جدة ــ �أبها ــ الباحة ــ الطائف ــ جازان ــ جنران ــ ينبع ــ تبوك ــ رابغ  ..من ال�ساعة ( � ) 8صباح ًا حتى (  ) 11ليالً ..ت�ستقبل الإعالنات من كافة الفروع على :هاتف (  ) 0126731494فاك�س ( .. ) 0126716241
حتى (  ) 5م�ساء ًا ..وت�ستقبل كافة الإعالنات  ..بعد ال�ساعة (  ) 5م�ساء ًا حتى (  ) 11م�ساء ًا  ..على فاك�س رقم (  ..) 0122750012ولال�ستف�سار عن الإعالنات على مدار ال�ساعة  ..ن�أمل االت�صال على جوال ( ) 0567878781
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االثنني /6جمادى الآخرة1440/هـ

حتت �شعار "جيل اليوم ي�صنع �إجنازات امل�ستقبل"...

هيئة الريا�ضة ووزارة التعليم تد�شنان "دوري املدار�س" الأربعاء املقبل

الريا�ض -البالد

يد�شن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز
بن تركي الفي�صل رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
العامة للريا�ضة رئي�س اللجنة الأوملبية العربية
ال�سعودية ،وم�ع��ايل وزي��ر التعليم الدكتور
حمد بن حممد �آل ال�شيخ ،دوري املدار�س
يوم الأربعاء املقبل  8جمادى الآخرة 1440هـ
 ،املوافق  13فرباير  2019م يف ثانوية عرقة
مبدينة ال��ري��ا���ض ،حت��ت �شعار "جيل اليوم
ي�صنع �إجن��ازات امل�ستقبل" ،وذلك بح�ضور
عدد من الريا�ضيني والرتبويني ،ومب�شاركة
عدد من جنوم الكرة ال�سعودية .و�سينطلق
دوري امل��دار���س على م�ستوى  47حمافظة
ومنطقة يف اململكة ،ب��د ًءا من يوم الأح��د 12
ج�م��ادى الآخ ��رة امل��واف��ق  17ف�براي��ر 2019
م ،ع�ل��ى م��ا ي �ق��ارب  200ملعب م��ن مالعب
املدار�س و�أندية الأحياء ،و�سط �إ�شراف عدد

م��ن ال�ترب��وي�ين الريا�ضيني املخت�صني ،كما
�سيت�ضمن الدوري برامج م�صاحبة الكت�شاف
املوهوبني ،وبرامج ت�أهيل للمدربني واحلكام
يف املراحل اخلتامية من ال��دوري .و�ستقام
املرحلة التمهيدية يف املحافظات واملناطق الـ

الأهلي الأعلى
قيمة ت�سويقيا
جدة -البالد

احتفظ الدوري ال�سعودي للمحرتفني مبوقعه يف الو�صافة،
كثاين �أعلى دوري �آ�سيوي من ناحية القيمة ال�سوقية ،عقب
انتهاء فرتة االنتقاالت ال�شتوية الأخرية .فقد بلغت �إجمايل
القيمة الت�سويقية ل��دوري ك�أ�س الأم�ير حممد بن �سلمان
للمحرتفني  380.69مليون يورو� ،أي ما يعادل  1.6مليار
ريال ،بعد االنتدابات املميزة لفرق امل�سابقة يف يناير.
وانفرد الأهلي بقائمة �أعلى الفرق ال�سعودية من ناحية
القيمة الت�سويقية بـ  58.96مليون ي��ورو ،وبفارق ب�سيط
عن الن�صر الذي حل ثانيا بـ 58.20مليون يورو .واحتل
الهالل حامل لقب �آخ��ر مو�سمني املركز الثالث (51.68
مليون ي��ورو) ،ث��م االحت��اد ب� �ـ 42.08مليون ،ث��م ال�شباب
خام�سا بقيمة بلغت  22.23مليون يورو.
وتذيل فريق الباطن القائمة بقيمة ت�سويقية بلغت 9.18
مليون ي��ورو ،بفارق ب�سيط عن احل��زم قبل الأخ�ير بقيمة
 9.38مليون يورو .وعلى �صعيد الالعبني ،احتفظ الدويل
النيجريي �أحمد مو�سى مهاجم الن�صر بقائمة الأغلى بني
العبي امل�سابقة بقيمة بلغت  15مليون ي��ورو ،يليه زميله
الربازيلي جوليانو بـ ( 12.5مليون يورو).

 ،47ثم تقام الت�صفيات على م�ستوى املناطق
التي �ستختتم بتتويج بطل املنطقة للمرحلة
املتو�سطة ،وبطل للمنطقة من املرحلة الثانوية
م��ن امل�ن��اط��ق الإداري� ��ة ال �ـ  ،16فيما �ستكون
املرحلة النهائية بطولة جممعة لأبطال املناطق

يف �إحدى املدن للتتويج على م�ستوى اململكة.
يف حني ،ي�ستمر ت�سجيل الالعبني والفرق يف
دوري املدار�س ،التي ت�ضم ع�شرين الع ًبا على
الأك�ثر؛ بحيث ت�ستطيع كل مدر�سة ت�سجيل
�أك�ثر من فريق لكل مرحلة ،وذل��ك من خالل
الرابط الإلكرتوين التايل:
h t t p s ://w w w .
d a w r i m a d a r i s .c o m /
 ..loginي�شار �إىل �أن دوري املدار�س
�سيقام ل�سبع مراحل �سنية ،هي الثاين ع�شر
لطالب ال�صف ال�ساد�س االبتدائي ،والثالث
ع�شر لطالب ال�صف الأول متو�سط ،والرابع
ع�شر لطالب الثاين متو�سط ،واخلام�س ع�شر
لطالب ال�صف الثالث متو�سط ،وال�ساد�س
ع�شر لطالب الأول ث��ان��وي ،وال�سابع ع�شر
لطالب الثاين ثانوي ،والثامن ع�شر لطالب
الثالث ثانوي.

جماهري ال�شباب تطالب ب�إقالة �سوموديكا

الريا�ض -البالد

طالبت جماهري ال�شباب �إدارة النادي ب�إقالة املدرب ماريو�س
�سوموديكا ،من من�صبه بعد تراجع نتائج الفريق م�ؤخر ًا .وقد
خ�سر ال�شباب �أمام الفتح بهدف دون مقابل� ،ضمن مناف�سات
اجل��ول��ة ال� �ـ 19م��ن عمر بطولة دوري ك��أ���س الأم�ي�ر حممد بن
�سلمان للمحرتفني .ومل يتذوق الفريق طعم الفوز منذ اجلولة
 ، 16عندما تغلب على الفيحاء ( )1-4ث��م ت�ع��ادل �سلبي ًا مع
االحتاد ،و�إيجابي ًا مع الرائد ( .)1-1وتراجع الفريق �إىل املركز
ال��راب��ع يف ترتيب ج��دول بطولة ال ��دوري بر�صيد  34نقطة.
ود�شنت اجلماهري ها�شتاج � ،إقالة �سوموديكا مطلب ،عرب موقع
التوا�صل الإجتماعي تويرت ،معربين عن غ�ضبهم من تراجع
م�ستوى الفريق.

االتفاق يفتح ملف الفي�صلي

الدو�سري يحافظ على
�صدارة كارتينغ البحرين

الدمام-حمودالزهراين

الريا�ض -البالد

عزز �سائق فريق �إي دي ال�سعودي ،عي�سى الدو�سري �صدارته
يف فئة الأ�ساتذة من بطولة البحرين ل�سباقات الكارتينغ الق�صرية،
التي �أقيمت يف حلبة البحرين الدولية ،ومتكن الدو�سري من تقدمي
�أداء مميز يف اجلولة اخلام�سة ،ت ّوجه بالفوز واالقرتاب من ح�سم
البطولة ،حيث تقام اجلولة ال�ساد�سة وما قبل الأخري يف الـ 15من
مار�س املقبل .ومل يحالف احلظ ابنه عبدالله ،الذي ي�شارك يف فئة
النا�شئني "جونيورز" من حتقيق مركز متقدم� ،إذ حل يف املركز
الرابع يف �سباق "بري فاينال" كما ت�سبب ارتطام �أحد ال�سائقني
مركز متقدم يف ال�سباق النهائي ،الأمر
به �إىل منعه من حتقيق ٍ
الذي �ساهم يف تراجع مركزه يف اجلولة �إىل ال�ساد�س.
وحافظ عبدالله البالغ من العمر  14عا ًما على مركزه الثالث يف
الرتتيب العام للبطولة ،وجنح يف تقلي�ص الفارق بينه وبني �أقرب
مناف�سيه �إىل نقطة واح��دة ،الأم��ر ال��ذي �سيجعل �سباق اجلولتني
ال�ساد�سة والأخرية على �أ�شده .وي�ستعد عبدالله للم�شاركة اجلمعة
املقبلة يف اجلولة الرابعة من حتدي اك�س � 30آيامي للكارتينغ،
والتي �ستقام يف حلبة الفر�سان يف العا�صمة الإماراتية �أبو ظبي،
حيث يدخل اجلولة وهو يف �صدارة الرتتيب العام للبطولة.

وا�� �ص ��ل ف��ري��ق االت� �ف ��اق ت��دري �ب��ات��ه ،
ورف� �� ��ض الإ�� �س� �ب ��اين ب�ي�رن ��ا� ��س م�ن��ح
الالعبني راحة بعد العودة من املجمعة،
حيث ي�ستعد االتفاق ملواجهة الفي�صلي
يف الدمام يوم الأربعاء املقبل .وق�سم
ب�يرن��ا���س ال�لاع�ب�ين ملجموعتني ،حيث

خا�ضت املجموعة الأوىل التي لعبت
ب���ش�ك��ل �أ� �س��ا� �س��ي يف ل �ق��اء ال�ف�ي�ح��اء
تدريبا ا�ست�شفائيا ال�سرتجاع احلالة
البدنية لهم ب�شكل كامل ،بينما خا�ضت
امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة ت��دري �ب��ا اع�ت�ي��ادي��ا
غلب عليه الطابع اللياقي والتكتيكي.
م��ن جهة �أخ ��رى ،وا��ص��ل امل��داف��ع علي

اخليربي برناجمه العالجي والت�أهيلي
يف عيادة النادي بعد �إ�صابته ال�سابقة
يف الع�ضلة اخللفية لل�ساق ،يف حني
دخ ��ل امل ��داف ��ع �أح �م��د ج �م��ال م��راح�ل��ه
الأخ � �ي� ��ره يف ب ��رن ��اجم ��ه ال �ت ��أه �ي �ل��ي
ا�ستعداد ًا لعودته للمجموعة وان�ضمامه
للتمارين اجلماعية للفريق.

الوحدة يعلق على احتجاج الرائد
جدة -البالد

�أك� ��د ع �ب��دال �ل��ه خ��وق�ي�ر ،ن��ائ��ب رئ�ي����س
ال� ��وح� ��دة �أن اح� �ت� �ج ��اج ال� ��رائ� ��د ع�ل��ى
م�شاركة الالعب وليد باخ�شوين خالل
لقاء الفريقني ،لي�س قائم ًا على �أوراق
ر�سمية .وتقدم الرائد باحتجاج ر�سمي
على م�شاركة الالعب وليد باخ�شوين
م�ستند ًا �إىل �أن��ه تلقى بطاقة �صفراء
ث��ال�ث��ة يف م �� �ش��واره م��ع ال�ف��ري��ق خ�لال
لقائ �ضد االحتاد .و�أ�شار خوقري �إىل

�أن باخ�شوين مل يتح�صل على ثالث
بطاقات �صفراء ،بل البطاقة ال�صفراء
يف لقاء الفريق �أمام االحتاد ،كانت من
ن�صيب الالعب م��ارك��و���س .و�أ��ض��اف:
"بعد نهاية كل مباراة ت�ستلم الإدارة
تقرير ًا من احلكم واملراقف مكتوبا فيه
تفا�صيل اللقاء ومن يح�صل على بطاقة
�صفراء �أو يتعر�ض للطرد يدون ا�سمه
يف التقرير ورق ��م القمي�ص �أي�ضاً"،
وتابع" :من حق الرائد �أن يحتج ولكن

الباحة والأح�ساء يت�أهالن للدوري املمتاز لكرة الهدف
الريا�ض -البالد

ت�أهل ناديا الباحة والأح�ساء �إىل الدوري املمتاز لكرة الهدف للإعاقة الب�صرية،
بعد فوز الأول ببطولة دوري الدرجة الأوىل "دورة ال�صعود" ،وحلول الثاين يف
و�صافة الرتتيب للم�سابقة التي �أقيمت على �صالة مدينة امللك عبدالعزيز الريا�ضية
بال�شرائع يف مكة املكرمة� .شارك يف الدورة  4فرق ،هي الباحة والأح�ساء ومكة
املكرمة وحائل؛ حيث ت�صدر الباحة الفرق بالفوز يف جميع مباريات ال�ـ ،3على
الباحة  ،4 - 10وعلى الأح�ساء (  ،) 2 - 7وعلى مكة املكرمة (  ،) 7 - 15فيما
خطف نادي الأح�ساء بطاقة الت�أهل الثانية بحلوله يف املركز الثاين بفارق الأهداف
عن حائل الذي احتل املركز الثالث بعد تعادلهما  7 - 7يف �آخر مباريات الدورة.

ال��وح��دة ل��دي��ه م��اي�ث�ب��ت ر��س�م�ي� ًا �صحة
م�شاركة باخ�شوين يف اللقاء" .و�أعرب
خ��وق�ير ع��ن �سعادته مبايقدمه الفريق
حت��ت ق �ي��ادة امل � ��درب امل �� �ص��ري �أح �م��د
ح���س��ام "ميدو" م��و��ض�ح� ًا �أن ��ه �أ�صبح
يناف�س كبار دوري املحرتفني ويقدم
مو�سم ًا جيد ًا للغاية.
وي�ح�ت��ل ال��وح��دة امل��رك��ز اخل��ام����س يف
ترتيب جدول دوري ك�أ�س الأمري حممد
بن �سلمان للمحرتفني بر�صيد  31نقطة.

ريا�ضة

باجتاه الهدف
د.حممد اجلاراهلل

ملك الأكواع والرف�س والركل
• ي�ؤخذ على الهيئة العامة للريا�ضة� ،أنها مل تدعم الأندية ال�سعودية
ب��ال�ت���س��اوي� ،أو ح�سب ا�ستحقاق ك��ل ن��اد ك�م��ا ي�ج��ب ،فدعمها �أ�صبح
م�صبو ًغا باللون الأزرق ،كما هي فئة اخلم�سمائة ري��ال ،و�أ�صبح الكيل
مبكيالني هو ال�سمة الظاهرة يف الدعم� ،أما ناد ًيا� ،أطلق عليه خادم احلرمني
ال�شريفني ،امللك عبدالله ،رحمه الله ،لقب �سفري الوطن ،فهو بعيد عن الدعم
املادي واملعنوي ،وتو�ضع �أمامه العراقيل ،ال �أدري نكاية مبن ،ودورينا
نزيه بالأقوال ولي�س بالأفعال.
• �أ��ص�ب�ح��ت جل��ان احت ��اد ك��رة ال �ق��دم ب�صفة ع��ام��ة وجل�ن�ت��ا احل�ك��ام
واالن�ضباط والأخ�ل�اق م�صدر ا�ستفزاز وا�ضحا و�صريحا ،وكالهما
يت�صرفان بطريقة" ا��ش��رب��وا م��ن البحر" على غ��رار كبري املتع�صبني
الذي قال ذات يوم :هالليون وا�شربوا من البحر ،وال غرابة يف ذلك� ،إذا
ماكان احتاد القدم �أغلب من ميتلك مفا�صله �أ�صحاب" ا�شربوا من البحر"
ودورينا نزيه بالأقوال ولي�س بالأفعال.
• تابع الو�سط الريا�ضي ف�ضيحة املو�سم املتمثلة يف اخلطاب الذي
و��ص��ل الحت ��اد ك��رة ال �ق��دم من"كولينا" رئ�ي����س جل�ن��ة احل �ك��ام ال��دويل
الحت��اد ال�ق��دم للتحقيق م��ع رئي�س جلنة احل�ك��ام ال�سابق كالتينربج؛
نتيجة ارتكابه �أحد خروقات بروتوكوالت "تقنية الفيديو يف مباراة امللكي
والتعاون ،ومع ذلك مل ميتثل احتاد كرة القدم لذلك� ،إمنا طبطب ول ّيـ�س
على املو�ضوع ،ودورينا نزيه بالأقوال ولي�س بالأفعال.
• �أما مايتعلق يف جلنة االن�ضباط والأخ�لاق ،فهي تعاملت بطريقة"
�ضربني وبكى غلبني وا�شتكى" فبالرغم من الإ�ساءة التي اعرتفت بها
اللجنة والتي مار�سها خالد البلطان �ضد الكيان الأه�لاوي وجمهوره،
مكتفية بتغرميه  20ال��ف ري ��ال ،بينما ت�ضاعفت عقوبة م��دي��ر املركز
الإعالمي للنادي الأهلي �سامل الأحمدي ،الذي رد على �إ�ساءة البلطان،
هذه جلنة االن�ضباط والأخالق وهذي خالقينها وب�ضاعتها.
• اعتمد الفيفا تقنية الفيديو  varمن �أج��ل العدالة والإن�صاف،
وم���س��اع��دة ح �ك��ام ك��رة ال �ق��دم يف �أم ��ور ال يتمكنون م��ن م�شاهدتها،
بينما يف دورينا �أعتمد من �أج��ل فريق واح��د ،يعدل العبيه الكرة باليد
وي�سجلوا �أهدافا ،وحتت�سب لأن اليد م�سموح لهم با�ستخدامها ،ويحق
لهم لعب الكرة باليد �إما لت�سجيل هدف� ،أو منعه� ،أو منع متريرة هدف،
و�أو��ض��ح مثال لذلك يد الع��ب الهالل قوميز يف مباراة فريقه مع �سفري
الوطن ،ويده يف تعديل الكرة يف مبارة فريقه �ضد الباطن ،وال يحت�سب
على العبي الهالل حاالت الت�سلل مثل الهدف الأول يف الباطن ،وحكم
تقنية الفيديو ال ي�شاهد ،وال يجعل احلكم ي�شاهد ،ودورينا نزيه باالقوال
ولي�س بالأفعال.
• ي�ستمر الإخراج التلفزيوين يف ا�ستفزاز الكثري من اجلماهري التي
تتابع املباريات من خالل �شا�شة التلفزيون ،فيتعمد املخرج �إخفاء بع�ض
اللقطات الهامة يف الإع ��ادة ،ورمب��ا ه��ذا يحدث يف غرفة تقنية الفيديو
 varالتي هي الأخرى حتجب عن حكم املباراة اللقطات التي عليها جدل،
ومع �أن الدور املناط فيها هو م�ساعدة احلكم وا�ستدعائه مل�شاهدة اللقطات
اجلدلية �إال �أن حكم التقنية  varال يفعل ذلك� ،إال �إذا كان امل�ستفيد فريق ال
يجهله �أحد يف الو�سط الريا�ضي ،ودورينا نزيه بالأقوال ولي�س بالأفعال.
• طالب احلكم الدويل ال�سابق مرعي العواجي ب�إيجاد دائرة حتكيم ،
وع��دم وج��وده��ا� ،أح��د �أ�سباب ا�ستقالته من جلنة احلكام ،لأن��ه تيقن �أنه
ال ميكن �أن يكون هناك عمل من �أج��ل تطوير فني للحكام ال�سعوديني،
وللت�أكيد على عدم الرغبة يف تطوير احلكم ال�سعودي� ،أن الهيئة العامة
للريا�ضة �أقرت بداية املو�سم احلايل عدم اال�ستعانة باحلكام ال�سعوديني،
واالكتفاء باحلكام الأجانب الذين ي�ستقطبهم كالتينربج وفق م�صاحله
ال�شخ�صية و�أه��واء من تعاقد معه لرئا�سة جلنة احلكام ،بدليل �أن بع�ض
احلكام الأجانب لي�س لديهم رخ�صة ا�ستخدام تقنية الفيديو ،ودورينا
نزيه بالأقوال ولي�س بالأفعال.
• ماذا بقي؟
بقي القول:
مي�ك�ن�ن��ا ال� �ق ��ول� :إن احت� � ��ادات ك ��رة ال �ق ��دم ت���س�ع��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط وب �ن��اء
الإ�سرتاتيجيات لتحقيق الأه ��داف للنهو�ض ب�ك��رة ال�ق��دم يف بلدانها؛
للح�صول على البطوالت وت�شريف �أوطانها ،بينما احتاد كرة القدم لدينا
همه الوحيد حماباة فريق واحد وتف�ضيله حتى على منتخب الوطن ،لدرجة
�أن العب الهالل �إداوردو ي�ستخدم فنون وجنون الرف�س والركل على العب
الباطن ،ومع ذلك ال يعاقبه احتاد كرة القدم؛ رغم طرده من احلكم� ،أي�ضا
يف مباراة ال�سوبر ركل ورف�س العب الهالل بوتيا العب االحتاد املولد،
ومل يعاقبه احلكم وال جلنة االن�ضباط والأخ�لاق ،وكيف ين�سى الو�سط
الريا�ضي الرف�س والركل من اجلزار الهاليل ،حينما فعل ذلك �ضد العب
الأهلي �سريجيو .وا�ستخدم نف�س الأ�سلوب يف الركل والرف�س العبو
الهالل عطيف ،وال�شهراين والبليهي وكاريلو وبوتيا والربيك بالكوع،
على غ��رار الثنيان ملك الأك ��واع ب��اع�تراف��ه ،وم��ع ذل��ك مل تعاقبهم جلنة
االن�ضباط والأخالق ،ودورينا نزيه بالأقوال ول ّيـ�س بالأفعال.
• ترنيمتي:
احلرف لل�شاعر امللكي الأ�ستاذ علي املحن�شي:
ب � � �ف � ��ارق � � �س ��ت ن � �ق � ��اط ب� �ف� ��� �ض ��ل ذي � � ��ل ال � �ف ��ار
ول� � � � ��وال  ..ف� ��زع � �ت� ��ه  ..ت ��رت� �ي� �ب ��ك ال� ��� �س ��اب ��ع
ع� � �ل � ��ى حم� � � �ب � � ��وب ق � �ل � �ب � ��ه ي � �ج � �ت � �ه� ��د وي� � �غ � ��ار
غ �ل ��ا الإث� � � �ن� �ي ��ن م� � ��ن و�� � �س � ��ط احل � �� � �ش� ��ا ن ��اب ��ع
ب � �ط � ��ول � ��ة ه� � � �ـ ال � �� � �س � �ن� ��ة ي � �ب � �ق� ��ى ل � �ه � ��ا ت � ��ذك � ��ار
ب� � �ط � ��ول � ��ة ف� � � � � � ٍ�ار يف ح� � �ج � ��ر ال� � � � � � ��ردى ق ��اب ��ع
@muh__aljarallah

جلنة احلكام بتبوك حتتفي بالدويل البلوي
عرعر  -عبدالعزيز ال�سلطاين

احتفلت جلنة احلكام يف تبوك بتكرمي زميلهم
احل �ك��م ال� ��دويل ف�ي���ص��ل ال �ب �ل��وي ،ال� ��ذي �أث �ب��ت
وج��وده كحكم مميز ،ا�ستحق ال�شارة الدولية،
و�أو�ضحت اللجنة� ،أن الو�صول للقمة قد يكون
�سه ًال ،ولكن تكمن ال�صعوبة يف املحافظة عليها.
فامل�شوار القادم �صعب ،وك��ل مانتمناه للزميل
في�صل البلوي ،التوفيق والنجاح �أ�سوة بالعديد
من زمالئه يف هذا امليدان ،والذين �أكدوا تفوقهم
�سواء على امل�ستوى املحلي �أو اخلارجي.
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ريا�ضة

يف ح�صاد اجلولة  19من دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان..

الهالل يعزز ال�صدارة والن�صر والأهلي يالحقانه و�أحد يت�ألق
ال�شباب وعنابي
�سدير يوا�صالن التعرث

مانع العرجاين

((هالل الفار!!))

الهالل هذا املو�سم �أ�صبح �أكرث قوة ،بوجود تنقية الـ  VARوذلك
ب�سبب �أن �أي خط�أ �أو �شك ل�صالح الهالل يتم الرجوع للتقنية ،ويتم
احت�ساب؛ �أما هدف �أو �ضربة ج��زاء ،حتى و�صل الهالل و�ضربات
اجل����زاء ل��رق��م ق��ي��ا���س��ي؛ ح��ي��ث جت����اوزت رك��ل�ات اجل����زاء مب��ب��اري��ات
ال��ه�لال �أ�أك�ث�ر م��ن �ضربات ج��زاء الأن��دي��ة الأخ���رى جممعة� ،سبحان
ال��ل��ه��� ،ص��دف��ة!!� .أي خط�أ �ضد ال��ه�لال �أو �شك �أو مل�سة ي��د �أو بلنتي
يتم التغا�ضي عنه من قبل حكم الـ  VARوال يتم الرجوع له وبل
وت�صبح اليد يف منظورهم ثابتة� ،أو مل تبحث عن ال ُكرة و�إذا كانت
ل�صاحلهم يتغري القانون وتكون مل�سة اليد يف تلك احلالة �إهماال� ،أو
هي من بحثت عن ال ُكرة ويتم تنبيه احلكم من قبل حكم الـ VAR
�إذا مل يرجع للحالة� ،سبحان الله� ،صدفة!!
جميع الأندية التي ت�ضررت من الهالل ،تدعي املظلومية ،وهي على
ب��اط��ل ،ووح���ده ال��ه�لال ،على ح��ق دائ��م�� ًا ،ووح���ده الثابت يف جميع
املناف�سات بالطرق ال�شرعية طبع ًا ،وبدون دعم حتى لو قال بع�ضهم
�أوجد يل الدعم الذي يح�صل عليه الهالل ،ولن �أغيب نهائي ًا عن �أي
لقب يف كل مو�سم ،و�أنا �أقول :هذا غري �صحيح ،فالهالل بطل وكل
ما قيل �ضده باطل ،وغري �صحيح واتفاق جميع الأندية املت�ضررة منه
�ضده� ،صدفة!!
البع�ض يقول مثل قدمي �شعبي ((ك ّلنا عيال قر ّية ٌ
وكل يعرف �أخاه))
مبا معناه �أننا نعرف الهالل ونعرف طرقه امللتوية على مر ال�سنني،
والتي ي�ستخدمها يف م�ساعدة الفريق للح�صول على البطوالت بالرغم
من �أن الهالل لي�س يف حاجتهم ،وبهذه الطرق يقزمون من الهالل
ويجعلونه �صغري ًا وك�أنه غري قادر على حتقيق بطولة �شريفة ونزيهة،
وهو عك�س ذلك فلماذا ال يريدون التناف�س ال�شريف والعدالة ،و�أنا
�أق��ول غري �صحيح ذل��ك ومل حت��دث مثل تلك الأم��ور وك��ل ماذكر �أو
�شاع يف ذلك ينايف احلقيقة والأخطاء واردة وغري مق�صودة وغري
مرتب لها بل هي �صدفة!!
لعلي �أت��ذك��ر عندما تباكى الهالليون �أنف�سهم؛ �إع�لام��ا وجمهورا
وم�س�ؤولني ،بعد كارثة ني�شيمورا التاريخية بالبلنتيات التي �أكد
البع�ض �صحتها ،والبع�ض ق��ال� :إنها تقديرية وم��ع ذل��ك لأول مرة
ينتابني �شعور ب�أن الهالل ُظلِم ولو يف مباراة واحدة وو�صل �صوتهم
لأق�صى مكان يف قارة �آ�سيا ،و�أ�سمع من به َ�ص َم ُم والآن يقولون عن
الأندية املت�ضررة جميعهم من تقنية الفار خ�صو�ص ًا املباريات التي
�أمام الهالل� :إنهم يتباكون ويدعون املظلومية� ،سبحان الله� ،أي ناد
يلعب �ضد الهالل يت�ضرر من الـ  VARوامل�ستفيد هو الهالل؛ �إما
يتم احت�ساب ركلة جزاء م�شكوك يف �صحتها للهالل �أو يتم احت�ساب
هدف ت�سلل للهالل �أو مُيدد الوقت �أكرث من بدل ال�ضائع املحت�سب �أو
ُيلغى هدف للخ�صم �أو ال ُيحت�سب له ركلة جزاء ،هل كل هذا �صدفة؟!!
�أردنا بالفار �أن ُيحيي العدالة ،فجعلوا من تطبيق تقنية الفار يف �صالح
ناديهم املدلل فقط بدال ً من تقليل الأخطاء وتطبيق مبد�أ العدالة .رحم
الله الرمز �أبوخالد عندما قال  :ا�صنعوا ك�أ�سني؛ ك�أ�س �أعطوه الهالل
وك�أ�س للأندية ،تتناف�س تناف�سا �شريفا� ،صدق رحمة الله عليه فيما
قال.
ختاما ً:
�أقول لهم �أنتم هكذا تقزمون من ناديكم وك�أنه ال ي�ستطيع الفوز �سوى
هكذا ،اعدلوا بني الأن��دي��ة وم��ن يك�سب �سن�صفق له ول�نرى تناف�سا
�شريفا وجميال ينعك�س على املنتخب وعلى ريا�ضتنا ولت�سود الروح
الريا�ضية؛ لعدم تولد الكراهية واحلقد على �أحد الأندية وحتى يتم
توحيد ال�صف فيما لو �شارك �أي ممثل للوطن خارجي ًا .كتبت هذة
املقالة و�أدع للقارئ واملتابع الريا�ضي حرية احلكم والر�أي.

جدة -البالد

ح��اف��ظ ف��ري��ق ال��ه�لال ل��ك��رة ال��ق��دم على ف���ارق النقاط
ال�ست بينه وبني مطارده الن�صر ،حينما و�صل للنقطة
الـ  46يف �سلم ترتيب دوري ك�أ�س الأم�ير حممد بن
�سلمان للمحرتفني؛ مثلما حافظ الن�صر على و�صافة
الرتتيب ( 40نقطة) بفوز الأول على الباطن ،2/3
وال��ث��اين على القاد�سية  .1/3وقفز الأه��ل��ي للمركز
الثالث ( 36نقطة) بعد فوزه على احلزم  2/4م�ستفيدا
من خ�سارة ال�شباب ( 34نقطة) الذي تراجع للمركز
ال��راب��ع م��ن الفتح  0/1يف ختام اجل��ول��ة ال��ـ  19من
امل�سابقة .كما قفز الوحدة للمركز اخلام�س ( 31نقطة)
بفوزه على ال��رائ��د  1/3ليحقق الفوز ذه��اب�� ًا و�إي��اب�� ًا
على نف�س الفريق لأول مرة له يف دوري املحرتفني
ال�سعودي ،حيث فاز ذهابا  ،1/4وقفز الفتح �أي�ضا
للمركز الثامن ( 25نقطة)� ،إذ جنح للمرة اخلام�سة
على التوايل يف املحافظة على �سجل مواجهاته امام
ال�شباب خالي ًا من اخل�سارة (انت�صارين  ،0/1وثالث
ت��ع��ادالت  ،)1/1حيث ك��ان �آخ��ر ف��وز لل�شباب �أم��ام
الفتح يف مو�سم  2016بنتيجة  ،0/2يف الوقت الذي
تراجعت فرق التعاون والفي�صلي والقاد�سية والرائد

جوميز ينفرد بالهدافني

عن مراكزهم يف اجلولة املا�ضية لتعرثهم .ومل ت�شهد
مراكز احلزم ( 19نقطة) ،الباطن ( 18نقطة) ،الفيحاء
( 16نقطة) ،االحت��اد ( 14نقطة) ،و�أح��د ( 12نقطة)
�أي تغري عن اجلولة الـ  18وبقوا يف املراكز من 12
وحتى الأخري تواليا .و�شهدت اجلولة الـ  19موا�صلة
ال��ه�لال املت�صدر ت�سجيله ل�ل�أه��داف يف ك��ل ج��والت
الدوري مقرتبا من رقم الأهلي الأكرث فوزا يف تاريخ
الدوري ال�سعودي للمحرتفني بـ  25فوزا متتاليا (رقم
قيا�سي) .وحافظ االحت��اد على �شباكه نظيفة للجولة
الرابعة على التوايل ،لكنه ح�صد خم�س نقاط فقط من
�أ�صل  30متاحة له يف املباريات التي لعبها ك�صاحب
الأر�ض هذا املو�سم يف دوري املحرتفني ال�سعودي،
�إ�ضافة �إىل ت�سجيله مع التعاون نتيجة  0/0لأول مرة
يف ت��اري��خ مواجهاتهما املبا�شرة يف ت��اري��خ دوري
املحرتفني ،كما حقق �أحد فوز ًا تاريخيا يتحقق للمرة
الأوىل يف ت��اري��خ م�شاركاته بت�سجيله نتيجة 1/4
و�سجلت يف �شباك الفي�صلي.
وو�صلت ع��دد �أه���داف ال���دوري لـ  433هدفا مبعدل
 2.85ه��دف يف كل م��ب��اراة ،فيما وا�صل الفرن�سي
بافيتمبتي غ��وم��ي��ز م��ه��اج��م ف��ري��ق ال��ه�لال حمافظته
على لقب ه��داف امل�سابقة بر�صيد  15هدفا بفارق
هدفني مهاجمي نادي الأهلي عن ديجانيني تفاري�س
القادم من الر�أ�س الأخ�ضر ،وال�سوري عمر ال�سومة
( 13هدفا لكل منهما) ،فيما حل رابعا الكامريوين
لياندر توامبا مهاجم فريق التعاون بر�صيد  12هدفا.
وخطف العبو الهالل الثالثة عبد الله عطيف ،ميلو�س
ديجينيك ،وحممد كنو لقب الأكرث مترير ًا بنجاح يف
اجلولة ،حيث مرر الأول  ،102والثاين  ،84والثالث
 83متريره ناجحة.

بعد جتديد املدلج ثقته بالالعبني...

الفي�صلي ..النتائج ترجع للخلف!!
ب��ن �سلمان ،منذ مطلع ال��ع��امل اجل���اري ،بعدما ب��دا و�صيف ك���أ���س امللك
م�ست�سلم ًا وغري قادر على �إيجاد �إيقاعه �أو �إنعا�ش ذاكرة االنت�صارات من
�أجل اخلروج من فخ النتائج ال�سلبية.ولكن هناك �أ�سباب لرتاجع نتائج
وم�ستوى فريق الفي�صلي� ،أبرزها هي:

تعاقدات هزيلة

جدة -البالد

�شهدت نتائج فريق الفي�صلي تراجعا حادا يف اجل��والت املا�ضية ،فمنذ
ال��ف��وز الباهت ال��ذي حققه �أب��ن��اء ح��رم��ة ،على ح�ساب الفيحاء ،يف 27
دي�سمرب امل��ا���ض��ي ،مل ي��ذق الفريق طعم ال��ف��وز يف دوري ك���أ���س الأم�ير
حممد بن �سلمان للمحرتفني ،م�سج ًال �سل�سلة من العرو�ض املخيبة ،كلفته
الرتاجع على الئحة ترتيب امل�سابقة ،بعدما فقد  11نقطة دفعة واحدة منذ
انطالق العام اجلديد ،بواقع  3هزائم وتعادل وحيد؛ وكمحاولة من الإدارة
لتدارك الأمر ،اجتمع رئي�س جمل�س الإدارة ،فهد بن عبداملح�سن املدلج،
باجلهاز الفني والإداري والعبي الفريق الأول لكرة القدم م�ؤكد ًا على

�أهمية العمل خالل الفرتة املقبلة ،وقال “ :من الطبيعي يف عامل كرة القدم
�أن يح�صل انخفا�ض بامل�ستوى ي�صاحبه �سوء بالنتائج ،وهذا بال �شك �أمر
مزعج ،ويتطلب مزيدا من اجلهد والتعاون بني اجلهاز الفني والإداري
والالعبني ،و�أن��ا على ثقة تامة ب�أننا منلك رجاال قادرين على جتاوز هذه
املرحلة ،كما �أطالب جميع الالعبني ،بال ا�ستثناء ،مبراجعة �أنف�سهم جيد ًا،
وااللتزام ب���أداء التمارين برتكيز وان�ضباط؛ لأن ذلك ينعك�س على �أداء
الفريق والالعبني يف املباريات الر�سمية “.
ويبدو �أن فريق الفي�صلي بات عاجز ًا عن اخل��روج من دوام��ة اخل�سائر
املتتالية ،التي �سيطرت على نتائج الفريق يف دوري ك�أ�س الأمري حممد

مل يقنع الفريق القادم من حرمة� ،أن�صاره منذ مطلع العام اجلديد ،حيث
ودع ك�أ�س امللك يف دور الـ ،16بخ�سارة تبدو منطقية �إىل حد كبري �أمام
الهالل يف العا�صمة الريا�ض ،يف  21يناير ،املا�ضي ،ليغادر البطولة من
دور الـ ،16رغم حماوالت الفريق لتحقيق املفاج�أة على ح�ساب مت�صدر
ترتيب الدوري.
ويدفع عنابي �سدير ثمن الرتفع يف املريكاتو ال�شتوي ،والتخلى طواعية
عن جتديد دم��اء الفريق بعنا�صر ق��ادرة على انت�شال الفريق من عرثته،
وحتقيق طفرة على �صعيد النتائج والأرقام ،لي�سجل نف�سه كواحد من �أقل
الأندية ال�سعودية تعاقد ًا يف انتقاالت يناير .وج��اءت تعاقدات الفي�صلي
خ��ج��ول��ة ،م��ق��ارن��ة م��ع ت��ع��اق��دات الأن���دي���ة الأخ�����رى يف دوري املحرتفني
ال�سعودي ،حيث تعاقد الفريق مع  3العبني فقط ،ب�ضم املحرتف الأجنبي
دينلي�سون برييرا ،واحل�صول على توقيع الثنائي راغد النجار يف حرا�سة
امل��رم��ى ،وعبدالله القحطاين .واكتفى الفريق ،بتجديد الثقة يف  3من
الأعمدة الأ�سا�سية ،بتمديد عقود م�صطفى مالئكة واملحرتف الربازيلي
رجرييو ،ويزيد البكر� ،إال �أن ال�صفقات اجلديدة مل تنجح حتى الآ يف �سد
الثغرات التي عانى منها الفريق يف الن�صف الأول من املو�سم.

ا�ستقرار مفقود

عانى الفي�صلي من عدم اال�ستقرار على ال�صعيد الفني ،بعدما �أ�شرف على
تدريب الفريق مدربان منذ بداية املو�سم يف  19جولة فقط ،بعدما قررت
الإدارة �إقالة الأرجنتيني مري�شيا ريدنيك ،يف بداية املو�سم ،بعد النتائج
ال�سلبية ،التي الزمت الفريق� ،إال �أنها مت�سكت باملدر�سة الالتينية لإنقاذ
امل�سرية  .وا�ستعانت الإدارة باملدرب الربازيلي �شامو�سكا لتويل مهمة
الإنقاذ وت�صحيح امل�سار �سريع ًا ،وبالفعل جنح يف ت�سجيل بداية قوية،
ا�ست�شعر معها الأن�صار �أنه بد�أ رحلة �إعادة الفريق �إىل الطريق ال�صحيح،

قبل �أن ترتاجع الأرقام �سريع ًا ،ليبد�أ االنهيار مطلع العام اجلديد.

مغادرة البي�شي

ت��وايل الهزائم و�ضع �شامو�سكا ،على حافة الرحيل عن قيادة النادي،
بعدما ق��ررت الإدارة �إع���ادة النظر يف �أداء م��درب الفريق ،قبل اتخاذ
قرار نهائي �إما بتجديد الثقة �أو االبعاد عن النهائي ،بعدما عجز الفريق
عن تذوق طعم االنت�صارات يف الدوري ليرتاجع �إىل املركز الثامن على
الئحة الرتتيب� .إال �أن املدرب ال يتحمل وحده �أزمة النتائج ،بعدما عانى
الفي�صلي من التفريط يف جنومه ،وفتح الباب على م�صراعيه �أمام رحيل
العبه ال��دويل عبدالعزيز البي�شي �إىل االحت��اد ،تارك ًا فراغ ًا وا�ضح ًا يف
�صفوف الفريق ،يف الوقت ال��ذي مل تعو�ض فيه الإدارة غيابه بالعب
جديد .البي�شي مل يكن الثغرة الوحيدة يف الفريق ،بل بدا الفي�صلي بال
جناعة هجومية �أم��ام مناف�سيه ،فيما ح��ال ال��دف��اع املرتهل يف �أك�ثر من
منا�سبة دون حفاظ الفريق على نظافة ال�شباك ،وهو ما و�ضح �أمام الهالل
يف موقعة الك�أ�س ،بعدما عجز عن احلفاظ على تقدمه بهدفني ،لي�سقط
يف الأمتار الأخرية بالثالثة .وتوقف ر�صيد الفي�صلي يف الدوري ،عند
 24نقطة حمت ًال املركز الثامن ،ومل يفز يف اللقاءات الأربعة الأخرية يف
الدوري ال�سعودي للمحرتفني ،حيث تعادل يف �أول لقاء له �أمام الن�صر،
وخ�سر يف  3لقاءات متتالية.

15

االثنني /6جمادى الآخرة1440/هـ

املوافق /11فرباير2019/م ال�سنة  88العدد 22542

�إعداد  :حممود العو�ضي

ريا�ضة

�صالح يقود الريدز
لعبور بورمنوث
عاد ثنائي نادي ليفربول ،امل�صري حممد �صالح ،والربازيلي
روب ��رت ��و ف�يرم�ي�ن��و ،ل�ل�ظ�ه��ور جم� ��دد ًا ع�ل��ى ��س��اح��ة ال ��دوري
الإنكليزي املمتاز ،بعدما جنح االثنان يف �إ�ضافة الهدف الثالث
للفريق يف مباراته �أمام نظريه بورمنوث يف اجلولة ال�ساد�سة
والع�شرين من امل�سابقة .وبينما كان الريدز متقدم ًا يف النتيجة
بهدفني نظيفني ع��ن طريق �ساديو م��اين وف�ي�ن��ال��دوم ،خطف
الربازيلي فريمينو الأ�ضواء حني مرر للنجم امل�صري �صالح
بكعب قدمه الكرة ب�شكل رائع ،لريكنها هداف الربميريليغ يف
�شباك احلار�س البولندي �أرتر بوروك .فرفع �صالح �أهدافه
يف ال��دوري الإنكليزي �إىل  ،17متفوق ًا على �أب��رز مالحقيه،
الغابوين بيري �إميريك �أوباميانغ الذي �سجل حتى اللحظة 15
هدف ًا ،فيما �أحرز �سرخيو �أغويرو  14هدف ًا على غرار امل�صاب
هاري كني جنم نادي توتنهام الإنكليزي .ويحلم �أف�ضل العب
يف �إن�ك�ل�ترا ال�ع��ام املا�ضي يف ق�ي��ادة فريقه للقب الأول يف
الدوري الإنكليزي املمتاز ،بعدما ف�شل الفريق يف الفوز حملي ًا
منذ عام ُ .1989يذكر �أن �صالح مل يغب ط��وال م�سريته مع
هز �شباك اخل�صوم لثالث مباريات متتالية.
ليفربول عن ّ

بعد �سجوده  ....بوجبا ي�شعل ال�سو�شيال ميديا

العمالق بوفون  ( ...الذهب ال ي�صد�أ)
�أكد احلار�س الإيطايل املخ�ضرم ،جيانلويجي
بوفون� ،أنه �أ�سطورة لن تتكرر يف عامل كرة
القدم ،على الرغم من تقدمه يف ال�سن ،وذلك
ح�ين ق� ٍ�ام بت�صدٍ رائ��ع للغاية ،خ�لال م�ب��اراة
فريقه باري�س �سان ج�يرم��ان �أم��ام نظريه
ب � ��وردو يف م���س��اب�ق��ة ال � ��دوري
ال� �ف ��رن� ��� �س ��ي .وع � � ��زز � �س��ان
ج�يرم��ان � �ص��دارت��ه لرتتيب
بانت�صار
الدوري الفرن�سي
ٍ
مهم بعد اخل�سارة الأوىل
يف ال �ل �ق��اء امل��ا� �ض��ي �أم ��ام
ليون ،حني كان احلار�س
الفرن�سي �أري ��وال اخليار
الأول ل �ل �م��درب ت��وم��ا���س
توخيل .ووقف بوفون يف
�إح��دى الكرات �سد ًا منيع ًا
�أم � � � ��ام ت �� �س��دي��دة

خطف النجم الفرن�سي بول بوغبا الأنظار خالل مواجهة فريقه مان�ش�سرت يونايتد،
التي حقق فيها فوز ًا كبري ًا على م�ضيفه فولهام  ،0/ 3بافتتاح املرحلة الـ  26من
الدوري الإنكليزي املمتاز لكرة القدم .و�أ�شعل النجم الفرن�سي مواقع التوا�صل
االجتماعي ،لي�س لت�سجيله هدفني خالل املواجهة فح�سب ،بل بعد �سجوده عندما
�سجل هدفه الثاين وهدف فريقه الثالث خالل املواجهة ،الذي جاء من ركلة جزاء.
و�أث��ار بوغبا �إعجاب اجلماهري العربية يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،التي
�أ�شادت بهذا املوقف� ،إذ كتب �أحدهم�" :سجدة بوغبا لقطة املباراة" ،وكتب �آخر:
غرد منا�صر لليونايتد�" :سجدة �شكر،
"ثنائية مع �سجدة من امل�سلم بوغبا" ،فيما ّ
يا جمالك يا بوغبا" .و�سار بطل العامل على خطى العديد من جنوم كرة القدم
امل�سلمني ،مثل العب فريق ليفربول ،امل�صري حممد �صالح ،وزميله ال�سنغايل
�ساديو ماين .و�سجل بوغبا ثنائية خالل هذا املواجهة ،يف الدقيقتني ( 14و،)65
جاء �أحدهما من ركلة جزاء ،لينجح يف �إحراز هدفه اخلام�س يف املو�سم احلايل
ب��ال��دوري الإنكليزي بهذه الطريقة ،مما و�ضع فريقه يف املركز الرابع م�ؤقت ًا
بر�صيد  51نقطة ،بفارق نقطة عن ت�شل�سي اخلام�س.

ظن
الالعب الغيني فران�سوا كامانو ،ال��ذي ّ
�أنه �سينجح يف اخرتاق احلار�س الأ�سطوري
ملنتخب �إيطاليا .وتعامل جيجي مع املوقف
ب �خ�برة ور� �ش��اق��ة ك �ب�يرة رغ ��م �أن� ��ه ي�ب�ل��غ من
العمر  41عام ًا� ،إذ خلّ�ص الكرة اخلطرة
بيدٍ واح��دة ،ليحولها �إىل �ضربة
رك �ن �ي��ة .وي�ح�ل��م ب��وف��ون يف
ال �ت ��أل ��ق ه� ��ذا امل��و� �س��م مع
ب��اري ����س � �س��ان ج�ي�رم��ان،
بعدما و��ص��ل �إىل ال�ن��ادي
ال� �ف ��رن� ��� �س ��ي ق � ��ادم� � � ًا م��ن
يوفنتو�س الإي�ط��ايل ،وهو
ي �ط �م��ح �إىل ح �� �ص��د ل�ق��ب
دوري �أبطال �أوروب��ا للمرة
الأوىل يف م�سريته ،بعدما
ف�شل يف ذلك عدة مرات مع
ال�سيدة العجوز.

كافاين يلحق بنيمار..

�ضربة موجعة ل�سان جريمان قبل قمة دوري الأبطال
تعر�ض ن��ادي باري�س �سان
ّ
ج�ي�رم��ان ل���ض��رب��ة م��وج�ع��ة،
ب � �ع� ��دم� ��ا �أ� � �ص � �ي� ��ب ال �ن �ج��م
الأورغ � ��واي � ��اين �إدي �ن �� �س��ون
ك ��اف ��اين ،ال � ��ذي ق � ��اده �إىل
ال �ف��وز ع�ل��ى ��ض�ي�ف��ه ب ��وردو
ب�ه��دف مقابل ال ��ش��يء على
ملعب "حديقة الأمراء" يف
املباراة التي جمعت بينهما،
�ضمن مناف�سات الأ�سبوع
( )24يف ال��دوري الفرن�سي
املمتاز لكرة ال�ق��دم .وعانى
الأورغ � ��واي � ��اين �إدي �ن �� �س��ون
كافاين من �آالم يف فخذه الأي�سر ،بعدما �سجل هدف
الفوز يف الدقيقة ( ،)42عرب ركلة ج��زاء احت�سبها
حكم اللقاء ،ليدخل النجم الفرن�سي كيليان مبابي
بدي ًال له ،مع بداية ال�شوط الثاين يف اللقاء ،لين�ضم

بعد ح�سم الريال لديربي مدريد..

�إىل زميله الربازيلي نيمار دا �سيلفا ،ال��ذي تعر�ض
لإ��ص��اب��ة و�أج ��رى عملية ج��راح�ي��ة ،م��ا يعني حرمانه
م��ن ال��وج��ود يف امل��واج�ه��ة ال�ن��اري��ة ��ض��د مان�ش�سرت
يونايتد يف دوري �أب�ط��ال �أوروب ��ا .وب��ذل��ك �سيكون
املدرب الأمل��اين توما�س توخيل �أمام اختبار �صعب،

رامو�س ي�ستفز وحركة ال �أخالقية من بيل
ع��ا���ش جن��وم ري��ال م��دري��د ليلة مثالية ،بعد حتقيق �أول
انت�صار يف امللعب اجل��دي��د للجار العنيد �أتلتيكو ،1-3
على �إثر مقاومة �إرهاق مباراة الكال�سيكو ،لي�صعد فريق
�سانتياغو �سوالري لو�صافة ال��دوري الإ�سباين ،واغتنم
القائد �سرخيو رامو�س الفر�صة ال�ستفزاز الغرمي اللدود.
و�سجل رامو�س هدف تقدم الريال  1-2من ركلة جزاء،
واحتفل برق�صة �أمام جمهور �أتلتيكو ،ت�شبه �إىل ٍحد كبري
رق�صة جنم الأتلتي �أنطوان غريزمان ،ليف�سر البع�ض الأمر
ب�أنه �سخرية من رامو�س للمهاجم الفرن�سي ،الذي �سبقه
بت�سجيل ه��دف ال�ت�ع��ادل .ومل يكتف رام��و���س ب��ذل��ك ،بل
ن�شر �صورة له �أثناء الوجود يف حو�ض لال�ستحمام برفقة
زميليه مودريت�ش وف��اران ،وق��ال يف تعليق مثري للجدل:
"الدربي لريال مدريد والفريق الآخر يف �إناء البي�ض".
ولطاملا �شكل رامو�س عقدة لأتلتيكو ،منذ �سجل هدف ًا من
�ضربة ر�أ�س �شهرية يف الوقت القاتل ،ليمهد الطريق للريال
للتتويج بلقب دوري �أبطال �أوروبا  ،2014كما �سجل يف
مرماهم يف نهائي ن�سخة  .2016حاول �أتلتيكو غلق كل
الطرق �أمام رامو�س ملنعه من الت�سجيل جمدد ًا ،و�أثناء ركلة
ركنية التف �أربعة من العبي الأتلتي حول رامو�س ،ملنعه
من الت�سديد بالر�أ�س ،لكنه و�صل �إىل الكرة و�سلمها �إىل

كا�سيمريو ،ليفتتح الت�سجيل من ركلة مق�صية رائعة .ويف
ال�سياق ،كان غاريث بيل ف ّعا ًال بعد نزوله كبديل يف ديربي
مدريد ،بعد �أن �سجل الهدف الثالث لريال مدريد ،و�ضمن
انت�صاره يف ملعب �أتلتيكو ،لكنه احتفل بطريقة م�سيئة
�أغ�ضبت �أ��ص�ح��اب ال�ضيافة ،لي�صبح م�ه��دد ًا ب��الإي�ق��اف.
فقد اقرتب بيل من مدرجات م�شجعي �أتلتيكو مدريد بعد
ه��دف��ه ،وق��ام بحركة ال �أخالقية ب��ذراع��ه ،و�سط �صيحات
ا�ستهجان من اجلمهور .وقال اخلبري التحكيمي ب�صحيفة
(�أ���س) �إدواردو اي�ت��ورال��دي� ،إن ه��ذا الت�صرف ال ميكن
التهاون معه يف دوري �أبطال �أوروبا� ،إذ تتم مراجعة مثل
هذه اللقطات تلفزيوني ًا وقد يتعر�ض �أ�صحابها للإيقاف،
م�شري ًا �إىل �إمكانية فتح حتقيق ا�ستثنائي يف الواقعة
م��ن م���س��ؤويل ال ��دوري الإ��س�ب��اين وق��د ي�سفر ع��ن �إي�ق��اف
النجم ال��وي�ل��زي .وع�برت �صحيفة (م��ارك��ا) ع��ن ده�شتها
من احتفال بيل املعروف بح�سن �أخالقه وجتنبه ا�ستفزاز
اخل���ص��وم �أو ال��دخ��ول يف م�شاحنات ،يف ال��وق��ت ال��ذي
ك ّفر فيه الالعب ،الذي �أ�صبح بدي ًال يف املباريات الأخرية
ل�صالح فيني�سيو�س ،عن ذنبه بعد �أن �أهدر فر�صة �سهلة يف
الكال�سيكو �أمام املرمى اخلايل كادت متنح الريال الفوز
على بر�شلونة يف ذهاب ن�صف نهائي ك�أ�س امللك.

ب �� �س �ب ��ب ت� �ع ��ر� ��ض جن �م �ي��ه
نيمار دا �سيلفا و�إدين�سون
ك� ��اف� ��اين ل�ل��إ�� �ص ��اب ��ة ،ق�ب��ل
امل� �ب ��اراة امل���ص�يري��ة ل�ل�ن��ادي
الباري�سي يف دور ال �ـ()16
ب� �ب� �ط ��ول ��ة دوري �أب � �ط� ��ال
�أوروب � ��ا ع�ل��ى م�ل�ع��ب "�أولد
ترافورد" �أم ��ام مان�ش�سرت
يونايتد يوم الثالثاء املقبل.
وب� �ف� ��� �ض ��ل ه� � ��دف ك ��اف ��اين
املُ �� �ص��اب ،وا� �ص��ل ب��اري����س
� �س��ان ج�يرم��ان ت��رب�ع��ه على
عر�ش ترتيب جدول الأندية
امل�شاركة يف الدوري الفرن�سي املمتاز ،بر�صيد 59
نقطة من  22مباراة لعبها ،حقق فيها  19انت�صار ًا
وتعادلني وخ�سارة وحيدة �أمام �أوملبيك ليون ،بينما
جتمد ر�صيد بوردو عند  28نقطة يف املركز .12

يف الـ  ... NBAبي�سرز يث�أر من كافالريز

ث�أر �إنديانا بي�سرز لنف�سه من اخل�سارة �أمام
ك�ل�ي�ف�لان��د ك��اف��ال�ي�رز ،وف ��از ع�ل�ي��ه 90-105
يف دوري ك��رة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني.
وخ �ط��ف ب��وي��ان ب��وج��دان��وف�ي�ت����ش الأ�� �ض ��واء
و�سجل  25نقطة ليوا�صل الت�ألق يف الفرتة
الأخ�يرة ويقود بي�سرز �إىل موا�صلة �سل�سلة
النتائج ال��رائ�ع��ة� .أح ��رز بوجدانوفيت�ش 20
نقطة على الأقل للمرة اخلام�سة يف �آخر �ست
مباريات؛ ليحقق بي�سرز فوزه اخلام�س على

التوايل يف امل�سابقة .و�أ�ضاف البديل كوري
ج��وزي��ف ع�شر ن�ق��اط وا��س�ت�ح��وذ ع�ل��ى ع�شر
كرات مرتدة ،كما مرر ع�شر كرات حا�سمة ومل
ي�سجل البديل الآخر دومانتا�س �سابوني�س يف
الن�صف الأول قبل �أن يحرز  13نقطة .وث�أر
بي�سرز بذلك خل�سارته على �أر��ض��ه 91-92
�أمام كافالريز يف دي�سمرب كانون الأول عندما
�أوق��ف فريق ليربون جيم�س ال�سابق �سل�سلة
من �سبعة انت�صارات متتالية ملناف�سه.
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يوم من التاريخ

�أخرية

أصالة تعانق الرياض مجددًا

جدة ــ البالد

 11فرباير
 - 55بريتانيكو�س ،وري��ث عر�ش الإم�براط��وري��ة
الرومانية الطفل ميوت يف روما يف ظروف غام�ضة،
خمليًا اجلو لتويل نريون عر�ش الإمرباطورية.
 - 1752افتتاح م�ست�شفى بن�سيلفانيا ،وهو �أول
م�ست�شفى يف الواليات املتحدة.
 - 1809روبرت فلتون يح�صل على براءة اخرتاع
ال�سفينة البخارية.
 - 1814الإعالن عن ا�ستقالل الرنويج ،وهو الذي
و�ضع نهاية احتاد كاملار.
 - 1873الإعالن عن اجلمهورية الإ�سبانية الأوىل
والتي ا�ستمرت حتى نهاية .1874
� - 1889إعالن د�ستور ميجي يف اليابان.
 - 1902ال���ش��رط��ة البلجيكية ت�ه��اج��م م�ظ��اه��رة
يف بروك�سل للمطالبة بحق الت�صويت للن�ساء
والأقليات.
 - 1934الإمام يحيى حميد الدين يوقع اتفاق ًا مع
بريطانيا يف �صنعاء ملدة �أربعني عام ًا ،يعرتف فيه
ب�سلطة بريطانيا على جنوب اليمن مقابل االعرتاف
با�ستقالل �شمال اليمن.
 - 1945ر�ؤ�ساء الواليات املتحدة فرانكلني روزفلت
واالحتاد ال�سوفيتي جوزيف �ستالني ورئي�س وزراء
اململكة املتحدة ون�ستون ت�شر�شل يوقعون اتفاق
يالطا الذي و�ضع �أ�سا�س جمل�س الأمن الدويل.
 - 1953االحت ��اد ال�سوفيتي ي�ق��رر قطع عالقاته
الدبلوما�سية م��ع �إ��س��رائ�ي��ل بعد �أن �إكت�شف �أن
م�صاحلة الإ�سرتاتيجية حتتم وقوفه مع العرب.
 - 1968ا�شتعال ال�ق�ت��ال على احل ��دود الأردن �ي��ة
 /الإ�سرائيلية ب�ين اجلي�ش الإ�سرائيلي وق��وات
املقاومة الفل�سطينية.
 - 1970م���ص��ادم��ات ب�ين ق ��وات الأم���ن الأردن �ي��ة
واملجموعات الفل�سطينية يف �شوارع عمان مما �أدى
�إىل مقتل � 300شخ�ص ،ويف حماولته ملنع خروج
دوامة العنف عن ال�سيطرة قام امللك ح�سني بالإعالن
قائال« :نحن كلنا فدائيون» ،كما قام ب�إعفاء وزير
الداخلية من من�صبه.

�ضمن فعاليات مهرجان �أر�ض العجائب ،حتيي النجمة الغنائية
"�أ�صالة" ليلة فنية على م�سرح ملعب جامعة الأم�يرة نورة
بالريا�ض.
واعلن ح�ساب "�أر�ض العجائب" يف تويرت :ان �أ�صالة ن�صري
�ستكون جنمة الليلة الرابعة يف احلفل الغنائي ملهرجان �أر�ض
العجائب (وندرالند) م�ساء اليوم االثنني.
ي�شار اىل ان "�أر�ض العجائب" مهرجان �سنوي ترفيهي ،يجمع
كافة �أف ��راد الأ� �س��رة واملجتمع �ضمن �أج ��واء احتفالية مميزة،
وي�شمل جمموعة م��ن ال�ع��رو���ض العاملية وال�ف�ن��ون واملناطق
الرتفيهية احلركية واملطاعم و�أركان الت�سوق املختلفة ،وي�ستمر
حتى  ١٦من فرباير.
وت�ستقبل فعالية �أر�ض العجائب يومي ًا الآالف من احل�ضور من
ال�ساد�سة م�سا ًء وحتى احلادية ع�شرة م�ساءً ،حيث يقام  12عر�ض ًا
عاملي ًا ب�شكل يومي ،وتقدمها فرق من جنيف وبريطانيا ولبنان،
وي�شارك يف الفعالية  7من �أ�شهر فناين اخلليج والدول العربية،
�إ�ضافة �إىل العديد من املفاج�آت لزوّار الفعالية.

عبري را�شد اثناء قيامها ب�شرح احد التطبيقات يف ملتقى بيبان املدينة ( ..ت�صوير حممد قا�سم)

الترفيه تعيد شريهان إلى المسرح
جدة ــ البالد

افلحت هيئة الرتفيه برئا�سة امل�ست�شار تركي �آل ال�شيخ،
يف �إعادة الفنانة امل�صرية� ،شريهان� ،إىل خ�شبة امل�سرح من
جديد ،بعد توقف دام �أكرث من  30عاما.
و�أع�ل�ن��ت الهيئة ع�بر ح�سابها على "تويرت" ،ع��ن تقدمي
�شريهان لـ  6عرو�ض م�سرحية خم�ص�صة للعائالت.
وكانت �آخر م�سرحيات �شريهان "�شارع حممد علي" ،التي
عر�ضت بني عامي  1991و ،1995و�شاركها بطولتها ،فريد
�شوقي وه�شام �سليم .وكان ال�سيناري�ست امل�صري مدحت
العدل قد ك�شف لربنامج "�إن�سايدر بالعربي" ،يف وقت
�سابق عن �أن �شريهان ،انتهت من ت�صوير م�سرحية واحدة
بعنوان "كوكو �شانيل" .وكانت �إدارة ف�ضائية "دي �إم �سي"
امل�صرية ،تعاقدت مع �شركة "العدل جروب" ،يف �أوائل عام
 ،2017على عر�ض  13م�سرحية من بينها "كوكو �شانيل"
جت�سد بطولتها �شريهان ح�صريا على �شا�شتها.

دحض أسطورة شائعة عن التغير المناخي

الكويت تقتحم
غينيس بأطول علم

تأديب قاضية بريطانية غفت أثناء جلسة

الكويت ــ كونا

وا�شنطن ـ وكاالت

دح�ض علماء امريكيون ا�سطورة ظلت لزمن تربط
ب�ين ال�ت�غ�يرات املناخية ال��دوري��ة وا��س�ع��ة النطاق
والن�شاط ال�شم�سي ،ووفق ًا ملوقع ""Phys.org
ف��ان العلماء اك��دوا �أن التذبذب املناخي يف �شمال
الأطل�سي ي�شري �إىل التغريات املناخية الدورية بني
منخف�ض �إي�سلندا ومرتفع �آزور.
وت�ؤثر ه��ذه التغريات يف �شدة الرياح ولها عالقة
بت�شكل الأعا�صري وكثافة وكمية هطول الأمطار.
كما ي�ؤثر هذا التذبذب يف ق�ساوة ال�شتاء يف �أوروبا.
وك��ان يعتقد �أن ه��ذه ال�ت�غ�يرات املناخية ب��دوره��ا
مرتبطة ب��دورة الن�شاط ال�شم�سي التي ت�ستمر 11

�سنة .وي�ؤكد علماء املناخ يف درا�ستهم اجلديدة،
عدم وجود عالقة مبا�شرة بني التذبذب املناخي يف
�شمال الأطل�سي وبني دورة الن�شاط ال�شم�سي.
وقال الباحثون �إنه حتى منت�صف �ستينيات القرن
املا�ضي ،مل يدر�س �أحد ت�أثري الن�شاط ال�شم�سي يف
هذا التذبذب ،على الرغم من وج��ود عالقة متبادلة
ب�سيطة بينهما بعد ذلك.
وتعك�س هذه العالقة تطابقا طارئا ب�سبب التغريات
الداخلية يف النظام املناخي ،وال ميكن ا�ستخدامها
يف التنب�ؤ بالظروف املناخية امل�ستقبلية .وهذا يعني
�أن �سبب التذبذب يف �شمال الأطل�سي يكمن يف جو
الأر�ض نف�سه ولي�س يف الظواهر الف�ضائية.

اقتحمت دولة الكويت مو�سوعة غيني�س العاملية
للأرقام القيا�سية ،ب�أطول علم على م�ستوى العامل،
يف �إطار احتفاالتها بالأعياد الوطنية.
ووف ًقا لوكالة الأنباء الكويتية الر�سمية كونا ،ف�إن
احتفالیة هذه املنا�سبة انطلقت يف منطقة مبارك
الكبری التعلیمیة ،ومت خاللها حمل �أكرب علم للبالد
بطول  2019م�ترا ،ومب�شاركة �أك�ثر من � 4آالف
طالب ومعلم ومنظم.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة� ،إن فعالیات االحتفال ج��رت يف
�ساحة االحتفاالت مبنطقة �صبحان امتداد طریق
ف�ه��د امل��ال��ك ال���ص�ب��اح ومب���ش��ارك��ة ك�لا م��ن وزارة
الدفاع ووزارة الداخلیة والدفاع املدين وحمكمنی
دول��ی�ی�ن .وي���أت��ي ذل ��ك ب��ال �ت��زام��ن م��ع اح�ت�ف��االت
الكویت بعید التحریر الـ 28وعید اال�ستقالل الـ58
والذكرى ال �ـ 13لتويل �أم�یر البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ال�صباح مقالید احلكم.

لوحات هتلر لم تجد من يشتريها
برلني ــ فران�س بر�س

ب�سبب �شكوك ح��ول �صحة ن�سبها،
ف�شلت دار م� ��زادات يف �أمل��ان �ي��ا يف
بيع  5لوحات من�سوبة �إىل الزعيم
النازي �أدولف هتلر
وق��ال��ت دار "فايدلر" ل �ل �م��زادات،
التي �أقامت املزاد يف نورمربج� ،أن
اللوحات التي متثل مناظر طبيعية
"قد تباع يف وقت الحق".
ومل تعلق الدار على �أ�سباب الف�شل،
ل �ك��ن الأ�� �س� �ع ��ار امل��رت �ف �ع��ة وال �ت��ي
ت��راوح��ت بني  19و� 45أل��ف ي��ورو،
ف�ضال عن ال�شكوك املحيطة باملزاد قد
تكون �أثنت املهتمني املحتملني.
وك ��ان ��ت ال �� �س �ل �ط��ات الأمل ��ان� �ي ��ة ،قد
� �ص��ادرت م���ؤخ��را  26قطعة كانت
�ضمن كتيب امل� ��زاد ،ف�ضال ع��ن 37
�أخ��رى غ�ير مطروحة للبيع ب�سبب
�شكوك ح��ول �أ�صل ن�سبها رغ��م �أنها
حتمل توقيع "�أ .ه� ".أو "�أ .هتلر".

ل�ك��ن دار امل� ��زادات متكنت م��ن بيع
قطعتني يعتقد �أنهما كانتا ملكا لهتلر
وهما �إناء خزيف ب�سعر  5500يورو،
و�شر�شف طاولة ب�سعر  630يورو،
وقد ا�شرتاهما "�شخ�ص �أملاين و�آخر
�أجنبي" ،ومل يجد كر�سي م�صنوع
م��ن اخل� �ي ��زران م��ن ي���ش�تري��ه وك��ان

معرو�ضا ب�سعر  6500يورو.
وك ��ل ال�ق�ط��ع ال �ت��ي ���ص��ودرت �أو مل
ت�صادر ميلكها � 23شخ�صا خمتلفا،
على ما �أو�ضحت دار امل��زادات التي
تنفي �أن تكون ارتكبت �أي خمالفات،
م���ش��ددة على تعاونها م��ع ال�شرطة
والنيابة العامة.

لندن ــ وكاالت

وج��ه مكتب حتقيقات ال�سلوك الق�ضائي يف
بريطانيا ب�ت��أدي��ب قا�ضية ت��دع��ى ب��ارك��ر ،تبلغ
من العمر  68عام ًا ،وذل��ك لنومها �أثناء جل�سة
باملحكمة العليا.
ووفق ًا ل�صحيفة ذا �صن الربيطانية ،ف�إن باركر
غفت �أثناء جل�سة ا�ستماع لق�ضية يف املحكمة
العليا بلندن ،م��ا دف��ع املحامني لتقدم �شكاوى
�ضدها ،ليبد�أ م�س�ؤولون قانونيون حتقيق ًا يف
ال�شكوى.
وقال املتحدث با�سم حتقيقات ال�سلوك الق�ضائي
�إن��ه ��ص��درت ن�صيحة ر�سمية بحق ب��ارك��ر ومت

ت�سليمها لها ،دون اتخاذ املزيد من الإج��راءات
جت��اه�ه��ا ،م��و��ض�ح� ًا �أن ه��ذا الأم ��ر �سيقلل ثقة
اجل�م�ه��ور ب��ال�ق���ض��اء ،ل�ك��ن امل�ست�شار ورئي�س
الق�ضاة �أخ ��ذا يف االع�ت�ب��ار �أن القا�ضية غفت
للحظات ،و�أنها نادمة على ذلك.
ومل تكن ه��ذه امل��رة الأوىل التي تثري فيها تلك
القا�ضية �ضجة كبرية� ،إذ �سبق وت�صدر ا�سمها
عناوين ال�صحف عام  ،2016عندما حكمت لطفل
معاق متام ًا ويبلغ من العمر عامني ،ب�أن يح�صل
على رعاية مرحلة االحت�ضار فقط ،فانتقد والدا
الطفل قرارها ،وقال حماموهما �إنها بهذا القرار
حتكم على الطفل باملوت.

مدينة إيطالية تغلق أبوابها أمام البخالء

روما ـ وكاالت

�أعلنت هيئة ال�سياحة مبدينة البندقية
الإيطالية فر�ض ر�سوم على زوار املدينة
و�سائحيها مع بداية ال�شهر القادم
وداف� ��ع ع �م��دة ب �ل��دي��ة ال�ب�ن��دق�ي��ة لويجي
ب��ون��ارو ،ع��ن الإج���راء اجل��دي��د باعتباره
"الطريقة الوحيدة حل�ساب عدد الأ�شخا�ص
الذين يزورون البندقية".
و�أو��ض��ح ب��ون��ارو �أن��ه لن يتم حرمان �أي
�شخ�ص من الو�صول ،ولكنه �سيكون �أكرث
تعقيد ًا بالن�سبة لأولئك الذين ال يقومون
باحلجز" ،م ��ؤك �دًا �أن "الهدف ه��و جعل
امل��دي�ن��ة �أك�ث�ر م�لاءم��ة للعي�ش" للمقيمني
و"تقليل التكاليف الإ�ضافية" التي تتكبدها
املدينة ب�سبب ال�سياحة اجلماعية ،مثل
جمع النفايات واحلفاظ على تراث املدينة.
ور�أى بونارو �أن "البندقية مدينة تكتظ
بال�سياح لكنهم ال ينفقون فيها �إال القليل".
و�أو� �ض��ح �أن "تنفيذ ال �ق��رار ت��أخ��ر قلي ًال
ب�سبب اع�ترا� �ض��ات �أوروب� �ي ��ة ،ت��رى �أن
الر�سم يجب �أن ي�شمل اجلميع يف �أرا�ضي
االحتاد الأوروبي".

مبوجب القانون اجلديد �سيفتح املجال
ل�ل���س�ل�ط��ات امل �ح �ل �ي��ة يف ال �ب �ن��دق �ي��ة ب� ��أن
ت�أخذ ر�سوم ًا مالية من ال��زوار الراغبني
ب��دخ��ول �ه��ا ،ك �م��ا ه ��و احل� ��ال يف اجل ��زر
الإيولية والمبيدوزا يف �صقلية .ويفر�ض
هذا الر�سم على كل ال��زوار� ،سواء �أرادوا
املبيت يف املدينة �أم ال.

وي�ستهدف الر�سم ب�شكل �أ�سا�سي الزوار
الذين ال مي�ضون يف املدينة �أكرث من يوم
واحد ،وال يدفعون �أي نوع من الر�سوم،
ومنهم ال�سياح على منت ال�سفن ال�سياحية
ال�ت��ي تر�سو نحو  600منها �سنوي ًا يف
البندقية .بحيث ت�ضاف الر�سوم �إىل تذاكر
احلافالت والطائرات والقطارات وال�سفن.

