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ا�ستعادة �أرا�ضي
حكومية
مبنطقة ع�سري

داخل
العدد

ا�ستقبل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه الله  -يف الديوان
امللكي بق�صر اليمامة يف الريا�ض �أم�����س كبار
امل�س�ؤولني يف اجلهات الرقابية ومكافحة الف�ساد.
ويف بداية اال�ستقبال ت�شرف احل�ضور بال�سالم
على خادم احلرمني ال�شريفني � -أيده الله .-
ع��ق��ب ذل���ك ا���س��ت��م��ع اجل��م��ي��ع �إىل ت��وج��ي��ه��ات خ��ادم
احل��رم�ين ال�شريفني ،منوه ًا � -أي���ده الله  -ب�أهمية
جهودهم الرقابية ومكافحة الف�ساد.

التفا�صيل �ص3

�شراكة بحثية
لتطوير �إنتاج
التمور

بوابة امل�ستقبل..
�أ�ساليب تربوية
حديثة

اململكة حتقق قفزة عاملية
يف م�ؤ�شر �إنفاذ العقود

اكت�شاف ي�ضع
حائل يف مقدمة
احل�ضارات

ولي العهد يدشن ميناء الملك عبد اهلل
ويشهد توقيع  4اتفاقيات

رابغ-وا�س -البالد

د�شن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع  -حفظه الله -
م�ساء �أم�س ،ميناء امللك عبدالله ،وذلك خالل
زيارته ملدينة امللك عبدالله االقت�صادية.
وثمن معايل وزير النقل املهند�س نبيل حممد
العامودي ،يف كلمته خالل احلفل زيارة �سمو
ويل العهد ورعايته الكرمية لالفتتاح الر�سمي
مليناء امل��ل��ك عبدالله ك����أول ميناء يف اململكة
وامل��ن��ط��ق��ة ي��ط��وره وي���دي���ره وي�شغله ال��ق��ط��اع

أمير الكويت يؤكد اعتزازه بالعالقات التاريخية مع المملكة

الكويت -وا�س

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح �أمري دولة الكويت بق�صر بيان �أم�س� ,صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز نائب
رئي�س جمل�س الأمناء مل�ؤ�س�سة امللك فهد اخلريية ورئي�س
اللجنة العليا للمعر�ض و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
�سعود بن فهد بن عبدالعزيز  ,و�أ�صحاب ال�سمو امللكي
الأم���راء وال��وف��د امل��راف��ق  ،وذل��ك مبنا�سبة حفل افتتاح
معر�ض وفعاليات "الفهد ..روح القيادة" املقام بدولة
الكويت .و�أعرب �سمو �أمري دولة الكويت عن بالغ تقديره
واعتزازه بالعالقات االخوية التاريخية الرا�سخة التي

جتمع دول��ة الكويت باململكة العربية ال�سعودية قيادة
وحكومة و�شعب  ،م�ستذكرا �سموه م�آثر ومواقف �أخيه
امللك فهد بن عبدالعزيز  -رحمه الله  -والتي جت�سدت
يف �أ�صعب املحن التي مرت على دولة الكويت.
ه��ذا وق��د �أق���ام �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح االحمد
اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت بدار �سلوى  ،بح�ضور
�سمو ويل عهده ال�شيخ ن��واف الأحمد اجلابر ال�صباح
م���أدب��ة غ��داء على �شرف �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
حممد بن فهد بن عبدالعزيز ,و�صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير �سعود بن فهد بن عبدالعزيز ,و�أ�صحاب ال�سمو
امللكي الأمراء والوفد املرافق.
التفا�صيل �ص3

البنك الدولي :السعودية ستقود الشرق األوسط لنهضة كبرى
دبي ــ وكاالت

�شدد نائب رئي�س �ش�ؤون منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا يف البنك ال��دويل ،فريد بلحاج،
على �أن اململكة �ستقود منطقة ال�شرق الأو���س��ط
ل��ت��ط��ور اق��ت�����ص��ادي ك��ب�ير خ�ل�ال الأع�����وام القليلة
القادمة� ،سيما بعد ت�سلمها رئا�سة قمة الع�شرين.
وطالب بلحاج خ�لال جل�سة "�صناديق التنمية..
ت��وج��ه��ات ا���س��ت��ث��م��اري��ة جديدة" ال��ت��ي ان��ع��ق��دت،
�ضمن فعاليات القمة العاملية للحكومات يف دبي،
ب�ضرورة ابتكار �أ�ساليب جديدة لت�سويق اقت�صاد
منطقة ال�شرق الأو���س��ط ح��ول ال��ع��امل والتعريف
مبزاياه دوليا.
واملنتظر ان ترت�أ�س اململكة قمة جمموعة الع�شرين

هذا العام ،وفقا للآلية التي اعتمدتها املجموعة عام
 2011يف باري�س ،وتن�ص على �أن تكون الرئا�سة
بالتناوب بني  5جمموعات �إقليمية داخل التجمع.
وقال بلحاج �إنه بحلول عام � 2050ست�ضم منطقة
ال�شرق الأو�سط  300مليون �شخ�ص من املعنيني
م��ب��ا���ش��رة ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��رق��م��ي��ة ،و�أ����ش���ار �إىل �أن
التكنولوجيا اجل��دي��دة تخدم االقت�صاد وت�ضمن
تراكم الرثوة وحتفز ال�شباب على الإنتاج.
ي�شار �إىل �أن فعاليات الدورة ال�سابعة للقمة العاملية
للحكومات يف دب��ي ،انطلقت ام�س الأول برعاية
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س دولة
الإمارات رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.

التفا�صيل �ص7

اخلا�ص.
و�أل��ق��ى رئي�س جمل�س �إدارة �شركة تطوير
املوانئ  -ال�شركة املالكة واملطورة مليناء امللك
عبدالله � -صالح بن الدن ،كلمة رح��ب فيها
ب�سمو ويل العهد وت�شريفه الفتتاح امليناء.
وق��ال بن الدن" :لقد مر ميناء امللك عبد الله
مبراحل رئي�سية مهمة خالل تطويره� ،أهمها
حمطتان �شكلتا حلظات تاريخية يف م�سرية
امليناء ،وهو اليوم الذي �شهد نقلة نوعية كربى
على م�ستوى الوطن.
ب���دوره� ،أل��ق��ى جانولويجي �أب��ون��ت��ي م�ؤ�س�س

ورئي�س جمل�س �إدارة " MSCوهي ثاين
�أك�بر خ��ط مالحي يف ال��ع��امل ،وتعترب ميناء
امللك عبدالله �إح��دى �أه��م حمطاتها الرئي�سية
يف العامل" كلمة رحب فيها ب�سموه .
و�أع��ق��ب �إل��ق��اء ال��ك��ل��م��ات ع��ر���ض فيلم ق�صري
عن امليناء ومرا�سم الإع�لان عن االتفاقيات،
ب��ع��د ذل����ك د���ش��ن ���س��م��و ويل ال��ع��ه��د امل��ي��ن��اء.
وت�ضمنت الفعالية مرا�سم الإع�لان عن عدد
من االتفاقيات التي وقعها امليناء مع جهات
عديدة.
التفا�صيل �ص2

العال تتوثب للتربع على قائمة الوجهة األفضل

الريا�ض  -وا�س  -البالد

ت�ضم حمافظة العال معامل تاريخية موغلة يف القدم مثل مدائن �صالح
التي تعود �إىل � 300سنة قبل امليالد وو�صفها امل�ؤرخون ب�أنها مر�آة
ح�ضارات العامل القدمي التي ظلت �أ�سرارها م�ستع�صية على الكثري من
الباحثني حتى وقتنا احلا�ضر.ويف ظل رعاية خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سمو ويل عهده الأمني،حفظهما
الله  ،جرى ت�أ�سي�س هيئة م�ستقلة للمحافظة مب�سمى (الهيئة امللكية
ملحافظة العال) وبالأم�س ،رعى �سمو ويل العهد ،رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة حفل تد�شني "ر�ؤية العال" ل�ل�إع�لان ع��ن خطتها الرامية �إىل
تطويرها لترتبع على قائمة الرتاث العاملي.
التفا�صيل �ص5

تنفيذ القتل حدا في قاتلة ابنة زوجها
الدمام -وا�س

�أ�صدرت وزارة الداخلية �أم�س ،بيان ًا
ب�ش�أن تنفيذ حكم القتل حد ًا يف عيدة
بنت �شامان بن بنيه الر�شيدي ـ �سعودية
اجلن�سية ـ التي �أق��دم��ت على قتل ابنة
زوج���ه���ا رمي ب��ن��ت ف����رج ب���ن ع��ب��دال��ل��ه
الر�شيدي ـ �سعودية اجلن�سية ـ البالغة
من العمر �ست �سنوات ،وذلك بنحرها
ب�سكني بعد �إخ��راج��ه��ا م��ن مدر�ستها
م�ستغلة معرفتها لها واطمئنانها �إليها.
وبف�ضل من الله متكنت �سلطات الأمن
م���ن ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى اجل��ان��ي��ة امل���ذك���ورة

و�أ�سفر التحقيق معها بتوجيه االتهام
�إليها بارتكاب جرميتها وب�إحالتها �إىل
املحكمة اجلزائية� ،صدر بحقها �صك
يق�ضي ب��ث��ب��وت م��ا ن�سب �إل��ي��ه��ا ،و�أن
ما قامت به من قتل املجني عليها يعد
�صورة من �صور الغيلة ،واحلكم عليها
بالقتل حدا لقتلها املجني عليها غيلة،
و�أي����د احل��ك��م م��ن حمكمة اال�ستئناف
ومن املحكمة العليا ،و�صدر �أمر ملكي
يق�ضي ب�إنفاذ ما تقرر �شر ًعا و�أيد من
مرجعه بحق اجلانية املذكورة.

التفا�صيل �ص4

فصل الخدمات عن  106عقارات لتطوير حي النكاسة

مكة املكرمة -البالد

تنفذ هيئة تطوير منطقة مكة املكرمة و�أمانة
العا�صمة املقد�سة اليوم املرحلة الثانية
ل��ت��ط��وي��ر ح��ي ال��ن��ك��ا���س��ة ال��ت��ي ت�ستهدف
ف�صل اخلدمات عن  106عقارات متهيد ًا
ل��ل��ت��ط��وي��ر ,بتوجيه م��ن ���ص��اح��ب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر خ��ال��د الفي�صل م�ست�شار
خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني �أم�ي�ر منطقة
م��ك��ة امل��ك��رم��ة ،وم��ت��اب��ع��ة ن��ائ��ب��ه �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير بدر بن �سلطان بن
عبدالعزيز.
وي�أتي انطالق املرحلة الثانية بعد االنتهاء
م���ن �إزال�������ة  102ع���ق���ار مت��ث��ل امل��رح��ل��ة

الأوىل للم�شروع التي بد�أت منذ �شهر ،
وبح�سب هيئة تطوير املنطقة ف�إن �أعمال
التطوير ت�سري وفق اخلطة الزمنية املعدة
لذلك و�صو ًال لإع��ادة ت�أهيل طبوغرافية
املنطقة ،وتوفري جميع اخلدمات املتكاملة
التي تخدم �ضيوف الرحمن وقا�صدي
مكة املكرمة .وم ّ��ر تطوير حي النكا�سة
والأح��ي��اء الع�شوائية الأخ���رى مبراحل
تخللتها درا���س��ات وور����ش عمل �أخ��ذت
يف االع��ت��ب��ار ع���دد ًا م��ن الأم���ور ج��اء يف
مقدمتها م���راع���اة ���س��ك��ان ت��ل��ك الأح��ي��اء
والطبيعة اجلغرافية للمكان اىل جانب
النواحي اخلدمية .
التفا�صيل �ص4

احلوثي يعبث بقوت اليمنيني  ..والأمم املتحدة تعرب عن قلقها
وتي�سري الو�صول �إىل املطاحن خالل الأيام املقبلة.
ويرف�ض احلوثيون ،االلتزام باتفاق ال�سويد ،الذي جرى
التو�صل �إليه يف دي�سمرب املا�ضي ،برعاية الأمم املتحدة
يف مدينة ا�ستوكهومل.
وفى �سياق منف�صل اك��دت وزي��رة ال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل اليمنية ال��دك��ت��ورة �إبتهاج الكمال� ،إن ملي�شيا
احل���وث���ي �أوق���ف���ت م��ن��ح وجت���دي���د ت��راخ��ي�����ص ال��ن��ق��اب��ات
واملنظمات يف العا�صمة �صنعاء الواقعة حتت �سيطرتها.
وا�ستنكرت الوزيرة اليمنية منع ملي�شيا االنقالب ت�سجيل
�أو جت��دي��د الرتاخي�ص للنقابات وم�ؤ�س�سات املجتمع
امل��دين وامل�صالح التجارية ،وفق ًا لوكالة الأنباء اليمنية
الر�سمية �سب�أ.وو�صفت الكمال هذا الإجراء ب�أنه ت�صرف
غري �شرعي ويقيد عمل احلريات النقابية ،م�شرية �إىل
�أن الد�ستور والقوانني الوطنية تكفل جلميع امل�ؤ�س�سات
ت�شكيل النقابات ،و�أن الإجراءات التي اتخذتها امللي�شيا
االنقالبية يف �صنعاء خمالفة جلميع القوانني.
يف غ�ضون ذلك حقق اجلي�ش اليمني ،تقدما جديدا يف
معقل ملي�شيا احلوثي املدعومة من نظام طهران مبحافظة
�صعدة ،فيما دك تعزيزات حوثية �شرق �صنعاء .وذكر
م��وق��ع وزارة ال��دف��اع اليمنية ،يف ب��ي��ان �صحفي� ،أن
قوات اجلي�ش الوطني حررت مرتفعات جبال"ردمان"،
وطهرت عددا من مواقع امللي�شيا املحيطة بها يف جبهة
مديرية باقم �شمال �صعدة.
التفا�صيل �ص8

احلديدة ــ وكاالت

�أعربت الأمم املتحدة عن قلقها �إزاء عدم �إمكانية الو�صول �إىل
مطاحن احل��دي��دة ،املحا�صرة من ط��رف ميلي�شيات احلوثي
الإيرانية.
وق���ال م��ب��ع��وث الأمم امل��ت��ح��دة اخل��ا���ص ل���دى ال��ي��م��ن ،م��ارت��ن
غريفيث� ،إن احلاجة امللحة للو�صول �إىل خم��ازن احلبوب
املحا�صرة على خ��ط اجلبهة يف مدينة احل��دي��دة ال�ساحلية
تتزايد.و�أ�ضاف �أن خمازن احلبوب التابعة لربنامج الأغذية
العاملي يف املطاحن املطلة على البحر الأحمر ال ميكن الو�صول
�إليها منذ �أك�ثر من خم�سة �أ�شهر ،م�شريا �إىل �أنها معر�ضة
"خلطر التعفن".
وبح�سب الأمم املتحدة تتوفر حالي ًا باملطاحن من قمح وحبوب
ما يكفي لإطعام  3.7مليون �شخ�ص ملدة �شهر.
و�سبق لوكيل الأمني العام للأمم املتحدة لل�ش�ؤون الإن�سانية،
مارك لوكوك� ،أن حذر من مغبة عدم التمكن من و�صول الأمم
املتحدة �إىل خمازن احلبوب يف احلديدة ،وما ميثله ذلك من
تهديد لنحو نحو  10ماليني ميني "على �شفا املجاعة".وحمل
مارك لوكول يف بيان امللي�شيات احلوثية امل�س�ؤولية الأكرب
عن هذا الو�ضع الكارثي.و�أكد البيان �أن ميلي�شيات احلوثي
ترف�ض حتى الآن ال�سماح ل�ل�أمم املتحدة بعبور اخلطوط
الأمامية �إىل املناطق التي ت�سيطر عليها احلكومة ال�شرعية
للو�صول �إىل املطاحن.
وحث لوكوك امللي�شيات االنقالبية ،على التو�صل �إىل اتفاق

املال القطري  ..من دعم الإرهاب �إىل الإ�ضرار باجلامعة العربية

جدة ــ البالد

مل ي�ترك ن��ظ��ام احل��م��دي��ن احل��اك��م يف قطر ب��اب�� ًا يو�صله لزعزعة
ا�ستقرار املنظومة العربية �إال وطرقه ،بعد �أن جنح يف بث �سمومه
وا�ستطاع ن�شر الفو�ضى يف عدد من دول املنطقة العربية ،حيث
ت�سعى �إمارة قطر الداعمة الأوحد للإرهاب يف املنطقة ،هذه املرة
للنيل من اجلامعة العربية ،وبكيفية ت�ضرب بكل التقاليد والأعراف
العربية عر�ض احل��ائ��ط ،مت��ام�� ًا مثلما فعلت يف جمل�س التعاون
اخلليجي ال��ذي ظل ل�سنوات يكفكف ت�صرفات قطر ال�صبيانية
ب�صمت و���س��ري��ة ب��ع��ي��د ًا ع��ن الأ����ض���واء ِح��ف��ظ�� ًا ل��ل��ع�لاق��ات الأخ��وي��ة

والروابط اجلامعة بني دول جمل�س التعاون� ،إال �أن ات�ساع متادي
قطر يف الت�آمر على �أنظمة �أ�شقائها حال دون ذلك فجاءت املقاطعة
العربية للدوحة قبل نحو عام ون�صف العام من االن .
وعلى الرغم من �أن ال�سيا�سة املتهورة مل جتلب لقطر �إال املتاعب،
ت���أب��ى ال��دوح��ة �إال موا�صلة ال�سري يف ذات الطريق ،فقد ك�شفت
م�صادر مطلعة ع��ن تلويح قطر ال�سابق وامتناعها احل��ايل عن
دفع م�ساهمتها يف امليزانية املالية العامة جلامعة ال��دول العربية
رغ��م �ض�آلتها ،اذ مل تتجاوز م�ساهمة قطر ال���ـ( )%3من جمموعة
ميزانية اجلامعة العربية ،يف وق��ت انفقت فيه ال��دوح��ة نحو 64

مليار دوالر لزعزعة ا�ستقرار املنطقة والعبث مبقدرات �شعوبها،
وعقد �صفقات م�شبوهة ا�ستغلت فيها منا�صب حكومية بغية �شراء
الذمم والوالءات ،وتبيي�ض �سمعتها ويعك�س االجراء القطري جتاه
اجلامعة العربية طبيعة النظام ال�سيا�سي احلاكم يف قطر ورهانه
الدائم على التحالفات مع ايران وتركيا ،وتنفيذ اجندتهم التي ال
متت ب�أية �صلة �إىل م�صالح دول اخلليج ،كما ال تتفق مع م�صلحة
املحيط العربي برمته .ويف املقابل تعاملت �إيران وتركيا مع �أزمة
قطر برباغماتية �شديدة حيث �أن معظم املعامالت التي برزت على
اثر قرار املقاطعة كانت مبنطق الغنيمة ال مبنطق التحالف.

الأهلي والن�صر يف
قمة نارية والهالل
يواجه القاد�سية
�ص 14

2

املوافق /12فرباير2019/م ال�سنة  88العدد 22543

الثالثاء /7جمادى الآخرة1440/هـ

حمليات

�شهد توقيع  4اتفاقيات بني امليناء وعدد من ال�شركات

ويل العهد يد�شن ميناء امللك عبد اهلل يف رابغ

رابغ-وا�س -البالد

د�شن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزي��ر الدفاع  -حفظه الله  -م�ساء
�أم ����س ،م�ي�ن��اء امل�ل��ك ع�ب��دال�ل��ه ،وذل��ك
خ�ل�ال زي��ارت��ه مل��دي�ن��ة امل �ل��ك عبدالله
االقت�صادية.
وثمن معايل وزي��ر النقل املهند�س
نبيل حم�م��د ال �ع��ام��ودي ،يف كلمته
خالل احلفل زيارة �سمو ويل العهد
ورعايته الكرمية لالفتتاح الر�سمي
مليناء امللك عبدالله ك ��أول ميناء يف
امل�م�ل�ك��ة وامل �ن �ط �ق��ة ي��ط��وره وي��دي��ره
وي�شغله القطاع اخلا�ص.
وق��ال ال�ع��ام��ودي يف كلمته�" :إنني
يف هذا املقام ال ي�سعني �إال �أن �أ�ؤكد
على �أن هذا امل�شروع الوطني املهم
وما ن�شهده اليوم من �إجن��ازات على
�أر� ��ض ال��واق��ع ح�ت��ى ال �ي��وم مل يكن
ل�ي�رى ال �ن��ور ل��وال ف�ضل ال�ل��ه ث��م ما
�أولته حكومة �سيدي خادم احلرمني
ال�شريفني من دعم ورعاية وحر�ص
على ك��ل م��ا م��ن �ش�أنه ال��دف��ع بعجلة
التنمية لهذا الوطن الغايل".
و�أل�ق��ى رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
ت�ط��وي��ر امل��وان��ئ  -ال���ش��رك��ة امل��ال�ك��ة
واملطورة مليناء امللك عبدالله � -صالح
بن الدن ،كلمة رحب فيها ب�سمو ويل
العهد وت�شريفه الفتتاح ميناء امللك
ع�ب��دال�ل��ه .وق ��ال ب��ن الدن" :لقد مر
ميناء امللك عبد الله مبراحل رئي�سية
مهمة خالل تطويره� ،أهمها حمطتان
�شكلتا حلظات تاريخية يف م�سرية
امليناء ،وه��و اليوم ال��ذي �شهد نقلة
نوعية ك�برى على م�ستوى الوطن،
حينما �أق��ر جمل�س ال ��وزراء املوقر،
ب��رئ��ا� �س��ة � �س �ي��دي خ � ��ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
 حفظه الله  -ر�ؤية اململكة .2030�أما املحطة الثانية ،فها نحن ن�شهدها
ت�شرفون
جميع ًا يف هذا اليوم الذي ّ
فيه� ،سموكم الكرمي ،امليناء بافتتاحه
ر�سمي ًا ،و�إننا نتطلع �إىل �أن ي�صبح
ميناء امللك عبدالله من�ص ًة لوج�ستية
رئ �ي �� �س �ي��ة وحم ��رك� � ًا �أ� �س��ا� �س �ي � ًا من
حمركات قطاع اخلدمات اللوج�ستية
يف اململكة ،باال�ستفادة م��ن موقعه
اجل �غ��رايف على �أه��م ط��رق التجارة
ال �ع��امل �ي��ة ،ل�ي���س�ه��م يف ا��س�ت�ق�ط��اب

اال�ستثمارات بكافة �أنواعها وزيادة
ح�صة اململكة من التجارة العاملية".
ويف خ �ت��ام ك�ل�م�ت��ه ،وج ��ه ب��ن الدن
ال���ش�ك��ر ل �ك��اف��ة � �ش��رك��اء امل �ي �ن��اء من
�شركات ال�شحن العاملية وامل�شغلني
ال �ع��امل �ي�ي�ن ،وك ��ذل ��ك ك��اف��ة اجل �ه��ات
احلكومية العاملة بامليناء ،م�شيد ًا
ب��ال��دور امل �ه��م ال� ��ذي ت �ق��وم ب��ه هيئة
املدن االقت�صادية  -اجلهة احلكومية
امل�شرفة على ميناء امللك عبدالله -
وجهودها ال�ب��ارزة يف متكني ودعم
ك��اف��ة الأع� �م ��ال ال �ت �ط��وي��ري��ة مب�ي�ن��اء
امل �ل��ك ع �ب��د ال �ل��ه ل�ت�ح�ق�ي��ق الأه � ��داف
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ل �ل �م �ي �ن��اء وت �ع��زي��ز
دوره يف تلبية احتياجات ال�سوق
ال�سعودي املتنامي وامل�ساهمة يف
دفع عجلة االقت�صاد الوطني.
ب ��دوره� ،أل�ق��ى جانولويجي �أبونتي
م ��ؤ� �س ����س ورئ �ي ����س جم�ل����س �إدارة
" MSCوهي ث ��اين �أك�ب�ر خط
م�لاح��ي يف ال �ع��امل ،وت�ع�ت�بر ميناء
امل�ل��ك عبدالله �إح ��دى �أه��م حمطاتها
ال��رئ�ي���س�ي��ة يف العامل" ك�ل�م� ًة �أم ��ام
احل�ضور �أ�شار فيها �إىل اخلدمات
امل�ت�م�ي��زة ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا م�ي�ن��اء امللك
عبدالله ل�شركات ال�شحن العاملية،
وقال":ي�سعدين ك �ث�ي�ر ًا �أن تلعب
 MSCدور ًا حيوي ًا يف تطور هذا
امل�شروع املهم وبالتايل �أن ت�سهم يف

املنطقة تعطينا فر�صة متميزة يف
مم��ار� �س��ة �أع �م��ال �ن��ا يف جم���ال نقل
احلاويات و�أن�شطة حمطات املوانئ،
مب ��ا ي �� �ض �م��ن ت� �ق ��دمي خ ��دم ��ات على
م�ستوى ٍ
عال لعمالئنا مبا ي�سهم يف
منو وتطور عملياتنا".
و�أع �ق��ب �إل �ق��اء الكلمات ع��ر���ض فيلم
ق�صري عن امليناء ومرا�سم الإع�لان
عن االتفاقيات ،بعد ذلك د�شن �سمو
ويل العهد امليناء.
وت�ضمنت الفعالية مرا�سم الإع�لان
عن ع��دد من االتفاقيات التي وقعها
امل�ي�ن��اء م��ع ج�ه��ات ع��دي��دة ،ح�ي��ث مت
توقيع مذكرة تفاهم بني ميناء امللك
عبدالله وال�سعودية لل�شحن اجلوي
بهدف �إن�شاء ج�سر بري -جوي ،وهي
اتفاقية �ست�سهم لأول مرة يف اململكة
بالربط ما بني قطاع املوانئ وقطاع
امل�ط��ارات بحجم جت��ارة بينية يتوقع
�أن ت�صل قيمتها �إىل  10مليار ريال
بحلول ع��ام  ،2030مم��ا �سينعك�س
�إي �ج��اب � ًا ع�ل��ى ال�ع��دي��د م��ن القطاعات
و�أهمها التجارة الإلكرتونية ،وهذا
بدوره �سيعزز مكانة اململكة كمن�صة
لوج�ستية باملنطقة.
ومت ك��ذل��ك ت��وق �ي��ع م ��ذك ��رة ت�ف��اه��م
ب�ي�ن امل �ي �ن��اء وب�ت��رو راب� ��غ الع �ت �م��اد
الأول ك� �م� �ن� ��� �ص ��ة ل��وج �ي �� �س �ت �ي��ة
رئ �ي �� �س �ي��ة ل� ��� �ص ��ادرات ب �ت�رو راب ��غ
البرتوكيمياوية ،ويتوقع �أن ت�سهم
ه��ذه االتفاقية يف �أن ي�ك��ون امليناء
من�صة ت�صدير البرتوكيمياويات
على البحر الأحمر مبا فيها عمليات
ال �ق �ي �م��ة امل �� �ض��اف��ة ال� �ت ��ي � �س �ت ��ؤدي
�إىل زي � ��ادة ت�ن��اف���س�ي��ة ال �� �ص��ادرات
ال�سعودية.
ويف م��ذك��رة ت�ف��اه��م �أخ� ��رى وقعها
ميناء امللك عبدالله مع �شركة حمطات
احل��اوي��ات الوطنية� ،سيتم تو�سعة
حمطة احلاويات بامليناء ،مما يرفع
طاقته اال�ستيعابية �إىل �سبعة مليون
حاوية قيا�سية جتعل منه �أكرب ميناء
للحاويات على البحر الأحمر.
ومت كذلك منح �إ�شعار البدء ب�أعمال
حفر احل��و���ض ال�شمايل ب�ين امليناء
و�شركة هوتا للأعمال البحرية ،وهي
اتفاقية �ست�ضيف ق��درة ا�ستيعابية
مقدارها  10ماليني حاوية قيا�سية
حتقيق �أهداف ر�ؤية اململكة  ،2030ب �ف��اع �ل �ي��ة يف ال �ن �م��و االق �ت �� �ص��ادي مبقومات تتيح لها �أن ت�صبح من�صة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل  15م�ل�ي��ون ط��ن من
ومن امل�ؤكد �أن املوقع اال�سرتاتيجي والتنمية االجتماعية للمملكة وملنطقة لوجي�ستية �أ�سا�سية للتجارة العاملية ،الب�ضائع ال�سائبة.
مليناء امللك عبدالله �سيتيح له الإ�سهام اخل�ل�ي��ج ب�شكل ع ��ام ،وال �ت��ي تتمتع ون�ح��ن يف  MSCنعترب �أن هذه

اململكة تتقدم  24مرتبة يف م�ؤ�شر �إنفاذ العقود

الريا�ض -البالد

�أ�سهمت جمموعة من اخل�ط��وات التي اتخذتها وزارة
العدل خالل العامني املا�ضيني يف تقدم مرتبة اململكة
يف م�ؤ�شر �إنفاذ العقود  24مرتبة.و�شهد م�ؤ�شر �إنفاذ
العقود التح�سن الأك�بر يف ترتيب اململكة مرتفع ًا من
املرتبة � 83إىل املرتبة  59ع��امل�ي� ًا ،ح�سب م��ا ج��اء يف
تقرير �سهولة ممار�سة الأع�م��ال 2019م ال�صادر عن
جمموعة البنك الدويل.ومن �أهم اخلطوات التي �أ�سهمت
يف رفع ت�صنيف اململكة يف امل�ؤ�شرات الدولية وعلى
الأخ�ص م�ؤ�شر �إنفاذ العقود ،ن�شر الأحكام التجارية
للعموم ،حيث ن�شر �إىل الآن �أك�ثر م��ن  6260حكم ًا

جتاري ًا من خالل البوابة الإلكرتونية لوزارة العدل.كما
�أ�سهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل
واملجل�س الأع�ل��ى للق�ضاء يف �سرعة �إ��ص��دار الأحكام
التجارية واحلفاظ على جودتها ،ومن تلك القرارات ما
�أقره معايل وزير العدل رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء
ال�شيخ ال��دك�ت��ور ول�ي��د ب��ن حممد ال�صمعاين ب�إ�ضافة
عدد من امل��واد على الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات
ال�شرعية ،ومن ذلك حتديد موعد نظر للق�ضايا التجارية
مبا ال يتجاوز  20يوم ًا من تاريخ قيد الدعوى� ،إ�ضافة
�إىل حتديد عدد الت�أجيالت يف الدعوى التجارية مبا ال
يتجاوز ثالثة ت�أجيالت.وبينت ال��وزارة� ،أنه مت تطوير

ع ��دد م��ن الإج � � ��راءات واخل ��دم ��ات الإل �ك�ترون �ي��ة ال�ت��ي
�أ�سهمت يف تقلي�ص �أم��د التقا�ضي ،حيث �أن الدعوى
التجارية تقدم �إلكرتوني ًا عرب البوابة الإلكرتونية دون
احلاجة ملراجعة املحكمة ،حيث يجري التحقق من �صحة
البيانات من قبل موظفي املحكمة وت�سجيلها خالل يوم
بحد �أق�صى ،ويبلغ املدعى عليه بالدعوى �إلكرتوني ًا من
خ�لال رق��م جواله امل�سجل يف نظام "�أب�شر"؛ تفعي ًال
للتبليغ للأمر امللكي الكرمي القا�ضي باعتماد التبليغ
بالو�سائل الإلكرتونية.
ومكنت ال��وزارة امل�ستفيدين من تقدمي مذكرة الدفاع
الأوىل �إلكرتوني ًا يف املوعد املحدد ،و�أتاحت تقدمي طلب

اال�ستئناف �إلكرتوني ًا للمعرت�ض على الأحكام ال�صادرة
من املحاكم التجارية عرب البوابة الإلكرتونية للوزارة.
ك �م��ا ج ��رى ت�ف�ع�ي��ل ع ��دد م��ن اخل ��دم ��ات الإل �ك�ترون �ي��ة
للم�ستفيدين ،التي ميكن م��ن خاللها متابعة الق�ضية
وتلقي الإ�شعارات املت�صلة بها.و�أ�شارت ال��وزارة �إىل
�أنها انتهت من بناء عدد من امل�ؤ�شرات للق�ضاء التجاري،
و�أتاحت بيانات امل�ؤ�شرات للعموم ،مبا ي�سهم يف متابعة
الأداء والتطوير.
وعملت ال��وزارة على دع��م املحاكم وال��دوائ��ر التجارية
ب��ال�ك��وادر الب�شرية ال�لازم��ة ،حيث افتتحت ال��دوائ��ر
التجارية يف جميع مناطق اململكة.وبا�شرت حماكم

اال�ستئناف يف اململكة مطلع العام الهجري  1439هـ،
اخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها يف نظام املرافعات
ال�شرعية بنظر االع�ترا��ض��ات ال�صادرة على الأحكام
والقرارات ال�صادرة يف الق�ضايا التجارية.
و�أ ّك��دت ال��وزارة �أن هذه املنجزات ت�أتي نتيجة الدعم
امل�ستمر م��ن خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني و�سمو ويل
عهده الأم�ي�ن لتطوير مرفق الق�ضاء ،وم��ا يحظى به
الق�ضاء ال�ت�ج��اري خ�صو�ص ًا م��ن دع��م يف اجل��وان��ب
ك��اف��ة ،م�شرية على �أن ال ��وزارة م�ستمرة يف �أع�م��ال
التطوير وال�ت�ح��دي��ث للق�ضاء ال�ت�ج��اري وف��ق �أف�ضل
املمار�سات يف هذا املجال.
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حمليات
كلمة

خادم احلرمني ي�ستقبل م�س�ؤويل الرقابة ومكافحة الف�ساد
الريا�ض-وا�س

ا�ستقبل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه الله  -يف
ال��دي��وان امللكي بق�صر اليمامة يف الريا�ض
�أم����س كبار امل�س�ؤولني يف اجل�ه��ات الرقابية
ومكافحة الف�ساد.
ويف ب��داي��ة اال� �س �ت �ق �ب��ال ت �� �ش��رف احل���ض��ور
بال�سالم على خادم احلرمني ال�شريفني � -أيده
الله .-
عقب ذلك ا�ستمع اجلميع �إىل توجيهات خادم
احل��رم�ين ال���ش��ري�ف�ين ،م�ن��وه� ًا � -أي ��ده ال�ل��ه -
ب�أهمية جهودهم الرقابية ومكافحة الف�ساد.
ح���ض��ر اال� �س �ت �ق �ب��ال ،م �ع��ايل رئ �ي ����س الهيئة
الوطنية ملكافحة الف�ساد الدكتور خالد بن عبد
املح�سن املحي�سن ،ومعايل رئي�س هيئة الرقابة
والتحقيق الدكتور عبد الرحمن بن �إبراهيم
احل�صني ،ومعايل رئي�س ديوان املراقبة العامة
الدكتور ح�سام بن عبد املح�سن العنقري.

�أمري الكويت ي�ؤكد اعتزازه بالعالقات التاريخية مع اململكة

يج�سد تد�شني �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع مليناء امللك
عبدالله اهتمام القيادة احلكيمة بامل�شروعات
العمالقة وجعل امليناء لبنة �أ�سا�سية يف التحول
االق�ت���ص��ادي ال��ذي ت�شهده اململكة وف��ق ر�ؤي��ة
.2030
ً
ً
ويعد امليناء �أمنوذجا رائ��دا للم�شاريع الوطنية
العمالقة حيث ك�سرت حركة ال�سفن فيه حاجز
الأربعة ماليني حاوية قيا�سية �سنوي ًا كما ي�ستند
تطويره �إىل ر�ؤي��ة طموحة تبينت احل��اج��ة �إىل
ميناء على م�ستوى عاملي ق��ادر على ا�ستقبال
ال�سفن الع�صرية العمالقة وا�ستيعاب العدد
املتزايد من ال�سلع والب�ضائع امل�ستوردة.
ويوفر امليناء االحتياجات املت�صاعدة ل�سكان
اململكة يف ظل منوهم املت�سارع وارتفاع ن�سبة
ال�شباب بينهم ويف ذات الوقت ا�ستيعاب تزايد
� �ص��ادرات امل�م�ل�ك��ة �إىل الأ� �س ��واق ال�ع��امل�ي��ة ،ما
يعزز مكانتها االقت�صادية دول�ي� ًا ويفتح �آفاق ًا
وا�سعة لتوفري فر�ص العمل لل�شباب والفر�ص
اال�ستثمارية ل��رواد الأع �م��ال لإق��ام��ة امل�شاريع
الإنتاجية والت�صدير .
وي�شكل امل�ي�ن��اء ع�ن���ص��ر ًا �أ��س��ا��س�ي� ًا يف �شبكة
املوا�صالت املتكاملة التي تتيح توزيع ال�سلع �إىل
�سوق يبلغ حجمه �أكرث من  400مليون م�ستهلك
يف خمتلف �أن�ح��اء ال�شرق الأو� �س��ط ،م��ا يخلق
التكامل بني اقت�صاد اململكة واالقت�صاد الإقليمي
والعاملي حيث ميتاز مبوقع ا�سرتاتيجي على �أحد
�أهم امل�سارات احليوية للتجارة البحرية العاملية
وعلى مقربة من الوادي ال�صناعي يف مدينة امللك
عبدالله االقت�صادية ومنطقة �إعادة الت�صدير مما
�أهله لي�صبح ثاين �أكرب ميناء حاويات �سعودي
كما احتل مرتبة متقدمة بني موانئ العامل بنهاية
العام 2017م ،يف �إ�شارة �إىل كونه بات مو�ضع
جذب حلركة التجارة الإقليمية والعاملية.

الع�ساف ومونكادا يوقعان اتفاقية
بني اململكة ونيكاراغوا
الريا�ض -وا�س

الكويت -وا�س

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح
الأح �م��د اجل��اب��ر ال���ص�ب��اح �أم�ي�ر دول��ة
ال�ك��وي��ت بق�صر ب�ي��ان �أم ����س� ,صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن فهد بن
عبدالعزيز نائب رئي�س جمل�س الأمناء
مل�ؤ�س�سة امل�ل��ك فهد اخل�يري��ة ورئي�س
ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�م�ع��ر���ض و��ص��اح��ب

ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن فهد بن
عبدالعزيز  ,و�أ�صحاب ال�سمو امللكي
الأمراء والوفد املرافق  ،وذلك مبنا�سبة
حفل افتتاح معر�ض وفعاليات "الفهد..
روح القيادة" املقام بدولة الكويت.
و�أع ��رب �سمو �أم�ير دول��ة الكويت عن
ب��ال��غ ت �ق��دي��ره واع � �ت� ��زازه ب��ال�ع�لاق��ات
االخ��وي��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ال��را� �س �خ��ة ال�ت��ي

جتمع دول��ة ال�ك��وي��ت باململكة العربية
ال�سعودية ق �ي��ادة وح�ك��وم��ة و�شعبا ،
م�ستذكرا �سموه م�آثر ومواقف �أخيه
امللك فهد بن عبدالعزيز  -رحمه الله -
والتي جت�سدت يف �أ�صعب املحن التي
مرت على دولة الكويت.
ه��ذا وق��د �أق��ام �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�صباح االحمد اجلابر ال�صباح �أمري

دول��ة الكويت ب��دار �سلوى  ،بح�ضور
�سمو ويل عهده ال�شيخ نواف الأحمد
اجلابر ال�صباح م�أدبة غداء على �شرف
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد
ب ��ن ف �ه��د ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز ,و��ص��اح��ب
ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن فهد بن
عبدالعزيز ,و�أ�صحاب ال�سمو امللكي
الأمراء والوفد املرافق.

ا��س�ت�ق�ب��ل م �ع��ايل وزي��ر
اخل ��ارج� �ي ��ة ال ��دك� �ت ��ور
�إبراهيم بن عبدالعزيز
ال �ع �� �س��اف يف دي � ��وان
ال � � � � ��وزارة ب��ال��ري��ا���ض
�أم ����س وزي ��ر ال�ع�لاق��ات
اخلارجية يف جمهورية
ن � �ي � �ك� ��اراغ� ��وا ال �� �س �ي��د
دي� �ن� �ي� �� ��س م� ��ون � �ك� ��ادا،
والوفد املرافق له.
ول ��دى و� �ص��ول ال��وزي��ر
دون
ال�ضيف �صافح كبار م�س�ؤويل الوزارة ثم ّ
كلمته يف �سجل الزوار.
ثم ب��د�أ اللقاء الثنائي ال��ذي تناول العالقات بني
ال�ب�ل��دي��ن ال���ص��دي�ق�ين و��س�ب��ل ت�ع��زي��زه��ا ،و�أب ��رز
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
بعد ذلك جرت مرا�سم التوقيع على اتفاقية عامة
بني البلدين وقعها من اجلانب ال�سعودي معايل

وزي��ر اخل��ارج�ي��ة ووق�ع�ه��ا م��ن ج��ان��ب جمهورية
نيكاراغوا وزير العالقات اخلارجية.
وت �ن��اول��ت االت�ف��اق�ي��ة ت��وث�ي��ق �أوا� �ص��ر ال���ص��داق��ة
وت�ط��وي��ر ال�ت�ع��اون يف امل �ج��االت (االق�ت���ص��ادي��ة،
والتجارية واال�ستثمارية ،والتعليمية والعلمية،
والتقنية ،وال�صحية ،والثقافية ،والإع�لام�ي��ة،
وال�سياحية ،وال�شباب وال��ري��ا��ض��ة) ث��م �أقيمت
م�أدبة غداء ر�سمية.

ويل عهد الكويت يفتتح معر�ض (الفهد ..روح القيادة)
الكويت -وا�س

برعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح
الأح �م��د اجل��اب��ر ال���ص�ب��اح �أم�ي�ر دول��ة
الكويت ،افتتح �صاحب ال�سمو ال�شيخ
ن ��واف الأح �م��د اجل��اب��ر ال���ص�ب��اح ويل
ال�ع�ه��د ب��دول��ة ال �ك��وي��ت� ،أم ����س مبركز
ال�شيخ جابر الأحمد الثقايف– مركز
امل�ؤمترات – بالكويت الن�سخة الرابعة
من معر�ض وفعاليات تاريخ امللك فهد
بن عبد العزيز "الفهد ..روح القيادة"
و�أوب��ري��ت "�أخوة را�سخة" ،بح�ضور
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
فهد بن عبد العزيز ،نائب رئي�س جمل�س
الأم� �ن ��اء مل��ؤ��س���س��ة امل �ل��ك ف�ه��د اخل�يري��ة
ورئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�م�ع��ر���ض،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سعود
بن فهد بن عبد العزيز.
وعقب االفتتاح جتول ويل عهد الكويت
داخ ��ل امل�ع��ر���ض ،وا��س�ت�م��ع �إىل �شرح
م ��ن � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و امل �ل �ك��ي الأم �ي�ر
تركي بن حممد بن فهد بن عبد العزيز
وزي ��ر ال��دول��ة ع�ضو جمل�س ال� ��وزراء
رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة للمعر�ض،
عن حمتويات املعر�ض التفاعلي الذي
ي�ستعر�ض �سرية الفهد منذ والدته حتى
وفاته ،ويعر�ض جمموعة من مقتنياته
ال�شخ�صية ،والأو�سمة والأو�شحة التي
تقلدها ،ووث��ائ��ق ر�سمية وخمطوطات
ع��دة ،و�أف�لام وثائقية و� 1000صورة،
بع�ضها تن�شر للمرة الأوىل.
و�أع � ��رب ��س�م��و الأم �ي�ر حم�م��د ب��ن فهد

خ�ل�ال ك�ل�م�ت��ه يف ح �ف��ل االف �ت �ت��اح عن
ال���ش�ك��ر وال �ت �ق��دي��ر ل���ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
�أمري دولة الكويت على رعايته للمعر�ض
وح��ر��ص��ه على ا�ست�ضافة ب�ل�اده لهذه
املنا�سبة الغالية ،التي تعك�س بو�ضوح
حجم ما يربط اململكة العربية ال�سعودية
ودول��ة الكويت م��ن و�شائج ،وم��ا كان
يربط امللك فهد بن عبد العزيز  -رحمه
ال�ل��ه  -و�سمو �أم�ي�ر دول��ة ال�ك��وي��ت من
ع�ل�اق��ة وث �ي �ق��ة ت��رج �م��ت يف �أك�ث��ر من
ميدان.
ون�ق��ل ��س�م��وه حت�ي��ات خ ��ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
�آل �سعود و�سمو ويل عهده الأم�ين -
حفظهما الله  -و�شعب اململكة العربية
ال�سعودية ،منوه ًا باختيار دولة الكويت

مبارك بن �صباح ال�صباح  -رحمهما
ال �ل��ه  -وح �ت��ى ال �ي��وم يف ع �ه��د خ��ادم
احل��رم�ين ال�شريفني امل�ل��ك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
�أم�ير دول��ة الكويت  -حفظهما الله ،-
هي النموذج الفريد ملا ينبغي �أن تكون
عليه العالقات بني ال�شقيقني جمعتهما
��ش��واه��د مهمة يف ال�ت��اري��خ ب�صفحاته
البي�ضاء امل�شرقة ،فمن دول��ة الكويت
ال�شقيقة انطلق امللك عبدالعزيز ورجاله
املخل�صون يف رحلة التوحيد قبل �أكرث
من  100عام".
و�أ� �ض��اف ��س�م��وه ق��ائ�لا" :من دواع��ي
كمحطة خارجية �أوىل لهذا املعر�ض ،التي تربط اململكة العربية ال�سعودية ال���س��رور �أن ي�ق��ام ه��ذا امل�ع��ر���ض بهذا
ودولة الكويت منذ عهد امللك عبدالعزيز امل ��رك ��ز ال �ث �ق��ايف ال� ��ذي ي�ح�م��ل ا��س�م��ا
لعمق العالقات بني البلدين.
وق��ال ��س�م��وه " :ال�ع�لاق��ات التاريخية ب��ن ع�ب��دال��رح�م��ن �آل ��س�ع��ود وال�شيح غاليا علينا جميعا يف اململكة العربية

ال �� �س �ع��ودي��ة وع �ل �ي �ك��م ك��ذل��ك يف دول ��ة
الكويت وهو ا�سم ال�شيخ جابر الأحمد
اجلابر ال�صباح  -رحمه الله  -الذي
ك��ان يكن للمملكة و�شعبها ك��ل حمبة
وت �ق��دي��ر ،وج�م�ع�ت��ه م��ع امل �ل��ك ف �ه��د بن
ع�ب��د ال�ع��زي��ز  -رح �م��ه ال �ل��ه  -ع�لاق��ات
طويلة منذ التحاقهما بالعمل احلكومي
وال�سيا�سي".
و�أع��رب �سمو الأم�ير حممد بن فهد يف
ختام كلمته ع��ن ال�شكر ل�سمو ال�شيخ
ن ��واف الأح �م��د اجل��اب��ر ال���ص�ب��اح على
افتتاحه الن�سخة ال��راب�ع��ة م��ن معر�ض
الفهد روح وقيادة ،كما �شكر م�س�ؤويل
ومن�سوبي مركز ال�شيخ جابر الأحمد
الثقايف على جهودهم املبذولة لإجناح
املعر�ض وفعالياته امل�صاحبة� ،سائال
الله �أن يحفظ اململكة العربية ال�سعودية
ودول��ة الكويت بقيادة خ��ادم احلرمني
ال�شريفني و�سمو �أم�ي�ر دول��ة الكويت
ووليي عهدهما؛ ملوا�صلة م�سرية البناء
والعطاء خلري اجلميع.
ي ��ذك ��ر �أن م �ع��ر���ض "الفهد ..روح
القيادة" ،يقدم توثيق ًا تاريخي ًا كام ًال
لرحلة امللك فهد بن عبد العزيز  -رحمه
الله � -إجن��ازات��ه على الأ�صعدة املحلية
واخلليجية والعربية والدولية� ،إ�ضافة
�إىل ح �ي��ات��ه ال���ش�خ���ص�ي��ة ،ح �ي��ث ي�ق��دم
ب�أ�سلوب احرتايف يراعي التنا�سق يف
ضال
املراحل والتواريخ واملحتوى ،ف� ً
عن ا�ستخدام و�سائل التقنية احلديثة
للعر�ض ب�أ�سلوب ت�شويقي للزوار.
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�أمري جازان بالنيابة يطلع
على امل�شروعات ال�صحية
جازان-وا�س

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن عبد
العزيز بن حممد بن عبدالعزيز �أمري منطقة جازان
بالنيابة مبكتبه بالإمارة �أم�س مدير عام ال�ش�ؤون
ال�صحية بجازان الدكتور عبدالله بن �أحمد النجمي.
وج��رى خالل اللقاء بحث املو�ضوعات واخلدمات
ال�صحية ال�ت��ي تقدمها امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة لل�ش�ؤون
ال�صحية باملنطقة عرب منظومة متكاملة من اخلدمات
واملن�ش�آت ال�صحية والطواقم الفنية امل�ؤهلة التي
وف��رت�ه��ا ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة لأب�ن��ائ�ه��ا امل��واط�ن�ين يف

خمتلف امل�ج�لات الوقائية والعالجية والتوعوية
والتثقيفية وك��ل م��ا ف�ي��ه اخل�ي�ر وال �ف��ائ��دة وي�ع��ود
بالنفع ع�ل��ى اجل�م�ي��ع .ووج ��ه ��س�م��وه خ�ل�ال اللقاء
ب�أهمية العمل اجل��اد وامل�ت��وا��ص��ل لإن�ه��اء وجتهيز
م�ست�شفى جازان العام ,وامل�ست�شفى التخ�ص�صي,
وم�ست�شفى الوالدة ,وخمتلف امل�شروعات ال�صحية
اجلاري تنفيذها باملنطقة ،مبا ي�ضمن تقدمي اف�ضل
اخل��دم��ات الطبية وك��ل م��ا م��ن ��ش��أن��ه خ��دم��ة �أب�ن��اء
املنطقة وال��زائ��ري��ن لها� ،سائ ًال الله تعاىل �أن ميد
اجلميع بعونه وتوفيقه.

الأمري م�شعل يناق�ش تطوير مراكز الأحياء

حمليات

برعاية خادم احلرمني ال�شريفني

الريا�ض ت�ست�ضيف امل�ؤمتر العاملي (الك�شفية وحماية البيئة)
الريا�ض -وا�س

حت��ت رع��اي��ة خ ��ادم احل��رم�ي�ن ال���ش��ري�ف�ين امل�ل��ك
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه الله
 ت�ست�ضيف ال��ري��ا���ض ال �ي��وم امل ��ؤمت��ر العاملي"الك�شفية وحماية البيئة " ،الذي تنظمه جمعية
الك�شافة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ،مب���ش��ارك��ة نخبة
من ك�شافة العامل واملهتمني واملخت�صني بالعمل
البيئي والتطوعي ،وذلك يف فندق الهوليدي �إن
االزدهار.
وت�أتي هذه الرعاية حتقيق ًا لأهداف ر�ؤية اململكة
 ،2030التي و�ضعت البيئة والتنمية امل�ستدامة
�أحد �أهدفها الرئي�سية ،و�أن حفاظنا على بيئتنا
وم �ق��درات �ن��ا ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ي �ع � ّد م��ن واج �ب �ن��ا دي�ن� ّي��ا
و�أخ�لاق �ي � ًا و�إن���س��ان�ي� ًا ،وم��ن م�س�ؤولياتنا جتاه
الأجيال القادمة.
و�أو� �ض��ح امل�شرف ال�ع��ام على امل ��ؤمت��ر الدكتور
ع�ب��دال�ل��ه ب��ن �سليمان ال�ف�ه��د �أن امل ��ؤمت��ر ال��ذي
�سي�ستمر يومني ،يهدف �إىل �إبراز دور الك�شافة
يف جم ��ال ال�ب�ي�ئ��ة وامل �ح��اف �ظ��ة ع�ل�ي�ه��ا ،وت �ب��ادل
اخل�برات و�إث��راء التعاون الفكري واملعريف يف

جمال البيئة بني الأف��راد واجلمعيات واملنظمات
الك�شفية حول العامل ،ون�شر الوعي البيئي يف
املجتمعات من خالل املناهج والربامج التعليمية
والك�شفية� ،إ�ضافة �إىل التعريف بدور الك�شفية
يف احلد من م�شكالت البيئة والربامج التعليمية
والك�شفية ،وحتقيق التكامل الك�شفي مع اجلهات
ذات االخت�صا�ص باملحافظة على البيئة وحتقيق
م�ف��اه�ي��م اال� �س �ت��دام��ة ،واالف� � ��ادة م��ن ال �ت �ج��ارب
وامل�شاريع واملبادرات الك�شفية الرائدة يف حماية
البيئة حملي ًا وعربي ًا وعاملي ًا.
و�أ�شار الفهد �إىل �أن اجلمعية تنظم هذا امل�ؤمتر ملا
ميثله من جانب مهم من �أعمال امل�شروع الك�شفي
العاملي "ر�سل ال�سالم" ،الذي انطلق من اململكة
�إىل �آف ��اق ال �ع��امل لن�شر ر��س��ال��ة ال���س�لام وقيمه
الأ�صيلة ،وام �ت��داد ًا للجهود الك�شفية املبذولة
يف ن�شر ثقافة ال�سالم بني ك�شايف العامل بهدف
�إي�صال ر�سالة ال�سالم �إىل  200مليون �إن�سان من
خالل الإ�سهام يف حماور امل�شروع ،والعمل على
تنمية مهاراتهم وقدراتهم ليكونوا ر�س ًال لل�سالم
لي�سهموا يف بناء �أوطانهم وجمتمعاتهم.

افتتاح �أن�شطة مر�شدات ك�شافة جامعة حائل
حائل-البالد

جدة  -البالد

اجتمع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري م�شعل بن ماجد
ب��ن عبدالعزيز حمافظ ج��دة رئي�س املجل�س الفرعي
جلمعية مراكز الأحياء ,مبقر املحافظة �أم�س ب�أع�ضاء
اللجنة التنفيذية للجمعية  .ويف بداية الإجتماع ّرحب
�سموه بالأع�ضاء ,داعي ًا للعمل امل�ؤ�س�سي مل�ستقبل زاهر
ومتط ّلع ًا لنجاحات واقعية و�أن يكون الأث��ر للمجتمع
�أج�م��ع وخ��دم��ة �أح�ي��اء ج��دة وحتقيق تطلعات القيادة
و�أب�ن��ائ�ه��ا .و�أع ��رب رئي�س اللجنة ال��دك�ت��ور �سليمان
مو�صلي عن �شكره وتقديره ل�سموه على دعمه للجمعية
و�أن�شطتها ،مقدم ًا عدد ًا من املقرتحات واملو�ضوعات

من �ضمنها �إن�شاء جمعيات تعاونية يف كل حي ،بهدف
حت�سني الإنتاج والإ�ستهالك واخلدمات مبا �سي�ضمن
نتائج �إيجابية من بينها فر�ص وظيفية لأب�ن��اء احلي
وزيادة الرتابط االجتماعي  .وناق�ش االجتماع تكرمي
امل��راك��ز الفائزة يف معيار متم  ،2018مما �سي�سهم
نحو التميز وفق �أ�س�س وت�صانيف " متميز  ،متفاعل
 ،م�ستقر  ،متعرث " ,بالإ�ضافة �إىل مناق�شة عدد من
املو�ضوعات التنموية والتطويرية ملراكز الأحياء .ويف
نهاية الإجتماع ُع ِر�ض على �سموه م�ستجدات �إتفاقيات
تطوير احلدائق ومواقع �أمانة ج��دة ل�صالح اجلمعية
التي يدعمها �سموه .

�إغالق  168من�ش�أة خمالفة مبنطقة ع�سري

�أبها  -مرعي ع�سريي

�أتلفت �أمانة منطقة ع�سري خالل الأ�سبوع املا�ضي
 2055كجم م��ن امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ال�ف��ا��س��دة �ضمن
جهودها للأ�سبوع الـ  37حلملة "غذا�ؤكم �أمانة".
و�أو� �ض��ح �أم�ي�ن املنطقة ال��دك�ت��ور ول�ي��د احلميدي
�أن اجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة ع�بر حملة "غذا�ؤكم �أمانة"
تهدف �إىل الت�أكد من تطبيق اال�شرتاطات ال�صحية
للمن�ش�آت ال�صحية واملهنية ،وذلك لتعزيز ال�سالمة
الغذائية مم��ا ي�سهم يف ت�ق��دمي غ��ذاء �آم��ن و�سليم
للم�ستهلكني .و�أك ��د احل�م�ي��دي �أن �أم��ان��ة ع�سري
وب�ل��دي��ات�ه��ا ر� �ص��دت خ�ل�ال الأ� �س �ب��وع ال �ـ  37نحو

 904خمالفات �صحية بجانب �إغ�لاق  168من�ش�أة
خمالفة لال�شرتاطات ال�صحية و املهنية ،وذلك بعد
�أكرث من  1433جولة ميدانية .و�أب��ان �أمني منطقة
ع�سري �أن املخالفات ال�صحية املر�صودة تنوعت بني
عر�ض مواد غذائية جمهولة امل�صدر و�أخرى فا�سدة
�أو منتهية ال�صالحية ،بالإ�ضافة لتدين م�ستوى
النظافة العامة يف عدد من املواقع  ،و�سوء تداول
وتخزين الأط�ع�م��ة ،وك��ذل��ك �ضبط عمالة ال حتمل
��ش�ه��ادات �صحية ،ف�ض ًال ع��ن خمالفة فتح ن�شاط
ب��دون رخ�صة وخمالفة اال��ش�تراط��ات املعمول بها
وغريها من املخالفات.

افتتحت وكيلة جامعة حائل ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة
حنان بنت �سامل �آل عامر �أم�س الأول �أن�شطة الك�شافة
ولقاء مر�شدات اجلامعة من الطالبات ،وذلك يف جممع
كليات الطالبات .وتهدف �أن�شطة الك�شافة �إىل تعزيز
االنتماء الوطني وتنمية روح القيادة وحتمل امل�س�ؤولية،
وتكوين قيم واجتاهات �إيجابية وتطوعية نحو املجتمع،
حتت �إ�شراف عمادة �ش�ؤون الطالب � -شطر الطالبات
� -ضمن �أن�شطة �إدارة الن�شاط الريا�ضي.

وب ��د�أ اللقاء با�ستعرا�ض م�ب��ادئ و�أه ��داف وو�سائل
احل��رك��ة ال�ك���ش�ف�ي��ة ل �ـ  18م��ر� �ش��دة م��ن ال �ط��ال �ب��ات مت
اخ�ت�ي��اره��ن وف��ق � �ش��روط وم�ع��اي�ير جمعية الك�شافة
ال�سعودية ،وق�سمت �إىل ع��دة ف��رق ت��ر�أ���س ك��ل فريق
ق��ائ��دة طليعة ،وم��ن �أه��م م�ه��ام الك�شافة وامل��ر��ش��دات
التخطيط وتنظيم �أن�شطتها اخلا�صة ،وامل�شاركة يف
منا�سبات اجلامعة الداخلية واخلارجية� ،إ�ضاف ًة �إىل
التزامهن بالتدريبات الأ�سبوعية.
و�أو�ضحت وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات �أن افتتاح

ور�شة عمل للتعريف مبراكز تقدير �أ�ضرار حوادث املركبات

ك��ان��ت ق��د �أع�ل�ن��ت ال �ب��دء يف خ�صخ�صة
جدة -البالد
مراكز تقدير �أ�ضرار حوادث املركبات
ا��س�ت���ض��اف��ت غ��رف��ة ج ��دة �أم ����س الأول
يف مدينة جدة و�إتاحة الفر�صة للراغبني
فعاليات ور�شة عمل ا�شرتاطات التقدم
باال�ستثمار يف التقدمي على املناف�سة من
بطلبات �إن�شاء وت�شغيل م��راك��ز تقدير
خ�لال املوقع الإل�ك�تروين للهيئة ،حيث
�أ�ضرار ح��وادث املركبات التي نظمتها
تعد "تقدير" منظومة متكاملة لإدارة
الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين
وت�شغيل وتنظيم عمليات تقييم �أ�ضرار
"تقييم" بح�ضور م�ساعد �أم�ي�ن عام
ح� ��وادث امل��رك �ب��ات ب���ش�ك��ل �إل �ك�ت�روين
ال �غ��رف��ة ل �ق �ط��اع��ات الأع� �م ��ال م� ��ازن بن
مب�ه�ن�ي��ة واح�ت�راف� �ي ��ة ،ووف � ��ق امل �ع��اي�ير
خالد كتبي ،ونائب الأم�ين العام للهيئة
واملقايي�س العاملية.
ال�سعودية للمقيمني املعتمدين املهند�س
وي� ��أت ��ي الإع �ل ��ان ��ض�م��ن خ �ط��ة ال�ه�ي�ئ��ة
هاين ده��ان ،وع��دد من امل�ستثمرين يف
و�أه��داف �ه��ا خل�صخ�صة م��راك��ز تقدير
القطاع.
�أ�ضرار حوادث املركبات والتو�سع يف
عر�ض
بتقدمي
العمل
ور�شة
وا�ستهلت
حول �شرح طلبات التقدمي على مناف�سة مراكز تقدير الدرا�سة ال�سوقية لقطاعات تقدير �أ��ض��رار املركبات �إن�شاء وت�شغيل هذه املراكز من خالل �إ�شراك القطاع
�أ�ضرار املركبات "تقدير" مركزة على جملة من املحاور وا�ستعرا�ض اجل��دول الزمني ال�ستقبال امل�ستثمرين اخلا�ص الذي �سيعمل �ضمن ا�شرتاطات فنية �أعدتها
يف طليعتها ا�ستعرا�ض منظومة تقدير و�أب��رز نتائج ومعايري تقييم امل�ستثمرين.
الهيئة وتتوافق مع املعايري واملوا�صفات الدولية.
يذكر �أن الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين "تقييم"

برنامج تعريفي الختيار التخ�ص�صات اجلامعية
الدمام –حمود الزهراين

ا�ستفاد  3.031طالبا وطالبة من مدار�س الثانوية العامة
باملنطقة ال�شرقية م��ن الربنامج التعريفي (كيف تختار
تخ�ص�صك اجلامعي) والذي عقد على مدى يومني بجامعة
الإمام عبد الرحمن بن في�صل وتنظمه اجلامعة ممثلة بعمادة
القبول والت�سجيل وبالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم
باملنطقة ال�شرقية  .و�أو�ضح معايل مدير اجلامعة الدكتور
عبدالله بن حممد الربي�ش �أن حتديد الطالب للتخ�ص�ص
�أمر يف غاية الأهمية و�أن املرحلة الثانوية مرحلة انتقالية

�أن�شطة الك�شافة على م�ستوى الطالبات جاء بعد اعتماد
ر�سمي م��ن وزارة التعليم ،حيث تعد جامعة حائل
الأوىل على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية التي ح�صلت
على االعتماد ،م�ضيف ًة �أن �أن�شطة الك�شافة لطالبات
اجلامعة هي النواة احلقيقية لطالبات اجلامعة لتقدمي
خدمات تطوعية للمجتمع املحلي وحتقيق م�شاركات
وطنية ودولية  -مب�شيئة الله  .-ويف ختام اللقاء �أدت
امل��ر��ش��دات وع��د الك�شافة ،ث��م ا�ستعر�ضن احل��رك��ات
والتحية الك�شفية.

تنفيذ القتل حدا بحق قاتلة ابنة زوجها

ومنعطف كبري يف حياة الطالب ومن ال�ضروري �أن يكون ال�ق��رار .وق��دم عميد عمادة القبول والت�سجيل الدكتور الدمام -وا�س

لدى الطالب املعلومة واخللفية الكافية التي ت�ساعده يف
ات�خ��اذ ق��راره وان��ه ال �شك �أن ال��درا��س��ة يف اجلامعة هي
التي �سوف ت�صنع م�ستقبل الطالب وبالتايل ف��إن اتاحة
الفر�صة للطالب �أو الطالبة لالطالع على اخليارات املتاحة
يف اجلامعة من حيث التخ�ص�صات واال�ستماع لأ�صحاب
اخلربة والتجربة فيما يتعلق بالتوجهات امر مهم  ،والآن
�أ�صبح اختيار التخ�ص�ص لي�س فقط جم��رد رغبة ولكن
يحتاج الطالب �أن يقي�س م�ؤ�شرات معينة ت�ساعده يف اتخاذ

�صالح بن علي الرا�شد نبذة حول اجلامعة منذ الت�أ�سي�س
واالعتمادات التي ح�صلت عليها وما ت�سعى اليه من خالل
هذه الربامج الهامة م�ؤكدا �أن اجلامعة حري�صة تقدمي كل
ما يخدم طالب وطالبات الثانوية العامة يف املنطقة وذلك
من �أجل �أن يكون للطالب دراية وعلم مبا تقدمه اجلامعة
واملعرفة التامة بطريقة الدرا�سة والتخ�ص�صات املتاحة
التي حتتويها اجلامعة حيث �أن باجلامعة  85تخ�ص�صات
يف كافة الكليات .

تدريب املهند�سني مبعهد خدمات البرتول

�أ��ص��درت وزارة الداخلية �أم����س ،بيان ًا ب�ش�أن
تنفيذ حكم القتل ح��د ًا ب��إح��دى اجلانيات يف
حمافظة الأح�ساء ،وفيما يلي ن�صه:
قال الله تعاىل ((� مَّإنَا َجزَا ُء ا َّلذِ َين ُي َح ِار ُبونَ الل َهَّ
َو َر ُ�سو َل ُه َو َي ْ�س َع ْونَ فيِ َْ أال ْر ِ�ض ف ََ�سا ًدا َ�أن ُي َق َّت ُلوا
�أَ ْو ُي َ�ص َّل ُبوا �أَ ْو ُت َق َّط َع �أَ ْيدِ ِيه ْم َو�أَ ْر ُج ُل ُهم ِّم ْن خِ لاَ ٍف
َ�أ ْو ُين َف ْوا مِ َن َْ أال ْر�ض َذل َِك َل ُه ْم خِ ْز ٌي فيِ ال ُّد ْن َيا
َو َل ُه ْم فيِ ْالآخِ َرةِ َع َذ ٌاب َعظِ ي ٌم)).
�أقدمت عيدة بنت �شامان بن بنيه الر�شيدي ـ
�سعودية اجلن�سية ـ على قتل ابنة زوجها رمي
ب�ن��ت ف��رج ب��ن ع�ب��دال�ل��ه ال��ر��ش�ي��دي ـ �سعودية
اجلن�سية ـ البالغة من العمر �ست �سنوات ،وذلك
بنحرها ب�سكني بعد �إخ��راج�ه��ا م��ن مدر�ستها
م�ستغلة معرفتها لها واطمئنانها �إليها.
وبف�ضل م��ن الله متكنت �سلطات الأم��ن من
القب�ض على اجلانية املذكورة و�أ�سفر التحقيق
معها بتوجيه االتهام �إليها بارتكاب جرميتها
وب�إحالتها �إىل املحكمة اجلزائية� ،صدر بحقها

�صك يق�ضي بثبوت ما ن�سب �إليها ،و�أن ما
قامت به من قتل املجني عليها يعد �صورة من
�صور الغيلة ،واحلكم عليها بالقتل حدا لقتلها
املجني عليها غيلة ،و�أي��د احلكم من حمكمة
اال�ستئناف ومن املحكمة العليا ،و�صدر �أمر
ملكي يق�ضي ب�إنفاذ ما تقرر �شر ًعا و�أيد من
مرجعه بحق اجلانية امل��ذك��ورة .ومت تنفيذ
حكم القتل حدا باجلانية  /عيدة بنت �شامان
بن بنيه الر�شيدي ـ �سعودية اجلن�سية � -أم�س
االثنني 1440 / 6 / 6هـ ،مبحافظة الأح�ساء
باملنطقة ال�شرقية.
ووزارة الداخلية �إذ تعلن عن ذلك لت�ؤكد للجميع
حر�ص حكومة خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني -
حفظه ال�ل��ه  -على ا�ستتباب الأم ��ن وحتقيق
ال�ع��دل وتنفيذ �أح�ك��ام الله يف ك��ل م��ن يتعدى
على الآمنني وي�سفك دماءهم وحتذر يف الوقت
ذات��ه كل من ت�سول له نف�سه الإق��دام على مثل
ذلك ب�أن العقاب ال�شرعي �سيكون م�صريه.
والله الهادي �إىل �سواء ال�سبيل.

�آثار جانبية لأجهزة قيا�س ال�سكر باملج�س

الريا�ض -وا�س

ويهدف برنامج تدريب املهند�سني �إىل تقدمي
التدريب على املهارات الأ�سا�سية للمهند�سني
ال �� �س �ع��ودي�ين ال �ع��ام �ل�ين يف جم ��ال ال�ت�ك��ري��ر
وال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات وت�ط��وي��ر امل �ه��ارات الفنية
وال�ق�ي��ادي��ة ل�ب�ن��اء ك �ف��اءات ��س�ع��ودي��ة متميزة،
امل�ه�ن��د��س�ين ،بح�ضور ن��ائ��ب رئ�ي����س �شركة وذل � ��ك م ��ن خ �ل�ال اال� �س �ت �ف��ادة م ��ن خ�ب�رات
الدمام  -وا�س
د� �ش��ن امل�ع�ه��د ال�ت�ق�ن��ي ال �� �س �ع��ودي خل��دم��ات ارامكو ال�سعودية للتكرير وجتزئة �سوائل ��ش��رك��ة �أرام �ك��و ال���س�ع��ودي��ة يف جم��ال تنفيذ
ال� �ب�ت�رول ب��ال �ت �ع��اون م��ع امل �ع �ه��د ال�ف��رن���س��ي ال�غ��از الطبيعي املهند�س �سليمان ب��ن عامر وتطوير برامج تدريب املهند�سني ويف جمال
التكرير والبرتوكيماويات ،و�شركة �سا�سرف
ل �ل �ب�ت�رول �أم� �� ��س الأول ،ب��رن��ام��ج ت��دري��ب الربقان ،وذلك يف مقر املعهد بالدمام.

و�شركة �ساتورب ،بالإ�ضافة للهيئة ال�سعودية
للمهند�سني .ويتمثل دور املعهد ال��ذي يتمتع
باخلربة ويعمل وفقًا للمعايري واالعتمادات
الدولية يف متكني هذه ال�شركات من حتقيق
هدف تطوير مهند�سيها من خالل بناء �شراكة
ا�سرتاتيجية مع كربى �شركات الطاقة ،للجمع
بني التدريب النظري والتدريب العملي اخلا�ص
بعمليات معامل التكرير  ،بالإ�ضافة �إىل تقييم
واختبارات على �أ�س�س علمية ودولية .

�أو� �ض �ح��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�غ��ذاء وال � ��دواء �أن
ا� �س �ت �خ��دام �أج �ه��زة ق�ي��ا���س ن���س�ب��ة ال���س�ك��ر يف
ال��دم التي تعتمد على املج�س  ،sensorقد
ت�سبب ته ّيج اجللد "احل�سا�سية" ل��دى بع�ض
امل�ستخدمني بعد و�ضع املادة الال�صقة للمج�س
على جلد املري�ض.
و�أ� �ض��اف��ت ال�ه�ي�ئ��ة �أن بع�ض م�ستخدمي تلك
الأج� �ه ��زة ال �ت��ي ي�ت��م م��ن خ�لال�ه��ا ق� ��راءة ن�سبة
ال�سكر يف الدم باال�ست�شعار ي�ضعون كرميات
�أو ي�ستخدمون بخاخات حت��ت املج�س لتقليل
تفاعالت اجللد مع املادة الال�صقة ،ما قد ي�ؤثر
على �أداء تلك الأجهزة.

و�أو�� �ص ��ت "الغذاء والدواء" ب��ال �ت��وق��ف عن
ا�ستخدام اجلهاز يف حال وجود ته ّيج يف اجللد
حول املج�س �أو حتته ،والتوا�صل مبا�شر ًة مع
الطبيب املخت�ص ملعرفة مدى �إمكانية اال�ستمرار
يف ا�ستخدامه ،وحتديد البدائل يف حال مل يكن
ا�ستخدامه منا�سب ًا.
ودعت �إىل الإب�لاغ عن �أي ح��وادث �أو م�شاكل
ُي�شتبه يف ارتباطها باملنتج م��ن خ�لال مركز
االت�صال املوحد للهيئة على الرقم� ،19999 :أو
املركز الوطني للتيقظ على الرابطhttps:// :
� ، ade.sfda.gov.saأو املركز الوطني
لبالغات الأجهزة واملنتجات الطبية على الرابط:
https://ncmdr.sfda.gov.
.sa/ProblemReport.aspx
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متابعات

�سمو ويل العهد د�شن (ر�ؤية العال) وجهة عاملية للرتاث

حمافظة العال � ..أ�سرار التاريخ وكنز احل�ضارات الإن�سانية

الريا�ض -وا�س

جذبت منطقة اجلزيرة العربية الكثري من
الرحالة وامل�ستك�شفني من غري العرب على
مر ال�سنني ،وجت�شموا عناء ال�سفر �إليها
م�ن��ذ �أك�ث�ر م��ن  100ع ��ام ل�ل�ت�ع��رف عليها
ودرا��س��ة ت��راث ح�ضاراتها املتعاقبة على
�أر�ضها ،ومنها ح�ضارة "حمافظة العال"
املعروفة مبعامل تاريخية موغلة يف القدم
م�ث��ل :م��دائ��ن �صالح ال�ت��ي ت�ع��ود �إىل 300
��س�ن��ة ق�ب��ل امل �ي�ل�اد ،وو��ص�ف�ه��ا امل ��ؤرخ��ون
ب�أنها م��ر�آة ح�ضارات ال�ع��امل ال�ق��دمي التي
ظلت �أ�سرارها م�ستع�صية على الكثري من
الباحثني حتى وقتنا احلا�ضر.
و”العال” ه��ي �إح� ��دى حم��اف�ظ��ات منطقة
امل��دي �ن��ة امل �ن��ورة ال �ت��ي ت�ب�ع��د ع�ن�ه��ا ب��اجت��اه
ال�شمال  300كم ،وتقع يف اجلزء ال�شمايل
الغربي من اململكة ،وت�شغل م�ساحة طولية
ت�صل �إىل  25كم ،وعر�ضها ما بني � 3إىل 5
كم ،وتتمتع مبوقع جغرايف متيز عن غريه
م��ن امل��واق��ع بت�شكيالته اجلبلية املتنوعة
وكثبانه الرملية الذهبية.
وي�ستقبل ال��زائ��ر للعال ن�سمة ه ��واء نق ّية
ت�ن���ش��ر ال�ع�ل�ي��ل يف امل �ك��ان ل�ت�ب�ه��ج النف�س
ال�ت��واق��ة ل�ل��راح��ة خا�صة يف ليلها ال�ه��ادئ
ال��ذي كلما زادت عتمته �أ�ضحت ال�سماء
قطعة من النجوم املتلألئة ،بينما جتتمع يف
ال��وادي نخيل با�سقات ارت��وت مب��اء العال
العذب املتدفق من عيونها اجلوفية.
ويف ظل رعاية خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امل�ل��ك �سلمان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز �آل �سعود،
و�سمو ويل عهده الأمني – حفظهما الله –
جرى ت�أ�سي�س هيئة م�ستقلة ملحافظة العال،

مب�سمى ( الهيئة امللكية ملحافظة ال�ع�لا)
وتعك�س الهيئة �أهمية تطوير حمافظة العال
على نحو يتنا�سب مع قيمتها التاريخية،
وم��ا ت�شتمل عليه م��ن م��واق��ع �أث��ري��ة ،مبا
ي�ح�ق��ق امل���ص�ل�ح��ة االق�ت���ص��ادي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة
املتوخاة ،والأهداف التي قامت عليها ر�ؤية
اململكة .2030
وب��الأم ����س ،رع��ى ��ص��اح��ب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبد العزيز،
ويل العهد ،نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزي��ر ال��دف��اع رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
امللكية ملحافظة العال ،حفل تد�شني "ر�ؤية
العال" ل�ل�إع�لان ع��ن خطتها ال��رام�ي��ة �إىل
تطوير ال�ع�لا بطريقة م���س��ؤول��ة لتحويلها
�إىل وجهة عاملية للرتاث ،مع احلفاظ على
ال�ت��راث ال�ط�ب�ي�ع��ي وال �ث �ق��ايف يف املنطقة
ب��ال�ت�ع��اون م��ع املجتمع املحلي وف��ري��ق من
اخلرباء العامليني.
وال غرو �أن جتد حمافظة العال مبقوماتها
التاريخية العريقة ذلك االهتمام من القيادة
الر�شيدة ،فقد �أذهلت مقوماتها  22دولة
يف اج�ت�م��اع جلنة ال�ت�راث ال�ع��امل��ي التابعة
لليون�سكو ع��ام 2008م ،ل�ي��واف�ق��وا على
اعتماد �إحدى مواقعها القدمية وهو موقع
احلِ جر (مدائن �صالح) �ضمن قائمة الرتاث
العاملي ،وعدت مدائن �صالح يف حينها �أول
موقع �سعودي ي�سجل عامل ًيا.
و�أق��رت ر�ؤية اململكة  2030ت�سجيل املزيد
م��ن امل��واق��ع ال�تراث�ي��ة يف اململكة يف قائمة
ال�ت�راث ال �ع��امل��ي ،و�سيتمكن اجل�م�ي��ع من
الو�صول �إليها بو�صفها �شاه ًدا على �إرثنا
العريق ،واملوقع البارز لبالدنا على خريطة

احل�ضارة الإن�سانية.
ي�أتي ذلك فيما ت�ستلهم الذاكرة حديث �سمو
ويل العهد ال��ذي ق��ال يف �إح��دى كلماته :
�إن امل�م�ل�ك��ة مل ت�ستثمر ��س��وى  % 10من
�إم�ك��ان�ي��ات�ه��ا ،وك��ل خطط اململكة تتمحور
حول  :القوى والإمكانيات الوطنية ،ولي�س
لتكرار �أي منوذج �آخر يف العامل.
وع ��رف ��ت "العال" ق �ب��ل الإ� � �س �ل�ام ب��ا��س��م
(دادان) وورد ذل��ك يف ُكتب الآ�شوريني،
وال �ك �ت��ب ال �ع��رب �ي��ة ال �ق��دمي��ة ح���س�ب�م��ا ذك��ر
لـ"وا�س" �أحد �أبناء العال املهتمني بالتاريخ
عبداحلكيم �آل عبدالدائم ،حيث قال� :إنها
عرفت كذلك مب�سمى “وادي القرى” لكن
ا�سمها ارت�ب��ط عند العامة ب ��إرث ح�ضارة
الأنباط الذين بنوا مدائن �صالح على ُبعد
 22ك��م ع��ن ال�ع�لا ،و�شهدت �أر�ضها ق�صة
نبي الله �صالح عليه ال�سالم مع قوم ثمود،
وبقيت معامل ق�صتهم مع ناقة �صالح خالدة
بني �صخورها حتى الآن.
وت�شري العديد م��ن ال��درا��س��ات التاريخية
�إىل �أن “العال” زاره ��ا رح��ال��ة م�سلمون
خ �ل��ال رح �ل �ت �ه��م �إىل احل� � ��ج ،وم �ن �ه��م :
اب ��ن ب �ط��وط��ة ��س�ن��ة 726ه� � �ـ ،وع �ب��دال �ق��ادر
اجل��زي��ري الأن �� �ص��اري �سنة 961ه � �ـ ،كما
زاره��ا جمموعة من امل�ستك�شفني الغربيني
خالل زيارتهم للجزيرة العربية يف �أعوام
1880م1903 ،م1907 ،م1909 ،م،
1910م ،و1964م ،و�أع � � ��د ال��رح��ال��ة
الإجنليزي ج كوك درا�سة عام 1903م عن
العال بعنوان ( الكتابات ال�سامية ال�شمالية)
وهي داللة وا�ضحة على اهتمام الغرب منذ
ال �ق��دم ب��درا��س��ة ال�ت�راث ال �ق��دمي املمتد من
ال�شام �إىل اجلزيرة العربية ،واهتمت دارة
امللك عبدالعزيز برتجمة معظمها �إىل اللغة
العربية.
واحتل موقع “احلِ جر” مكانًا ا�سرتاتيج ًيا
على طريق التجارة القدمي (طريق البخور)
الذي ربط جنوب اجلزيرة العربية ب�شمالها
وب��امل��راك��ز احل���ض��اري��ة يف ب�لاد ال��راف��دي��ن
وب�لاد ال�شام وم�صر ،و�سكنه ق��وم ثمود،
ثم “الأنباط” من القرن الأول قبل امليالد
�إىل القرن الثاين امليالدي ،وفقًا ملا ذكرت
الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني يف
تقرير لها.
ومل تكمن �أهمية حمافظة العال يف وجود
م��دائ��ن � �ص��ال��ح وح �� �س��ب ،ب��ل يف ال�ق��ري��ة
ال�ت�راث �ي��ة ال �ت��ي ي��وج��د ف�ي�ه��ا م���س�ج��د ب�ن��اه
ال��ر� �س��ول حم �م��د ��ص�ل��ى ال �ل��ه ع�ل�ي��ه و�سلم
ب��احل �ج��ارة ،وخ��ط حم��راب��ه ب�ع�ظ��م ،ف�أطلق
عليه م�سجد “العظام” ،ويحيط بالقرية من
ثالثة اجتاهات عدد من احلقول ،ومزارع
ال�ن�خ�ي��ل ،واحل�م���ض�ي��ات ،وال �ف��واك��ه ،كما
متيزت �أر���ض العال برتبة خ�صبة �صاحلة
للزراعة ،ووفرة كبرية من املياه العذبة التي
تنبع من  35عينًا جوفية.
وخ�ل�ال ه��ذا العهد امل�ي�م��ون ،تُعيد اململكة
ب �ق �ي��ادة خ ��ادم احل��رم�ي�ن ال���ش��ري�ف�ين امل�ل��ك
�سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سمو
ويل عهده الأم�ين ،االهتمام بهذه الرثوات
التاريخية التي تعرب عن مكانة تراث اململكة
العربية ال�سعودية وع��راق�ت��ه ،م�ع��ززة ذلك
التوجه بر�ؤية  2030التي ت�سعى �إىل �إن�شاء
�أكرب متحف �إ�سالمي يف اململكة وفق �أرقى
املعايري العاملية ،ويعتمد �أحدث الو�سائل يف
اجلمع واحلفظ والعر�ض والتوثيق ،ليكون
حمطة رئي�سة للجميع للوقوف على التاريخ
الإ�سالمي على �أر�ض اجلزيرة العربية.
وكان �سمو ويل العهد قد وقع خالل زيارته
�إىل فرن�سا ال�ع��ام املن�صرم م��ع احلكومة
ال�ف��رن���س�ي��ة ات �ف��اق �ي��ة ت �� �ش��ارك م��ن خ�لال�ه��ا
فرن�سا يف ت�ع��زي��ز م�صلحة ر�ؤي ��ة اململكة
 2030لتطوير القطاع ال�سياحي والرتاثي
امل�ستدام يف العال مب�شاركة �شركاء دوليني
ا��س�ت�ك�م��ا ًال لعملية ح�م��اي��ة �إرث �ه��ا وطبيعة
تراثها.
وتنطلق ه��ذه اخلطوة من االهتمام الكبري

مدائن �صالح �أول موقع �سعودي ي�سجل يف اليون�سكو
ال ��ذي ي��ول�ي��ه امل�ل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز
�آل �سعود يف خدمة ال�تراث القدمي ودعم
ال��درا� �س��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة م�ن��ذ ت��ول�ي��ه �إم ��ارة
منطقة ال��ري��ا���ض قبل �أك�ث�ر م��ن  45ع��ا ًم��ا،
حيث �سخّ ر – �أي ��ده ال�ل��ه -ك��ل �إمكانيات
دارة امللك عبدالعزيز للتاريخ ،ووجه ب�إتاحة
معارفها املختلقة �إىل الباحثني يف العامل
دون ا�ستثناء ،لينهلوا منها العلوم املوثقة
عن تاريخ اجلزيرة العربية.
ون �ت��ذك��ر ج �م �ي � ًع��ا ك �ل �م��ة خ � ��ادم احل��رم�ين
ال���ش��ري�ف�ين امل �ل��ك ��س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز
عن التاريخ ،حيث ق��ال  -رع��اه الله  -عن
تاريخ اجلزيرة العربية� :إن��ه من اجلوانب
املهمة يف تاريخ احل�ضارة الإن�سانية حيث
حظيت ه��ذه املنطقة بالكثري من الأح��داث
و�أ�سهمت يف بناء الكثري من احل�ضارات
منطلقها البناء واال�ستقرار كما �أ�سهمت يف
�ضخ جمتمعات ب�شرية �إىل مناطق حميطة
بها وبعيدة عنها من خالل الهجرات التي
انطلقت منها.
والرحالت الأثرية يف مقدمة الو�سائل التي
تخدم ال�صناعة الآثارية ،وت�سهم يف ن�شر
ثقافتها وتوثيق معاملها ،ل��ذا عملت دارة
امللك عبدالعزيز على طباعة كتيب ُمرتجم
�إىل اللغة العربية ع��ن (رح �ل��ة �إىل مدائن
�صالح) ق��ام بها فريق علمي ع��ام 1964م
�شخ�صا ميثلون  :اململكة،
مكون من 28
ً
وبريطانيا ،وفرن�سا ،وه��ول�ن��دا ،و�أملانيا،
و�إيطاليا ،و�أم��ري�ك��ا ،و�سوي�سرا� ،سجلوا
خ�لال�ه��ا �آث ��ار م��دائ��ن ��ص��ال��ح ،وت��اري�خ�ه��ا،
واملظاهر املعمارية ،والنقو�ش التي ر�سمت

على �صخورها ،ومعامل طريق الرحلة ب ًرا
م��ن راب ��غ م� ��رو ًرا ب��ال�ع�لا ح�ت��ى امل��دائ��ن ثم
العودة بطائرة “الداكوتا” التي هبطت على
�أر�ض العال الرتابية يف ذلك الوقت.
وزار ال��رح��ال��ة �أن �ط��وان جو�سن ،ورفائيل
�سافينياك ،م��دائ��ن ��ص��ال��ح ع��ام 1907م،
وا� �س �ت �ك �� �ش �ف��ا ال �ن �ق ��و� ��ش“ :النبطية”،
و”املعينية” و”اللحيانية” و”الثمودية”
ال �ت��ي وج� ��دت يف ال �ب �ي��وت امل �ن �ح��وت��ة على
جبالها ،وعمال على حتليلها وترجمتها �إىل
م�ع��انِ م�ع��روف��ة ،ف�ض ًال ع��ن ت�ق��دمي و�صف
�شامل لآث ��ار م��وط��ن “الأنباط” امل�ع��روف
بـ”احلِ جر” عند امل ��ؤرخ�ين واجلغرافيني
العرب.
ومل تقت�صر رحلة جو�سن و�سافينياك على
البحث عن الآثار البائدة بل در�ساها بعمق
ح�سبما قال امل�شرف العام على مركز امللك
�سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية
وح�ضارتها يف جامعة امللك �سعود الدكتور
عبدالله بن نا�صر ال�سبيعي ،حيث بني �أنهما
زارا اجلزيرة العربية ثالث مرات �أولها عام
1907م وو��ص�لا �إىل م��دائ��ن �صالح ،ومل
يتمكنا من زيارة “العال” لكنهما عادا �إليها
يف عامي  1909و1910م.
و�أ ّل��ف امل ��ؤرخ��ان جو�سن و�سافينياك بعد
رح�لات�ه�م��ا ال �ث�لاث �إىل اجل��زي��رة العربية
كتا ًبا بعنوان ( رحلة ا�ستك�شافية �أثرية �إىل
اجلزيرة العربية) يتكون من خم�سة جملدات
ع� ّد مرج ًعا للكثري من الباحثني يف العامل
على الرغم من تطور ق��راءة اللغات القدمية
والنبطية ،خا�صة عند املتخ�ص�صني يف

جماالت  :النقو�ش ،والآث��ار ،واجلغرافيا،
واالجتماع.
ومت �ي��ز ال��رح��ال��ة ال�ف��رن���س�ي�ين ع��ن غ�يره��م
م��ن اجلن�سيات الأخ ��رى ب�شغفهم للرتاث
ال �ق��دمي ،حيث ق��ام امل�ستك�شف الفرن�سي
�شارل هوبر برحلتني �إىل اجلزيرة العربية
�أوالهما عام 1880م ،والثانية عام 1884م
 ،زار خ�لال�ه�م��ا  :اجل� ��وف ،ح��ائ��ل ،جبة،
بريدة ،تيماء ،وخيرب.
وم ��ن ج��ان��ب �آخ� ��ر� ،أ��س�ه�م��ت م��دي�ن��ة امل�ل��ك
ع �ب��دال �ع��زي��ز ل�ل�ع�ل��وم وال�ت�ق�ن�ي��ة يف خ��دم��ة
ه��ذا الكيان ال�تراث��ي ال��ذي يحظى مبتابعة
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر في�صل بن
�سلمان بن عبدالعزيز �أم�ير منطقة املدينة
امل �ن��ورة ،ح�ي��ث �أع ��دت م���ش��رو ًع��ا جتريب ًيا
لتقنية �أج �ه��زة امل�سح ال�ل�ي��زري الأر��ض�ي��ة
التي تقوم بتحويل كامل تفا�صيل املعلم
(ق�صر الفريد كمثال) �إىل نقاط �سحابية
من�سوبة �إىل �إحداثيات املوقع ،بحيث ميكن
حتويله �إىل من��اذج ثالثية الأب�ع��اد لي�صبح
التعامل معها �سهلاً رقم ًيا ،وربطها بقواعد
املعلومات اجلغرافية.
وتُ�سهم هذه التقنية يف توثيق معامل مدائن
��ص��ال��ح ب�ك��ام��ل ت�ف��ا��ص�ي�ل�ه��ا وت���س�ه��ل على
الباحثني درا�سة تفا�صيل املعلم الدقيقة مع
مراقبة التغريات التي قد تطر�أ عليه خالل
الفرتات الزمنية املختلفة .
وي�ح��ر���ص زوار ال�ع�لا على زي ��ارة مواقع
�أثرية فيها لها قيمتها التاريخية يف الإ�سالم
وفيها جتتمع حلظات الت�أمل والتدبر عند
م�شاهدة  :مدائن �صالح ،واخلريبة الأثري،
وج�ب��ل عكمه الأث� ��ري ،وم��داخ�ي��ل ال�بري��ة،
واملعتدل ال�صحراوية ،بالإ�ضافة �إىل نق�ش
زهري التاريخي ،والبلدة الرتاثية ،ومطل
حرة عوير�ض ،وجبل الفيل.
وم��ن املتوقع ح�سبما ذك��رت الهيئة العامة
لل�سياحة وال�ت�راث الوطني يف تقرير لها
�أن ي�صل حجم اال�ستثمارات يف م�شروع
تطوير العال بحلول ع��ام � 2020إىل 2.6
مليار ري��ال ،و �أن يتم ا�ستقبال � 400ألف
��س��ائ��ح ��س�ن��و ًي��ا ،وت��وف�ير �أك�ث�ر م��ن 4200
وظ�ي�ف��ة لأب �ن��اء وف �ت �ي��ات ال��وط��ن ،م��ع ب�ن��اء
 1878غرفة فندقية يف املوقع ،وهذا الإرث
الكبري ما هو �إال ُجملة من ال�ثروات البيئة
والطبيعية والتاريخية املوجودة يف اململكة
وال �ت��ي ُت�ف�� ّ��س��ر م�ع��امل�ه��ا ق�ص�ص و�أح� ��داث
احل���ض��ارات القدمية على �أر���ض اجلزيرة
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تنظيم �سوق املنتجات واخلدمات املالية املبتكرة

الريا�ض -البالد

�شرعت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
يف ت �� �ص �م �ي��م ب �ي �ئ��ة جت��ري �ب �ي��ة ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة
( )Sandboxل �ف �ه��م وت �ق �ي �ي��م �أث ��ر
ال�ت�ق�ن�ي��ات اجل��دي��دة يف � �س��وق اخل��دم��ات
املالية يف اململكة ،وللم�ساعدة على حتويلها
�إىل مركز مايل يت�سم بالذكاء التقني ،مبا
ي�سمح لل�شركات املحلية وال�ع��امل�ي��ة التي
ترغب يف اختبار احللول الرقمية اجلديدة
بالدخول يف بيئة فعلية بغية �إطالقها يف
اململكة م�ستقبلاً .
وت � �ه� ��دف ب �ي �ئ��ة امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ت �ج��ري �ب �ي��ة
الت�شريعية �إىل ا�ستقطاب امل�ؤ�س�سات املالية
وال�شركات املحلية والعاملية املتخ�ص�صة
يف جم��ال التقنية املالية التي تتطلع �إىل
اال�ستفادة من التقنية احلالية
�أو اجل��دي��دة لتقدمي منتجات �أو خدمات
مالية مبتكرة �إىل الأ�سواق ال�سعودية.
وت� ��أت ��ي ه ��ذه اخل �ط��وة ل�ت�ح�ق�ي��ق ع ��دد من
الأه��داف اال�سرتاتيجية املتمثلة يف ربط

ال�ب�ي�ئ��ة ال�ت�ج��ري�ب�ي��ة اخل��ا� �ص��ة ب��امل��ؤ��س���س��ة
مبا�شرة بر�ؤية اململكة  ،2030التي ت�سعى
�إىل تعزيز النمو االقت�صادي والنهو�ض
ب�أن�شطة اال�ستثمار والتحول نحو جمتمع
غري نقدي وتعزيز مبد�أ ال�شمول امل��ايل،
وق� ��د مت ت �ط��وي��ر ر�ؤي� � ��ة امل �م �ل �ك��ة 2030
برناجما تنفيذ ًّيا من �ضمنها
بت�ضمينها 12
ً
"برنامج تطوير القطاع املايل" ،لي�صبح
فعال يخدم جمال اخلدمات
قطاعا
متنوعا اً
ً
ً
املالية ليدعم تنمية االقت�صاد الوطني عرب
حتفيز االدخ��ار ،والتمويل ،واال�ستثمار
من خالل طرق متعددة ي�أتي منها متكني
امل��ؤ��س���س��ات امل��ال�ي��ة م��ن دع��م من��و القطاع
اخلا�ص.
و�أفادت "�ساما" �أنه قد مت الت�صريح للعمل
يف البيئة التجريبية لـ ( )11م�صرف ًا حملي ًا
ودول�ي� ًا لفتح احل�سابات وحتديثها دون
احلاجة �إىل زيارة العمالء للفروع وكذلك
الت�صريح لــ �� 7ش��رك��ات لتقدمي خدمات
متنوعة يف جمال املدفوعات الرقمية.

فر�ص جديدة لرواد الأعمال مبنطقة مكة

جدة -البالد

ب �ت��وج �ي��ه م �� �س �ت �� �ش��ار خ � ��ادم احل��رم�ين
ال���ش��ري�ف�ين �أم�ي�ر م�ن�ط�ق��ة م�ك��ة امل�ك��رم��ة
��ص��اح��ب ال���س�م��و امل�ل�ك��ي الأم�ي��ر خ��ال��د
الفي�صل ومتابعة �سمو نائبه �صاحب
ال�سمو امل�ل�ك��ي الأم�ي�ر ب��درب��ن �سلطان
يطلق جمل�س مبادرات �شباب منطقة مكة
املكرمة مبادرة ( 100فر�صة) بالتعاون
م��ع م��ؤ��س���س��ة امل �ن��اه��ل اخل�ي�ري��ة "دمي

املناهل" وبال�شراكة مع "من�ش�آت".
و�أعلنت �إم��ارة منطقة مكة يف موقعها
على ت��وي�تر �أن امل �ب��ادرة ت�ه��دف لإث ��راء
روح ال ��ري ��ادة ب��دع��م ومت��وي��ل ��ش�ب��اب
و�شابات املنطقة لت�أ�سي�س م�شاريعهم
اخل��ا� �ص��ة م��ن خ�ل�ال  4م �� �س��ارات هي
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال�ت���ص�ن�ي��ع وال�سياحة
وال�ترف�ي��ه واالم�ت�ي��از ال�ت�ج��اري وري��ادة
الأعمال االجتماعية.

�صحة جدة حتقق يف برت �أ�صبع طفلة

�أمري املدينة يفتتح نادي تكافل االجتماعي للأيتام

املدينة املنورة -البالد

اف�ت�ت��ح ��ص��اح��ب ال�سمو امل�ل�ك��ي الأم�ي�ر
في�صل بن �سلمان بن عبدالعزيز �أمري
منطقة امل��دي�ن��ة امل �ن��ورة رئ�ي����س جمل�س
�إدارة جمعية ت�ك��اف��ل اخل�يري��ة لرعاية
الأيتام ,نادي تكافل االجتماعي لأيتام
امل��دي�ن��ة امل �ن ��ورة ،ال ��ذي ي�ع��د �أمن��وذج � ًا
متفرد ًا على م�ستوى اململكة جلمعيات

امللك عبدالعزيز بجدة للت�أكد من حالتها
ال�صحية ولكنها اعتذرت عن ذلك.
و�أ��ش��ار ال�صحفي �إىل �أن ال�صحة ت�ؤكد
حر�صها واهتمامها ب�أولوية عالج الطفلة
من قبل املتخ�ص�صني ومتابعة املو�ضوع
والتحقيق مع جميع املرافق ال�صحية التي
راجعتها احلالة ،و�إذا ات�ضح هناك �إهمال
�أو تق�صري يف تقدمي اخلدمة على الوجه
املطلوب �سيتم تطبيق الإجراءات النظامية
املعمول بها يف هذا اجلانب

الأيتام ،واملقام على م�ساحة � 10آالف
م ، 2وي�ستوعب �أكرث من �ألف �شخ�ص
يف �ساعة الذروة.
ووج � ��ه � �س �م��وه ب��ا� �س �ت �ث �م��ار ال� �ن ��ادي
اال�ستثمار الأم�ث��ل لالرتقاء بالنواحي
العلمية واملهارية والريا�ضية والتدريب
وت �ط��وي��ر امل� �ه ��ارات لأب �ن��ائ �ن��ا وب�ن��ات�ن��ا
الأي �ت��ام ,م�شيد ًا باجلهود املبذولة من

� �ش �ه ��د م � �ه ��رج ��ان مت� � ��ور الأح � �� � �س ��اء
امل�صنعة  2019يف ن�سخته ال�ساد�سة
 ،ت��وق�ي��ع م��ذك��رة ��ش��راك��ة وت �ع��اون بني
�أم��ان��ة الأح���س��اء وج��ام�ع��ة امل�ل��ك في�صل
باملحافظة.
و�أو�ضح �أمني الأح�ساء املهند�س عادل
امللحم �أن مذكرة ال�شراكة ت�أتي �ضمن
�أول ��وي ��ات الأم ��ان ��ة يف خ��دم��ة املجتمع
و�إر��س��اء �أوج��ه التعاون وال�شراكة بني
كافة القطاعات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
والتي تقوم على مبد�أ التعاون والتكامل

 ،ان �ط�لاق � ًا م��ن دع��م واه �ت �م��ام قيادتنا
الر�شيدة ،وان�سجام ًا مع ر�ؤي��ة اململكة
.2030
وب�ين املهند�س امللحم �أن الأم��ان��ة بهذه
ال���ش��راك��ة ت�ق��در ال ��دور الكبري جلامعة
امللك في�صل وم��ا متتلكه من �إمكانيات
ع�ل�م�ي��ة وب�ح�ث�ي��ة ��س� ُت���س�ه��م يف ت�ط��وي��ر
انتاج التمور ومنتوجاتها الت�صنيعية ،
مبين ًا �أن منتوجات املهرجان امل�صنعة
جت ��اوزت ال �ـ  120منتجا ,كما ا�سهم
هذا املهرجان يف �إيجاد �سوق تناف�سية
وت�ط��وي��ري��ة م�ستمرة تُقدمها امل�صانع

امل �� �ش��ارك��ة يف ظ ��ل � �ش��راك��ة وت �ع��اون
تكاملي ب�ين اجل�ه��ات الر�سمية ومنها
جامعة امللك في�صل.
و�أ� �ض��اف امل�ه�ن��د���س امل�ل�ح��م �أن الأم��ان��ة
ت��وا��ص��ل اع�م��ال�ه��ا لأن �� �ش��اء ��س��وق مت��ور
م��رك��زي ي�ضم  350حم�ل ًا متخ�ص�ص ًا
وكذلك مدينة �صناعية خا�صة بها وذلك
يف مدينة امللك عبدالله للتمور لتكون يف
موقع واحد ي�ضم " �سوق اجلملة واملفرد
والت�صنيع " و��س�ي�ك��ون جل��ام�ع��ة امللك
في�صل مقر متكامل يف املدينة للمتابعة
وامل�ساهمة يف رفع جودة التمور.

من جهته� ,أ�شاد مدير جامعة امللك في�صل
الدكتور حممد بن عبد العزيز العوهلي
ب��ال�ت�ط��وي��ر امل���س�ت�م��ر مل �ه��رج��ان ال�ت�م��ور
املُ�صنعة وال���س�ع��ي اىل دع��م امل�ج��االت
االقت�صادية والت�سويقية والتناف�سية
للتمور ،واث��راء القطاع ال�سياحي يف
الأح �� �س��اء ،وت�ع��زي��ز دور ال���ش�ب��اب من
ك�لا اجلن�سني حتقيق ًا لإي�ج��اد �صناعة
مهنية واح�تراف �ي��ة واب �ت �ك��اري��ة للعديد
م��ن املنتوجات التمرية ب�صفة خا�صة
والأخ��رى القائمة على �أ�شجار النخيل
ب�صفة عامة.

مدين مكة ي�سيطر على حريق مبنزل

مكة املكرمة  -احمد االحمدي

ورد بالغ لإدارة الدفاع املدين مبكة املكرمة
�أم�س مفاده وق��وع ح��ادث حريق يف منزل
ب�ق�م��ة ج �ب��ل ب�ط�ل�ع��ة � �ش��ارع ج��ره��م ب���ش��ارع
املن�صور وكان عبارة عن ا�شتعال النار يف

منزل �شعبي مكون من دور واح��د وي�شمل
ارب ��ع غ��رف حت�ت��وي ع�ل��ى ع�ل��ى اث ��اث ومت��ت
ال�سيطرة عليه و�إخ�م��اده دون �أي �إ�صابات
يف الأرواح واحليلولة دون امتداده للمنازل
املجاورة .

انطالق فعاليات امللتقى العلمي بتعليم مكة

تنظمه الإدارة العامة للتعليم مبكة املكرمة،
مكة املكرمة -البالد
انطلقت �أم�س فعاليات امللتقى العلمي احلادي وذل��ك مب�شاركة �أك�ثر من  140طالب ًا وعدد
والع�شرين "مع ًا نحو العامل الأول" ،الذي م��ن امل��درب�ين مب��دار���س تعليم مكة املكرمة،
وت�ستمر ه��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ات مل��دة ث�لاث��ة �أي ��ام،
وذل� ��ك يف ب �ي��ت ال�ط��ال��ب
�إعالن نقل ملكية �إ�سم جتاري
يعلن  /متعب �سليمان اجلمعة ب�أنه تقدم لفرع وزارة التجارة واال�ستثمار بربيدة برغبته بنقل بحي ال��زاه��ر بالعا�صمة
الإ�سم التجاري املو�ضح ادناه اىل ملكيته مت�ضمنا االعالن البيانات التالية  1:ـ اال�سم التجاري  :م�ؤ�س�سة املقد�سة.
مذهال للمفرو�شات وبيع الكنب وال�ستائر  -2رقم ال�سجل التجاري  1131035762تاريخه
1432/7/26هـ و�أو� �ض��ح م���س��اع��د مدير
م�صدره بريدة  3ـ ا�سم مالك اال�سم التجاري ال�سابق  /اريج �صالح �سليمان ال�شيبان ( )4ا�سم من انتقلت اليه
ملكية اال�سم التجاري  /متعب �سليمان اجلمعة جن�سيته �سعودي رقم ال�سجل املدين  106217978تاريخه �إدارة ن �� �ش��اط ال �ط�لاب
1432/6/27هـ م�صدره بريدة حمل اقامته بريدة فعلى من له اعرتا�ض على نقل ملكية اال�سم
التجاري ب� ��الإدارة ال�ع��ام��ة للتعليم
امل�شار اليه تقدمي اعرتا�ض خطي اىل فرع التجارة واال�ستثمار بربيدة خالل �شهر من تاريخ االعالن .
مب �ن �ط �ق��ة م� �ك ��ة امل �ك��رم��ة
ع �ب��دال �ع��زي��ز ب �خ ����ش� ،أن
حمكمة التنفيذ بالطائف
اجلهة
ف�ع��ال�ي��ات امل�ل�ت�ق��ى تهدف
دائرة التنفيذ االوىل
دائرة التنفيذ
إبالغ
 40434502يف 1440/3/12هـ
رقم القرار الق�ضائي
بأمر��ق��رارتنفيذاملو�ضحة بياناته� ،إىل �إثراء املعرفة وتعزيز
تعلن ال��دائ��رة عن �صدور ال
ولتعذر تبليغ املنفذ �ضده جرى االعالن للإبالغ ،ويف حالة
ماجد خلف حماد الطويرقى
ا�سم املنفذ �ضده
عدم التنفيذ خالل خم�سة �أيام من تاريخ ن�شره ف�سيتم الإلهام وت�شجيع االبتكار
1004957773
رقم الهوية
اتخاذ الإجراءات النظامية التي ن�ص عليها نظام التنفيذ.
و�إع��داد وت�أهيل مدربني
ل �ل �ن �� �ش��اط ال� �ع� �ل� �م ��ي يف
حمكمة التنفيذ بالطائف
اجلهة
املدار�س ،م�ؤكد ًا حر�ص
دائرة التنفيذ االوىل
دائرة التنفيذ
إبالغ بأمر تنفيذ
 40588762يف 1440/4/6هـ
رقم القرار الق�ضائي
بياناته ،امل��درب�ين على ت�ق��دمي كل
تعلن ال��دائ��رة عن �صدور ال��ق��رار املو�ضحة
ولتعذر تبليغ املنفذ �ضده جرى االعالن للإبالغ ،ويف حالة
عائ�ش م�سلم حم�سن القر�شى
ا�سم املنفذ �ضده
عدم التنفيذ خالل خم�سة �أيام من تاريخ ن�شره ف�سيتم
التنفيذ .م��ا ه��و ج��دي��د يف جم��ال
1048884835
رقم الهوية
اتخاذ الإجراءات النظامية التي ن�ص عليها نظام

قبل القائمني على جمعية تكافل اخلريية
وحر�صهم على اجل ��ودة والإت �ق��ان يف
�إجناز هذا ال�صرح.
يذكر �أن ن��ادي جمعية تكافل �سيفتح
لأه��ايل حي خمطط امللك فهد والأحياء
املجاورة لال�ستفادة من مرافق النادي
للأبناء والبنات بر�سوم رمزية ولأيتام
املدينة جمان ًا ،ليندمج �أيتام اجلمعية مع

�أهايل احلي.
و�أع� ��رب �أم�ي�ن ع��ام اجل�م�ع�ي��ة ال��دك�ت��ور
ع �ب��دامل �ح �� �س��ن احل� ��رب� ��ي ,ع ��ن ��ش�ك��ره
وت �ق��دي��ره ل�سمو �أم�ي�ر منطقة امل��دي�ن��ة
املنورة رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية،
على حر�صه الكبري واهتمامه امل�ستمر
ودعمه لكل ماي�سهم يف خدمة الأيتام
ورعايتهم .

مذكرة �شراكة بحثية لتطوير �إنتاج التمور بالأح�ساء

الأح�ساء -البالد

جدة -حماد العبديل

� �ش �ك �ل��ت � �ص �ح��ة ج � ��دة جل�ن��ة
مكونة م��ن ع��دة ا�ست�شاريني
وخم�ت���ص�ين ل�ل�ن�ظ��ر يف ملف
ال�ط�ف�ل��ة ري �ف��ال ،ال �ت��ي ت�سبب
ت� ��� �ش� �خ� �ي� �� ��ص خ� � ��اط� � ��ئ يف
تعري�ضها خل�ط��ر ب�تر �أ�صبع
بعد معاناة و�أمل؛ وذلك بهدف
التحفظ على جميع الإجراءات
الطبية من واقع ملفها بدء ًا من
امل�ست�شفى اخلا�ص .
و�أو� �ض �ح��ت ال���ص�ح��ة �أن ��ه �سيتم تطبيق
الإج � � ��راءات امل �ع �م��ول ب�ه��ا يف م�ث��ل ه��ذه
احل ��االت يف ح��ال ثبت �أن ه�ن��اك �إه�م��ا ًال
�أو تق�صري ًا يف تقدمي اخلدمة على الوجه
امل �ط �ل��وب ف�ي�م��ا ق ��ال امل �ت �ح��دث ال��ر��س�م��ي
ل�صحة جدة عبدالرحمن ال�صحفي �إنه مت
التوا�صل مع وال��دة الطفلة للك�شف على
احلالة من قبل ا�ست�شاريني متخ�ص�صني
يف الأوردة وال �� �ش��راي�ي�ن مب�ست�شفى

حمليات

ال��ور���ش العلمية وت�ق��دمي حم�ت��وي��ات وم��واد
علمية خمتلفة وم�ت�ن��وع��ة ل�لا��س�ت�ف��ادة منها
وحتليل حمتوياتها.
و�أف ��اد م�ساعد م��دي��ر �إدارة ن�شاط الطالب
�أن ال�ف�ع��ال�ي��ات ت�ضمنت ع ��دة ور� ��ش منها
ور��ش��ة الإح �ي��اء العملية ،وور� �ش��ة الفيزياء
املده�شة ،وور�شة الكيمياء العملية ،وور�شة
تقنية املعلومات ،وور�شة الت�صوير الرقمي
وامل��ون �ت��اج ،وور� �ش��ة ال�ع�ق��ول الإل�ك�ترون�ي��ة،
وور� �ش��ة �ستيم ،وور� �ش��ة امل �ه��ارات الطبية،
�إ�ضاف ًة �إىل وور�شة الطباعة ثالثية الأبعاد،
وور�� �ش ��ة ال �ك �ه��رب��اء امل �ن��زل �ي��ة ،ح �ي��ث �أق �ب��ل
ال �ط�لاب ع�ل��ى ور� ��ش ال�ع�م��ل ،وه ��ذا يعك�س
مدى اهتمامهم باكت�ساب اخلربات ،وزيادة
معرفتهم العلمية ،و�إ�شباع رغبتهم يف تعلم
كل ما هو جديد من العلوم.
على �صعيد �آخ��ر �أن�ه��ت ال���ش��ؤون ال�صحية
املدر�سية بالإدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة
املكرمة تدريب  46مر�شدة �صحية على �إدارة
الأزم ��ات ال�صحية ,وذل��ك مب��رك��ز التدريب

الرابع بالعوايل وا�ستمر ملدة يومني .
و�أو�ضحت م�ساعدة مدير ال�ش�ؤون ال�صحية
امل��در��س�ي��ة بتعليم م�ك��ة ر��ض�ي��ة ب�ن��ت �صالح
اخل�ط��اب��ي �أن ال�برن��ام��ج ت �ن��اول ال�ع��دي��د من
املحاور واملو�ضوعات ذات ال�صلة كالتعريف
ب��أ��س�ب��اب الأزم � ��ات وو� �س��ائ��ل احل��د منها ,
وبناء اخلطط الذكية ملواجهة تلك الأزم��ات,
و�إك�ساب املتدربات مهارة تفادي الأزم��ات
وتقليل نتائجها ال�سلبية حفاظ ًا على �سالمة
الأرواح وتفادي ًا حلدوث �أي مكروه .
و�أف � ��ادت �أن ال�برن��ام��ج م��وج��ه ل�ل�م��ر��ش��دات
ال�صحيات يف امل��دار���س مبختلف امل��راح��ل
وللم�شرفات ال�صحيات ب��الإدارة وقد تطرق
ملو�ضوعات هامة كتعريف الأزم��ة ال�صحية
التي قد حتدث يف املدار�س وطرق التعامل
ال�سليمة معها و�إدارت �ه��ا ب�شكل اح�ترايف
ووف��ق خطط علمية ذكية ونافعة ب��إذن الله ,
وو��ض��ع م��واق��ف افرتا�ضية كتطبيق عملي
بهدف �إك�ساب املتدربات املهارة واجلاهزية
العالية لإدارة �أي حدث.

�صرح بذلك املتحدث الر�سمي للإدارة العامة
للدفاع املدين بالعا�صمة املقد�سة الرائد نايف
ال�شريف مو�ضح ًا �أن فريق التحقيق بالإدارة
با�شر التعرف على م�سببات احلادث تن�سيق ًا
مع اجلهات املعنية.

حملة للتربع بالدم بات�صاالت جدة

جدة  -البالد

�أطلقت كلية االت�صاالت والإلكرتونيات
مب�ح��اف�ظ��ة ج ��دة �أم ����س ،ح�م�ل��ة للتربع
بالدم بالتعاون مع ال�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني ب�ج��دة حت��ت عنوان
"بدمنا ن �� �ش��ارك يف �إن � �ق� ��اذ ح �ي��اة
الآخرين" ،وت�ستمر ملدة �أ�سبوع عرب
احلافلة املتنقلة واملجهزة طبي ًا داخ��ل
رحاب الكلية.
و�أك� � ��د ع �م �ي��د ال �ك �ل �ي��ة امل �ه �ن��د���س فهد
ب��ن ع �ب��ود ال �ع��ام��ودي خ�ل�ال تد�شينه
احلملة ،الهدف املجتمعي ال��ذي حتمله
ه��ذه احلملة ،وه��و ن�شر ثقافة التربع
ب��ال��دم ب�ين �أف� ��راد املجتمع واملحافظة
على ال�صحة العامة وتعزيز املبادرات
الإن�سانية.

و�أ� �ش��ار �إىل �أهمية ال�ت�برع ب��ال��دم فهو
عمل نبيل ي�سهم يف �إنقاذ حياة �آالف
امل��ر��ض��ى ال��ذي��ن ه��م يف �أم����س احلاجة
�إىل ن�ق��ل ال� ��دم ،ويف ال��وق��ت ذات� ��ه ،ال
ي�سبب �ضرر ًا على �صحة املتربع ،عاد ًا
فوائد التربع بالدم ،وهي زيادة ن�شاط
نخاع العظم لإنتاج كميات جديدة من
ال��دم ،وزي��ادة ن�شاط ال��دورة الدموية،
وتقليل ن�سبة احلديد يف الدم مما يقلل
م��ن خماطر الإ��ص��اب��ة ب��أم��را���ض القلب
وان�سداد ال�شرايني.
وب�ي�ن امل�ه�ن��د���س ال �ع��ام��ودي � ّأن حملة
للتربع بالدم ت�أتي من الكلية؛ لتقدمي
ر��س��ال�ت�ه��ا ال�ن�ب�ي�ل��ة ل���ش��رائ��ح املجتمع،
و�إ�سهام من�سوبيها يف �إنقاذ العديد من
املر�ضى املحتاجني فيها �إىل نقل الدم.

تقني الباحة الأول على م�ستوى اململكة

الباحة -البالد

حقق التدريب التقني واملهني مبنطقة
ال �ب��اح��ة مم �ث�ل ً�ا يف ال �ك �ل �ي��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة
وفروعها املركز الأول للعام احل��ايل,
وذلك يف ا�ستبانة قيا�س ر�ضا املتدربني
ع�ل��ى م���س�ت��وى م�ن��اط��ق امل�م�ل�ك��ة ح�سب
النتائج املر�صودة ملعدالت الأداء العام
بن�سبة بلغت  % 80.3وهي الأعلى على
م�ستوى اململكة.
ونوه مدير عام التدريب التقني واملهني
بالباحة مرعي بن �سعد القرين �أن جودة
العملية ال�ت��دري�ب�ي��ة و�آل�ي��ات�ه��ا وم��رون��ة
التعامل م��ع �أنظمتها املعتمدة وم��دى
فعالية ال�برام��ج التدريبية وانعكا�سها

على �أداء املتدربني واملتدربات وو�ضوح
�شروط القبول والت�سجيل والإجراءات
الإدارية يف الوحدات التدريبية ب�شكل
عام كانت من �أولويات و�إهتمام الإدارة
العامة للتدريب التقني واملهني باملنطقة,
بالإ�ضافة �إىل الوحدات التدريبية.
و�أ�شار القرين �إىل �أن نظام ال�شكاوى
واالقرتاحات لدى الوحدات التدريبية
يجد تفاع ًال واهتمام ًا من قبل الإدارة
وه��ذا �أح��د �أ�سباب ر�ضا املتدربني يف
الكليات التقنية واملعاهد ،م��ؤك��د ًا ب�أن
ه��ذا ال�ن�ج��اح ��س�ي�ك��ون ح��اف��ز ًا لتقدمي
امل��زي��د يف خ��دم��ة �أب �ن��اء وب�ن��ات املنطقة
ورفع م�ستوى ر�ضاء امل�ستفيدين.
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اقت�صاد

�سيكون الأ�ضخم ويديره القطاع اخلا�ص

ميناء امللك عبداهلل  ..داعم جديد مل�سرية النه�ضة التنموية
جدة  -عبد الهادي املالكي

ا�ستناد ًا �إىل ر�ؤية طموحة و�إدراك� ًا من القيادة
الر�شيدة الهمية وجود ميناء على م�ستوى عاملي
ق��ادر على ا�ستقبال ال�سفن الع�صرية العمالقة،
وا�ستيعاب العدد املتزايد من ال�سلع والب�ضائع
امل�ستوردة وتوفري االحتياجات املتنامية ل�سكان
اململكة ج��اء ت�أ�سي�س ميناء امللك عبدالله ،الذي
يقع يف منت�صف ال�ساحل ال�سعودي على البحر
الأحمر داخل مدينة امللك عبدالله االقت�صادية،
على بعد  90كيلومرت ًا �إىل ال�شمال من جدة.
وي�شكل ميناء امللك عبدالله عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا
يف ��ش�ب�ك��ة امل��وا� �ص�ل�ات امل�ت�ك��ام�ل��ة ال �ت��ي تتيح
ت��وزي��ع ال�سلع �إىل �سوق يبلغ حجمه �أك�ثر من
 400مليون م�ستهلك يف خمتلف �أنحاء ال�شرق
الأو�سط.
وميتاز ميناء امللك عبدالله مبوقع ا�سرتاتيجي
على �أحد �أهم م�سارات التجارة البحرية العاملية،
وعلى مقربة من الوادي ال�صناعي يف مدينة امللك
عبدالله االقت�صادية ومنطقة �إعادة الت�صدير.
وت�ضم مدينة امللك عبدالله االقت�صادية حمطة
رئي�سية لقطار احل��رم�ين ال�سريع ال��ذي يربط
م �ي �ن��اء امل �ل��ك ع �ب��دال �ل��ه وم��دي �ن��ة امل �ل��ك ع�ب��دال�ل��ه
االقت�صادية باحلرمني ال�شريفني يف كل من مكة
املكرمة واملدينة املنورة ،بالإ�ضافة �إىل جدة التي
ت�شكل امل��رك��ز ال�ت�ج��اري الرئي�سي يف اململكة.
وي�ق��ع امليناء ك��ذل��ك على مقربة م��ن مدينة ينبع
ال�صناعية التي ت�شهد حركة جتارية �ضخمة يف
جمال البرتوكيميائيات.
مت و�ضع حجر الأ�سا�س مليناء امللك عبدالله� ،أول
ميناء ميتلكه ويطوره ويديره القطاع اخلا�ص
يف اململكة وهو من �أكرب م�شاريع البنية التحتية
التي ينفذها القطاع اخلا�ص يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ،وكانت االنطالقة عام  ،2010ليحقق
منذ ذلك احلني تطور ًا م�ستمر ًا يف م�سريته نحو
حتقيق هدفه ب�أن ي�صبح مركز ًا رئي�سي ًا وم�ساهم ًا
بالغ الأهمية يف تعزيز الدور الإقليمي والدويل
للمملكة يف جمال التجارة واخلدمات اللوج�ستية
وال�شحن .وب��د�أ امليناء عمليات ال�شحن العابر
يف �سبتمرب  ،2013والت�شغيل الكامل �شام ًال
�أن�شطة اال�سترياد والت�صدير يف يناير .2014
ومتكن ميناء امللك عبدالله من تعزيز قدراته ب�شكل
كبري ،ويحقق يف الوقت الراهن �إجنازات هامة
من حيث تطور امل�شروع ب�شكل عام والعمليات
التي جتري فيه .فمع نهاية عام  ،2018ارتفعت
طاقة امليناء الإنتاجية ال�سنوية �إىل 2,301,595
ح��اوي��ة قيا�سية ،ب��زي��ادة جت��اوزت  %36مقارنة
بالعام  ،2017ليحافظ بذلك على مركز الو�صافة
�ضمن قائمة �أكرب موانئ اململكة من حيث مناولة
احلاويات.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،تتميز �أر�صفة امليناء بعمق 18
مرت ًا ،مما يجعلها �أعمق �أر�صفة العامل ،و�سيتم
تطبيق هذا العمق على كافة �أر�صفة امليناء التي
يبلغ عددها  30ر�صيف ًا جمهزة ب�أحدث الرافعات
املتطورة يف العامل ،مبا يعزز كافة العمليات يف
امليناء.
وجن�ح��ت ادارة امل�ي�ن��اء ف��ى �إق��ام��ة ��ش��راك��ات مع
ثمانية م��ن �أك�بر خطوط �شحن احل��اوي��ات ،من
ب�ي�ن�ه��ا �أك�ب�ر ث�لاث��ة خ �ط��وط ��ش�ح��ن يف ال �ع��امل:
مري�سك ،و ،MSCو.CMA CGM
ومت ت�صنيف ميناء امللك عبدالله ،يف درا�سة
عاملية �أجرتها جملة كونتايرن منجمنت ،الأ�سرع
منو ًا يف العامل عام  ،2015كما ان�ضم يف عام
� ٢٠١٦إىل ق��ائ�م��ة �أك�ب�ر  100م�ي�ن��اء ح��اوي��ات

يف ال�ع��امل ،بح�سب الدرا�سات والأب�ح��اث التي
�أجرتها �شركتا �ألفااليرن ولويدز الرائدتني يف
جمال النقل البحري واملوانئ .يف عام ،2018
ويف ت�صنيف جديد ،قفز ميناء امللك عبدالله �إىل
املرتبة  69عاملي ًا �ضمن قائمة �أك�بر  100ميناء
حاويات يف العامل ال�صادرة عن �ألفااليرن ،وذلك
بعد �أن كان قد حل باملرتبة  87يف العام ،2016
كما مت ت�صنيفه ثامن �أ��س��رع امل��وان��ئ من��و ًا يف
العامل لعام .2017
وي���ش�ه��د ت��واج��د ق �ط��اع��ي الأغ ��ذي ��ة وامل�ن�ت�ج��ات
ال�صيدالنية مبيناء امللك عبدالله تو�سع ًا كذلك،
حيث مت تركيب برادات عمالقة جمهزة مبرافق
ت�خ��زي��ن م�ب�ردة ،وق��ام��ت الهيئة ال�ع��ام��ة للغذاء
وال� ��دواء بت�أ�سي�س م��راف��ق ل�ه��ا داخ ��ل امل�ي�ن��اء،
لتتواجد �إىل جانب �أك�ثر من  17جهة حكومية
�أخرى .ومن جانب �آخر ،قررت �شركة املراعي،

�أك�ب�ر �شركة ملنتجات الأل �ب��ان يف املنطقة� ،أن
جتعل من ميناء امللك عبدالله قاعدة لعملياتها يف
اململكة واملنطقة ،يف داللة على الثقة التي يتمتع
بها امليناء من كربيات ال�شركات ،وقدرته على
ا�ستقطاب املزيد من ال�شركات املحلية والإقليمية
لت�أ�سي�س ت��واج��د لها يف امل�ي�ن��اء يف امل�ستقبل
ال�ق��ري��ب .ومي�ضي ميناء امل�ل��ك عبدالله بخطى
م��درو��س��ة نحو تنفيذ خططه اخلا�صة ب�أن�شطة
الدحرجة ،والتي تت�ضمن �إن�شاء خم�سة �أر�صفة
دحرجة ،والتي مع اكتمال �أعمال البنية التحتية
اخلا�صة بها ودخولها مرحلة الت�شغيل الكامل،
�ستبلغ طاقتها اال�ستيعابية  1.5مليون �سيارة
يف ال�سنة ،مما �سيجعل من ميناء امللك عبدالله
الرائد يف املنطقة يف جمال �أن�شطة الدحرجة.
و�سيتمكن امليناء عند اكتماله م��ن مناولة 20
مليون حاوية قيا�سية (طاقته اال�ستيعابية احلالية

 3ماليني حاوية قيا�سية)� ،إىل جانب  1.5مليون
��س�ي��ارة وك��ذل��ك  15م�ل�ي��ون ط��ن م��ن الب�ضائع
ال�سائبة يف كل ع��ام .ويف ه��ذا ال�صدد ،ب��د�أت
�أع�م��ال ت�شغيل �أول �أر�صفة الب�ضائع ال�سائبة
يف امليناء خ�لال ال��رب��ع الأخ�ي�ر م��ن ع��ام 2017
قبل املوعد املحدد لها يف الربع الثاين من عام
 ،2018وذل ��ك يف دالل ��ة وا��ض�ح��ة ع�ل��ى �سرعة
الإجناز وحتقيق النتائج امللمو�سة يف ميناء امللك
عبدالله.
�أما على م�ستوى تطوير الأعمال ف�إن نظام �إدارة
امليناء ( ،)PCSوهو نظام معلومات حا�سوبي
يتم العمل مبوجبه يف ميناء امللك عبدالله ،ي�س ّهل
الو�صول �إىل املعلومات التي تتيح تنفيذ العمليات
بكفاءة .من جهة �أخرى ،تقوم م�صلحة اجلمارك
العامة بتعزيز تواجدها ب�شكل كبري يف امليناء
مب��ا ي�سهم يف تعزيز ال�ك�ف��اءة وت �ف��ادي ح��االت
الت�أخري ،حيث انخف�ض معدل بقاء احلاويات يف
امليناء �إىل � 3,7أيام ،وجاري العمل لكي ي�صبح
ثالثة �أي��ام فقط .ع�لاوة على ذل��ك ،انفرد ميناء
امللك عبدالله ب��ال��ري��ادة م��ع تطبيقه خلطة ف�سح
الب�ضائع على مدار � 24ساعة وكان �أول ميناء
يف اململكة يقوم بتطبيق هذه املبادرة.
ويتمتع ميناء امللك عبدالله ب�سجل م�شرف يف
ا�ستقطاب �أه��م ال�ك�ف��اءات ،واهتمامه بجوانب
ال�ت�ط��ور امل�ه�ن��ي وال �ت �ق��دم ال�شخ�صي وال��ر��ض��ا
الوظيفي لطاقم �أف��راده ،وذلك من خالل برامج
التدريب املكثفة وامل�ستمرة التي يقدمها لهم،
مما ي�سهم يف تعزيز قدرته على تقدمي خدمات
متميزة عالية اجلودة.
وي�شكل متكني ال�سعوديات �أول��وي��ة مليناء امللك
عبدالله ،ويف ه��ذا ال�صدد ،قامت �إدارة امليناء
بتوظيف �أك�ثر من  80فتاة يف مركز العمليات
والإدارة وتقنية املعلومات والهند�سة ،مع توفري
بيئة عمل فريدة ومتميزة لهن.
ويتطلع ميناء امللك عبدالله �إىل م�ستقبل م�شرق
وزاه� � ��ر ،ومي �� �ض��ي يف ط��ري �ق��ه ب �خ �ط��ى واث �ق��ة
لكي ي�صبح مركز ًا رئي�سي ًا على ط��رق ال�شحن
ال�شرقية الغربية بني �أوروبا و�آ�سيا ،على اعتبار
�أن �أكرث من  %13من حركة التجارة العاملية متر
عرب البحر الأحمر.

البنك الدويل :اململكة �ستقود ال�شرق الأو�سط لنه�ضة اقت�صادية

دبي ــ وكاالت

�شدد نائب رئي�س �ش�ؤون منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا يف البنك الدويل ،فريد بلحاج،
على ان اململكة �ستقود منطقة ال�شرق الأو�سط
لتطور اقت�صادي كبري خ�لال الأع ��وام القليلة
القادمة� ،سيما بعد ت�سلمها رئا�سة قمة الع�شر.
وطالب بلحاج خالل جل�سة "�صناديق التنمية..
توجهات ا�ستثمارية جديدة" ال�ت��ي انعقدت،
�ضمن فعاليات القمة العاملية للحكومات يف
دبي ،ب�ضرورة ابتكار �أ�ساليب جديدة لت�سويق
اقت�صاد منطقة ال�شرق الأو��س��ط ح��ول العامل
والتعريف مبزاياه دوليا.
وامل �ن �ت �ظ��ر ان ت�ت�ر�أ� ��س امل�م�ل�ك��ة ق �م��ة جم�م��وع��ة
الع�شرين هذا العام ،وفقا للآلية التي اعتمدتها
املجموعة عام  2011يف باري�س ،وتن�ص على

�أن تكون الرئا�سة بالتناوب بني  5جمموعات
�إقليمية داخل التجمع .وقال بلحاج �إنه بحلول
عام � 2050ست�ضم منطقة ال�شرق الأو�سط 300
مليون �شخ�ص من املعنيني مبا�شرة بالتقنيات
الرقمية ،و�أ�شار �إىل �أن التكنولوجيا اجلديدة
تخدم االقت�صاد وت�ضمن تراكم الرثوة وحتفز
ال�شباب على الإن �ت��اج .ي�شار �إىل �أن فعاليات

ال ��دورة ال�سابعة للقمة العاملية للحكومات يف
دبي ،انطلقت ام�س الأول برعاية ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س دولة الإمارات
رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي ،مب�شاركة
�أكرث من � 4آالف �شخ�صية من  140دولة ،بينهم
ر�ؤ��س��اء دول وحكومات ووزراء وم�س�ؤولون
عامليون وق�ي��ادات  30منظمة دولية يجتمعون

على من�صة القمة ل�صياغة م�ستقبل العامل.
وت�شهد القمة العاملية للحكومات م�شاركة 600
متحدث م��ن م�ست�شريف امل�ستقبل واخل�ب�راء
واملتخ�ص�صني يف �أكرث من  200جل�سة حوارية
رئي�سية وتفاعلية تتناول القطاعات امل�ستقبلية
احل �ي��وي��ة� ،إىل ج��ان��ب �أك�ث�ر م��ن  120رئي�سا
وم�س�ؤوال يف �شركات عاملية بارزة.
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القاهرة ت�ؤكد ثبات موقفها من مقاطعة الدوحة

(قطر حليف �أم تهديد؟)  ..م�ؤمتر ي�ستعر�ض �أدلة دعم احلمدين للإرهاب
اتهام احلكومة الكندية بتعري�ض
حياة � 40ألف مهاجر للخطر

جدة ــ فران�س بر�س

� �ص��وب��ت �أح� � ��زاب امل �ع��ار� �ض��ة يف مقاطعة
"كيبيك" الكندية انتقادات حادة مل�شروع
�إلغاء � 18أل��ف ملف مت�أخر للهجرة مل تتم
معاجلتها.
ور�أت ال�ن��اط�ق��ة املكلفة مب�ل��ف ال�ه�ج��رة يف
احل � ��زب ال� �ل� �ي�ب�رايل ل �ك �ي �ب �ي��ك ،دوم �ي �ن �ي��ك
�أجن�ل�اد يف ه��ذا امل���ش��روع "عمل هواة"،
م�ت�ه�م��ة ح�ك��وم��ة رئ�ي����س ح�ك��وم��ة امل�ق��اط�ع��ة
فرن�سوا ليجو "باال�ستهتار بحياة �آالف
الأ�شخا�ص".
و�أكدت �أجنالد �أنها تلقت ع�شرات الر�سائل
التي تعرب عن قلق كبري لأ�شخا�ص تقدموا
مب �ل �ف��ات ل �ل �ه �ج��رة �إىل امل �ق��اط �ع��ة ال�ن��اط�ق��ة

بالفرن�سية ،بع�ضهم موجودون فيها حاليا،
مو�ضحة �أن �أك�ث�ر م��ن � 40أل ��ف �شخ�ص
�سيت�ضررون بهذا القرار.
وكانت حكومة ليجو فازت بفارق كبري على
احلزب الليربايل يف انتخابات املقاطعة يف
�أكتوبر  2018وتولت ال�سلطة خلفا له.
وق��د تقدمت الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي مب�شروع
قانون يهدف �إىل تكييف انتقاء املر�شحني
للهجرة مع احتياجات املقاطعة لليد العاملة،
ب�شكل �أف�ضل.
و�أبدى وزير الهجرة �سيمون جوالن-باريت
عند تقدميه م�شروع القانون ،عزمه على البدء
من ال�صفر والتخلي عن معاجلة � 18ألف ملف
مت�أخر تراكمت يف ال�سنوات الأخرية.

�أبو الغيط :مل �أر�صد توافقات حول
عودة �سوريا للجامعة العربية
بريوت ــ وكاالت

�شدد الأمني العام جلامعة الدول العربية �أحمد
�أبو الغيط ،على �إنه مل ير�صد توافقا ميكن �أن
ي��ؤدي �إىل اجتماع وزراء اخلارجية للدعوة
�إىل عودة �سوريا �إىل اجلامعة العربية.
وق��ال ابوالغيط رد ًا على ��س��ؤال ع��ن ع��ودة
� �س��وري��ا �إىل اجل��ام �ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ع�ق��ب لقائه
الرئي�س اللبناين مي�شال عون ام�س "االثنني
� ،أن��ه "بعد التفكري� ،أق��ول �إن�ن��ي �أت��اب��ع بدقة
��ش��دي��دة ه��ذا امل��و��ض��وع ،ولكنني مل �أر��ص��د
بعد �أن ه�ن��اك خال�صات ت�ق��ود �إىل التوافق
ال��ذي نتحدث ع�ن��ه ،وال ��ذي ميكن �أن ي ��ؤدي
�إىل اجتماع ل��وزراء اخلارجية ،يعلنون فيه
انتهاء اخل�لاف ،ودع��وة �سوريا �إىل العودة
�إىل اجلامعة".

و�أ��ش��ار �إىل �أن��ه "ال م�ؤ�شرات ح��ول ن�ضوج
ال��و��ض��ع بالن�سبة ل�سوريا ،واحل��دي��ث حول
ع��ودت�ه��ا ه��و ب��ال�ك��وال�ي����س ،وي�ج��ب �أن يكون
هناك توافق حول عودتها وم�س�ألة العودة اىل
اجلامعة العربية مرتبطة بالتوافق ال�سيا�سي".
ول�ف��ت �أب��و ال�غ�ي��ط� ،إىل "�أنني ح�ضرت �إىل
لبنان ،لأعرب للرئي�س عون ،عن عميق التهاين
م��ن ق�ب��ل اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ،وم��ن قبلي على
ت�شكيل احلكومة اللبنانية" ،متمنيا "الكثري
من اال�ستقرار والتقدم للبنان".
و�شدد على �أنه "�أتيح يل مناق�شة نتائج القمة
االقت�صادية التي عقدت يف  22يناير املا�ضي،
ووا��ض��ح يل اهتمام الرئي�س ع��ون ،مبتابعة
قرارات القمة ،والذي كان له مبادرة حمددة
فيما يتعلق ببنك التنمية".

القاهرة ــ وكاالت

�أك��د وزي��ر اخلارجية امل�صري �سامح
� �ش �ك��ري ،ث� �ب ��ات م ��وق ��ف ب �ل��اده م��ن
م �ق��اط �ع��ة ق �ط��ر مت��ا� �ش �ي � ًا م ��ع م��وق��ف
ال��رب��اع��ي ال �ع��رب��ي ال ��داع ��ي ملكافحة
الإرهاب.
وق ��ال ��ش�ك��ري يف ت�صريحات للبث
املوحد ل�شبكة قنوات احلياة و"ON
 ،"Eلتغطية قمة االحت��اد الأفريقي،
�أن ال � ��دول الأرب � ��ع ت���س�ع��ى لتكثيف
ات���ص��االت�ه��ا م��ع ال �� �ش��رك��اء امل�ع�ن�ي�ين،
لتو�ضيح الأمور.
و�أو��ض��ح �أن موقف الرباعي العربي
م��رت �ب��ط ب �ت �غ �ي�ير م �ن �ه��ج ال �� �س �ي��ا� �س��ة
القطرية حتى ال ترتد ب�آثار �سلبية على
الدولة امل�صرية ،ناف ًيا �إمكانية �إق��رار
امل�صاحلة مع قطر يف ظل ا�ستمرار
�سيا�سة احلمدين احلالية.
ونوه �شكري اىل الدور اخلبيث الذي
تلعبه تركيا وقطر يف بع�ض ال��دول
را �إىل �أن��ه
وخ��ا��ص��ة يف ليبيا  ،م���ش�ي ً
دور مقلق وغري مقبول.
و�أك��د �أن الأح��داث الدموية يف ليبيا

لها ت�أثري مبا�شر على الدولة امل�صرية،
الف � ًت��ا ال�ن�ظ��ر �إىل �إن ت ��أم�ين احل��دود
امل���ص��ري��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة ي�ك�ل��ف ال�ك�ث�ير من
اجلهد واملوارد والأرواح.
وتابع":الدول والأج � �ه� ��زة ت��ر��ص��د
عمليات الدعم التي تقدم للتنظيمات
و�إذا ك��ان��ت ه �ن��اك م �� �ص��داق �ي��ة ل��دى
املجتمع الدويل عندما يعقد امل�ؤمترات
ملكافحة الإرهاب والق�ضاء عليه فالبد
�أن ي��واج��ه ه ��ذه احل �ق��ائ��ق وي�ت�ع��ام��ل
معها ب�شكل �صريح حتى ال ي�صبح
يف الأم ��ر ازدواج �ي��ة ورمب��ا توظيف
�سيا�سي مغلوط لهذه الظواهر.
وف � ��ى � �س �ي��اق م �ت �� �ص��ل اك � ��د خ �ب�راء
وم�س�ؤولون دوليون ادراك الواليات
املتحدة خل�ط��ورة ال��دور القطري يف
املنطقة ،م�شريين اىل ان وا�شنطن
��ش��رع��ت يف ات �خ��اذ خ �ط��وات ملعاقبة
الدوحة على تقاربها مع �إيران وثبوت
تورطها يف دعم �إرهابيني.
وات �ف��ق اخل�ب�راء خ�ل�ال م ��ؤمت��ر نظمه
منتدى ال�شرق الأو�سط ،يف العا�صمة
الأمريكية وا�شنطن ،على مدى اليومني

خمازن حبوب احلديدة مهددة بالتعفن

املا�ضيني ،وحتت عنوان "قطر حليف
ا�سرتاتيجي �أم خطر عاملي" على �أن
ال��دوح��ة حتولت �إىل بنك للإرهابيني
يف ال �ع��امل ول���س��ان ل�ه��م ع�بر و�سائل
�إعالمها وخا�صة قناة اجلزيرة.
و�أ�شار امل�شاركون ،خالل التو�صيات
ال�صادرة عن امل�ؤمتر� ،إىل �أن الدوحة
ق ��ام ��ت ب �ت��زوي��د ط� �ه ��ران ب��ال �ع �م�لات
الأجنبية ،منتهكة العقوبات الدولية
التي فر�ضت عليها من قبل الواليات
املتحدة.
وت��اب �ع��وا" :قطر �أف �ل �ت��ت م��ن توقيع
ع �ق��وب��ات عليها ب�سبب مم��ار��س��ات�ه��ا
ب�ضخ �أم��وال طائلة داخ��ل م�ؤ�س�سات
�أمريكية حكومية وتعليمية ما يجعلها
�صاحبة نفوذ بداخلها وم�صدر دخل
رئي�سي لهذه امل�ؤ�س�سات".
و�أك ��د امل���ش��ارك��ون �أن م�ؤ�س�سة قطر
الدولية �ضخت ما ال يقل عن  8ماليني
دوالر يف املدار�س العامة الأمريكية،
وق ��دم ��ت ع � �ق� ��و ًدا وم� �ك ��اف� ��آت ن�ق��دي��ة
بقيمة  720مليون دوالر على الأق��ل
للجامعات الأمريكية منذ عام .2011

و�أو� �ض �ح��وا �أن ال�ن�ظ��ام ال�ق�ط��ري قام
ب �ت �م��وي��ل ال �� �ص �ح��ف ب���ش�ك��ل ��ص��ري��ح
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�ق��وان�ين الأم��ري �ك �ي��ة ،كما
ا�ست�ضاف ودعم الإرهابيني وا�شرتى
جيوب عدد من ال�سيا�سيني و�أ�صحاب
النفوذ.
و�أ�شار امل�شاركون �إىل �أن الكوجنر�س
الأمريكي �أيقن هذه املمار�سات وبد�أ
بالفعل يف و�ضع خطة لتحجيم نفوذ
ق�ط��ر داخ ��ل امل��ؤ��س���س��ات وال �ب��دء يف
و�ضع قوانني ملعاقبتها.
ون�ب�ه��ت ال�ت��و��ص�ي��ات ال �� �ص��ادرة عن
امل�ؤمتر� ،إىل �أن �إمرباطورية الإع�لام
ال �ق �ط��ري ،ع �ل��ى ر�أ� �س �ه��ا اجل ��زي ��رة،
اململوكة لقطر ،وغريها من الأ�صول
الإع�لام�ي��ة ،ت�سعى لتعزيز الكراهية
للغرب و�أمريكا.
وح� ��ذروا م��ن �أن امل�شكلة ل��دي قناة
اجل��زي��رة �أعمق من �أن تكون م�شكلة
م���ص��داق�ي��ة �أو م�ه�ن�ي��ة �أو م�ع�ل��وم��ات
خاطئة ،لكن امل�شكلة الأك�بر هي �أنها
قامت بتعميم ون�شر رواي��ة احلركات
الإرهابية.

احلوثي يعبث بقوت اليمنيني  ..والأمم املتحدة تعرب عن قلقها

احلديدة ــ وكاالت

�أعربت الأمم املتحدة عن قلقها �إزاء عدم �إمكانية الو�صول �إىل
مطاحن احل��دي��دة ،امل�ح��ا��ص��رة م��ن ط��رف ميلي�شيات احلوثي
الإيرانية.
وقال مبعوث الأمم املتحدة اخلا�ص لدى اليمن ،مارتن غريفيث،
�إن احلاجة امللحة للو�صول �إىل خمازن احلبوب املحا�صرة على
خط اجلبهة يف مدينة احلديدة ال�ساحلية تتزايد.
و�أ��ض��اف �أن خم��ازن احلبوب التابعة لربنامج الأغ��ذي��ة العاملي
يف املطاحن املطلة على البحر الأحمر ال ميكن الو�صول �إليها
منذ �أك�ثر من خم�سة �أ�شهر ،م�شريا �إىل �أنها معر�ضة "خلطر
التعفن".
وبح�سب الأمم املتحدة تتوفر حالي ًا باملطاحن من قمح وحبوب ما
يكفي لإطعام  3.7مليون �شخ�ص ملدة �شهر.
و�سبق لوكيل الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة لل�ش�ؤون الإن�سانية،
مارك لوكوك� ،أن حذر من مغبة عدم التمكن من و�صول الأمم
املتحدة �إىل خم��ازن احلبوب يف احل��دي��دة ،وم��ا ميثله ذل��ك من
تهديد لنحو نحو  10ماليني ميني "على �شفا املجاعة".
وحمل م��ارك ل��وك��ول يف بيان امللي�شيات احلوثية امل�س�ؤولية
الأكرب عن هذا الو�ضع الكارثي.
و�أكد البيان �أن ميلي�شيات احلوثي ترف�ض حتى الآن ال�سماح
للأمم املتحدة بعبور اخلطوط الأمامية �إىل املناطق التي ت�سيطر
عليها احلكومة ال�شرعية للو�صول �إىل املطاحن.
وح��ث لوكوك امللي�شيات االنقالبية ،على التو�صل �إىل اتفاق
وتي�سري الو�صول �إىل املطاحن خالل الأيام املقبلة.

وي��رف����ض احل��وث �ي��ون ،االل �ت��زام ب��ات�ف��اق ال���س��وي��د ،ال ��ذي جرى
التو�صل �إليه يف دي�سمرب املا�ضي ،برعاية الأمم املتحدة يف
مدينة ا�ستوكهومل.
وين�ص االتفاق بالأ�سا�س على �ضرورة ان�سحاب امليلي�شيات
احلوثية من موانئ احلديدة وال�صليف ورا���س عي�سى ،وفتح
املعابر لإي�صال امل�ساعدات الإن�سانية للمناطق الواقعة حتت
�سيطرة احلوثيني.
وك��ان املبعوث االمم��ي اىل اليمن م��ارت��ن غريفيث ،ق��د و�صل
ام�س "االثنني" للعا�صمة �صنعاء يرافقه فريق من ال�صليب
الأحمر الدويل للقاء قيادات ميلي�شيات احلوثي الإيرانية لبحث
ا�ستكمال �إجراءات ملف املختطفني والأ�سرى.
وتعرثت جولتان من املباحثات يف العا�صمة الأردنية عمان ب�ش�أن
ملف تبادل الأ�سرى يف الآونة الأخرية ب�سبب تعنت احلوثيني،
الأمر الذي و�ضع اتفاق ال�سويد على املحك.
كما يلتقي غريفيث برئي�س فريق املراقبني الدوليني اجل�نرال
الدمناركي مايكل لولي�سغارد ،يف �صنعاء ،لبحث نتائج لقاءات
احلديدة.
ومن املنتظر �أن يناق�ش الرجالن مقرتحات ب�ش�أن فتح ممرات
�آم�ن��ة ون�شر ال �ق��وات الأمم �ي��ة لإي���ص��ال امل���س��اع��دات الإن�سانية
للمناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة ملي�شيات احلوثي الإيرانية.
اىل ذلك نقلت قناة "العربية" عن م�صادر مطلعة � :أن اجلرنال
مايكل لولي�سغارد ،رئي�س فريق املراقبني الأممني يف جلنة �إعادة
االنت�شار ،و�صل هو االخر �إىل العا�صمة اليمنية �صنعاء قادم ًا
من عدن.
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رجوي  :حان الوقت لإ�سقاط املاليل

باري�س ــ د� .سنابرق زاهدي

�شارك �آالف الإيرانيني من �أن�صار املقاومة
يف تظاهرة حا�شدة يف باري�س ،مبنا�سبة
ال��ذك��رى الأرب�ع�ين لثورة ال�شعب الإي��راين
�ضد دكتاتورية ال�شاه ،انطلقت من �ساحة
دان �ف�ي�ر رو�� �ش ��ورو ح �ت��ى م �ت �ن��زه ان�ف��ول�ي��د
ب�ب��اري����س ،ن ��دد امل �ت �ظ��اه��رون ب�شعاراتهم
والفتاتهم ا�ستمرار انتهاك حقوق الإن�سان
يف �إي � ��ران وت �� �ص��اع��د م � ��ؤام ��رات ال�ن�ظ��ام
الإرهابية �ضد املقاومة .وكذلك موا�صلته
للربامج ال�صاروخية والنووية.
و�أعلن املتظاهرون عن دعمهم لالنتفا�ضات
واح� �ت� �ج ��اج ��ات ال �� �ش �ع��ب الإي � � � ��راين ��ض��د
دكتاتورية املاليل الدينية.
وخ��اط �ب��ت رئ�ي���س��ة اجل �م �ه��وري��ة املنتخبة
م ��ن ق �ب��ل امل �ق��اوم��ة م ��رمي رج� ��وي ج�م��وع
التمظاهرين قائلة  :مع �سقوط دكتاتورية
ال�شاه الفا�سدة القائمة على �أعمال التعذيب،
�أط��ل علينا ورث�ت��ه احلقيقيون والآن حان
الوقت لإ�سقاط املاليل احلاكمني .و�أ�ضافت:
ب��د�أت �أمتنا حقبة جديدة .حقبة جديدة يف
معركتها لإ��س�ق��اط ن�ظ��ام الإره ��اب احلاكم
با�سم الدين يف �إيران .ولذلك ،يتوقع �شعبنا
من املجتمع الدويل �أن يعرتف بهذا الن�ضال
ال��ذي ه��و م��ن �أج��ل حت��ري��ر �إي ��ران وال�ع��امل

ب�أ�سره من �شر النظام الفا�شي الديني.
و�أك � � ��دت رج � ��وي �أن ال �ن �ه��اي��ة احل��ا��س�م��ة
ل�ل�أزم��ات يف املنطقة ،تكمن يف الإط��اح��ة
بالنظام الفا�شي احلاكم با�سم الدين .وهذا
ج��وه��ر احل��ل مل�شكلة �إي ��ران .و�آل �ي��ة �إق��رار
ال�سالم والهدوء يف املنطقة والعامل .ويجب
االعرتاف بحق ال�شعب الإي��راين يف تغيري
النظام وحتقيق الدميقراطية.
م�شددة على �ضرورة �إدراج قوات احلر�س

ووزارة خم ��اب ��رات امل �ل��ايل يف ق��ائ�م�ت��ي
الإره ��اب الأم�يرك�ي��ة والأوروب �ي��ة ،و�س�ألت
�أول�ئ��ك الذين ما زال��وا ي�تراوح��ون مكانهم
يف ات�ب��اع �سيا�سة اال��س�تر��ض��اء ال�ساقطة
مع املاليل :ملاذا تريدون �أن ت�ستمر معاناة
ونزيف ال�شعب الإيراين و�شعوب املنطقة؟
و� �ش � ّددت �أن ال�شعب الإي� ��راين وامل�ق��اوم��ة
الإي��ران �ي��ة ال ي��ري��دان �أن ي �ك��ون ل��دى ه��ذا
ال�ن�ظ��ام ول��و ر��ص��ا��ص��ة واح� ��دة ،وال يبيع

برميل نفط ،وال ي�صرف دوالر ًا من ثروات
ال�شعب للقمع والإرهاب».
والق��ى ه��ذا التجمع دع� ًم��ا ل�ع��دد كبري من
جمعيات اجل��ال�ي��ات الإي��ران �ي��ة يف �أوروب ��ا
وم�ن�ظ�م��ات م��داف �ع��ة ع��ن ح �ق��وق الإن �� �س��ان
ونقابات وجل��ان برملانية ور�ؤ��س��اء لدوائر
خمتلفة لبلدية باري�س ومدن ايل دوفران�س.
ومن بني ال�شخ�صيات التي �أدل��ت بكلمات
يف بداية املظاهرة :جيلرب ميرتان رئي�س

م�ؤ�س�سة فران�س ليربتي -دانيل ميرتان؛
مي�شل دوووكولو؛ ع�ضوة جمل�س اجلمعية
الوطنية الفرن�سية ورئي�سة اللجنة الربملانية
لإي ��ران دمي�ق��راط�ي��ة؛ و�سيد �أح�م��د غ��زايل
رئي�س ال��وزراء اجلزائري الأ�سبق رئي�س
جل�ن��ة ال�ت���ض��ام��ن ال�ع��رب��ي الإ� �س�لام��ي مع
املقاومة الإيرانية؛ و�آخلو فيدال كوادرا�س
ن��ائ��ب رئي�س ال�برمل��ان الأوروب � ��ي ال�سابق
ورئي�س اللجنة الدولية للبحث عن العدالة؛

دولية

وجورج �صربا من ال�شخ�صيات املعار�ضة
ال�سورية؛ وج��ان فران�سوا لوغاره رئي�س
ال��دائ��رة الأوىل لبلدية ب��اري����س؛ وج�ي�رار
لوتن من نقابة املعلمني الفرن�سية؛ وال�سيد
ج��ان ب�ير مي�شل ع�ضو جمل�س ال�شيوخ
الفرن�سي وم�ؤ�س�س اللجنة الفرن�سية لإيران
دمي�ق��راط�ي��ة؛ وف��ران���س��وا كلكومبه رئي�س
م�ؤ�س�سة الدرا�سات لل�شرق الأو�سط؛ وبري
بري�سي رئي�س حقوق الإن�سان اجلديدة.
وكانت هذه التظاهرة احلا�شدة التي ت�سري
ع�ل��ى ع ��زف ال �ط �ب��ول و� �ص��وت ال���ش�ع��ارات
املتحم�سة ،تعك�س فاعلية روح املقاومة بني
الإيرانيني وامل�شاركني يف املظاهرة� .إنهم
عك�سوا �صوت �أبناء ال�شعب الإيراين الذين
وا�صلوا طيلة العام املا�ضي االحتجاجات
والإ�ضرابات.
ويف اخلتام ،تلي البيان اخلتامي للتظاهرات
الذي �أدان الأعمال الإرهابية للماليل �ضد
املعار�ضني يف �أوروبا ،وا�ستمرار الربامج
ال���ص��اروخ�ي��ة وال�ن��ووي��ة اخل�ط�يرة للنظام،
وا�ستمرار القمع والقتل يف �إي ��ران ويف
احلروب يف املنطقة ،داع ًيا املجتمع الدويل
�إىل اعتماد احلزم مقابل النظام واالعرتاف
بحق ال�شعب الإي��راين واملقاومة الإيرانية
لإ�سقاط نظام املاليل.

بينهم خم�س �سيدات
النازحون العراقيون � ..ضحايا
 8مر�شحني ملناف�سة ترمب يف الرئا�سة جدد النتهاكات ميلي�شيا احل�شد
بغداد ــ وكاالت

وا�شنطن ــ وكاالت

من املنتظر ان ت�أتي انتخابات الرئا�سة
الأم��ري�ك�ي��ة امل �ق��ررة ال�ع��ام امل�ق�ب��ل ،على
�سطح �صفيح �ساخن  ،فقبل نحو 22
�شهرا على انطالقها� ،أعلن  8مر�شحني،
بينهم  5ن�ساء ،عزمهم مناف�سة الرئي�س
دونالد ترامب.
وي �خ ��و� ��ض امل��ر� �ش �ح��ون ع ��ن احل ��زب
ال ��دمي� �ق ��راط ��ي مم ��ن �أع� �ل� �ن ��وا ع��زم�ه��م
ال�ت�ر�� �ش ��ح ،ان �ت �خ��اب��ات مت �ه �ي��دي��ة ع��ن
احلزب ،الختيار املر�شح الذي يخو�ض
ر�سميا املناف�سة �ضد ت��رام��ب مر�شح
احلزب اجلمهوري ،الذي يتطلع لوالية
ثانية
ف ��أح��دث امل�ن���ض�م�ين ل���س�ب��اق ال��رئ��ا��س��ة
الأمريكية ،ال�سيناتور الأمريكية �إميي
كلوبو�شار ،التي �أعلنت عزمها خو�ض
انتخابات .2020
وكلوبو�شار ( 58عاماً) ع�ضو مبجل�س
ال���ش�ي��وخ ع��ن والي ��ة ميني�سوتا لفرتة
ثالثة مدة كل منها � 6سنوات ،وت�سعى
ل�ت���ص��وي��ر ن�ف���س�ه��ا ع �ل��ى �أن �ه ��ا نقي�ض
ل�ت�رام��ب ،امل�ت��وق��ع �أن ت �ك��ون مر�شحة
احل � ��زب اجل� �م� �ه ��وري يف ان �ت �خ��اب��ات
نوفمرب  ،2020بالرتكيز على اخلالفات
ال�سيا�سية وكذلك الأ�سلوب واللباقة.
وق��ال��ت ك�ل��وب��و��ش��ار ،خ�لال كلمة �أم��ام
ح �� �ش��د يف م �ي �ن �ي �� �س��وت��ا �"،أدعوكم
لالن�ضمام �إىل حملتنا� .إنها حملة نابعة
من داخلنا .ال �أمتلك ماكينة �سيا�سية

ول�ست �صنيعة املال .فكل ما �أملكه هو
املثابرة والعائلة والأ�صدقاء".
ومن قبلها� ،أطلقت �إليزابيث وارن (69
عاما) ع�ضو جمل�س ال�شيوخ الأمريكي،
 9ف�براي��ر ،ر�سميا حملتها النتخابات
الرئا�سة الأمريكية لعام .2020
وارن ه��ي ق�ي��ادي��ة ب��اجل�ن��اح التقدمي
ل�ل�ح��زب ال��دمي�ق��راط��ي وع���ض��و جمل�س
ال�شيوخ عن والية ما�سات�شو�ست�س.
و�أعلنت خو�ض االنتخابات من موقع
ت��اري �خ��ي يف ل��وران ����س ��ش�م��ال غ��رب��ي
بو�سطن ،وال��ذي انطلقت منه احلركة
العمالية املنظمة يف الواليات املتحدة،
جاعلة ح�ق��وق العمال وع��دال��ة الأج��ور
واحل �� �ص��ول ع�ل��ى ال��رع��اي��ة ال�ط�ب�ي��ة من
�أولويات حملتها االنتخابية.
وحتظى وارن بدعم جلنة حملة التغيري
التقدمي بالتزامن مع �إط�لاق حملتها،
وح�م�ل��ة ال�ت�غ�ي�ير ال�ت�ق��دم��ي ه��ي منظمة
ت���س�ت�ط�ي��ع � �ض��خ م�ل�اي�ي�ن ال � � ��دوالرات
خلف تر�شحها والعمل �ضد مناف�سيها
الدميقراطيني.
وق�ب��ل �إع�ل�ان وارن ب��أ��س�ب��وع� ،أعلنت
النائبة الدميقراطية الأمريكية تول�سي
ج��اب��ارد 2 ،فرباير  ،تر�شحها ر�سميا
يف االن�ت�خ��اب��ات ،وب��ذل��ك �ستن�ضم �إىل
قائمة الدميقراطيني الليرباليني الذين
ي�سعون للح�صول على تر�شيح احلزب
للمن�صب.
وم��ن امل�ق��رر �أن تطلق ج��اب��ارد حملتها

االن�ت�خ��اب�ي��ة ر��س�م�ي��ا م��ن ه� ��اواي التي
مثلتها يف الكوجنر�س منذ عام .2013
وت � ��واج � ��ه ج � ��اب � ��ارد م �ن��اف �� �س��ة ق��وي��ة
م ��ع م��ر� �ش �ح�ين �آخ� ��ري� ��ن يف احل ��زب
ال��دمي �ق��راط��ي ي �ن �ت �ه �ج��ون ��س�ي��ا��س��ات
م�شابهة مثل ع�ضوتي جمل�س ال�شيوخ
ك��ام��اال ه��اري ����س و�إل �ي��زاب �ي��ث وارن،
�أمريكية تنحدر من �أ�صول من �ساموا
وه��ي �أول هندو�سية تنتخب نائبة يف
الكوجنر�س.
�أما ع�ضو جمل�س ال�شيوخ الأمريكي،
ك� �م ��اال ه ��اري� �� ��س ،ف��د� �ش �ن��ت ح�م�ل�ت�ه��ا
خل ��و� ��ض ان� �ت� �خ ��اب ��ات ال ��رئ ��ا�� �س ��ة يف
 27ي �ن��اي��ر  ،ب �ت �ج �م��ع ان �ت �خ��اب��ي يف
بلدتها �أوك�ل�ان��د ب��والي��ة كاليفورنيا،
وبالقرب من املحكمة التي عملت بها
ممثلة ادع ��اء ،ويحمل �شعار حملتها
االنتخابية" :كماال هاري�س من �أجل
ال�شعب".
وت�شغل هاري�س حاليا من�صب ع�ضو
مبجل�س ال���ش�ي��وخ ل�ل�م��رة الأوىل عن
ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا ،وه� ��ي مم �ث �ل��ة االدع � ��اء
ال�سابقة الوحيدة التي تعلن تر�شحها
لل�سباق حتى الآن،بينما تعد كري�ستني
جيليرباند ال�سيناتور الدميقراطية
وع�ضو جمل�س ال�شيوخ �أول من �أعلن
ع��زم�ه��ن ل��دخ��ول ال���س�ب��اق ال��رئ��ا��س��ى،
يف  16يناير امل��ا��ض��ي ،لت�صبح �أول
دمي�ق��راط�ي��ة ت�ت�ح��دى م�ساعي ت��رام��ب
للح�صول على فرتة رئا�سية ثانية فى

انتخابات من املتوقع �أن تكون �شديدة
ال�سخونة.
ام� ��ا ج��ول �ي��ان ك��ا� �س�ت�رو وه� ��و حفيد
مهاجرة مك�سيكية �شغل من�صب وزير
يف ع�ه��د �أوب ��ام ��ا .ف�ق��د �أع �ل��ن تر�شحه
باللغتني الإ��س�ب��ان�ي��ة والإجن�ل�ي��زي��ة يف
 12يناير يف �أوج اجلدل حول ق�ضية
الهجرة.
وي ��أم��ل ك��ا��س�ترو ( 44ع��ام��ا) رئي�س
بلدية �سان �أنطونيو يف والية تك�سا�س،
يف �أن ي�صبح �أول رئي�س يتحدر من
�أمريكا الالتينية للواليات املتحدة.
وميكن �أن ت�سهم مهارته يف اخلطابة
وك��رئ �ي ����س ب �ل��دي��ة � �س��اب��ع �أك �ب�ر امل��دن
الأم��ري �ك �ي��ة �إىل ج��ان��ب �شخ�صيته
ال���س��اح��رة ع�ل��ى ال�ت�ل�ف��زي��ون ،يف دف��ع
مواطن تك�سا�س �إىل اخلطوط الأوىل.
و�أع �ل��ن ال���س�ن��ات��ور الأ�� �س ��ود �صاحب
ال�شخ�صية القوية واحل�ضور الإعالمي
والذي ي�شبه يف �أغلب الأحيان بباراك
�أوباما ،كوري بوكر تر�شحه يف الأول
م��ن ف�براي��ر ب��دع��وت��ه �إىل االحت ��اد يف
�أمريكا مق�سمة.
اما ال�سيناتور الدميقراطي الي�ساري
املخ�ضرم ،بريين �ساندرز ،قرر �أي�ضا
خ��و���ض ال���س�ب��اق ،ح�ي��ث يخطط لهذا
وقت طويل.
القرار منذ ٍ
يعترب �ساندرز �أ�شهر �سيا�سي �أمريكي
يف ال��وق��ت ال��راه��ن ،يعكف الآن على
�إعداد العدة لتد�شني حملته االنتخابية.

ي� �ج� �م ��ع �أغ� � �ل � ��ب ال� �ن ��ازح�ي�ن
العراقيني العائدين اىل مدنية
�أرب �ي��ل ��ش�م��ال ال �ع��راق ،على
�أن ميلي�شيا احل�شد ال�شعبي
توا�صل حتى اللحظة وبغطاء
ر�سمي م�سل�سل انتهاكاتها
امل �� �س �ت �م��رة �� �ض ��د م��واط �ن��ي
امل�ن��اط��ق امل �ح��ررة م��ن تنظيم
داع�ش الإرهابي.
وكانت مدن �أربيل ودهوك قد
ا�ستقبلت يف �أكتوبر املا�ضي،
ق��اف �ل��ة ج ��دي ��دة م ��ن ال �ع��وائ��ل
التي ف��رت م��ن بلدة تلل�سقف
� �ش �م��ال امل ��و� �ص ��ل؛ ع �ل��ى اث��ر
ق�صفها م��ن ق�ب��ل ميلي�شيات
احل �� �ش��د ال �� �ش �ع �ب��ي ،وال �ت��ي
زع�م��ت �أن�ه��ا ك��ان��ت ت�ستهدف
ق��وات البي�شمركة الكوردية
املتواجدة هناك.
وبعد عامني على حترير بلدة
برطلة من تنظيم داع�ش ،عاد
�أق��ل م��ن ثلث عائالتها البالغ
نحو � 4آالف عائلة ،وال يزال
م �ع �ظ �م �ه��ا يف ح ��ال ��ة خ ��وف
و� �س��ط �أن� �ب ��اء ع ��ن ال�تره �ي��ب
وامل�ضايقات.
وق� ��ال ال �ع��ائ��دون �أن �سكان
ال�ب�ل��دة م��ن ال�شيعة ال�� ُ��ش�ب��ك،
ي � �ط� ��ردون الأق� �ل� �ي ��ة ال���س�ن�ي��ة
وامل �� �س �ي �ح �ي��ة ،م���ش�يري��ن �إىل
ح ��االت ع ��دة م��ن امل�ضايقات
اجلن�سية وعمليات ال�سطو،
وف� � � ��ق م� � ��ا ذك� � � � ��رت وك� ��ال� ��ة
�أ�سو�شيتدبر�س.
وق��ال��ت �إق� �ب ��ال ��ش�ي�ن��و ،ال�ت��ي
ع��ادت �إىل برطلة مع عائلتها
يف نوفمرب � ،2017إن �أح��د
رج��ال ال�شيعة ال�شُ بك �أم�سك
بها يف �أحد الأ�سواق ،وحني
� �ص��رخ��ت �أل� �ق ��ى �أ� �ش �خ��ا���ص
�شاهدوا الواقعة القب�ض على
الرجل.
�إال �أن ممثل ال�شبك يف الربملان
العراقي ،ق�صي عبا�س ،اعترب

�أن ح� ��وادث ال�ت�ح��ر���ش التي
يواجهها ال�ع��ائ��دون ،ال متثل
جمتمع ال�شبك �أو ميلي�شيات
احل�شد ال�شعبي املدعومة من
احلكومة العراقية.
وت �ت��وىل ميلي�شيات احل�شد
ال �� �ش �ع �ب��ي ،ال �� �س �ي �ط��رة ع�ل��ى
مقاليد الأمن يف البلدة .ويدير
م�سلحوها ن�ق��اط تفتي�ش يف
ال���ش��وارع ويعملون كقوات
لل�شرطة.
ويعد �أحد �أكرب نقاط اخلالف
يف برطلة �إلغاء وحدة حماية
� �س �ه��ل ن� �ي� �ن ��وى ،وه � ��ي ق��وة
�شرطة �شبه م�ستقلة تتكون
يف غ��ال�ب�ي�ت�ه��ا م��ن الأق �ل �ي��ات
ال �ك��ردي��ة وامل���س�ح�ي��ة ك��ان��ت
ت �ت ��وىل ح �م��اي��ة ال �ب �ل��دة ق�ب��ل
ا�ستيالء داع�ش عليها.
وف ��ر �أف � ��راد ه ��ذه ال �ق��وة �إىل

املناطق الكردية ومل يعودوا،
وي�شكل ه��ذا �أح��د الأ��س�ب��اب
ال�ت��ي جعلت ال�ع��ائ�لات ح��ذرة
من العودة �إىل البلدة جمددا.
و�أك��د رئي�س وح��دات حماية
�سهل نينوى ،عمار �شمعون
م��و� �س��ى� ،إن ال ��رواب ��ط ال�ت��ي
ت ��رب ��ط االق� �ل� �ي ��ات ب��امل�ج�ت�م��ع
ال�ع��راق��ي ه��ي الأ��ض�ع��ف على
الإطالق ،م�ضيفا �أن العائالت
امل�سيحية لن تعود�" ،إال �إذا
عاد اال�ستقرار".
وق� ��ال ع���ض��و جم�ل����س ناحية
ب��رط �ل��ة ،ج�ل�ال ب �ط��ر���س� ،إن
وح��دات حماية �سهل نينوى
ج ��زء "من ه��وي �ت �ن��ا وحت�م��ي
وجودنا ،".م���ش�يرا �إىل �أن
ميلي�شيات احل�شد ال�شعبي ال
تختلف يف �شيء عن م�سلحي
داع�ش.
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التاريخية

هذه املواد ن�شرت بتاريخ 1384 /12 /26هـ

كان االحتفال مظهر ًا �شعبي ًا رائع ًا!

جاللة امللك املعظم افتتح ام�س م�ؤ�س�سة امل�صنوعات الوطنية للدباغة

ك��ان احلفل الكبري ال��ذي اقامته بالأم�س
امل�صانع الوطنية للدباغة وامل�صنوعات اجللدية
على �رشف جاللة امللك املعظم مظهراً �شعبي ًا
رائع ًا لهذا التجاوب القائم على اخلري وللخري
فيما بني ال�شعب وحكومته ..مت على تالقيهما
معا على الدرب الذي �سارا عليه يف عزمية
�صادقة ليبلغا الغاية وي�صال اىل الهدف.
فما ان تف�ضل جاللة امللك في�صل ف�رشف
ال�رسادقات التي اقامتها امل�صانع يف الق�ضاء
امل����ؤدي اليها واملت�صل بها حتى تزاحمت
اجلموع من حوله حتييه يف ثقة به وحب
له وت�صفق وتهتف اعرابا عن هذه امل�شاعر
واالحا�سي�س التي ما ان وجدت متنف�سا لها
يف هذه املنا�سبة حتى راحت تعلنها وكانها
ت�ؤكد بها انها ال ترى يف الفي�صل العظيم ملكا
وال قائداً ..وامنا هي ترى فيه �أبا ورائداً ..ثم
هي ترى فيه رمز املها فيما تود ان حتققه
يف يومها وغدها من حياة تقوم على الرغد
واالكتفاء بقيامها على العزة واالباء.
وهكذا �شق جاللته طريقه اىل �صدر ال�رسدق
الرئي�سي حيث تف�ضل مب�صافحة ر�ؤ�ساء البعثات
ال�سيا�سية والإ�سالمية والعربية والأجنبية ثم

اخذ مكانه واىل ميينه �أ�صحاب ال�سمو امللكي
ويل العهد الأمري خالد بن عبدالعزيز فاالمري
فهد بن عبدالعزيز وزير الداخلية فاالمري
عبدهلل بن عبدالعزيز رئي�س احلر�س الوطني
فاالمري تركي بن عبدالعزيز ،ف�صاحب املعايل
وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية والتجارة
وال�صناعة.
هذا بينما وقف �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
م�شعل بن عبدالعزيز خلف مقعد جاللته.
وقد بدئ احلفل بتالوة �آي من الذكر احلكيم
من املقرئ ال�سيد عبدالقادر عطيه ثم تاله
ال�سيد احمد عو�ض عطوي فالقى خطابا �أ�شاد
فيه مبا كان جلاللة امللك من ف�ضل كبري على
ال�صناعة املحلية يف �أوىل مراحلها حتى بد�أت
ت�شق طريقها اىل حياتنا.
وما ان انتهى من خطابه حتى تقدم بهدية
امل�صنع اىل جاللة امللك وكانت عبارة عن
�صورتني كبريتني جلاللة املغفور له امللك
عبدالعزيز وجلاللته.
وق��د و�ضعتا يف اطارين فخمني من اجللد
احتوتهما حقيبة جلدية ف��اخ��رة ..فتقبلها
جاللته حفظه هلل معربا عن ارتياحه لها

و�شكره عليها.
ثم تقدم الأ�ستاذ حممد ح�سن عواد فالقى
ق�صيدة رائعة ن�رشناها يف مكان �آخر من هذا
العدد .وتاله الأ�ستاذ حممد ح�سني زيدان
فالقى اخلطاب الذي ن�رشناه يف هذا العدد
�أي�ضا.
ووقف ال�شيخ عبدالقادر عثمان رئي�س املجل�س
البلدي فالقى خطابا �أ�شار فيه اىل ما قامت
عليه �سيا�سة حكومة جاللة امللك من مبادئ
�إ�سالمية ال تع�صف بها االهواء وال تتطرق
اليها االنحرافات.
وانتقل بعد ذلك اىل احلديث عن امل�صنع
فقال ان��ه م��زود ب�أكرث من مائة وخم�سني
مكنة حديثة النموذج وال�صنع بالإ�ضافة اىل
�سبعة ع�رش مكنة قدمية كما جهز بخم�سة
وع�رشين حو�ضا لدباغى اجللود من النوع
الذي يتحرك دائريا وم�صنع للكرتون مهمته
تعليب غالفات الأحذية بانواعها فا�صبح
امل�رشوع يحتوي على �أربعة م�صانع رئي�سية
للدباغة و�آخر للجزم وثالث للحقائب ورابع
للكرتون  ..هذا بالإ�ضافة اىل ما جهز به
امل�صنع �أي�ضا من مكائن احتياطية لتليد

الكهرباء ومبواد كيماوية.
اما منتجات امل�صنع فهي الأحذية العادية
واملمتازة وحقائب ال�سفر واليد.
وطاقته الإنتاجية بعماله احلاليني يوميا �ستمائة
زوج من اجلزم الع�سكرية ومائتي زوج من
اجلزم املدنية ومثلها من الأحذية و�أربعني
حقيبة من خمتلف النماذج ذلك عند اربطة
ال�ساعات اليدوية واالحزمة املدنية.
ام��ا العمال احلاليون يف امل�صنع فهم مائة
وخم�سة وت�سعون ع��ام�لا م��ن الأه���داف
الرئي�سية للم�صنع مترين اكرب عدد من العمال
ال�سعوديني وتزويدهم باخلربة الفنية.
و�أخ�يرا انتقل جاللته واملدعوين اىل موائد
ال�شاي التي �أقيمت يف ��سرادق��ات �أخ��رى
جماورة لل�رسدقات التي اعدت للجلو�س.
وبعدما تناول اجلميع ال�شاي واحللوى وكانت
ال�ساعة قد اقرتتب من الثانية ع�رشة غادر
جاللته مكان احلفل مودعا مبثل ما ا�ستقبل
به من حفاوة هي املثل رائعا على مدى
عمق حب ال�شعب جلاللته واعتزازهم به
واكبارهم ملا حققه ويحققه بف�ضل هلل وعونه
للوطن واملواطنني خري عظيم.

ا�ستمرار اجتماعات جمل�س الرابطة الإ�سالمية

�صورة من التاريخ

يف مت��ام ال�ساعة ال��واح��دة من
م��غ��رب ام�����س عقد املجل�س
ال��ت��أ���س��ي�����س��ي ل��راب��ط��ة ال��ع��امل
الإ�سالمي جل�سته الثانية بعد
انتهاء امل�ؤمتر الإ�سالمي العام
مبقر الرابطة يف مكة املكرمة
برئا�سة �صاحب ال�سماحة ال�شيخ
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
رئي�س املجل�س وح�ضور معايل

الأمني العام للرابطة و�أ�صحاب
ال�سماحة والف�ضيلة �أع�ضاء
املجل�س .وق��د نظر املجل�س
يف االع��م��ال املعرو�ضة عليه.
ه��ذا وق��د رفعت اجلل�سة يف
ال�ساعة الثانية والن�صف على
ان ي�ست�أنف املجل�س اجتماعاته
يف ال�ساعة الثالثة والن�صف من
�صباح اليوم ب�إذن هلل.

طالبنا املبتعثون يف املانيا الغربية

م�ؤمتر االحتاد العربي للنقل اجلوي

الطلبة املبتعثون للدرا�سة
هذا العام يف املانيا الغربية
ان��ت��ه��ت امل�����دة امل���ح���ددة
لدرا�ستهم اللغة الأملانية منذ
اكرث من ثالثة �أ�سابيع –

وحتى الآن مل يجر احلاقهم
باق�سام التدريب العملي
حتى ميكن لهم بعد ذلك
االلتحاق بالكليات املبتعثني
للدرا�سة فيها!!

جلنة تنظيم اخلطوط الداخلية مبكة اجتمعت �أم�س

اللجنة تبحث اخلطوات العملية لتنفيذ قرارات التنظيم يف اول العام اجلديد
مكة – مكتب البالد

علم حمرر "�ألبالد" مبكة ان جلنة مكة
وكيل القائد عبدهلل باخطمة
 – 2الرئي�س �صالح فا�ضل مدير �رشطة
النجدة مبكة ومندوب االمن العام.
 – 3ال�سيد عبداللطيف مراد مندوب
امانة العا�صمة.

� – 4شيخ ال�سائقني
قد اجتمعت �صباح ي��وم ام�س مبقر
�إدارة قلم امل��رور مبكة حيث بحثت
اخلطوات الفعلية التي �سيتم اتخاذها
لتنفيذ القرارات الهامة اخلا�صة بتنظيم
اخلطوط الداخلية بالعا�صمة املقد�سة.
كما علم حمرر "البالد" مبكة ان اللجنة قد

بحثت �أي�ضا تعيني املواقف اخلا�صة بهذه
اخلطوط يف كافة �شوارع العا�صمة واحيائها
– وكذلك حتديد الأماكن التي �ستو�ضع
فيها اك�شاك ملراقبي التنفيذين على هذه
اخلطوط بالن�سبة لكافة املواقف.
وعلم �أي�ضا ان هذه اللجنة �ستقوم بعد
ان تنتهي من قمتها برفع قرار خا�ص

بذلك اىل مديرية �رشطة العا�صمة ،ترفعه
اىل �صاحب ال�سمو امللكي امري منطقة
مكة املكرمة واخذ موافقة �سموه عليها
لو�ضعها مو�ضع التنفيذ بعد ذل��ك..
وينتظر ان تتخذ اخل��ط��وات الأخ�يرة
لتنفيذ هذه القرارات يف الأيام القادمة
من �شهر حمرم 85هـ.
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حمليات

الأمري م�شعل يفتتح م�ؤمتر
متكني املر�أة ال�سعودية

جدة-البالد

افتتح �صاحب ال�سمو امللكي الأمري م�شعل
بن ماجد بن عبدالعزيز حمافظ جدة م�ساء
�أم�س �أعمال م�ؤمتر (متكني املر�أة ال�سعودية
يف �ضوء ر�ؤية اململكة  )2030وذلك بقاعة
امل �ل��ك ف�ي���ص��ل ل �ل �م ��ؤمت��رات ب�ج��ام�ع��ة امل�ل��ك
عبدالعزيز بجدة.
وف ��ور و� �ص��ول ��س�م��وه م�ق��ر احل�ف��ل ع��زف

ال�سالم امللكي ،ثم تليت �آي��ات من القر�آن
الكرمي ,عقب ذلك �ألقى مدير مركز الأمري
م�شعل ب��ن م��اج��د ب��ن عبدالعزيز للبحوث
االج�ت�م��اع�ي��ة والإن���س��ان�ي��ة ال��دك�ت��ور حممد
�سعيد الغامدي كلمة ،قدم فيها ال�شكر ل�سمو
حمافظ ج��دة على موافقة �سموه �أن يطلق
ا�سمه على املركز ال��ذي �أن�ش�أته اجلامعة،
انطالقًا من دورها الرائد يف تعزيز البحث

العلمي وت �ط��وي��ره ،وا��س�ت���ش�ع��ا ًرا ب�أهمية
البحوث االجتماعية والإن�سانية يف تنمية
املجتمع وتقدمه.
و�أو�� �ض ��ح ال �غ��ام��دي �أن م��ا مي �ي��ز امل��رك��ز
�شموليته وتخ�ص�صه يف نف�س ال��وق��ت،
حيث يحتوى على �أرب��ع وح��دات رئي�سة،
وهي وحدة البحوث والدرا�سات ،ووحدة
اال��س�ت���ش��ارات ووح ��دة ال�ت��دري��ب ووح��دة
التوعية و التثقيف ،وجميعها تعنى مبجاالت
املركز ،ومنها جمال �ش�ؤون الأ�سرة وجمال
� �ش ��ؤون امل � ��ر�أة وجم ��ال � �ش ��ؤون ال�شباب
وجمال امل�س�ؤولية االجتماعية وجمال تنمية
املجتمعات املحلية.
و�أل�ق��ت �سيدة الأع�م��ال ن�شوى طاهر كلمة
امل�شاركات يف امل�ؤمتر م�شرية �إىل �أهمية
امل ��ؤمت��ر يف دع ��م ال���س�ي��ا��س��ات وال�برام��ج

التخطيطية الهادفة و�ضمان تطويرها يف
خمتلف امل �ج��االت ال�ث�ق��اف�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
واالقت�صادية وفق القيم والثوابت الدينية.
و�ألقى معايل مدير جامعة امللك عبدالعزيز
بجدة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
كلمة� ،أكد خاللها �أن املركز يعد من �أحدث
امل��راك��ز ن�ش�أة يف اجل��ام�ع��ة ،و�أح��د �أعمدة
اجلامعة البحثية التي تزخر بالعديد من
املراكز البحثية املتميزة.
ع�ق��ب ذل��ك تف�ضل ��س�م��وه ب�ت��د��ش�ين مبنى
مركز الأمري م�شعل بن ماجد بن عبدالعزيز
للبحوث االجتماعية والإن�سانية ,ثم �أعلن
�سموه افتتاح امل�ؤمتر� ,سائلاً الله �سبحانه
التوفيق والنجاح للم�ؤمتر وللم�شاركني فيه
ويف ختام احلفل ك��رم �سموه امل�شاركني
وامل�شاركات يف امل�ؤمتر.

 500مليون دينار من ال�صندوق ال�سعودي الأردين لتطوير العقبة

عمان -وا�س

وقعت يف مدينة العقبة جنوبي الأردن �أم����س مذكرة
ت �ف��اه��م ب�ي�ن � �ش��رك��ة ال �� �ص �ن��دوق ال �� �س �ع��ودي الأردين
لال�ستثمار و�سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة
لإن�شاء وتطوير و�إدارة وت�شغيل �سكة حديد لربط موانئ
العقبة مبيناء معان الربي بــ  ٥٠٠مليون دينار �أردين.
ومبوجب امل��ذك��رة التي وقعها رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة ال���ص�ن��دوق ال���س�ع��ودي الأردين لال�ستثمار

ه�شام بن عبد ال�سالم عطار  ،ورئي�س �سلطة منطقة
العقبة االقت�صادية اخلا�صة نا�صر ال�شريدة� ،ستقوم
ال �� �ش��رك��ة وال���س�ل�ط��ة ب��ا��س�ت�ك�م��ال ك��اف��ة ال��درا� �س��ات
االقت�صادية والفنية واملالية للم�شروع ،قبل االنتقال
�إىل مرحلة تنفيذ امل�شروع ال��ذي يعد من امل�شاريع
اال�سرتاتيجية الوطنية الأردنية  ،التي تعزز من قدرة
وكفاءة االقت�صاد الوطني.
وقال عطار �إن ا�سرتاتيجية �شركة ال�صندوق ال�سعودي

الأردين لال�ستثمار ت�ق��وم على ث�لاث��ة حم ��اور ،تتمثل
يف اال�ستثمار يف م�شاريع البنية التحتية الكربى من
خالل درا�سة امل�شاريع ال��واردة �ضمن قانون �صندوق
اال�ستثمار الأردين رقم ( )16ل�سنة 2016م ،واال�ستثمار
يف م�شاريع جديدة يف القطاعات االقت�صادية احليوية
مع الرتكيز على قطاعات ال�صحة وتكنولوجيا املعلومات
وال�سياحة ،بالإ�ضافة لال�ستثمار يف ال�شركات الأردنية
الكربى لت�سريع وترية التو�سع والنمو فيها.

م�سح ميداين ال�ستهالك التبغ بني البالغني
جدة � -إبراهيم املدين

انطلقت �أعمال اللجنة الوطنية ملكافحة
ال �ت �ب��غ مب�ح��اف�ظ��ة ج ��دة ل�ت�ن�ف�ي��ذ امل���س��ح
امل�ي��داين ال�ستهالك التبغ ب�ين البالغني
ل�ل�ع��ام اجل� ��اري  ، ٢٠١٩ان �ط�لاق � ًا من
توجيهات معايل وزير ال�صحة و حتقيق ًا
لر�ؤية اململكة  ٢٠٣٠ملواكبة التطلعات و
الآم��ال يف الر�ؤية الوطنية نحو جمتمع
خالٍ من التدخني وم�شتقاته  ،و ت�ستمر
مل��دة �شهرين  ،و ت�ستهدف  880منز ًال
يف جدة و املحافظات التابعة لها .
و�أب ��دت اللجنة الوطنية ملكافحة التبغ
جاهزيتها و ا�ستعدادها للم�سح العاملي
امل�ي��داين لإ�ستهالك التبغ بني البالغني
منذ وق��ت مبكر  ،وت��أت��ي �أهمية امل�سح

العاملي امليداين ملعرفة ن�سبة ا�ستخدام
التبغ بني البالغني بهدف حتديد حجم
م�شكلة ا�ستعمال التبغ ب�شكل دقيق
و ت�ع��زي��ز ق ��درة املخت�صني ع�ل��ى ر�سم
ال �� �س �ي��ا� �س��ات و الإج � � � ��راءات مل�ك��اف�ح��ة
خ �ط��ورت��ه  ،و ط��ال�ب��ت ��ص�ح��ة ج ��دة من
�آهايل املحافظة التعاون مع اللجنة �أثناء
عملية امل�سح امليداين .
يذكر �أن اللجنة مبحافظة ج��دة �أقامت
ور��ش�ت��ي ع�م��ل حت��ت م�سمى م�شروع
امل�سح العاملي النت�شار التبغ بني البالغني
الأوىل مب ��رك ��ز ال� �ت ��دري ��ب ب��احل �م��راء
 ،والأخ� � ��رى ب � � ��إدارة ال���ص�ح��ة ال�ع��ام��ة
ا��س�ت�ه��دف��ت ال �ف��رق امل��ر� �ش �ح��ة للم�سح
العاملي النت�شار التبغ بني البالغني.

تفعيل برنامج الإر�شاد املكاين بامل�سجد احلرام
فعلت الإدارة العامة لل�ش�ؤون التوجيهية
والإر�� �ش ��ادي ��ة ب��امل���س�ج��د احل� ��رام ممثلة
ب�إدارة اللغات والرتجمة ،برنامج الإر�شاد
املكاين خلدمة الزوار واملعتمرين.
وي �ه��دف ال�برن��ام��ج �إىل ت�ق��دمي الإر� �ش��اد
والتوجيه للتائهني غ�ير الناطقني باللغة
ال�ع��رب�ي��ة يف مم ��رات و�أروق� ��ة و��س��اح��ات
امل�سجد احل��رام ,عرب مراكز املعلومات
الثابتة واملتنقلة بع�شر لغات (الإجنليزية،
وال �ف��رن �� �س �ي��ة ,والأردي� � � � ��ة ,وامل �ل�اوي ��ة,
وال �ف��ار� �س �ي��ة ,وال�ت�رك �ي��ة ,وال��رو� �س �ي��ة,
وال�صينية ,والهو�ساوية ,والبنغالية ).
و�أو��ض��ح مدير �إدارة اللغات والرتجمة
بامل�سجد احل ��رام �أح�م��د ب��ن عبدالعزيز
احلميدي� ,أن املراكز تقوم بتوزيع خرائط

امل���س�ج��د احل� ��رام امل��و� �ض��ح ف�ي�ه��ا جميع
امل��راف��ق ،وال�ك�ت��ب ال��دي�ن�ي��ة ،وامل�ط��وي��ات
التوجيهية والإر��ش��ادي��ة املتوفرة بجميع
اللغات ال�صادرة من الإدارة.
و�أكد مدير وحدة ل�سان احلاج واملعتمر
فادي بن فايز حجازي� ،أن مراكز الإر�شاد
املكاين ت�أتي �ضمن جهود الإدارة ممثلة
ب��وح��دة ل�سان احل��اج واملعتمر بامل�سجد
احل��رام يف خدمة القا�صدين وال��زوار،
م���ش�ير ًا �إىل �أن ال��وح��دة ل��دي�ه��ا خم�سة
م��راك��ز معلومات ثابتة ،وثمانية مراكز
متنقلة ت�خ��دم ق��ا��ص��دي امل�سجد احل��رام
على مدار اليوم ،وتبث هذه املراكز عرب
مواقعها املنت�شرة �إر�شاد الزوار والعمار
عن ا�ستف�ساراتهم وتوجيههم التوجيه
ال�صحيح عن وجهتهم املطلوبة.

�أب��رم��ت �أم��ان��ة ال�ع��ا��ص�م��ة امل�ق��د��س��ة عقد
�صيانة دوري��ة لل�شوارع الرئي�سة مبكة
املكرمة ،مع �إح��دى امل�ؤ�س�سات الوطنية
املتخ�ص�صة يف هذا املجال ،لتنفيذ عملية
�صيانة ال���ش��وارع بقيمة �إجمالية بلغت
 4.105.500ري��ال ،مدة � 36شهرا من
ت��اري��خ ا��س�ت�لام امل��وق��ع ،وف �ق � ًا لل�شروط

وامل ��وا�� �ص� �ف ��ات وامل �خ �ط �ط��ات وج � ��داول
ال�ك�م�ي��ات وف �ئ��ات الأ� �س �ع��ار وغ�يره��ا من
وثائق العقد.
ويهدف عقد ال�صيانة �إىل املحافظة على
�شبكات الطرق بالعا�صمة املقد�سة ورفع
كفاءتها وتطويرها ب�شكل م�ستمر والرقي
مب�ستوى اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة للمواطنني
واملقيمني يف جميع �أماكن تواجدهم.

�أحبطت الدوريات البحرية بحر�س احلدود
مبنطقة تبوك حماولة تهريب كمية من احلبوب
املخدرة بلغت  312747قر�ص �إمفيتامني.
و�أو�ضح املتحدث الر�سمي حلر�س احلدود
�أن ال ��دوري ��ات ال�ب�ح��ري��ة متكنت م��ن ر�صد
ه��دف ب �ح��ري ع�ن��د جت� ��اوزه ح ��دود اململكة
البحرية عرب م�س�ؤوليات قطاع البدع مبنطقة
تبوك ،وعلى الفور جرى توجيه الدوريات
البحرية للتحقق م��ن و�ضعه ،حيث ات�ضح

�أنها زالجة بحرية على متنها �شخ�ص واحد
من اجلن�سية امل�صرية ،وبحوزته 312747
قر�ص �إمفيتامني "كبتاجون خمدر" ،ومت
القب�ض عليه و�ضبط املواد املخدرة ،وتنفيذ
الإجراءات النظامية كافة.
و�أك��د املتحدث الر�سمي حلر�س احل��دود �أن
رجال حر�س احلدود �سيت�صدون بعون الله
وتوفيقه مل�ح��اوالت التهريب ع�بر احل��دود،
و�سيبقون ال�سد املنيع حلماية الوطن من هذه
الآفة التي ت�ستهدف النيل من �أبنائه.

مكة املكرمة -البالد

�صيانة �شوارع مكة املكرمة

مكة املكرمة -البالد

�إحباط تهريب حبوب خمدرة بتبوك

تبوك -وا�س

ملتقىللتوظيفمبكاتبال�سفروال�سياحة اململكةت�ست�ضيفالقمةالوزاريةالعامليةل�سالمةاملر�ضى

الطائف-وا�س

�أقامت الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني
ممثلة املركز الوطني لتنمية املوارد الب�شرية
ال�سياحية (تكامل) فعاليات ملتقى التوظيف
بقطاع مكاتب ال�سياحة وال�سفر يف حمافظة
الطائف ،وذلك بالتعاون مع �صندوق تنمية
املوارد الب�شرية (هدف) ،وم�شاركة عدد من
املكاتب امل�ستثمرة يف هذا القطاع ال�سياحي
 .وجاء تنظيم اللقاء انطالق ًا من ر�ؤية ومهمة

امل��رك��ز ال��وط �ن��ي ل�ت�ن�م�ي��ة امل � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة
ال�سياحية ،املتمثلة يف ت�شغيل و�إدارة القطاع
ال�سياحي ب�أيادي وطنية ،مع تعزيز جاذبيته
للمواطنني وامل��واط�ن��ات الباحثني ع��ن عمل،
وق��د مت ط��رح العديد من الوظائف لل�شباب
والفتيات بقطاع ال�سياحة وال�سفر ،والتي
�سيكون لها دوره��ا يف رفع ن�سب ال�سعودة
يف املن�ش�آت ال�سياحية مبا يحقق الهدف من
مبادرات الهيئة وفق برنامج التحول الوطني

ور�ؤية اململكة . 2030
و�أك ��د امل��رك��ز ال��وط�ن��ي (ت�ك��ام��ل) �أن الهيئة
تعمل بالتن�سيق م��ع ك��اف��ة ال���ش��رك��اء �سواء
يف اجلهات احلكومية �أواخلا�صة ومن�ش�آت
ق �ط��اع الإي� � ��واء ال���س�ي��اح��ي وق �ط��اع ال�سفر
وال���س�ي��اح��ة� ،سعي ًا لتعزيز ب��رام��ج �سعودة
العمل يف القطاع ال�سياحي بو�صفه من �أكرب
القطاعات اخلدمية املوفرة للفر�ص الوظيفية
املبا�شرة وغري املبا�شرة .

موقع الأخدود الأثري ي�ستقطب الزوار

الريا�ض -وا�س

ت�ست�ضيف اململكة العربية ال�سعودية
خالل الفرتة من � 25إىل  26من �شهر
جمادى الآخ��رة اجل��اري ،يف حمافظة
ج��دة ،القمة ال��وزاري��ة العاملية الرابعة
ل�سالمة املر�ضى ،التي تعـد �أح��د �أه��م
املبادرات الداعمة ل�سالمة املر�ضى على
امل�ستوى ال ��دويل والأوىل م��ن نوعها
يف املنطقة.و�أعرب املدير العام للمركز
ال �� �س �ع��ودي ل���س�لام��ة امل��ر� �ض��ى رئي�س
اللجنة املنظمة للم�ؤمتر ال��دك�ت��ور عبد
الإل��ه الهو�ساوي ع��ن �شكره وامتنانه
خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ـ حفظه الله
ـ على موافقته على ا�ست�ضافة اململكة
ل�ل�ق�م��ة ال �ت��ي جت���س��د اه �ت �م��ام ال �ق �ي��ادة
ال��ر� �ش �ي��دة � -أي ��ده ��ا ال �ل��ه  -ودع�م�ه��ا
املتوا�صل للخدمات ال�صحية واحلفاظ
على �صحة و�سالمة �أفراد املجتمع كافة.
و�أو�ضح �أن امل�ؤمتر �سيحظى مب�شاركة
دولية وا�سعة من خالل ح�ضور العديد

من وزراء ال�صحة يف �أكرث من  50دولة
وامل��دي��ر ال �ع��ام ملنظمة ال�صحة العاملية
وخرباء وخمت�صني يف جمال ال�سالمة
وب ��الأخ� �� ��ص � �س�ل�ام��ة امل��ر� �ض��ى.وب�ي�ن
�أن تنظيم ه��ذه ال�ق�م��ة ،ي��و ّ���ض��ح ال��دور
ال��ري��ادي ال��ذي ت��ؤدي��ه اململكة يف دعم
�سالمة املر�ضى على امل�ستوى الإقليمي
وال ��دويل ،وت��أت��ي ا�ستمرارا ل�سل�ســلة
قمــم �سالمة املر�ضــى التــي ب��د�أت فــي
عـام  2016م مـن قبـل اململكـة املتحـدة
وجمهوريـة �أملانيـا االحتادية بدعـم مـن
منظمـة ال�صحـة العامليـة ،WHO
وذلك يف حماولـة لتعزيـز ودعـم احلـراك
العاملـي ل�سـالمة املر�ضـى .و�أ�شار �إىل
�أن القمة �سـرتكز علـى اال�سرتاتيجيات
التـي �سـتدعم تكامـل �سالمة املر�ضـى
كونها �أح�ـ��د العنا�صـر الأ�سا�سية فـي
حتقيـق الرعايـة ال�صحيـة ال�شـاملة فـي
جميـع ال �ـ��دول بهـدف زي ��ادة الوعــي،
وتعزيــز قابليــة التطبيــق ،خ�صو�صــ ًا
فــي ظــل النهو�ض املت�ســارع للمــوارد،

وم �ـ �ـ��ن خ �ـ �ـ�ل�ال �إ�� �ش� �ـ� �ـ ��راك �أ� �ص �ح �ـ �ـ��اب
ال�ع�لاق��ة فـي مناق�شـات مثمـرة تغطـي
جمموعـة مـن املو�ضوعات املهمـة مثـل
"متكيـن املر�ضـى ،و�ضـع ال�سيا�سـات،
وال �� �ص �ح �ـ��ة ال��رق �م �ي �ـ��ة و�آث ��اره� �ـ ��ا علـى
�سالمة املر�ضـى" .مما يذكر �أن �سالمة
املر�ضى تعـد �أحد �أهم �أولويات منظومة
ال�صحة بو�صفها حجر الأ��س��ا���س يف
منظومة اخل��دم��ات ال�صحية ،كما �أن
امل��رك��ز ال �� �س �ع��ودي ل���س�لام��ة امل��ر��ض��ى
ي�ع��د �أح ��د م �ب��ادرات م�ن�ظ��وم��ة ال�صحة
لتح�سني ال��رع��اي��ة ال�صحية ،و�إن �ف��ا ًذا
لإح��دى �أه��م م�ب��ادرات برنامج التحول
ال��وط�ن��ي يف ال�ق�ط��اع ال���ص�ح��ي ،حيث
مُي �ث��ل امل ��رك ��ز امل��رج �ع �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة يف
جميع الأم��ور املتعلقة ب�سالمة املر�ضى
واحلد من الأخطاء الطبية ،ويعمل على
و�ضع اال�سرتاتيجية الوطنية ل�سالمة
امل��ر� �ض��ى ،وال �ت ��أك��د م��ن ت�ن��اغ�م�ه��ا مع
م�ب��ادرات برنامج التحول الوطني يف
القطاع ال�صحي.

�إن�شاء جمعية ن�سائية يف ال�شمالية تطوير �ساحل ال�سهى
عرعر  -البالد
ومر�سىال�صيادين

جنران -البالد

زار وفد من جامعة امللك خالد وكلية الآداب
بظهران اجلنوب مبنطقة ع�سري موقع الأخدود
الأثري مبدينة جنران واطلع على امل�شروعات
التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة لل�سياحة
وال�ت�راث الوطني ب��امل��وق��ع ،التي م��ن �أب��رزه��ا

متحف جن��ران الإق�ل�ي�م��ي ،م�ستمعني ل�شرح
م�ف���ص��ل ع��ن امل��وق��ع وم ��ا ي�ح�ت��وي��ه م��ن �آث ��ار
ونقو�ش ور�سومات �صخرية ومعامل �أثرية.
و�أو�ضح مدير عام فرع الهيئة العامة لل�سياحة
وال �ت��راث ال��وط �ن��ي مب�ن�ط�ق��ة جن� ��ران ��ص��ال��ح
ب��ن حم�م��د �آل م��ري��ح� ،أن الأم ��اك ��ن الأث��ري��ة

والتاريخية حتظى با�ستمرار ب��زي��ارات من
ال��وف��ود ال��ر��س�م�ي��ة وال���س�ي��اح�ي��ة ال �ت��ي ت��زور
املنطقة ،ل�لاط�لاع على ه��ذه الآث ��ار العريقة،
م�شري ًا �إىل ما تزخر به املنطقة من مقومات
�أث��ري��ة وت��اري�خ�ي��ة وح���ض��اري��ة جعلتها وجهة
�سياحية مميزة.

�أعلن مدير مدير �إدارة العالقات
ال �ع��ام��ة والإع� �ل� ��ام االج �ت �م��اع��ي
يف ف��رع وزارة العمل والتنمية
االج �ت �م��اع �ي��ة مب �ن �ط �ق��ة احل� ��دود
ال�شمالية الأ�ستاذ عايد مر�ضي
ال� �ع� �ن ��زي ،ع ��ن �� �ص ��دور م��واف �ق��ة
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
على �إن�شاء جمعية مدارك الن�سائية
مبنطقة احل��دود ال�شمالية والتي
ت �ه��دف اىل رف ��ع م���س�ت��وى وع��ي
امل� ��ر�أة اج�ت�م��اع�ي� ًا وث�ق��اف�ي� ًا و�إىل
ت��أه�ي��ل ال �ك��وادر الن�سائية وف��ق

احتياجات املجتمع وتنفيذ برامج
تعزز ال�ق��درة على االعتماد على
ال��ذات والتنمية ال�شخ�صية .ومت
اع�ت�م��اد �أع���ض��اء جمل�س الإدارة
امل � �ك� ��ون م� ��ن خ �م ����س ع �� �ض��وات
برئا�سة مها �سليمان املهيلب و٦
ع�ضوات �أخريات كم�ؤ�س�سات.
وذك��ر ال�ع�ن��زي �أن وزارة العمل
وال �ت �ن �م �ي��ة الإج �ت �م��اع �ي��ة ت�سعى
اىل زي � � � ��ادة ع� � ��دد اجل �م �ع �ي��ات
ال�ت�خ���ص���ص�ي��ة ب��امل�ن�ط�ق��ة حتقيق ًا
ل��ر�ؤي��ة اململكة  ٢٠٣٠ال�ت��ي تهتم
بنمو القطاع غري الربحي.

�صامطة -وا�س

وقف حمافظ �صامطة �أحمد بن عبدالله زعله ،برفقة رئي�س
مركز ال�سهي املكلف عبدالعزيز احلكمي ،ورئي�س بلدية
امل��رك��ز ث��ام��ر امل��ال�ك��ي �أم����س الأول على �سري العمل يف
م�شروع تطوير الواجهة البحرية ومر�سى ال�صيادين
بال�سهي ،م�ستمع ًا �إىل �شرح عن مراحل امل�شروع ،وما
مت �إجنازه و�آلية التغلب على العقبات التي واجهت منفذ
امل�شروع.
و�أثنى املحافظ على اخلدمات واجلهود التي تقدمها بلدية
ال�سهي لأه��ايل وزوار �سواحل امل��رك��ز ،متمني ًا للزوار
ق�ضاء �أجمل الأوقات باملتنزه البحري.
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الثالثاء /7جمادى الآخرة1440/هـ

حمليات

ا�ستعادة � 321ألف مرت مربع من الأرا�ضي احلكومية بع�سري
�أبها  -مرعي ع�سريي

ا�ستعادت �أمانة منطقة ع�سري والبلديات
التابعة لها خالل الأ�سبوع املا�ضي �أكرث
م��ن � 321أل��ف م�تر مربع م��ن الأرا���ض��ي
احلكومية التي ا ْع ُتدِ َي عليها يف نحو 17
موقع ًا يف نطاق �أمانة ع�سري .
و�أو����ض���ح �أم��ي�ن امل��ن��ط��ق��ة ال��دك��ت��ور وليد
احل��م��ي��دي �أن �أع���م���ال �إزال�����ة ال��ت��ع��دي��ات
ت�����ش��م��ل الأم����ان����ة وع������د ًدا م���ن ال��ب��ل��دي��ات
التابعة لها ،وبلغت الإح��داث��ات م�ساحة
نحو � 321.018ألف مرت مربع ،وكانت
الإحداثات عبارة عن �أحوا�ش مبنية من

ال��ب��ل��وك ،وك��ذل��ك غ��رف ع�شوائية وع��دد
كبري من الأ�سالك ال�شائكة .
و�أ���ش��ار احلميدي �إىل �أن �أع��م��ال �إزال���ة
التعديات �ستتوا�صل يف كل حمافظات
امل��ن��ط��ق��ة و�����س����وف ت��ط��ب��ق الإج���������راءات
النظامية بحق املخالفني كما تعمل الأمانة
وبلدياتها على �إعداد الرفوعات امل�ساحية
للمواقع التي �أزيلت ،وذلك ل�ضمان عدم
تعر�ضها للتعديات م�ستقبالً ،م���ؤك��د ًا
�أن ال��ت��ع��دي ع��ل��ى الأرا����ض���ي احلكومية
يعرقل حركة التنمية يف ع�سري ،ويخل
بالتخطيط العمراين .

االعالنات الفردية
جدة

• تقدم لإدارة االحوال املدنية يف جدة املواطن  /حممد عبا�س
احمد عبا�س ازمريل رقم ال�سجل املدين  1002468211رقم
امللف احلفيظة  156627ال��ت��اري��خ 1419/9/15ه�����ـ امل�صدر
املدينة املنورة بطلب تعديل ا�سمه من  :حممد عبا�س احمد عبا�س
ازمريل اىل  :حممد عبا�س احمد ازمريل فمن له معار�ضة على
ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخ هذا االعالن.
• يعلن ف��رع م�ؤ�س�سة حمود االح��م��دي عن فقدان رخ�صة
ب��ل��دي��ة ( م��ع��ر���ض ب��ي��ع و�����ش����راء امل���رك���ب���ات ) رق����م ال��رخ�����ص��ة
��� 1100034072ص��ادرة م��ن ب��ل��دي��ة اجل��ن��وب ال��ف��رع��ي��ة بجدة
بتاريخ 1434/11/13ه����ـ فعلى من يجدها ي�سلمها مل�صدرها
وله ال�شكر.
• تعلن ادارة االحوال املدنية بجدة بانه تقدم اليها  /من�صور
احمد �صالح يو�سف طالبا احل�صول على �شهادات ميالد بدل
فاقد لأبنائه :
 -1دخ���ي���ل رق����م ال�������ش���ه���ادة  4/19372ت���اري���خ ال�����ش��ه��ادة
1434/9/2هـ
 -2زي�������اد رق������م ال�������ش���ه���ادة  231395ت����اري����خ ال�������ش���ه���ادة
1429/8/23هـ
� -3ساره رقم ال�شهادة  275039تاريخ ال�شهادة 1431/1/9هـ
 -4ع��ب��دال��ع��زي��ز رق���م ال�����ش��ه��ادة  6/4526ت���اري���خ ال�����ش��ه��ادة
1436/2/17هـ
ال�����ص��ادرة م��ن مكتب االح���وال املدنية ب��ج��دة فعلى م��ن يجدها
ي�سلمها لأقرب مكتب احوال مدنية خالل ثالثون يوما من تاريخ
االعالن.
• يعلن في�صل عبدالعايل علي احلربي عن فقدان �شهادة
ت��خ��رج م��ن الكلية التقنية ب��ج��دة تخ�ص�ص ت��رك��ي��ب��ات ال��ق��وى
الكهربائية ل��ع��ام 1396/1/24ه������ـ فعلى م��ن يجدها ي�سلمها
مل�صدرها وله ال�شكر.
• تعلن ادارة االحوال املدنية بجدة بانه تقدم اليها املدعو/
ملهم م�صطفى اللبابيدي طالبا احل�صول على �شهادة وفاة بدل
فاقد  /م�صطفى حممد خليل اللبابيدي ال�صادرة من مكتب
االح���وال املدنية بجدة برقم  50136وت��اري��خ 1440/3/6ه���ـ
فعلى م��ن يجدها ي�سلمها لأق���رب مكتب اح���وال مدنية خالل
ثالثون يوما من تاريخ االعالن.

الطائف

• يعلن �شيبون ���س��ام م��ي��اه رات���ون بنجالدي�شى اجلن�سية
ع����ن ف����ق����دان ج������واز ����س���ف���ره رق�����م ���� ZO282935ص���ادر
م��ن بنجالدي�ش فعلى م��ن ي��ع�ثر عليه ت�سليمه اىل القن�صلية
البنجالدي�شية بجده.
• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل الدائرة االنهائية
االوىل م����ادة  31ان امل���واط���ن م��ع��ت��وق ب���ن ���س��ل��ي��م ب���ن �سعيد
ال��ط��وي��رق��ي ���س��ج��ل م��دن��ى رق���م  1009794478ت��ق��دم طالبا
ا�ستخراج �صك ا�ستحكام على حو�ش م�سور بارتفاع مرتين
ال��واق��ع يف ال�سيل ال�صغري وال��ذى ال اليه عن طريق ال�شراء
واملحياه من قبل البائعة من ع��ام 1385ه���ـ وح���دوده واطواله
وم�ساحته وفق الكروكى املرفق كما يلى:
من ال�شمال� :شارع خمتلف العرو�ض يبدا من جهة ال�شرق
بعر�ض 15م ويت�سع من جهة الغرب 11.90م يليه مبنى ملك
ع�صام املزيني بطول 27.30م.
من اجلنوب :حو�ش بداخله مبنى �شعبي ملك نفال الذيابي بطول
30.50م.
من ال�شرق� :شارع عر�ض 12.40م يليه حو�ش بداخله مبنى
�شعبي ملك مقبول الزايدي بطول 18.80م.
من الغرب :حو�ش ملك فهيد الطويرقي بطول 20.10م.
وامل�ساحة االجمالية 572.5م.2
فمن له معار�ضة فله التقدم بها خالل املدة املقررة نظاما وقدرها
�ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل ق�سم اال�سناد
الق�ضائي ان امل��واط��ن ام��ن��ه عبد ال��ل��ه حممد اال���س��م��ري �سجل
مدنى رق��م  1043196508طالبا ا�ستخراج �صك ا�ستحكام
على حو�ش بداخله مبنى م�سلح الواقع يف الرميده والذى ال
اليه عن طريق ال�شراء من نا�صر على اال�سمري واملحياه من
هالل خلف ال�شريف وحدوده واطواله وم�ساحته االجمالية وفق
الكروكى املرفق كما يلى:
من ال�شمال� :شارع عر�ضه 15م ثم يليه ملك جمعان من�صور
الزهراين بطول 28.30م.
م��ن اجل��ن��وب��� :ش��ارع عر�ضه 20م ث��م يليه ملك ح�سن �سعد
ال�شهراين بطول 30.2م.
من ال�شرق :ملك �سعيد عبد الرحمن اال�سمري بطول 44.55م.
من الغرب :ممر م�شاة عر�ضه 10م ثم يليه ح�سني عبد الرحمن
ال�شهري بطول 55.20م.
وامل�ساحة االجمالية 1406.1م.2

فمن له معار�ضة فله التقدم بها خالل املدة املقررة نظاما وقدرها
�ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل الدائرة االنهائية
االوىل م����ادة  31ان امل���واط���ن ���ش��ع��ي��ع ع��ق��اب ع��ب��ود العتيبي
�سجل مدنى رقم  1026999779تقدم طالبا ا�ستخراج �صك
ا�ستحكام على حو�ش الواقع يف احلويه والذى ال اليه عن طريق
ال�شراء عام 1385هـ وحدوده واطواله وم�ساحته وفق الكروكى
املرفق كما يلى:
من ال�شمال :ملك جمعان م�سرى احلارثي بطول 25.97م.
من اجلنوب :ملك �صالح �سامل احلارثي بطول  24م.
من ال�شرق :ملك �سامل عاي�ض احلارثي بطول 20م.
من ال��غ��رب� :شارع عر�ض 20م ثم ملك �صالح اجلعيد بطول
20م.
وامل�ساحة االجمالية 498.43م.2
فمن له معار�ضة فله التقدم بها خالل املدة املقررة نظاما وقدرها
�ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل ق�سم اال�سناد
الق�ضائي ان املواطن ر�ضا بنت �سعد مقبول احلارثي �سجل
مدنى رق��م  1017710110طالبا ا�ستخراج �صك ا�ستحكام
على حو�ش بداخله بيت �شعبي الواقع يف الرميده وال��ذى ال
اليه عن طريق ال�شراء من عوا�ض عبداله ال�شريف واملحياه من
قبل اال�شراف منذ عام 1385ه��ـ وح��دوده واطواله وم�ساحته
االجمالية وفق الكروكى املرفق كما يلى:
م��ن ال�شمال��� :ش��ارع خمتلف ال��ع��ر���ض م��ن ال�����ش��رق 10.25م
ومن الغرب 9.50م يليه قائم ملك �سعد معي�ض احلارثي بطول
52.23م.
م��ن اجل��ن��وب ��� :ش��ارع عر�ضه 15م ث��م يليه ملك على م�سعود
ال�شريف بطول 52.23م.
م��ن ال�����ش��رق��� :ش��ارع عر�ضه 12م يليه ق��ائ��م ملك ع��و���ض رده
ال�سفياين بطول 12.73م.
من الغرب :ملك معي�ض على الغامدي بطول 18.85م.
وامل�ساحة االجمالية 824.94م.2
فمن له معار�ضة فله التقدم بها خالل املدة املقررة نظاما وقدرها
�ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• ت��ق��دم لأداره االح�����وال امل��دن��ي��ه ف��ى حم��اف��ظ��ه  /الطائف
املواطنه� /سعديه احمد مر�ضى الزهرانى رقم ال�سجل املدنى
 1044409611رقم امللف(احلفيظه)  101697التاريخ 23
1437/ 5 /ه����ـ امل�صدر الطائف بطلب تعديل ا�سمها من
�سعديه اىل �ساره فمن له معار�ضه على ذلك فليتقدم مبعار�ضته
خالل �شهر من تاريخ هذا االعالن.
• ت��ق��دم لأداره االح�����وال امل��دن��ي��ه ف��ى حم��اف��ظ��ه  /الطائف
املواطنه� /سعديه �سعيد مر�ضى الزهرانى رقم ال�سجل املدنى
 1038998272رق��م امل��ل��ف(احل��ف��ي��ظ��ه)  64958التاريخ
1435/ 4 /5ه������ـ امل�����ص��در ال��ط��ائ��ف بطلب تعديل ا�سمها
من �سعديه �سعيد مر�ضى الزهرانى اىل امل �سعيد مر�ضى
الزهرانى فمن له معار�ضه على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل
�شهر من تاريخ هذا االعالن.
• ت��ق��دم لأداره االح�����وال امل��دن��ي��ه ف��ى حم��اف��ظ��ه  /الطائف
املواطنه /خ�ضراء �سعيد مر�ضى الزهرانى رقم ال�سجل املدنى
 1086982483رق��م امللف(احلفيظه)  133761التاريخ 8
1438/ 11 /ه��ـ امل�صدر الطائف بطلب تعديل ا�سمها من
خ�ضراء اىل رمي فمن له معار�ضه على ذلك فليتقدم مبعار�ضته
خالل �شهر من تاريخ هذا االعالن.

الباحة

• تعلن املحكمة العامة باملندق للعموم ب�أنه تقدم اليها املواطن/
�أحمد بن حممد مو�سى الطفيلي ال��زه��راين �سجل م��دين رقم
 1036063029وانهى اليها قائال �أن��ه من اجل��اري يف ملكي
وحتت ت�صريف كامل الأر�ض الزراعية وامل�سماة (رهوة بجده
ال�شمالية) والواقعة بقرية (ب��ح��ره) والتي ال��ت ايل عن طريق
الإرث ال�شرعي والق�سمة مع بقية اخ��وان��ه والتنازل من بقية
الورثة واملحياة االحياء ال�شرعي من قبل عام 1382هـ والواقعة
بعيدا ع��ن اخل��ط ال��ع��ام وح��رم��ه وداخ���ل ح���دود امل���دن وال��ق��رى
وحدودها واطوالها وم�ساحتها كما يلي:
���ش��م��ا ًال :ي��ح��ده ���ش��ارع م�سفلت بعر�ض 12.00م يليه ملك/
را�شد عايد يحيى الزهراين ومفرتق الطرق وطول ال�ضلع يبد�أ
من الغرب اىل ال�شمال ال�شرقي قليال بزاوية التقاء مع ال�ضلع
الغربي  123درج��ة بطول 8.70م ث��م ينك�سر �شرق ًا بزاوية
 166درج��ة بطول 15.25م ث��م ينك�سر جنوب �شرق بزاوية
 135درجة بطول 7.60م وطول ال�ضلع الكلي 31.55م واحد
وثالثون مرتا وخم�سة وخم�سون �سنتيمرتا.
�شرق ًا :يحده �شارع م�سفلت بعر�ض 9.00م يليه ملك /عبدالله
بدوي علي الزهراين وطول ال�ضلع يبد�أ من ال�شمال اىل اجلنوب
ال�شرقي بزاوية التقاء مع ال�ضلع ال�شمايل  167درج��ة بطول

3.75م ثم ينك�سر جنوب ب��زاوي��ة  148درج��ة بطول 5.15م
ثم ينك�سر جنوب �شرق بزاوية  170درج��ة بطول 4.15م ثم
ينك�سر يف نف�س االجتاه بزاوية  185درجة بطول 14.155م
ثم ينك�سر جنوب بزاوية  191درجة بطول 4.55م ثم ينك�سر
جنوب �شرق بزاوية 187درج��ة بطول 12.40م وطول ال�ضلع
ال��ك��ل��ي 44.55م �أرب��ع��ة وارب���ع���ون م�ت�را وخم�سة وخم�سون
�سنتمرتا.
جنوب ًا :يحده ملك /عبدالكرمي حممد مو�سى الزهراين وطول
ال�ضلع يبد�أ من ال�شرق اىل ال�شمال الغربي بزاوية التقاء مع
ال�ضلع ال�شرقي  88درج��ة بطول 16.05م ث��م ينك�سر غربا
بزاوية  175درجة بطول 17.30م ثم ينك�سر يف نف�س االجتاه
بزاوية  176درجة بطول 6.20م وطول ال�ضلع الكلي 39.55م
ت�سعة وثالثون مرتا وخم�سة وخم�سون �سنتيمرتا.
غرب ًا :يحده ملك /مو�سى حممد مو�سى الزهراين وطول ال�ضلع
يبد�أ من اجلنوب اىل ال�شمال بزاوية التقاء من ال�ضلع اجلنوبي
 152درجة بطول 3.60م ثم ينك�سر غربا بزاوية  255درجة
بطول 4.25م ثم ينك�سر �شمال �شرق قليال بزاوية  87درجة
بطول 14.55م ث��م ينك�سر �شمال �شرق ب��زاوي��ة  164درج��ة
بطول 35.85م وطول ال�ضلع الكلي 58.25م ثمانية وخم�سون
مرتا وخم�سة وع�شرون �سنتيمرت ًا.
امل�ساحة الكلية1930.35 :م� 2أل��ف وت�سعمائة وثالثون مرتا
مربعا وخم�سة وثالثون �سنتيمرتا مربعا.
العالمة الثابتة -1 /ق�صر /عايد لالحتفاالت الذي يبعد م�سافة
36.00م من ال�ضلع ال�شمايل.
فمن لديه معار�ضة عليه مراجعة املحكمة العامة امل�شار اليها
خالل �شهرين من تاريخه ن�شره والله املوفق.

جازان

• تعلن املحكمة العامة بالطوال ب�أنه تقدم لها املواطنة  /هربه
علي حممد قي�سي �سجل م��دين رق��م 1008735043 /طالب ًا
حجة ا�ستحكام على �أر�ضه الزراعية الواقعة يف قرية الطوال
التابعة ملركز الطوال والتي حدودها و�أطوالها على النحو التايل:
�شما ًال :بني عرار عبدالله حممد احمد قي�سي بطول 22,0م.
ج��ن��وب�� ًا :بني ال��غ��زاوي �أح��م��د �أب��وط��ال��ب عبدالله قي�سي بطول
13,4م.
غرب ًا  :عبدالله علي حممد قي�سي بطول 147,4م.
�شرق ًا  :حممد علي منقار قي�سي بطول 144,1م.
وامل�ساحة الإجمالية2553 :م.2
ل��ذا ج��رى الإع�ل�ان فمن لديه معار�ضه على ذل��ك فعليه التقدم
ملحكمة الطوال العامة يف مدة �أق�صاها �شهر من تاريخ الإعالن.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة احل��رث وبناء على املعاملة
ال��واردة �إلينا من رئي�س اللجنة امليدانية حلرم احلدود مبنطقة
ج��ازان بالرقم  2334يف 1437/6/14ه����ـ املقيدة لدينا رقم
 196يف 1437/6/18ه��ـ والتي تق�ضي �إثبات متلك املواطنة/
فاطمه بخيت علي هزازي ال�سجل املدين  1048777864لعقاره
الزراعي بقرية اخلوبه ال�شمالية وحدوده و�أطواله ح�سب الرفع
امل�ساحي مل�شروع نزع الأمالك بالرقم ( )221وحدوده و�أطواله
كا ًالتي:
يحده من ال�شمال :حممد جابر مو�سى كعبي بطول 19,7م.
اجلنوب :حممد حممد ع�صيمي كعبي بطول 17,9م.
ال�شرق� :سبتان خزق احمد حارثي بطول 38,2م33,0 +م.
ال��غ��رب :علي ع��ب��ده عكر�شي كعبي ب��ط��ول 5,6م11,4 +م+
18,9م14,3 +م20,3 +م.
مب�ساحة �إجمالية1334 :م 2بداخلة زراعي.
فمن له معار�ضة التقدم للمحكمة العامة مبحافظة احلرث يف مدة
�أق�صاها �شهر من �إعالنه.
• تقدم لإدارة االحوال املدنية مبحافظة �صبيا املدعو /حممد
احمد عبده هتان مفيد ًا بفقدان /حفيظة نفو�س رقم 28316
يف 1393/10/17ه������ـ ن���أم��ل مم��ن يجدها �أن ي�سلمها لأق��رب
�إدارة �أحوال مدنية.

جنران

• تعلن املحكمة العامة بنجران  -املكتب الق�ضائي الثالث -
ب�أنه تقدم �إليها ورث��ة � /صالح �صالح علي باحلارث �سعودي
مب��وج��ب ال�����س��ج��ل امل����دين رق���م  1075683910ب��ط��ل��ب حجة
ا�ستحكام على الأر�ض الزراعية الواقعة يف  :جنران  -القابل
والتي حدودها و�أطوالها وم�ساحتها كما يلي :
من ال�شمال � :شارع �أ�سفلت عر�ض 5م يليه ار�ض يدعي ملكيتها
�آل زاهر يبد�أ احلد من الغرب باجتاه ال�شرق بطول 42.34م ثم
ينك�سر للخارج بزاوية 166درجه وبطول 2.33م �إجمايل احلد
ال�شمايل 44.67م.
م��ن اجل��ن��وب  :ار����ض ي��دع��ي ملكيتها �آل �سنبل ي��ب��د�أ احل��د
اجلنوبي من ال�شرق باجتاه الغرب بطول 5.56م ثم ينك�سر
للخارج بزاوية 167درجه وبطول 3.63م ثم ينك�سر للخارج

بزاوية 163درج��ه وبطول 6.85م ثم ينك�سر للخارج بزاوية
171درجه وبطول 3.52م ثم ينك�سر للداخل بزاوية 166درجه
وبطول 3.54م ثم ينك�سر للداخل بزاوية 175درج��ه وبطول
7.61م ثم ينك�سر للداخل بزاوية 177درجه وبطول 3.06م
ث��م ينك�سر ل��ل��داخ��ل ب��زاوي��ة 179درج�����ه وب��ط��ول 7.22م ثم
ي��ن��ك�����س��ر ل��ل��خ��ارج ب���زاوي���ة 174درج�������ه وب���ط���ول 6.79م ثم
ينك�سر للداخل بزاوية 179درج��ه وبطول 3.62م ثم ينك�سر
للداخل بزاوية 172درج��ه وبطول 6.79م ثم ينك�سر للداخل
بزاوية 175درج��ه وبطول 8.42م ثم ينك�سر للخارج بزاوية
175درجه وبطول 4.66م ثم ينك�سر للداخل بزاوية 140درجه
وبطول 6.85م ثم ينك�سر للداخل بزاوية 172درج��ه وبطول
4.82م ثم ينك�سر للداخل بزاوية 177درجه وبطول 5.22م
ث��م ينك�سر للداخل ب��زاوي��ة 158درج����ه وب��ط��ول 10.89م ثم
ينك�سر للداخل بزاوية 169درج��ه وبطول 6.12م ثم ينك�سر
للخارج بزاوية 180درجه وبطول 3.78م ثم ينك�سر للخارج
بزاوية 174درج��ه وبطول 6.92م ثم ينك�سر للخارج بزاوية
173درجه وبطول 8.28م ثم ينك�سر للخارج بزاوية 176درجه
وبطول 11.38م ثم ينك�سر للخارج بزاوية 177درجه وبطول
5.43م ثم ينك�سر للخارج بزاوية 174درجه وبطول 2.24م
ث��م ينك�سر ل��ل��خ��ارج ب��زاوي��ة 175درج����ه وب��ط��ول 3.75م ثم
ينك�سر للخارج بزاوية 173درجه وبطول 3.98م ثم ينك�سر
للخارج بزاوية 175درجه وبطول 3.81م ثم ينك�سر للخارج
بزاوية 176درج��ه وبطول 3.53م ثم ينك�سر للخارج بزاوية
140درج����ه وب��ط��ول 7.90م �إج��م��ايل احل��د 166.17م احلد
ال��ث��اين ار���ض يدعي ملكيتها �آل �سنبل ي��ب��د�أ احل��د م��ن نهاية
احلد الأول بطول 5.70م ثم ينك�سر للداخل بزاوية 177درجه
وبطول 14.82م ثم ينك�سر للخارج بزاوية 174درجه وبطول
7.95م ثم ينك�سر للخارج بزاوية 170درجه وبطول 6.92م
ث��م ينك�سر ل��ل��خ��ارج ب��زاوي��ة 179درج����ه وب��ط��ول 4.40م ثم
ينك�سر للداخل بزاوية 170درج��ه وبطول 3.26م ثم ينك�سر
ل��ل��داخ��ل ب��زاوي��ة 177درج�����ه وب��ط��ول 6.76م �إج��م��ايل احل��د
42.89م �إجمايل احلد اجلنوبي 209.06م.
من ال�شرق � :شارع �إ�سفلت عر�ض 5م يبد�أ احل��د الأول من
ال�شمال ب��اجت��اه اجل��ن��وب ب��ط��ول 2.40م ث��م ينك�سر للخارج
ب���زاوي���ة 167درج������ه وب��ط��ول 30.71م ث��م ينك�سر ل��ل��خ��ارج
ب���زاوي���ة 178درج������ه وب��ط��ول 14.68م ث��م ينك�سر ل��ل��خ��ارج
ب���زاوي���ة 179درج������ه وب���ط���ول 25.33م ث���م ينك�سر ل��ل��داخ��ل
ب���زاوي���ة 178درج������ه وب��ط��ول 15.38م ث��م ينك�سر ل��ل��خ��ارج
ب���زاوي���ة 173درج������ه وب��ط��ول 16.31م ث��م ينك�سر ل��ل��خ��ارج
ب���زاوي���ة 178درج������ه وب���ط���ول 13.61م ث���م ينك�سر ل��ل��داخ��ل
ب���زاوي���ة 178درج������ه وب��ط��ول 32.66م ث��م ينك�سر ل��ل��خ��ارج
بزاوية 179درجه وبطول 25.48م ثم ينك�سر للداخل بزاوية
180درجه وبطول 8.32م ثم ينك�سر للداخل بزاوية 177درجه
وبطول 12.98م �إجمايل احلد الأول 197.86م احلد الثاين
ار�ض يدعي ملكيتها �آل زعرر يبد�أ احلد من نهاية احلد الأول
ثم ينك�سر للخارج بزاوية 112درجه وبطول 7.13م ثم ينك�سر
للداخل بزاوية 172درج��ه وبطول 3.46م ثم ينك�سر للداخل
بزاوية 163درج��ه وبطول 3.39م ثم ينك�سر للداخل بزاوية
146درجه وبطول 6.18م ثم ينك�سر للداخل بزاوية 154درجه
وبطول 8.23م ثم ينك�سر للخارج بزاوية 174درج��ه وبطول
3.37م ثم ينك�سر للخارج بزاوية 171درج��ه وبطول 5.44م
ث��م ينك�سر ل��ل��خ��ارج ب��زاوي��ة 178درج�����ه وب��ط��ول 1.66م ثم
ينك�سر للخارج بزاوية 175درج��ه وبطول 3.34م ثم ينك�سر
للداخل بزاوية 175درج��ه وبطول 3.47م ثم ينك�سر للداخل
بزاوية 174درج��ه وبطول 3.71م ثم ينك�سر للداخل بزاوية
173درجه وبطول 3.30م ثم ينك�سر للداخل بزاوية 167درجه
وبطول 3.55م ثم ينك�سر للداخل بزاوية 172درج��ه وبطول
3.31م ثم ينك�سر للداخل بزاوية 168درج��ه وبطول 1.64م
ثم ينك�سر للداخل بزاوية 147درجه وبطول 2.08م ثم ينك�سر
للخارج بزاوية 115درج��ه وبطول 7.75م ثم ينك�سر للخارج
بزاوية 176درجه وبطول 12.99م ثم ينك�سر للداخل بزاوية
177درجه وبطول 3.16اجمايل احلد الثاين 87.16م �إجمايل
احلد ال�شرقي 285.02م.
من الغرب :ار�ض يدعي ملكيتها �آل جبيع يبد�أ احلد الغربي من
اجلنوب باجتاه ال�شمال بطول 4.53م ثم ينك�سر للداخل بزاوية
177درجه وبطول 4.56م ثم ينك�سر للداخل بزاوية 179درجه
وبطول 10.77م ثم ينك�سر للداخل بزاوية 180درجه وبطول
12.18م ثم ينك�سر للخارج بزاوية 90درج��ه وبطول 6.33م
ث��م ينك�سر ل��ل��خ��ارج ب��زاوي��ة 174درج����ه وب��ط��ول 24.67م ثم
ينك�سر للداخل بزاوية 179درج��ه وبطول 5.81م ثم ينك�سر
ل��ل��داخ��ل ب���زاوي���ة 157درج������ه وب���ط���ول ����0.30س���م ث���م ينك�سر
للداخل بزاوية 156درجه وبطول �0.43سم ثم ينك�سر للداخل
بزاوية 170درج��ه وبطول 16.26م ثم ينك�سر للداخل بزاوية
151درجه وبطول 5.03م ثم ينك�سر للداخل بزاوية 161درجه

وبطول 3.70م ثم ينك�سر للخارج بزاوية 176درج��ه وبطول
9.64م ثم ينك�سر للخارج بزاوية 134درج��ه وبطول 8.10م
ث��م ينك�سر ل��ل��داخ��ل ب��زاوي��ة 147درج����ه وب��ط��ول 32.89م ثم
ينك�سر للخارج بزاوية 152درجه وبطول �0.62سم ثم ينك�سر
للخارج بزاوية 147درجه وبطول 35.81م ثم ينك�سر للداخل
بزاوية 106درج��ه وبطول 37.48م ثم ينك�سر للخارج بزاوية
101درجه وبطول 5.17م ثم ينك�سر للداخل بزاوية 176درجه
وبطول 3.96م ثم ينك�سر للداخل بزاوية 173درج��ه وبطول
3.80م ثم ينك�سر للداخل بزاوية 162درج��ه وبطول 3.44م
ث��م ينك�سر ل��ل��داخ��ل ب��زاوي��ة 157درج����ه وب��ط��ول 11.27م ثم
ينك�سر للداخل بزاوية 179درجه وبطول 37.07م ثم ينك�سر
للداخل بزاوية 173درج��ه وبطول 3.40م ثم ينك�سر للداخل
بزاوية 179درج��ه وبطول 18.84م ثم ينك�سر للداخل بزاوية
180درج������ه وب���ط���ول 25.91م ث���م ي��ن��ك�����س��ر ل��ل��خ��ارج ب��زاوي��ة
179درجه وبطول 3.99م ثم ينك�سر للداخل بزاوية 175درجه
وبطول 3.80م �إجمايل احلد الغربي 436.55م.
امل�ساحة الإجمالية 26924.20:م.2
و�إحداثيات املوقع كالتايل :
الركن ال�شمايل ال�شرقي
1933407.491
�ش	
410687.162
ق
الركن ال�شمايل الغربي
1933405.794
�ش	
410642.574
ق
الركن اجلنوبي ال�شرقي
1933135.637
�ش	
410711.477
ق
الركن اجلنوبي الغربي
1933062.328
�ش	
410567.786
ق
فمن لديه معار�ضة على ذل��ك فليتقدم مبعار�ضته �إىل املحكمة
العامة بنجران  -املكتب الق�ضائي الثالث  -خالل �شهرين من
تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
• يعلن امل��واط��ن��ة  /م��ن��ى اح��م��د ح��م��د ال م��ه��ذل �سعودية
مبوجب ال�سجل امل��دين رق��م  1076027737رقمها اجلامعي
 429830020عن فقدان وثيقة تخرج درج��ة البكالوريو�س
يف تخ�ص�ص علوم احلا�سب ال�صادرة من كلية علوم احلا�سب
الآيل بجامعة جن��ران للعام اجلامعي 1433/1432ه����ـ يرجى
ممن يعرث عليها �أن ي�سلمها مل�صدرها �أو اقرب مركز �شرطة.
• تعلن الطالبة  /منى فهد احمد الع�ضل �سعودية مبوجب
ال�����س��ج��ل امل������دين رق�����م  1102547849رق���م���ه���ا اجل��ام��ع��ي
 437406224ع��ن ف��ق��دان بطاقتها اجل��ام��ع��ي��ة ال�����ص��ادرة من
جامعة جنران يرجى ممن يعرث عليها ان ي�سلمها مل�صدرها �أو
اقرب مركز �شرطة.
• تقدمت لإدارة الأحوال املدنية يف منطقة جنران املواطنة /
فايقه حمد حممد �آل �شريان رقم ال�سجل املدين 1038917975
رق��م احلفيظة  70208تاريخها 1439/12/17ه���ـ���ـ امل�صدر
جنران بطلب تعديل ا�سمها من  :فايقه حمد حممد �آل �شريان
�إىل  :فايقه �أحمد حممد �آل �سامل اليامي فمن له معار�ضة على
ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

املدينة املنورة

• تقدم لإدارة االح���وال املدنية يف املدينة امل��ن��ورة املقيم/
حممد نامق حبي�ش رقم االقامة  2227724644رقم ال�شهادة
 169990ال��ت��اري��خ 1440/1/29ه�����ـ امل�صدر املدينة امل��ن��ورة
مفيدا ان �شهادة ميالد ابنه /فار�س فقدت منه يرجى ممن يعرث
عليها �أن ي�سلمها الدارة االح��وال املدنية يف املدينة املنورة او
اقرب ادارة احوال مدنية له .لأن حيازة هذه الوثيقة او اخفائها
�أو العبث مبدوناتها او ا�ستعمالها من قبل غري �صاحبها يعد
خمالفة يعاقب عليها النظام.

ابها

• يعلن� /أحمد على حممد قحطاين مينى اجلن�سية عن فقدان
ج��واز �سفره برقم ��� 05382713 /ص��ادر م��ن اليمن �صنعاء
على من يجده ي�سلمه القن�صلية اليمنية بجده.
• تقدم لإدارة االح��وال املدنية يف خمي�س م�شيط املواطن(
ع���ب���دال���ل���ه حم���م���د ����ص���ال���ح ال�������ش���ري���ف) رق�����م ال�����س��ج��ل امل����دين
( )1015441155بطلب تعديل اال���س��م م��ن  :عبدالله حممد
�صالح – ال�شريف  .اىل  :عبدالله حممد �صالح �آل ح�سني
ال�شريف فمن له معار�ضة على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل
�شهر من تاريخ هذا االعالن .
• يعلن /عبدامليمون موزمدير بنجالدي�ش اجلن�سية عن فقدان
ج��واز �سفر ب��رق��م BJ276395 /على م��ن يجده ي�سلمه اىل
م�صدره .

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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الثالثاء /7جمادى الآخرة1440/هـ

فيما مت �إعالن موعد ن�صف نهائي البطولة..

ريا�ضة

ب�إجتاه الهدف

�إطالق م�سمى "ك�أ�س الهيئة العامة للريا�ضة لكرة ال�سلة" بدال من "ك�أ�س االحتاد"
الريا�ض  -البالد

واف��ق رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للريا�ضة
ورئي�س جمل�س �إدارة اللجنة الأوملبية �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�صل ،على �إطالق
م�سمى "ك�أ�س الهيئة العامة للريا�ضة لكرة ال�سلة" بد ًال
من "ك�أ�س االحتاد ال�سعودي لكرة ال�سلة".
وث �م��ن رئ�ي����س االحت� ��اد ال �� �س �ع��ودي ل �ك��رة ال���س�ل��ة،
عبدالرحمن بن عبدالعزيز امل�سعد موافقة رئي�س
الهيئة العامة للريا�ضة على �إطالق م�سمي ك�أ�س

�أكدا دعمهما للأوملبياد اخلا�ص..

الهيئة العامة للريا�ضة لكرة ال�سلة على البطولة ،والتي
ت�ع��د �إح ��دى �أب ��رز م�سابقات االحت ��اد ال���س�ع��ودي لكرة
ال�سلة ،الفت ًا �أن االحتادات الريا�ضية حتظى بدعم ورعاية
م�ستمرة من الهيئة العامة للريا�ضة.
ويف ال�سياق� ،أعلن االحتاد ال�سعودي لكرة ال�سلة عن موعد
�إقامة مباراتي الدور ن�صف النهائي من ك�أ�س الهيئة العامة
للريا�ضة لكرة ال�سلة للمو�سم احلايل  1440 / 1439حيث
ت�أهل كل من ( الهالل و�أحد والفتح والن�صر).
وي�ق��ام ال��دور ن�صف النهائي ي��وم الثالثاء  28جمادى

الآخرة ،مبواجهة الفتح والن�صر على �صالة نادي الفتح
يف مت��ام ال�ساعة  3:30ع���ص��ر ًا ،وي�ست�ضيف الهالل
تظريه �أح��د على �صالة الهيئة العامة للريا�ضة يف متام
ال�ساعة  5م�سا ًء.
و�أك ��د امل��دي��ر التنفيذي ل�لاحت��اد ،ع�ب��داالل��ه ال�شعيل �أن
البطولة �ستظهر ب�شكل خمتلف خالل املوا�سم املقبلة ،بعد
تعديل م�سماها �إىل "ك�أ�س الهيئة العامة للريا�ضة لكرة
ال�سلة" ،وج��اري العمل على تطبيق عدد من املقرتحات
الفنية التي تهدف لتطوير البطولة.

الأمرية رميا بنت بندر ت�ستقبل �سفري الإمارات لدى اململكة
الريا�ض -البالد

ا�ستقبلت �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية رميا بنت بندر بن �سلطان وكيل الهيئة العامة
للريا�ضة للتخطيط والتطوير رئي�س االحتاد ال�سعودي للريا�ضة املجتمعية� ،أم�س ،يف
مكتبها مبجمع الأمري في�صل بن فهد الأوملبي مبدينة الريا�ض� ،سعادة ال�شيخ �شخبوط
بن نهيان �آل نهيان �سفري دولة الإم��ارات العربية املتحدة لدى اململكة ،بح�ضور العبي
و�إداري ��ي منتخب الأومل�ب�ي��اد اخل��ا���ص ال�سعودي امل�شارك يف بطولة الأل�ع��اب العاملية
للأوملبياد اخلا�ص ،التي �ستقام يف العا�صمة �أبوظبي خالل الفرتة من  22- 14مار�س
املقبل ،حيث و�ضعا الأ��س��اور احلمراء على مع�صميهما خالل اللقاء ت�أكيد ًا لدعمهما
الأومل�ب�ي��اد اخل��ا���ص .يذكر �أن بطولة الأومل�ب�ي��اد اخل��ا���ص يف الأل�ع��اب العاملية ،تكر�س
جهودها خلدمة الريا�ضيني من ذوي الإعاقة من خالل املناف�سات الريا�ضية.

�آل معمر يعلن  :عقد عاملي لرعاية الدوري
الريا�ض -البالد

�أع� �ل ��ن رئ �ي ����س راب� �ط ��ة دوري امل�ح�ترف�ين
ال�سعودي ،م�سلي �آل معمر ،عن تفوي�ض
جمل�س الإدارة لتوقيع عقد عاملي لرعاية
بطولة الدوري ،بداية من املو�سم املقبل.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال اج �ت �م��اع راب �ط ��ة �أن��دي��ة
دوري املحرتفني ال���س�ع��ودي ،ال��ذي �أُق�ي��م
يف الريا�ض� ،أم�س ،بح�ضور ممثلني عن
�أع���ض��اء ال��راب�ط��ة .وك�شف �آل معمر ،يف
م�ؤمتر �صحفي ،عن نية املجل�س نقل �أعمال
جلنة امل���س��اب�ق��ات� ،إىل ال��راب�ط��ة ب��داي��ة من
املو�سم املقبل.
ورافق �آل معمر ،يف امل�ؤمتر ال�صحفي
ب�ع��د االج �ت �م��اع ،رئ�ي����س جمل�س �إدارة
نادي الرائد فهد املطوع ،الذي و�صف
اجل �ل �� �س��ة ب��امل �ث �م��رة ل �� �ص��ال��ح امل���س��اب�ق��ة
و�أنديتها ،مثمن ًا جهود رئي�س الرابطة
يف تطوير م�سابقة ال��دوري ال�سعودي،
وزيادة موارد الأندية .

احتاد القدم ي�ستغني عن بيتزي

�صراع الهدافني ي�شتعل

الريا�ض -البالد

ح�سم احتاد كرة القدم ،م�صري املدرب
خوان �أنطونيو بيتزي ،ب�ش�أن �إمكانية
ا�ستمراره مع الأخ�ضر ،بعد الإخفاق
يف بطولة �أمم �آ�سيا ،واخلروج املبكر
على يد اليابان من دور الـ .16
و�أع��ل��ن احت���اد ال��ك��رة ،ع���دم التجديد
ل��ل��م��درب ب��ي��ت��زي ،بعد ال��ت��ق��اري��ر التي
رف��ع��ت��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة ب���االحت���اد
ال�سعودي �إىل جمل�س الإدارة .و�أ�سند
االحتاد ال�سعودي� ،إىل اللجنة الفنية،
م�س�ؤولية تقدمي درا�سة الختيار مدير
ف��ن��ي ج��دي��د ل�ل�أخ�����ض��ر ،مب��ا يتنا�سب
م��ع متطلبات املرحلة املقبلة .وت��وىل
ب���ي���ت���زي ،ت���دري���ب م��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي
ال�����س��ع��ودي يف بطولتي ك���أ���س العامل
 2018برو�سيا ،وك���أ���س �آ�سيا 2019
بالإمارات.

جدة -البالد

�صحف رومانيا  :هزمية درامية ل�سوموديكا
جدة -البالد

�سلطت ال�صحف الرومانية ال�ضوء على هزمية ال�شباب
�أم��ام الفتح يف �إط��ار اجلولة  19من عمر بطولة دوري
ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني.
فتحت عنوان�" :سوموديكا يف�شل يف الدقائق الأخرية"
�أ�شارت �صحيفة � Fanatikإىل �أن ال�شباب مل يتمكن
من حتقيق الفوز �أم��ام الفتح يف ال��دوري ال�سعودي،
حيث �سجل �إبراهيم ال�شنيحي للأخري ه��دف الفوز
يف الدقيقة  ،88و�أو�ضحت �أن بودي�سكو �أهدر ركلة
ج��زاء احت�سبت لل�شباب يف الدقيقة  68بعدما تعر�ض
العب الفريق ح�سن معاذ للطرد والإق�صاء يف الدقيقة 56
و�أ�صبح �سوموديكا يقود  10العبني فقط داخ��ل �أر���ض
امللعب .هذه هي الهزمية الأوىل ل�سوموديكا بعد �سل�سلة
من ثماين مباريات دون خ�سارة يف ال��دوري ،ليرتاجع
الفريق �إىل املركز الرابع يف امل�سابقة بر�صيد  34نقطة.
ويكافح �سوموديكا من �أجل الو�صول بالفريق �إىل من�صات

ا�شتعلت ح��دة املناف�سة على لقب ه��داف دوري
ك��أ���س الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان للمحرتفني بعد
ُم�ضي  19جولة ،من عمر امل�سابقة ،ويت�صدر
م�ه��اج��م ال �ه�لال  ،ال�ف��رن���س��ي بافيتمبي جوميز
ت��رت�ي��ب ال �ه��داف�ين ب� �ـ 15ه��دف��ا ،م��ن  19م �ب��اراة
لعبها مبعدل  107دقيقة لكل هدف .فيما �سجل
الثنائي ،دجانيني تفاري�س ،وعمر ال�سومة 26
ه��دف��ا ل�ل�ن��ادي الأه �ل��ي يف ال � ��دوري ،ح�ي��ث لعب
دجانيني تفاري�س  12مباراة �سجل خاللها 13

هدفا ،فيما خا�ض ال�سومة  16مباراة �سجل 13
هدفا �أي�ضا ،مبعدل  103دقائق لكل هدف .وي�أتي
مهاجم التعاون الكامريوين ليندر تاوامبا رابع
ترتيب هدايف الدوري بـ 12هدفا من  18مباراة
لعبها ،ومبعدل  129دقيقة لكل ه��دف .وميتلك
مهاجم االتفاق ،الأرجنتيني كري�ستيان جوانكا
 11هدفا من  18مباراة لعبها ،مبعدل  129دقيقة
لكل ه��دف ،فيما �سجل مهاجم الن�صر املغربي
ع�ب��دال��رزاق حمدالله  11هدفا م��ن  15م�ب��اراة،
مبعدل  111دقيقة لكل هدف.

علي بركات

�أ�سهل دوري ..الدوري (ال�سعودي)

حتقيق بطولة الدوري عمل منظم ،ومعطياته �أمامك ت�ستطيع من خاللها
حتديد �أهدافك ور�ؤيتك؛ وفق �إمكاناتك دون النظر للخ�صوم وقوتهم ،لنا
(بالفتح) عربة ..ا�ستغل ظروف اخل�صوم ورتب �أوراقه مبكرا ،وح�صد
النقاط مبكرا ،واكت�سب ثقة وقوة ،فحقق (املعجزة) .ل�ست مع من يقول:
�إن ال��دوري كان وقتها (�ضعيفا) بل تخبطات املناف�سني ور�ؤي��ة �إداري��ة
وفنية ،ا�ستطاع من خاللها الفتح �إحداث (زلزال) بالكرة ال�سعودية؛
لكي يثبت �أن ال��دوري ال�سعودي (�سهل) حتقيقه ملن �أراد ب�إخال�ص،
وبعمل منظم!!...
كلنا ن�شكك يف بطوالت (الهالل) نظرا ملا يحظى به من دعم لوج�ستي
داخل وخارج امللعب ..ولكن هل الهالل فريق (�ضعيف) ..طبعا (ال).
وهل (الفار) وحده �أو�صل الهالل لل�صدارة ،وبفارق ( )٦نقاط عن �أقرب
مناف�سيه ..طبعا (ال).
ماذا لو ك�سب الأهلي مثال (الفتح والقاد�سية واالتفاق والتعاون والرائد
والوحدة واحل��زم ،وكل �أندية الو�سط وامل��ؤخ��رة) بكل ت�أكيد �سيكون
مركزه (بال�صدارة) وكذلك احلال بالن�سبة (للن�صر) ..
طاملا ال توجد حلول ملناف�سة الهالل �سوى لغة (امللعب) ملاذا ال تهتم الأندية
بالرتكيز على عملها بدال من حالة (البكبكة) والت�شكيك وال�صياح ..
هل الهالل �سبب يف �ضعف (دفاع) الأهلي والن�صر ..وهل الهالل �سبب
يف اختيارات �إدارات الأهلي والن�صر للأجانب  ..وهل الهالل �سبب يف
التخبطات الفنية للأهلي مثال...
ن�صف احلقيقة يف مواجهة �أخطائك ،ون�صفها يف تعديل هذه الأخطاء.
ولو �سلمنا جدال (باملحاباة) ..الن�صر والأهلي ملا اهتما (بامللعب) تركا
الهالل يف املركز الثالث والرابع .بل الأهلي �أخذ الهالل مبو�سم ()2016
بكل امل�سابقات ذهابا و�إيابا ،وبكل املدن والعوا�صم بلغة (امللعب).
ال ننكر م��ا ح�صل باملو�سم ال�سابق م��ن و��ض��ع ع��راق�ي��ل �أم ��ام االهلي
وت�سهيل مهمة الهالل..ولكن ما باليد حيلة غري تقوية نف�سك وحماولة
(لوي) عنق املناف�س بامللعب..
الهالل ميتلك بكل خطوطه (قوة) �ضاربة ،يتفوق بها على مناف�سيه.
بحياتي مل �أر الهالل يلعب (مدافعا) ،بل مهاجما طوال �شوطي املباراة؛
حتى وهو متقدم بفارق كبري من الأه��داف ال يرتاجع ..بل وحتى وهو
ب�أ�سو�أ (حاالته)!!..
حتقيق بطولة ال��دوري ال�سعودي حتتاج دفاعا قويا بالدرجة الأوىل،
ومدربا (كبريا) يوظف العبيه ح�سب �إمكاناتهم ..
بالع�شر �سنوات ،التي ناف�س االحت��اد الهالل ،وكتب كل تاريخه فيها،
بعد توهان ( )٧٠عاما ،كان ثنائي الدفاع (جميل وخليوي) يدافعان
ويحميان ال�شباك ،وبهجة ي�سجل..
عرف �سر البطولة ؛ ولذلك حققها  ٧مرات ،ومن افتقد لال�ستقرار تاه
و�ضيع (ال�سر) ...
�إن العمل الإداري �أهم خطوة باملناف�سة ،ثم ت�أتي بقية اخلطوات باختيار
العنا�صر التي �ستخدم هذا العمل من حمرتفني و�أجهزة فنية.
**
ما حدث بالأهلي تخبط (�إداري) و�إهمال للجانب الدفاعي؛ حيث ي�صنف
من �أ�ضعف خطوط الدفاع ب��ال��دوري ،رغ��م امتالك الأهلي لآل��ة تدمري
بالهجوم ..ولكن ما فائدة �أن ت�سجل هدفا �أو اثنني ،وت�ستقبل ثالثة
�أو �أربعة.
وكذلك احلال (للن�صر) ..
***
حالة اله�شتاقات هالأيام (م�ضحكة) �أم��ام معطيات على �أر���ض الواقع،
فالتفرغ لتقريع خ�صومك و�سط حالة (متييع) لواقع فريقك ،هي ذر
للرماد ب�أعني جمهور فريقك ،وتغطية للف�شل الإداري والفني...
وللأ�سف تتكرر كل مو�سم...
ك��ل ه��ذا ال يغفلنا ع��ن (ع��دال��ة) املناف�سة وال�ت��ي �سابقا ك��ان��ت تنح�صر
(باللجان) والآن رافقها (الدعم) وتفاوته من ناد لآخر!!...
ولكن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه!!..
كيف ا�ستطاعت �إدارة (التعاون) مثال وب�إمكانات (حم��دودة) ال تقارن
ب�إمكانات الأهلي والن�صر مثال  ،من �صنع فريق (قوي) وح�صان �أ�سود
بالدوري ي�صعب (الفوز) عليه �..إانه التخطيط اجليد والعمل املنظم
واالختيارات الفنية بر�ؤية (خبري).
وبعيدا عن اله�شتاقات (والهياط) الإداري وا�صطناع (�أع��داء) تفرغوا
خلدمة كيانهم بهدوء وعقالنية ،وبدون (�أنا) وم�صالح متقاطعة...
�أم��ا الهالل ،فهو حالة خا�صة وفريدة ،يف العمل الإداري واجلماعي،
وكذلك العنا�صري  ..فقلما جتد مرتدية ونطيحة متثل (الهالل) ،وال جتد
(�أحزابا) بالهالل ،فالعمل جماعي والهدف (بطوالت)؛
ولذلك �سيطروا داخل امللعب وخارجه.
وتركوا لنا (ال�صياح) وتالطم الأمواج وتبادل االتهامات وال�سما�سرة،
وتبادل امل�صالح ..واالنتقائية والإق�صائية.
ل�ست مطبال للهالل ،ف��أن��ا �أع�ت�رف �أن�ن��ي (�أك ��ره) ال�ه�لال ،ولكن ه��ذا ال
مينعني من قول (احلقيقة).
***
البطوالت ال ت�ؤخذ (غالبا).

حت�ضريا للت�صفيات الآ�سيوية..

�أخ�ضر  18يوا�صل مع�سكره بجدة

جدة -البالد

التتويج
ال�سيما بعدما تلقى �أخ �ب��ارا ج�ي��دة من
الإدارة بتجديد عقود  4العبني حمليني .يف �سياق مت�صل،
و�صفت �صحيفة  Digi Sportهزمية �سوموديكا
بـ"الدرامية" حيث قالت� :إن ال�شباب قدم مباراة جمنونة
�ضد الفتح الذي تغلب يف نهاية الأمر بهدف دون مقابل.
وعلى الرغم من امتالك فريق ال�شباب �أقوى خط دفاع يف
الدوري.

وا� �ص��ل منتخبنا ال��وط�ن��ي حت��ت 18
عا ًما ،مع�سكره الإع��دادي الذي يقيمه
يف حمافظة ج��دة ،وال��ذي ميتد حتى
ال �ث��ال��ث ع���ش��ر م��ن ال���ش�ه��ر اجل ��اري،
��ض�م��ن الإع � ��داد للت�صفيات امل��ؤه�ل��ة
لك�أ�س �آ�سيا حت��ت  19ع��ا ًم��ا ،2020
امل��زم��ع �إقامتها �شهر نوفمرب املقبل.
وا� �س �ت��دع��ى امل��دي��ر ال �ف �ن��ي للمنتخب
م�شبب زياد ( )34الع ًبا ،وقد وا�صل
املنتخب تدريباته بح�صة على امللعب

الرديف مبدينة امللك عبدالله الريا�ضية
ب�ج��دة ،ب ��د�أت بتق�سيم اجل�ه��از الفني
الالعبني ملجموعتني� ،أجرت املجموعة
الأوىل وال�ت��ي �ضمت الالعبني الذين
��ش��ارك��وا ب�صفة �أ�سا�سية م��ع فرقهم
يف اجلولة الأخرية من الدوري مرانًا
ا�سرتجاع ًيا ،يف حني �أجرت املجموعة
الثانية م��ران اال�ستحواذ على الكرة،
�أع �ق �ب��ه م ��ران اال� �س �ت�لام وال�ت���س�ل�ي��م،
لتختتم احل���ص��ة ال�ت��دري�ب�ي��ة مب�ن��اورة
م�ص ّغرة.
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ريا�ضة

مواعيد املباريات

يف افتتاح اجلولة  20من دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان..

الهالل vsالقاد�سية  6.10م�ساء
الأهلي  vsالن�صر  8.20م�ساء

الأهلي والن�صر يف قمة نارية والهالل يواجه القاد�سية

ز
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�شدد الكرواتي زوران

تقدمي -حممود العو�ضي

تنطلق اليوم مناف�سات اجلولة الع�شرين من دوري ك�أ�س الأم�ير حممد
بن �سلمان للمحرتفني؛ ب�إقامة مواجهتني ،جتمع الأوىل املت�صدر الهالل
بالقاد�سية العا�شر ،فيما جتمع الثانية بني الأهلي الثالث والن�صر الو�صيف.
الهالل vsالقاد�سية

املتوقع الدفع ب�سامل الدو�سري وجوفينكو
بعد ان�ضمامهما للتدريبات اجلماعية� .سيبد�أ
املدرب زوران ماميت�ش بنف�س الطريقة التي
يخو�ض بها الفريق مبارياته الأخ�يرة ،ففي
حرا�سة املرمى �سيتواجد احلب�سي ،و�أمامه
الرباعي الربيك ،بوتيا ،البليهي وال�شهراين،
و�سيدفع بكنو وعطيف يف خ��ط الو�سط،
بينما �سيقود هجوم امل��وج الأزرق يف هذا
اللقاء جوميز .ل��ن يغيب ع��ن القاد�سية �أي
العب للإ�صابة �أو الإيقاف ،و�ستكون جميع
الأرواق متاحة �أم��ام امل��درب �إيفايلو بيتيفا
خلو�ض هذا اللقاء ال�صعب� .سيبد�أ املدرب
البلغاري بنف�س الطريقة ال��ذي اعتاد عليها
م��ع ال��ف��ري��ق ،و���س��ي��دف��ع بالثنائي ويليامز،
وفواز فالتة يف قلب الدفاع ،و�سيتوىل قيادة
خط هجوم الفريق جورجي �سيلفا ومن خلفه
الثنائي بي�سمارك ،و�إيلتون جوزيه .تنطلق
املباراة ،يف متام ال�ساعة ال��ـ 6:10بتوقيت
م��ك��ة امل��ك��رم��ة ،وت��ن��ق��ل ع�بر ق��ن��ات��ي KSA
 ،SPORTSودوري بل�س.

ي�شهد ا�ستاد جامعة امللك �سعود بالريا�ض،
م��واج��ه��ة ق��وي��ة ،جت��م��ع ب�ين ال��ه�لال ب�ضيفه
القاد�سية .يدخل الزعيم ه��ذا اللقاء ،وهو
قادم من فوز على ح�ساب الباطن  3/2يف
م��ب��اراة دراماتيكية ،يحتل الزعيم �صدارة
ج��دول الرتتيب بر�صيد  46نقطة ،وبفارق
�ست نقاط فقط عن الن�صر الذي يحتل املركز
ال���ث���اين ،فبعد م���رور  19ج��ول��ة ،ا�ستطاع
ال��ف��ري��ق ال��ه�لايل �أن ي��ح��ق��ق ال��ف��وز يف 14
م���ب���اراة ،وت��ع��ادل يف �أرب����ع ،وت��ل��ق��ى هزمية
واح����دة .ي��ق��دم ف��ري��ق ال��ق��اد���س��ي��ة م�ستويات
غ�ير طيبة حتى الآن يف ال����دوري ،وكانت
�آخ����ر م��ب��اري��ات��ه �أم�����ام ال��ن�����ص��ر ،وخ�����س��روا
ه��ذه امل��ب��اراة بثالثة �أه����داف مقابل ه��دف،
وا�ستطاع الفريق �أن يحتل املركز العا�شر
بر�صيد  23نقطة ،فمنذ انطالقة املو�سم،
خ��ا���ض ال��ف��ري��ق  19ل���ق���اء ،ف���از يف �سبع،
وتعادل يف اثنني ،وخ�سر ع�شر مباريات.
���.س��ي�����س��ت��م��ر غ���ي���اب ج���ون���اث���ان ���س��وري��ان��و،
و���س��ل��م��ان ال���ف���رج ع���ن ال���ه�ل�ال ،ول���ن يفتقد
الأهلي  vsالن�صر
��رح��ا
الزعيم �أي العب �آخر بداعي الإيقاف .ومن ���س��ي��ك��ون م��ل��ع��ب اجل���وه���رة ب��ج��دة م�����س ً

لكال�سيكو ن���اري ،م��ن العيار الثقيل ،وهو
�أحد لقاءات املتعة والإثارة يف عامل كرة القدم
ال�سعودية ،بني فريقي الأهلي والن�صر .لقاء
�سيكون من �أهم مباريات الأ�سبوع احلايل،
والتي �ست�ستمتع به اجلماهري العا�شقة للكرة
ال�سعودية و�سيحاول كل فريق اخلروج من
اللقاء باحل�صول علي الثالث نقاط ..يدخل
الراقى اللقاء وي�سعى القتنا�ص الثالث نقاط،
وموا�صلة التقدم للمناف�سة على لقب البطولة؛
ح��ي��ث ي��ت��واج��د الأه���ل���ى ف��ى امل��رك��ز ال��ث��ال��ث،
وميتلك يف ر�صيده  36نقطة .بينما يدخل
فريق الن�صر املباراة وي�سعى القتنا�ص الفوز
الذي البديل عنه؛ للمناف�سة على ال�صدارة،
وت��ق��ل��ي��ل ف����ارق ال��ن��ق��اط ب��ي��ن��ه وب�ي�ن ال��ه�لال؛
ح��ي��ث ي��ت��واج��د ال��ع��امل��ى ف��ى ال�ترت��ي��ب الثانى
وميتلك  40نقطة .كان الأهلي �أح��دث فِ رق
الق ّمة التي ا�ستبدلت مدربها ه��ذا املو�سم،
وع�ي�ن خ��ورخ��ي ف��و���س��ات��ي ���ص��اح��ب اخل�برة
الكبرية يف اخلليج ،خلفًا للأرجنتيني بابلو
ج��وي��دي ال���ذي �أق��ي��ل رغ���م �أن���ه �أن��ه��ى عهده
بثالثة انت�صارات متتالية .انت�صر الأهلي
يف مباراته الأخ�ي�رة �أم���ام احل��زم  4/2يف

الدوري لي�ستعيد املركز الثالث ،بعد �أن فقده
�إثر ثالث هزائم متتالية ،و�سيواجه الن�صر
دون م��داف��ع��ه الت�شيلي بابلو دي���از الغائب
ل�ل�إي��ق��اف .و�ستكون �أول مهمة لفو�ساتي
�ضد الن�صر الذي َع نَّي هو الآخ��ر الربتغايل
روي ف��ي��ت��وري��ا ال�����ش��ه��ر امل��ا���ض��ي؛ ليخلف
دان��ي��ي��ل ك��اري��ن��ي��و ال���ذي �أق��ي��ل يف نوفمرب.
أي�ضا ،اال�ستعانة
ولن يكون بو�سع الن�صر � ً
مبهاجمه ال��ن��ي��ج�يري �أح��م��د م��و���س��ى ،ال��ذي
ما زال ي�ستعيد جاهزيته بعد �إ�صابة �أبعدته
م��ن��ذ ح����وايل ���ش��ه��ر ،ل��ك��ن ف��ي��ت��وري��ا ،م��درب
بنفيكا ال�سابق ،ميكنه االعتماد على املدافع
ال�ب�رازي���ل���ي م��اي��ك��ون ب�ي�ري���را ،امل��ن�����ض��م من
غلطة �سراي ،على �سبيل الإع��ارة .الفريقان
يتمتعان بقوة هجومية �ضاربة متمثلة يف
الأه��ل��ي بتفاري�س وال�����س��وم��ة ،ويف الن�صر
بعبدالرزاق حمد الله ،ون��ور الدين �إمرابط
وج��ول��ي��ان��و .ل��ق��اء ال���دور الأول انتهى بفوز
الأه��ل��ي بهدفني نظيفني .تنطلق امل��ب��اراة يف
متام ال�ساعة ال��ـ 8:20بتوقيت مكة املكرمة.
وتنقل عرب قناتي ،KSA SPORTS
ودوري بل�س.

يف اجتماعه الثالث بالريا�ض..

ً
احتاد الإعالم الريا�ضي يقر عددا من الربامج واملبادرات
الريا�ض -البالد

عقد جمل�س �إدارة االحت��اد ال�سعودي للإعالم الريا�ضي،
�أم�����س اج��ت��م��ا ًع��ا ل��ه ب��رئ��ا���س��ة ال��دك��ت��ور رج��اءال��ل��ه ال�سلمي
وبح�ضور �أع�����ض��اء املجل�س .يف ب��داي��ة االج��ت��م��اع ،رحب
رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة االحت����اد ب��ك��اف��ة الأع�������ض���اء ،ث��م مت
ا�ستعرا�ض التقرير ال�سنوي لعام 2018م ،ال��ذي ت�ضمن

ن�شاطات االحتاد وبراجمه ومبادراته يف عامه الأول .بعد
ذلك ،متت مناق�شة عدد من املو�ضوعات املدرجة على جدول
الأعمال ،و�إبداء املرئيات واملقرتحات حول ما �سيتم تنفيذه
من برامج وم�شاريع خالل الفرتة املقبلة ،حيث متت املوافقة
على �إط�لاق مبادرة تطوير الإع�لام الريا�ضي ،التي ت�ضم
برناجما تدريب ًّيا يف ثالثة م�سارات �إعالمية،
�أكرث من 60
ً

بحيث تقام يف جميع مناطق اململكة ،وتخدم ما يقرب من
 1800متدرب من �أع�ضاء االحتاد وطالب الإعالم واملواهب
الواعدة يف الإعالم الريا�ضي.
كما اعتمد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إط�لاق "جائزة التميز
الإعالمي الريا�ضي" ،ابتدا ًء من العام اجل��اري؛ ت�شجي ًعا
ودع ًما للإعالميني الريا�ضيني ،و�سع ًيا �إىل االرتقاء باملواد
الإعالمية الريا�ضية ،على �أن يتم �إع�لان تفا�صيلها خالل
الأي���ام املقبلة .كما �أق��ر املجل�س خ�لال اجتماعه ه��ذا اليوم
ت�صنيف املهن املعتمدة يف االحت��اد ،التي يحق لأ�صحابها
االن�ضمام �إىل ع�ضوية االحت��اد� ،إ�ضافة �إىل مناق�شة �آلية
اجتماع اجلمعية العمومية الأول لالحتاد ،الذي من املقرر
انعقاده منت�صف ه��ذا العام .ي�شار �إىل �أن جمل�س �إدارة
االحت����اد ق��د اع��ت��م��د خ��ط��ة ال��ع��ام اجل����اري وم���ا حت��ت��وي��ه من
برامج ومبادرات ،من �ش�أنها خدمة الإعالميني الريا�ضيني
وم�ساندتهم ودعمهم.

و�صول االحتاد ال�سكندري ملواجهة الهالل يف ك�أ�س زايد

جدة -البالد

و���ص��ل��ت ب��ع��ث��ة ف��ري��ق االحت�����اد ال�����س��ك��ن��دري
امل�����ص��ري �إىل م��دي��ن��ة ج����دة� ،أم�������س؛ ت���أه��ب��ا
ملواجهة الهالل يف ذهاب الدور ربع النهائي
م���ن ب��ط��ول��ة ك����أ����س زاي����د ل�ل��أن���دي���ة الأب���ط���ال
(البطولة العربية).
واجتهت البعثة �إىل مدينة جدة لأداء منا�سك
ال��ع��م��رة �أوال ،ق��ب��ل ال�����س��ف��ر �إىل العا�صمة
الريا�ض ،لبدء اال�ستعداد للمباراة املرتقبة
ال��ت��ي جت��م��ع بينهما م�����س��اء ال�سبت املقبل.
وك��ان خالد املغريبي الأم�ين العام امل�ساعد

ل�ش�ؤون ك��رة ال��ق��دم بالهالل ،يف ا�ستقبال
بعثة الفريق امل�صري باملطار ،رفقة يا�سر
الطال�سي مدير العالقات العامة بالنادي� ،إىل
جانب نواف ال�شهري مدير العالقات العامة
يف مكتب الهيئة العامة للريا�ضة .يذكر �أن
االحتاد تخطى عقبة مواطنه الزمالك بعد �أن
تبادل الفريقان الفوز  0-1ذهابا و�إي��اب��ا،
قبل �أن يح�سم ال��ف��ري��ق ال�سكندري بطاقة
الت�أهل بركالت الرتجيح .يف املقابل ،بلغ
ال��ه�لال ال���دور رب��ع النهائي بعد ف��وزه على
النفط العراقي  0-4و 2/0ذهابا وعودة.

ماميت�ش ،املدير الفني
ل��ل��ه�لال ع��ل��ى ث��ق��ت��ه يف
تقدمي �أداء متميز �أمام
القاد�سية ،ال��ي��وم ،يف
�إط��ار اجلولة ال��ـ 20من
ع��م��ر ب��ط��ول��ة ال����دوري
الأق�������وى يف ال�����ش��رق
الأو�سط.
وق����ال م��ام��ي��ت�����ش� :إن
القاد�سية ميتلك العبني
مميزين يف خ��ط الهجوم
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وه��ارون كمارا .و�أ�شار �إىل
تطوير بع�ض اجل��وان��ب الت�كتأنيكالهالل ي�سابق الزمن من �أجل
خو�ض مباراة كل ثالثة �أو �أربعة ية للفريق على ال��رغ��م من
�سحرية حتى يتغري كل �شيء يف ي �أيام" :كرة القدم لي�ست مل�سة
الهالل ميتلك قائمة متكاملة ب�إمك وم وليلة" .و�أكد ماميت�ش �أن
يزا هانيات ًعالية رغم افتقاد بع�ض
العنا�صر" :نقدم �أداء متم ً
جو
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حت�سني
و�أبع�ض اجل��وان��ب الدفاعية للفر
ب�شيق للظهور ب�شكل �أف�ضل".
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�آومع ا�ستمرارنا يف العمل �سنت
ح�سن �أكرث" .ووا�صل" :حللنا
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متميزة ،كما �أنه ميتلك ال
واختتم ماميت�ش حديثهعببقني متميزين يف خط الهجوم".
ول
يعاه:وك"ت�سري الأمور ب�شكل جيد يف
ً
املجمل ،الأي��ام مت�ضي �سر
ولي�س �أياما" .ي�شار �إىل �أن الهالل �أنني ق�ضيت عدة �أ�شهر هنا
ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمح يت�صدر ترتيب جدول دوري
رتفني بر�صيد  46نقطة.

االن�ضباط ت�ضاعف عقوبة �إدواردو

الريا�ض -البالد

�أ�صدرت جلنة االن�ضباط والأخ�لاق
التابعة الحتاد كرة القدم 3 ،عقوبات
رادع�����ة �أب����رزه����ا �إي���ق���اف ال�برازي��ل��ي
ك���ارل���و����س �إدواردو الع����ب ال��ه�لال
مل��دة م��ب��ارات�ين .ج��اء ق���رار �إدواردو
ب�����س��ب��ب ت��ع��دي��ه "بطريقة وح�شية"
���ض��د �أح�����د الع���ب���ي ال���ب���اط���ن ق��ب��ل 3
دق����ائ����ق م����ن ن���ه���اي���ة امل�����ب�����اراة ،ال��ت��ي
جمعت بني الفريقني الأ�سبوع املا�ضي ،يف اجلولة  19من
دوري امل��ح�ترف�ين ،و�أ���س��ف��رت ع��ن ط���رده .و�أو���ض��ح البيان
�أن �إدواردو �سيتم �إيقافه ملدة مباراة بالإ�ضافة �إىل مباراة
�أخرى كعقوبة ان�ضباطية ،بجانب غرامة مالية بقيمة � 10آالف
ريال .وتعر�ض حممد ال�شمري مدير فريق الباطن للإيقاف

م��ب��ارات�ين ر�سميتني �أي�����ض��ا ،م��ع �إل��زام��ه بدفع غ��رام��ة بقيمة
� 20ألف ريال؛ ب�سبب "الإ�ساءة مل�س�ؤول مباراة ناديه �أمام
الهالل" يف اجلولة ذاتها .وتعر�ض دانييل �إي�سايال مدرب
فريق احل��زم للإيقاف �أي�ضا لـ 3مباريات ر�سمية ،و�إلزامه
بغرامة بقيمة � 20أل��ف ري��ال ،ب�سبب "التلفظ على م�س�ؤول
مباراة فريقه �ضد الأهلي" يف الدقيقة  79من ال�شوط الثاين.

اخ��ت��ارت اللجنة الفنية يف رابطة ال���دوري ال�سعودي
للمحرتفني ،التون�سي عمار ال�سويح مدرب فريق �أحد
ك�أف�ضل مدرب للجولة الـ  19من دوري ك�أ�س الأمري
حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان ل��ل��م��ح�ترف�ين ،ف��ي��م��ا ذه��ب��ت ج��ائ��زة
�أف�����ض��ل الع���ب �إىل الفرن�سي بافيتمبي ج��وم��ي��ز ،يف
الوقت ال��ذي حقق اجلمهور االحت��ادي لقب اجلمهور
املثايل .وج��اء اختيار ال�سويح بعد امل�ستوى الكبرية
الذي قدمه فريق �أحد يف مواجهته �أمام الفي�صلي والتي
انتهت للأول ب�أربعة �أهداف مقابل هدف ،ك�أكرب نتيجة
لفريق �أحد يف تاريخ م�شاركاته يف الدوري ال�سعودي
للمحرتفني ،فيما �أ�سهم الفرن�سي بافتيمبي جوميز يف
فوز فريقه على الباطن على �أر�ض الأخري بثالثة �أهداف
لهدفني ،بعد �أن �سجل هدف الفوز يف الدقائق الأخرية
من عمر اللقاء .فيما حقق اجلمهور االحت��ادي �أف�ضلية

اجلولة بعد �أن �سجلوا ح�ضور ًا كبري ًا قدره � 30ألف ًا و
 785م�شجع ًا وم�شجعة يف اللقاء الذي احت�ضنه ملعب
مدينة امللك عبدالله الريا�ضية بجدة �أمام التعاون ،والذي
انتهى بالتعادل ال�سلبي بني الفريقني يف ختام مواجهات
اجلولة.
وتقدم رابطة ال��دوري ال�سعودي للمحرتفني � 10آالف
ريال لكل من �أف�ضل مدرب و�أف�ضل العب يف كل جولة،
فيما يح�صل اجلمهور املثايل على درع تكرميي.

ال�سويح وجوميز وجمهور االحتاد الأـف�ضل

الريا�ض -البالد
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�إعداد  :حممود العو�ضي

ريا�ضة

ال�سيتي يدك �شباك البلوز ب�سدا�سية ويت�صدر
رونالدو يقود اليويف لعبور �سا�سولو

�ساعد كري�ستيانو رونالدو بهدفه رقم  20فريقه
ي��وف�ن�ت��و���س ،ح��ام��ل ل�ق��ب دوري ال��درج��ة الأوىل
الإيطايل لكرة القدم يف تو�سيع الفارق عن �أقرب
مناف�سيه �إىل  11نقطة يف ال�صدارة ،عقب الفوز
�-3صفر على م�ست�ضيفه �سا�سولو  .ارتقى املهاجم
الربتغايل �أعلى من املدافعني ليحول متريرة عر�ضية
من ركلة ركنية بر�أ�سه يف �شباك �أ�صحاب الأر�ض
يف ال��دق�ي�ق��ة  70ل�ي�ح��رز ه��دف��ه  18يف ال ��دوري

و 20يف كافة امل�سابقات م��ع يوفنتو�س .و�أح��رز
رونالدو  20هدفا على الأق��ل يف اخر  13مو�سما
مع يوفنتو�س وري��ال مدريد ومان�ش�سرت يونايتد.
ومل ينت�صر يوفنتو�س يف ثالث مباريات فقط هذا
املو�سم� ،آخرها عندما تعادل مع بارما الأ�سبوع
املا�ضي ليمنح نابويل �صاحب املركز الثاين فر�صة
تقلي�ص الفارق �إىل ت�سع نقاط .لكن فريق املدرب
ما�سيميليانو ال�ي�ج��ري ا��س�ت�ع��اد ف ��ارق ال���ص��دارة
امل��ري��ح ب��ال�ف��وز يف �سا�سولو عقب ت�ع��ادل نابويل
بدون �أه��داف مع فيورنتينا� .أدى الإبعاد اخلاطئ
من �أن��دري��ا كون�سيلي حار�س �سا�سولو لت�سديدة
رون��ال��دو يف الدقيقة  23لت�سجيل ال�ه��دف الأول
ليوفنتو�س عرب متابعة من �سامي خ�ضرية .و�ألغى
احلكم هدفا لرونالدو بداعي الت�سلل قبل �أن يرتكب
�شتين�سني خط�أ يف �إبعاد الكرة عن مرماه لي�سمح
لدومينيكو برياردي ب�أن يكون يف مواجهة املرمى
املفتوح لكنه �أر�سل الكرة بعيدا .وع��زز رونالدو،
الذي يت�صدر قائمة هدايف امل�سابقة ،تقدم يوفنتو�س
ب�ضربة ر�أ�س من مدى قريب قبل �أن يجعل البديل
�إميري ت�شان النتيجة �-3صفر لل�ضيوف بت�سديدة
م�ن�خ�ف���ض��ة ق�ب��ل ال�ن�ه��اي��ة ب ��أرب ��ع دق ��ائ ��ق .وح��اف��ظ
يوفنتو�س على �سجله دون خ�سارة ورفع ر�صيده
يف ال�صدارة �إىل  63نقطة من  23مباراة بينما ظل
�سا�سولو يف املركز  11بر�صيد  30نقطة.

الرو�سي ميدفيديف يتوج ببطولة �صوفيا للتن�س
ف ��از ال��رو� �س��ي دان �ي �ي��ل م�ي��دف�ي��دي��ف ��ص��اح��ب
ال �� �ض ��رب ��ات ال� �ق ��وي ��ة ع �ل��ى امل � �ج ��ري م ��ارت ��ون
فوت�شوفيت�ش  4-6و 3-6ليحرز لقب بطولة
�صوفيا امل�ف�ت��وح��ة للتن�س .وك ��ان ميدفيديف،
امل�صنف الثالث يف البطولة ،يف �أف�ضل حاالته
ولقن مناف�سه املجري در�سا قا�سيا لينال اللقب
الرابع يف م�سريته� .سيطر ميدفيديف بهجومه
املتقن املتوا�صل على مناف�سه ،وك�سر �إر�سال
ال�لاع��ب امل�ج��ري غ�ير امل�صنف ،ال��ذي ن��ال �أول
ل�ق��ب يف م���س�يرت��ه يف ج�ن�ي��ف ال �ع��ام امل��ا��ض��ي،
�أرب��ع م��رات .وح�سم امل�صنف  16عامليا اللقب
من الفر�صة الأوىل للفوز باملباراة بعدما ك�سر
�إر��س��ال فوت�شوفيت�ش دون خ�سارة �أي نقطة.
وق��ال ميدفيديف ال��ذي �سيتوجه اىل روت��ردام
ب�صحبة فوت�شوفيت�ش ،للم�شاركة يف البطولة
التابعة الحتاد العبي التن�س املحرتفني الأ�سبوع
املقبل�” :أنا �سعيد للفوز باللقب ..هذا ال�سبب
الذي ح�ضرت من �أجله �إىل هنا�” .أديت ب�شكل
اف�ضل اليوم وكنت الأح��ق بالفوز .ه��ذا اللقب
�سيمنحني املزيد من الثقة“ .ويتطلع ميدفيديف،
ال��ذي ي��وا��ص��ل م�سريته يف الأداء املميز عقب
فوزه بعدة �ألقاب يف �سيدين وون�ستون�-سامل
وطوكيو العام املا�ضي ،النتزاع مكان �ضمن �أول
ع�شرة يف الت�صنيف العاملي.

�أحرز �سريجيو �أجويرو املت�ألق ثالثية للمرة الثانية
يف �أ�سبوع ليقود مان�ش�سرت �سيتي حامل اللقب
ل�سحق �ضيفه ت�شيل�سي �-6صفر با�ستاد االحتاد،
وال�ع��ودة �إىل ��ص��دارة ال ��دوري الإجن�ل�ي��زي املمتاز
لكرة ال�ق��دم .وبينما و�ضع ليفربول ح��دا للحديث
عن انهياره يف �سباق املناف�سة على اللقب بتغلبه
�-3صفر على بورمنوث  ،جاء انت�صار �سيتي ،الذي
حتقق ب�أداء مذهل �ضد فريق من ال�ستة الكبار ،ك�أنه
ر�سالة حتذيرية .ويف الأ�سبوع املا�ضي فاز �سيتي

على �ضيفه �أر��س�ن��ال قبل �أن يحطم فريق امل��درب
ماوريت�سيو �ساري برباعية يف �أول  25دقيقة .وقال
بيب ج��واردي��وال م��درب �سيتي�” :أ�سبوع مذهل
وم �ب��اراة م��ذه�ل��ة .وق��د �أح ��رز �سيتي  33ه��دف��ا يف
�آخر خم�س مباريات على �أر�ضه بجميع امل�سابقات،
وميلك فر�صة ح�صد �أول لقب يف املو�سم عندما
ي��واج��ه ت�شيل�سي يف نهائي ك��أ���س راب�ط��ة الأن��دي��ة
الإجن �ل �ي��زي��ة ي ��وم  24ف�براي��ر احل� ��ايل .ول ��دى كل
م��ن �سيتي وليفربول  65نقطة لكن ح��ام��ل اللقب

يتفوق بفارق الأه��داف ولعب مباراة واح��دة �أكرث
من مناف�سه .ويت�أخر توتنهام هوت�سبري �صاحب
املركز الثالث عنهما بخم�س نقاط بعد ف��وزه 1-3
على لي�سرت �سيتي .وع��ادل �أج��وي��رو ،ال��ذي �أح��رز
ثالثية �ضد �أر�سنال قبل �سبعة �أيام ،رقم �آالن �شرير
القيا�سي بر�صيد  11ثالثية يف ال ��دوري املمتاز
ويتقا�سم �صدارة هدايف الدوري مع حممد �صالح
مهاجم ليفربول بر�صيد  17هدفا لكل منهما.

تري �شتيجن يحافظ على مرمى
البار�سا �أمام بيلباو املت�ألق
�أعطى بر�شلونة مت�صدر دوري الدرجة الأوىل الإ�سباين لكرة القدم املزيد من الأمل لغرميه
التقليدي ري��ال م��دري��د ،يف �سباق اللقب بتعادله ب��دون �أه��داف خ��ارج ملعبه مع اتليتيك
بيلباو ،وتفادى الهزمية فقط بف�ضل بع�ض الت�صديات الرائعة من احلار�س مارك�-أندريه
تري �شتيجن .ويت�صدر بر�شلونة الرتتيب بعد  23مباراة بر�صيد  51نقطة متقدما ب�ست
نقاط على ريال مدريد العائد للحياة .ومع معاناة ليونيل مي�سي من م�شاكل يف ع�ضالت
الفخذ خالل الفرتة الأخ�يرة وغياب الظهري الأي�سر امل�ؤثر ج��وردي �ألبا ب�سبب الإيقاف،
كان بر�شلونة بعيدا متاما عن م�ستواه و�صنع القليل من الفر�ص و�أنهى املباراة وهو يدافع
من داخل منطقة اجلزاء يف ظل ا�ستمرار بيلباو يف الهجوم .و�شعر بيلباو بالإحباط عقب
طرد �أو�سكار دي ماركو�س يف الوقت املحت�سب بدل ال�ضائع حل�صوله على الإنذار الثاين،
لكن مل يكن هناك �أي وقت �أمام بر�شلونة لال�ستفادة من تفوقه العددي وكان عليه االكتفاء
بالتعادل الثاين على التوايل يف الدوري عقب تعادله  2-2مع بلن�سية الأ�سبوع املا�ضي.
واحتفظ �إرن�ستو فالبريدي مدرب بر�شلونة بتفا�ؤله �إزاء موقع فريقه يف �سباق اللقب رغم
�أنه �أهدر �أربع نقاط يف �آخر ت�سعة �أيام ،وقال ” :خرجنا من هذا الأ�سبوع مثل الأ�سبوع
املا�ضي ،ما زلنا على القمة و�إذا كانت ح�ساباتي �صحيحة ف�سنبقى يف ال�صدارة الأ�سبوع
املقبل �أي�ضا“� .أ�ضاف�” :إنه مو�سم طويل وعلينا �أن نكون على القمة يف نهايته“.

بعد قبول طعنه ..الإ�سماعيلي امل�صري يعود �إىل دوري الأبطال
قبل االحتاد االفريقي لكرة القدم،
طعن ن��ادي الإ�سماعيلي امل�صري
�ضد قرار ا�ستبعاده من مناف�سات
املو�سم احل��ايل ل��دوري الأب�ط��ال،
وامل��واف�ق��ة على ع��ودت��ه للم�شاركة
يف البطولة.
وا�� �س� �ت� �ب� �ع ��د االحت � � � ��اد ال � �ق� ��اري
الإ�سماعيلي من البطولة؛ ب�سبب
� �ش �غ��ب ج �م��اه�ي�ره �أم� � ��ام ��ض�ي�ف��ه
االف ��ري� �ق ��ي ال �ت��ون �� �س��ي ال �� �ش �ه��ر
امل��ا��ض��ي .و�أل �غ��ى احل�ك��م امل �ب��اراة
�ضمن اجل��ول��ة الثانية مبناف�سات
املجموعة الثالثة :ب�سبب هجوم
اجل �م��اه�ي�ر ع �ل��ى ط ��اق ��م احل �ك��ام
و�إل �ق��اء م�ق��ذوف��ات وق��واري��ر مياه
على �أر�ضية ا�ستاد اال�سماعيلية.
وتوقفت املباراة يف الدقيقة  84قبل �أن يتخذ احلكم
قرارا ب�إلغائها .وقبل �إلغاء املباراة كان اال�سماعيلي
مت�أخرا  1-2رغم خو�ضه للقاء على �أر�ضه وو�سط
ج �م��اه�يره ال �ت��ي ب�ل�غ��ت ن�ح��و ع���ش��رة االف متفرج

�سمحت ل�ه��م ال���س�ل�ط��ات الأم �ن �ي��ة ب��احل �� �ض��ور .ق��ال
االحتاد القاري يف بيان عرب موقعه على الإنرتنت:
”تقدم الإ�سماعيلي بطعن �ضد ق��رار ا�ستبعاده
يف  24من ال�شهر املا�ضي� .أر��س��ل ال�ن��ادي مذكرة
بالطعن يف ال�ث��اين م��ن ال�شهر احل��ايل” .بناء على

طعن الإ�سماعيلي الذي �أكد فيه �أن
جماهريه مل تقتحم ملعب املباراة
�أو ي �� �ص��در م�ن�ه��ا �أي ت���ص��رف��ات
عدائية جت��اه الفريق ال�ضيف...
كما مل ي��ذك��ر احل�ك��م يف تقريره
�أو ت�ظ�ه��ر م�ث��ل ه ��ذه ال�ت���ص��رف��ات
يف ل�ق�ط��ات امل �ب ��اراة ،ل��ذل��ك تقرر
قبول طعن الإ�سماعيلي وعودته
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف امل�سابقة“ .ومل
يذكر االحت��اد االفريقي تفا�صيل
ع��ن م��وع��د خ��و���ض الإ��س�م��اع�ي�ل��ي
امل� �ب ��اراة ال �ت��ي ك��ان��ت م �ق��ررة يف
اجل� ��ول� ��ة ال �ث��ال �ث��ة �أم � � ��ام � �ش �ب��اب
ق�سنطينة اجل��زائ��ري �أو مواعيد
امل� �ب ��اري ��ات امل�ت�ب�ق�ي��ة ل ��ه يف دور
املجموعات .وا�ستند الإ�سماعيلي
يف تظلمه للمادة  12من الالئحة والتي تن�ص على
وجوب اجتياح اجلماهري �أر�ض امللعب �أو �إ�صابة �أحد
�أفراد الفريق ال�ضيف لإ�صدار عقوبة اال�ستبعاد من
البطولة ،وهو ما مل يحدث خالل املباراة املذكورة.
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يوم من التاريخ

روسيا تستعد لـ"فصل اإلنترنت"

مو�سكو ــ فران�س بر�س

 12فرباير
 - 881البابا يوحنا الثامن يتوج ملك �إيطاليا
ت�شارلز البدين :الإمرباطور الروماين املقد�س.
 - 1429ال�ق��وات الإجنليزية بقيادة ال�سري جون
فا�ستولف ت�صد هجوما من قبل القوات الفرن�سية
ب �ق �ي��ادة ال �ك��ون��ت دي ك�ل�يرم��ون��ت و ال���س�ير ج��ون
�ستيوارت من دارنلي على قافلة �إمدادات حتمل م�ؤن
لقوات اجلي�ش الإجنليزي التي كانت حتا�صر مدينة
�أورليون الفرن�سية فيما يعرف مبعركة الرجنة.
 - 1502ف��ا��س�ك��و دا غ��ام��ا يبحر م��ن ل�شبونة،
الربتغال ،يف رحلته الثانية �إىل الهند.
 - 1541ب �ي��درو دي ف��ال��دي�ف�ي��ا ي��ؤ��س����س مدينة
�سانتياغو ،عا�صمة ت�شيلي.
 - 1934بدء احلرب الأهلية يف النم�سا.
 - 1941القوات الأملانية ت�صل �شمال �أفريقيا يف
احلرب العاملية الثانية.
 - 1953توقيع �إتفاقية جالء م�صر من ال�سودان.
 - 1963الأرجنتني تطلب من �إ�سبانيا ت�سليمها
رئي�سها الأ�سبق خوان بريون ملحاكمته بتهم الف�ساد
والقتل والتعذيب.
 - 1970القوات الإ�سرائيلية تق�صف م�صنع يف
منطقة �أب��و زعبل امل�صرية بهدف حتطيم ال��روح
املعنوية للم�صريني.
 - 2002بدء جل�سات حماكمة الرئي�س اليوغ�ساليف
�سلوبودان ميلو�شيفيت�ش يف مقر حمكمة العدل
الدولية يف الهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
 - 2007احلكم على طه يا�سني رم�ضان بالإعدام
وذلك بعد اتهامه بالقتل العمد.
 - 2009ت�صادم قمرين �صناعيني يف الف�ضاء على
ارتفاع �أكرث من  800كلم يف حادثة غري م�سبوقة.
ا�صطدام طائرة كوجلان رحلة  3407التي كانت
من املفرت�ض �أن ت�صل �إىل مطار بوفالو نياجارا
ال��دويل على منزل يف نيويورك بعد ظهور خلل
انهيار ملقدمة الطائرة مما �أدى ملقتل جميع الركاب
ال�ب��ال��غ ع��دده��م  49راك �ب � ًا �إ��ض��اف��ة �إىل ال�شخ�ص
املوجود يف املنزل.

�أخرية

اعلنت ال�سلطات الرو�سية عن اكتمال ا�ستعداداتها لإجراء
جتربة تف�صل من خاللها البالد عن �شبكة الإنرتنت العاملية
يف �إطار خمطط لفح�ص �إمكانية تطبيق مقرتح قانون يف
هذا ال�صدد.
وقالت وكالة  RosBiznesKonsaltingالرو�سية
للأنباء �إن ال�سلطات الرو�سية وم��زودي خدمة الإنرتنت
يعلمون على جمع املعلومات وتقدمي مالحظات واق�تراح
تعديالت ملقرتح القانون الذي قدم �إىل الربملان يف دي�سمرب
املا�ضي.
وال ي�ستبعد مراقبون �أن يكون الهدف من هذه اخلطوة هو
ممار�سة مزيد من الرقابة ،من خالل �إن�شاء نظام فلرتة �أو
ت�صفية للبيانات ي�شبه "اجلدار الناري العظيم" يف ال�صني
�أو ما ي�سمى بـ .Great Firewall

فتاة �سعودية �ضمن العديد من ال�شباب وال�شابات ال�سعوديني الذين ي�ؤدون دورهم يف خدمة الوطن والتعريف مبنجزاته يف حمافظة العال (ت�صوير  -عبد الهادي املالكي)

اكتشاف يضع حائل في مقدمة الحضارات اإلنسانية
جدة ــ البالد

اف��اد النادي الأدب��ي مبنطقة حائل ،باكت�شاف
مر�صد فلكي يوثق ح�ضارة بالد ما بني اجلبلني،
الواقعة �شمال ه�ضبة جند ،وحتديدا يف وادي
م�شار ،الواقع و�سط �سل�سلة جبال �أجا ،وبهذا
تن�ضم احل�ضارة احلائلية للح�ضارات الإن�سانية
ذات البعد واالت�صال الإن�ساين لأك�ثر من 10
�آالف �سنة ،مثل احل�ضارة امل�صرية القدمية،
وح�ضارة املايا ،واحل�ضارة الإغريقية.
ووف �ق � ًا مل��وق��ع ق �ن��اة "روتانا خليجية" على
االنرتنت فان املر�صد الفلكي هو مبحث علمي
�سعودي لـم�شاري الق�شعم ،الباحث يف الآثار
والفلك ال�ق��دمي ،ال��ذي �أع�ل��ن م��ن خالله وج��ود
�أول ح�ضارة فلكية يف ال�سعودية تعود لأكرث
من � 3آالف �سنة .ويعد ه��ذا االكت�شاف الأول

 1.5مليون مستفيد من مبادرة "السعودية تبرمج"

واتساب يطلق ميزة أمنية

يف اململكة واجلزيرة العربية ،وهو من �أندر
البحوث العلمية يف جمال الفلك القدمي
و��ص��ادق علماء فلك على دخ��ول اململكة �ضمن
احل �� �ض��ارات ال�ق��دمي��ة يف ال�ف�ل��ك ،لتكون �آخ��ر
احل�ضارات الفلكية املكت�شفة يف العامل ،وكانت
امل��رة الأخ�ي�رة ال�ت��ي �أُع �ل��ن فيها ع��ن اكت�شاف
املقابر املحدقة يف النجوم يف دول��ة الربتغال
عام .2006
وق ��ال ال�بروف�ي���س��ور �سليمان ال��ذي��ب� ،أ�ستاذ
الكتابات القدمية يف جامعة امللك �سعود؛ �إن
االك�ت���ش��اف اجل��دي��د ي�ضيف ب �ع �دًا ح���ض��ار ًي��ا،
وتاريخيًا ،واقت�صاديًا للمملكة وحائل ،م�ضيفا:
ه��ذا �أول مر�صد فلكي يف اجل��زي��رة العربية،
فال �أذك��ر يف عملي �أن هناك مر�صدًا فلكيًا يف
اجل��زي��رة العربية مثل املر�صد املكت�شف يف
حائل.

استمرار التقلبات الجوية حتى نهاية األسبوع

جدة ــ وكاالت

�أط�ل��ق تطبيق وات���س��اب م�ي��زة �أمنية ج��دي��دة،
متنع الآخ��ري��ن ممن قد يتمكنون من الدخول
�إىل جهازك ،من التل�ص�ص على ر�سائلك ،ووفق ًا
ملجلة "فورب�س" الأم�يرك �ي��ة يتطلب تفعيل
ميزة الأم��ان اجلديدة تن�صيب �أح��دث �إ�صدار
من تطبيق وات�ساب ( .)2.19.20اما اذا كان
حتديث التطبيق على جهازك يحدث تلقائيا،
فيمكنك الت�أكد من الإ��ص��دار الأخ�ير من خالل
ال�ضغط على "الإعدادات" ثم "امل�ساعدة" ،حيث
�ستجد ا�سم �آخر ن�سخة من وات�ساب على �شكل
�صورة �أعلى ال�شا�شة.

جدة ــ البالد

اختتمت ام�س الأول الن�سخة الثانية من فعاليات
م �ب��ادرة "ال�سعودية تربمج" ،وال �ت��ي �أطلقتها
جمعية "م�سك" اخل�يري��ة يف �سبتمرب م��ن عام
 ،2018بهدف تعليم �أ�سا�سيات علوم الربجمة
والتفكري املنطقي جلميع فئات املجتمع مبختلف
�أعمارهم.
و�أك��دت دمي��ة اليحيى م�ست�شارة ورئي�سة م�سك
لالبتكار ،م�شاركة نحو  1.2مليون مربمج من
خمتلف الأع�م��ار ،يف الن�سخة الثانية ،الفتة �إىل
�أن  %2من ن�سبة امل�شرتكني كانوا يف �أعمار فوق
ال� �ـ 60ع��ام � ًا� ،إىل ج��ان��ب امل���ش��ارك��ات الفاعلة من
امل ��ر�أة ال�سعودية ،وال�ت��ي ج��اءت ن�سبتها ،%53

�أي�ض ًا �شارك  139دولة و 190حمافظة وقرية يف
اململكة.
وت�ضمنت املبادرة ثالثة م�سارات تعلم خمتلفة،
�أولها م�سار ( ،)Make Codeوهو عبارة عن
من�صة تب�سط مفاهيم التفكري املنطقي والت�سل�سل
ال�ب�رجم ��ي ،ث��ان�ي�ه��ا ( )Java Scriptلتعلم
�أ�سا�سيات الربجمة با�ستخدام لغة الربجمة "جافا
�سكربت" التي يُكرث ا�ستخدامها يف بناء واجهات
مواقع تفاعلية و� ً
أي�ضا تطوير تطبيقات اجلوال،
�إىل جانب م�سار ( ،)Pythonواملتعلق بتعلم
�أ�سا�سيات الربجمة با�ستخدام لغة "البايثون"
��ش��ائ�ع��ة اال� �س �ت �خ��دام يف جم��ال ع �ل��وم ال�ب�ي��ان��ات
والأمن ال�سيرباين ،والذكاء اال�صطناعي.

ضبط  70قارورة خمر بحوزة مهرب بجدة

جدة البالد

متكنت دوري��ات �أم��ن الطرق اخلا�صة مبنطقة مكة املكرمة ،من
�ضبط مركبة من نوع خ�صو�صي بقيادة مقيم بعد �إيقافه بالقوة
اجلربية لت�سليمه ل�شرطة اجلنوبية بجدة.
وتعود تفا�صيل العملية اىل ا�شتباه �إحدى دوريات القوة اخلا�صة
ب�أمن الطرق مبركز امل�شروع التابع للقوة اخلا�صة لأمن الطرق يف
مركبة من نوع "�شيفروليه" ليتم الطلب من قائدها �أن يقف ولكنه
مل ي�ستجب للنداءات .و�أ�صرت الدورية على متابعته وت�ضييق
اخلناق عليه و�إيقافه بالقوة اجلربية؛ بينما بعد ا�ستيقافه متت
ال�سيطرة عليه ،وبتفتي�ش املركبة ات�ضح �أن قائدها مقيم ميني
دون �إثبات وال ميلك �أوراقا تخوله قيادة املركبة ،كما عرث بداخلها
على �أكرث من  70قارورة عرق م�سكر خمب�أة.

تعازينا للزميل عدنان صعيدي

الأ�ستاذ عدنان �صعيدي
الإذاع��ي املعروف يتلقى
التعازي يف وفاة �شقيقه
الأك �ب��ر ع �ب��دال �ل��ه ال ��ذي
ان �ت �ق��ل �إىل رح �م��ة ال�ل��ه
ي� ��وم �أم� �� ��س ومت دف �ن��ه
يف م�ق�برة امل�ع�لاة مبكة
عدنان
امل�ك��رم��ة ،وي �ق��ام ال�ع��زاء
يف حي الإ�سكان اجلنوبي مبدينة جدة.
تعازينا للزميل عدنان وجلميع �أ�سرته داعني الله
�أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ور�ضوانه.
(�إنا لله و�إنا �إليه راجعون).

جدة ــ البالد

توقعت الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
ا�ستمرار التقلبات اجلوية التي ت�شهدها معظم
مناطق اململكة حتى نهاية الأ�سبوع احلايل.
وق��ال��ت ال�ه�ي�ئ��ة �إن احل��ال��ة امل�ت��وق�ع��ة تت�سم
ب�أمطار ون�شاط يف الرياح ال�سطحية املثرية
للغبار وكتلة باردة ت�ؤدي النخفا�ض درجات
احلرارة �إىل ما دون ال�صفر.
وكانت الهيئة قد نبهت يف وق��ت �سابق اىل

ن�شاط يف الرياح ال�سطحية مثرية للأتربة
والغبار حتد من الر�ؤية الأفقية على منطقة
جن��ران ،ت�شمل حمافظة �شرورة ،ومتتد �إىل
مدينة جنران والأجزاء املجاورة لها.
من جهتها دعت مديرية الدفاع املدين مبنطقة
جنران ،اجلميع �إىل اتباع الإر�شادات الالزمة
يف مثل هذه احل��االت خا�صة ملر�ضى الربو،
وق��ائ��دي امل��رك �ب��ات ع�ل��ى ال �ط��رق ال�سريعة،
متمنية ال�سالمة للجميع.

ترجمة أفكار المخ إلى كلمات مسموعة

بكالوريوس رياضة بدنية لطالبات الملك سعود

جدة ــ وا�س

�أعلنت جامعة امللك �سعود ممثلة بكلية علوم
الريا�ضة والن�شاط البدين اط�لاق برنامج
بكالوريو�س علوم الريا�ضة والن�شاط البدين
للطالبات ،بالإ�ضافة �إىل برنامج الدبلوم
ال �ع��ايل يف ال�ترب�ي��ة البدنية بال�شراكة مع
وزارة التعليم ب��داي��ة م��ن الف�صل الدرا�سي
الثاين  1440 - 1439هـ ،وذلك للم�ساهمة يف
�إعداد الكوادر الن�سائية امل�ؤهلة لرفع م�ستوى
الوعي املجتمعي عن �أهمية ممار�سة امل��ر�أة
ال�سعودية للريا�ضة والأن�شطة البدنية.
وي�ه��دف الدبلوم اىل �إع ��ادة تاهيل ع��دد من
املعلمات وخريجات اجلامعات ال�سعودية يف

التخ�ص�صات ذات العالقة ،لي�صبحن متمكنات
م��ن ت��دري����س م��ادة ال�ترب�ي��ة البدنية للبنات
بجميع مراحل التعليم العام.
وق��ال عميد كلية علوم الريا�ضة والن�شاط
البدين الدكتور �أحمد الفا�ضل� ،إن "جميع
الربامج التي تقدمها الكلية بجميع �أق�سامها
� �س��واء ب��رن��ام��ج ال�ب�ك��ال��وري��و���س �أو برنامج
ال��دب�ل��وم ال�ع��ايل يف ال�ترب�ي��ة البدنية ت�أتي
متزامن ًة ومتوائم ًة مع ر�ؤية اململكة ،2030
والتي ت�ؤكد على �أهمية بناء جمتمع ينعم
�أفراده بنمط حياة �صحي ،وحميط اجتماعي
تفاعلي �إيجابي يتيح العي�ش يف بيئة حيوية
جاذبة توفر م�ستوى عالي ًا من جودة احلياة".

جدة ــ وكاالت

جنح علماء الأع�صاب يف جامعة كولومبيا
يف ابتكار نظام ذك��اء ا�صطناعي ق��ادر على
ترجمة ما يدور يف دماغ الإن�سان �إىل كلمات
م�سموعة ملن حوله.
و�أفادت تقارير علمية ب�أن هذه خطوة متهد
الطريق �أم��ام �أ�شكال جديدة من التوا�صل
ب��و� �س��اط��ة احل ��وا�� �س ��ب ل�ل�أ� �ش �خ��ا���ص غري
القادرين على الكالم ب�سبب �أمرا�ض ع�صبية
�أو �إ�صابات دماغية.
واف� �ل ��ح ال �ع �ل �م��اء ب �ف �� �ض��ل ن� �ظ ��ام ال ��ذك ��اء
اال�صطناعي من التعرف على طبيعة موجات
الدماغ وترجمتها �إىل كلمات ،ففي كل مرة

يتخيل الإن�سان احلديث ،ينتج الدماغ �أمناط
مميزة من موجات ال��دم��اغ ،ونف�س ال�شيء
يحدث عندما ن�ستمع �إىل �شخ�ص يتحدث �أو
ي�صغي ملن يتحدث.
وا� �س �ت �ن��دت حم � ��اوالت ف��ك � �ش �ف��رة امل��وج��ة
الدماغية �إىل التحليل املحو�سب با�ستخدام
جهاز م�شفر ،وهو نظام ينتج لغة منطوقة بعد
�أن يتدرب على ت�سجيالت الأ�شخا�ص الذين
يتحدثون ،وقالت ويقول نيما مي�سجاراين،
�أح��د العلماء امل�شاركني يف االبتكار�" :إنها
نف�س التكنولوجيا امل�ستخدمة م��ن قبل
تطبيقات �أم� ��ازون �إي �ك��و و� �س�يري لتقدمي
�إجابات �شفوية على �أ�سئلتنا".

