
مسك الخيرية تطلق منتدى اإلعالم  للتشجيع على اإلبداع
الريا�ض - البالد

يطلق مركز املبادرات يف م�ؤ�س�سة حممد بن �سلمان بن 
عبد العزيز "م�سك اخلريية" ي�م الثالثاء 21 جمادى 
الآخر 1440 امل�افق 26 فرباير 2019، منتدى م�سك 
لالإعالم يف دورته الأوىل حتت �سعار "الت�سجيع على 

الإبداع"، وذلك يف مدينة الريا�ض.
وياأتي انعقاد املنتدى امتدادًا ملبادرات املركز املت�ا�سلة 
وتط�ير  ال�سع�ديني  وال�����س��اب��ات  ال�سباب  متكني  يف 
الإع��الم، حيث �سيك�ن�ن على  مهاراتهم يف جم��الت 
م�عد مع خرباء وقادة بارزين من خمتلف دول العامل 

للم�ساركة يف اإثراء املنتدى.

وي���ه���دف امل���ن���ت���دى ال�����ذي ي���رك���ز ع��ل��ى دور الإع�����الم 
التجارب  ونقل  احلياة  اأ�ساليب  تغيري  يف  ومن�ساته 
الفر�ض  ا�ستك�ساف  اإىل  الت�ا�سل  وتعزيز  والأف��ك��ار 
مع  املبا�سر  والتفاعل  امل��ب��دع،  ال�سباب  اأم���ام  املتاحة 
املبتكرين وال�سخ�سيات امل�ؤثرة على و�سائل الت�ا�سل 
الجتماعي، وت�سريع نقل املهارات اإىل ال�سباب ال�اعد.
العاملي ح�ل  احل���ار  اململكة  يف  ري��ادة  املنتدى  ويعك�ض 
ق�س�ض  على  ال�س�ء  ت�سليط  خ��الل  من  الإع��الم  م�ستقبل 
خللق  الإعالمي،  املحت�ى  مط�ري  مع  واحل���ار  النجاح، 
من�سة تفاعلية تتيح للح�س�ر الت�ا�سل املبا�سر مع خرباء 

الإعالم والت�سال.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
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تفعيل توصيات المقام السامي للقضاء على التستر
الريا�ض - البالد

ملكافحة  ال�طني  بالربنامج  امل�ساركة  اجل��ه��ات  ب���داأت 
امل�سرتك  والتن�سيق  اجله�د  ت�حيد  التجاري  الت�سرت 
لتنفيذ املبادرات التي اأقرت من املقام ال�سامي الكرمي 
حيث تت�ىل كل جهة تنفيذ املهام املناطة بها وفق اآليات 
حتقق اأهداف الربنامج مع متابعة وقيا�ض اأداء التزام 
كل جهة مبهامها خالل مدة زمنية حمددة بكافة مراحل 
تطبيقه. ون�ض الأمر ال�سامي على قيام وزارة التجارة 
التجاري  الت�سرت  مكافحة  نظام  مبراجعة  وال�ستثمار 
واقرتاح التعديالت الالزمة حياله خالل مدة ل تتجاوز 

ي���م��ًا، وذل��ك مب��ا يتنا�سب م��ع الأو���س��اع احلالية   90
للت�سرت التجاري مع �سمان ت�افقه مع نظام ال�ستثمار 
اإقرارها  �سيتم  التي  التعديالت  و�ست�سمل  الأجنبي. 
املفرو�سة  العق�بات  تغليط  الت�سرت  نظام مكافحة  على 
على املت�سرتين مبا يتنا�سب مع حجم العمل التجاري، 
كما تق�م ال�زارة باإلزام املتاجر ومنافذ البيع باإ�سدار 
مع  بالتن�سيق  وذل��ك  وحفظها  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ف���ات��ري 
الهيئة العامة للزكاة والدخل خالل 18 �سهرًا، واتخاذ 
حال  يف  امل�ستهلكني  من  البالغات  ل�ستقبال  يلزم  ما 
البالغات  ه  يف  والبت  للف�اتري،  املتاجر  اإ�سدار  عدم 

كما  ال������زارة،  ط��ري��ق  ع��ن  امل�ستهلك  ح��ق  ي�سمن  مب��ا 
الإج��راءات  اإكمال  يف  بالإ�سراع  ال�سامي  الأم��ر  وجه 

النظامية للم�افقة على نظام المتياز التجاري.
الأمر  اأك��د  القت�سادية،  الأن�سطة  ت�طني  برامج  وعن 
الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  قيام  على  ال�سامي 
يغلب عليها  التي  الأن�سطة  تنفيذ درا�سة ت�طني  مبهمة 
على  البيع  منافذ  وق�سر  ال��ت��ج��اري  الت�سرت  ظ��اه��رة 
ال�سع�ديني فقط ب�سكل تدريجي، مع ال�سماح لالأن�سطة 
حمددة  معايري  وف��ق  الأجنبية  ب��اخل��ربات  بال�ستعانة 

وذلك بالتن�سيق مع وزارة التجارة وال�ستثمار.

�سمو ويل العهد لدى و�سوله مطار قاعدة تكنكل ويف ا�ستقباله رئي�ض الوزراء الهندي ال�سيد ناريندرا مودي

الشورى يرفض توصية بتحديد العمل  واألجر بالساعة  المملكة من أسرع البلدان نموا وتوسعا 
جدة- البالد

رميح  الدكت�ر  العام  النقل  هيئة  رئي�ض  معايل  اأك��د 
يف  العام  النقل  عن  احلديث  ياأتي  حني  اأن��ه  الرميح، 
واأن  لب��د  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
�سيما  ل  حا�سرة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  تك�ن 
تتجاوز  ب��اأط���ال  طرقه  متتد  ق��ارة  بحجم  بلد  واأن��ه��ا 
اآلف  ع�����س��رات  ع���ن  ف�����س��اًل   ، ك��ي��ل���م��رتًا  األ����ف   68
الكيل�مرتات من الطرق احل�سرية داخل املدن، عادًا 
العامل من�ًا وت��سعًا  بلدان  اأ�سرع  اململكة من  معاليه 

يف املدن والأن�سطة.
جاء ذلك يف كلمة معاليه خالل انطالق اأعمال ور�سة 
النقل  تفعيل  �سبل  التط�ير:  اإىل  التخطيط  "من 
مع  بال�سراكة  العام  النقل  هيئة  نظمتها  التي  العام"، 

 UITP العامة  للم�ا�سالت  العاملي  الحت��اد  فرع 
بفندق  اأم�ض  اأفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  يف 

الريتز كارلت�ن بجدة.
ال�سع�دية  العربية  اململكة  "اإن  الرميح  الدكت�ر  وق��ال 
ال��ري��ادي  وان��ط��الق��ا م��ن م�قعها اجل��غ��رايف ودوره����ا 
وم��ك��ان��ت��ه��ا ال��ع��رب��ي��ة والإ���س��الم��ي��ة وت��رج��م��ة ل��روؤي��ت��ه��ا 
معززًا  اأمناطه  بكافة  النقل  اأن  ترى   ،2030 الطم�حة 
حلركة القت�ساد م�سهاًل حلركة الركاب لعبًا اأ�سا�سيًا 
يف ال�سالمة وج�دة احلياة، ومن هنا جاءت م�ساريعنا 
الكربى والن�عية يف جمال النقل العام فمن القطارات 
ال�سريعة  ال��ق��ط��ارات  اإىل  امل��م��ل��ك��ة  اأن���ح���اء  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
وم�����س��اري��ع ال��ن��ق��ل ال��ع��ام امل��ت��ك��ام��ل��ة ال��ع��م��الق��ة للمرتو 

واحلافالت داخل املدن .

الريا�ض - البالد
والتنمية  ال��ع��م��ل  وزارة  ال�����س���رى  جمل�ض  ط��ال��ب 
الج��ت��م��اع��ي��ة ب���اإط���الق م���ب���ادرة ت�����س��ت��ه��دف اأب��ن��اء 
ومتابعتهم  لهم  ال��دع��م  وت��ق��دمي  بالرعاية  ال�سهداء 
النف�ض  ع��ل��ى  والع���ت���م���اد  للتمكني  ي�����س��ل���ا  ح��ت��ى 
دمج  لت�سمل  الأيتام  لرعاية  مبادراتها  ،وبت��سيع 
الأيتام )ذك�ر واإناث( من ذوي الظروف اخلا�سة 
والعلمية  وال�طنية  الجتماعية  الأن�سطة  يف جميع 
والإعالمية مبا ميكنهم من النخراط يف املجتمع . 
ج��اء ذل��ك يف ق��رار ات��خ��ذه املجل�ض خ��الل جل�سته 
الثالثة  ال�سنة  اأعمال  الثانية والع�سرين من  العادية 
للدورة ال�سابعة التي عقدها اأم�ض الثالثاء برئا�سة 
بن  الله  عبد  الدكت�ر  املجل�ض  رئي�ض  نائب  معايل 

�سامل املعطاين .
الدكت�ر  املجل�ض  رئي�ض  م�ساعد  معايل  واأ���س��اف 
اإ�سافية تقدم بها اإىل  اأن ت��سية  يحيى ال�سمعان 
ال����زارة  تطالب  جمعة  ب��ن  فهد  ال��دك��ت���ر  املجل�ض 
العمل  من  ب��دًل   ، بال�ساعة  والأج��ر  العمل  بتحديد 
 ، اخلا�ض  القطاع  يف  للعاملني  ال�سهري  والأج���ر 
ال�سن�ية يف خمتلف  املعي�سة  تكلفة  يتالءم مع  مبا 
مناطق اململكة ، اإل اأن هذه الت��سية مل حتز على 

الأغلبية عند الت�س�يت عليها .
م�ؤ�س�سات  حتفيز  اإىل  ال������زارة  امل��ج��ل�����ض  ودع���ا 
لتق�م  ال��دع��م  ن�سبة  برفع   ، الربحي  غ��ري  القطاع 

بت�طني جميع ال�ظائف الإدارية .

ضوابط لنشاط التأجير االستثماري بمكة المكرمة
مكة املكرمة- البالد

املقد�سة  وامل�ساعر  املكرمة  مكة  ملدينة  امللكية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  اأو���س��ح 
بالتعاون مع غرفة مكة  تعمل  الهيئة  اأن  ف��اروق عدا�ض  بن  الرحمن  املهند�ض عبد 
املكرمة، على و�سع �س�ابط لن�ساط التاأجري ال�ستثماري يف مكة املكرمة وتركز 
اخلطة  تط�ير  منها  الرئي�سية  امل�ا�سيع  م��ن  للعديد  ا�سرتاتيجيات  و�سع  على 
ال�سرتاتيجية ملدينة مكة املكرمة وامل�ساعر املقد�سة، والنقل العام والطرق وتط�ير 
الغرفة  اإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  مع  اأم�ض  اجتماعه  لدى  ذلك  جاء  املقد�سة.  امل�ساعر 
وامل�سروعات  امل��س�عات  من  جملة  ملناق�سة   ، املكرمة  مبكة  ال�سناعية  التجارية 
مكة  ملدينة  ال�سرتاتيجية  اخلطة  ت�سمل و�سع  التي  املكرمة،  مكة  املرتبطة مبدينة 
املكرمة، وفهم العنا�سر الهيكلية والتمكينية لال�ستثمار يف قطاع الأعمال، وتط�ير 
بيئة العمل يف مدينة مكة املكرمة، بالإ�سافة اإىل اإ�سراك الغرفة التجارية ال�سناعية 

مبكة املكرمة والقطاع اخلا�ض يف املجالت التنم�ية واخلدمية.

عدن ــ وكاالت 
ميلي�سيات  ب��اح��ت��ج��از  اليمنية  احل��ك���م��ة  اف����ادت 
املحملة  ال�ساحنات  م��ن  ع���ددا  الإي��ران��ي��ة  احل���ث��ي 
بامل�ساعدات يف حمافظة اإب جن�بي �سنعاء، كانت 

يف طريقها للمحتاجني يف حمافظات عدة.
ونقلت قناة "ا�سكاي ني�ز" عن م�سادر حملية اأن 
م�ساعدات  حتمل  �ساحنة   28 حتتجز  امليلي�سيات 
ال�سرقي  امل��دخ��ل  ع��ن��د  وذاك  واإن�����س��ان��ي��ة،  اإغ��اث��ي��ة 

ملحافظة اإب.
بني  م���ن  ���س��اح��ن��ة   13 اأن  امل�����س��ادر  ذات  وق���ال���ت 
جن�بي  عدن  حمافظة  من  قادمة  كانت  ال�ساحنات 
ملحافظات  خم�س�سة  م�ساعدات  وحتمل  اليمن، 

احلديدة وحجة واملح�يت ورمية و�سعدة وتعز.
اللجنة  رئي�ض  املحلية  الإدارة  وزي��ر  طالب  ب��دوره 
ال�س�ؤون  من�سقة  فتح،  الرقيب  عبد  لالإغاثة،  العليا 
ليزا  اليمن  يف  املتحدة  ل���الأمم  التابعة  الإن�سانية 
عن  لالإفراج  وال�سريع  العاجل  بالتدخل  غراندي، 

تلك ال�ساحنات.
التي  النتهاكات،  اإدان���ة  اإىل  غ��ران��دي  فتح،  ودع��ا 
تق�م بها ميلي�سيات احل�ثي امل�الية لإيران ي�ميا، 
الذي  الأمر  والإن�سانية،  الإغاثية  امل�ساعدات  بحق 

يحرم اآلف اليمنيني من امل�ساعدات.
ه����ذا ف��ي��م��ا اع��ت��رب وزي����ر الإع������الم ال��ي��م��ن��ي معمر 

الإرياين، اأن ما تق�م به ملي�سيا احل�ثي النقالبية 
مبحافظة  "حج�ر"  بلدة  يف  اإي���ران  من  املدع�مة 
للمنازل وقتل  حجة، من ح�سار وق�سف وتدمري 
واإب�����ادة  ح���رب  "جرائم  ه���ي  ل��ل��م��دن��ي��ني  وت��ه��ج��ري 

جماعية". 
وذكر الإرياين، يف �سل�سلة تغريدات عرب "ت�يرت"، 
اأن "ملي�سيا احل�ثي الإرهابية، تفر�ض منذ اأ�سهر، 
باأبنائها  وتنكل  قبائل  حج�ر  على  مطبقًا  ح�سارًا 

مناطق  وباقي  �سنعاء  وتالحقهم يف  اجلمه�ريني 
�سيطرتها".

لإيران  امل�الية  امليلي�سيات  عينت  ذلك  غ�س�ن  يف 
اإي��ران  يف  ع�سكرية  تدريبات  تلقى  �سابا  �سحفيا 
اخلا�سع  ال��ق���م��ي  الأم���ن  رئي�سا جل��ه��از  ول��ب��ن��ان، 

ل�سيطرتها، بعد ترقيته اإىل رتبة ل�اء.
رئي�ض  امل�ساط،  مهدي  احل�ثي،  القيادي  واأ�سدر 
ق��رارا  الأعلى"،  ال�سيا�سي  ب�"املجل�ض  ي�سمى  ما 

جلهاز  رئي�سا  ن�س�ان،  قائد  ح�سني  ف���از  بتعيني 
الأمن الق�مي ومنحة رتبة ل�اء.

وك���ان ن�����س���ان، وه��� اأح���د اأق��رب��اء امل�����س��اط، يعمل 
املحلية  ال�����س��ح��ف  م��ن  ع���دد  يف  وك��ات��ب��ا  �سحفيا 

الي�مية والأ�سب�عية.
تدريبية  ل�����دورات  تعيينه  ق��ب��ل  ن�����س���ان  وخ�����س��ع 
اجلن�بية  ال�ساحية  الله يف  ميلي�سيات حزب  لدى 
من  دف��ع��ات  �سمن  اأي�سا،  اإي���ران  ويف  لبنان،  يف 
على  للتدرب  اخل��ارج  اإىل  اإر�سالهم  مت  احل�ثيني 

القتال.
وفى �سياق منف�سل اأكد املبع�ث الأممي اإىل اليمن 
تنفيذ  يف  ملم��ض  تقدم  اإح��راز  جريفيث،  مارتن 
الأوىل  املرحلة  اأن  م��سحًا  �ست�كه�مل،  اتفاقات 
قد  اليمنية  الق�ات يف احلديدة  انت�سار  اإع��ادة  من 

تبداأ الي�م الأربعاء .
مبجل�ض  جل�سة  خ��الل  كلمته  يف  جريفيث،  وق��ال 
اإىل  اليمنية  الأط��راف  "اأدع�  اليمن:  ب�ساأن  الأم��ن 
اإع��ادة النت�سار يف  الثانية وهي  البدء يف املرحلة 

احلديدة ونزع ال�سالح من املدينة".
اليمني  للرئي�ض  �سكره  الأمم��ي عن  املبع�ث  وعرب 
للرئي�ض  "ممنت  ق��ائ��اًل:  ه���ادي،  من�س�ر  ع��ب��درب��ه 
اليمني ملا قدمه من ت�سهيالت اأثناء حماولة الت��سل 

لتفاق احلديدة".

تنفيذ املرحلة الأوىل من اتفاق احلديدة .. و�صحفي رئي�س ملخابرات احلوثي

باراغواي.. ملعب خفي لإرهاب حزب الله
اأ�سون�سيون  ــ وكاالت 

ار�سل  مركز اأبحاث اأمريكي اإنذارا عاجال لإدارة 
ال��رئ��ي�����ض الأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب م��ن خماطر 
اللبنانية  الله  ح��زب  ميل�سيا  بني  مت�ساعد  ارت��ب��اط 
اجلن�بية  اأمريكا  يف  املنظمة  اجل��رمي��ة  وجماعات 

وحتديدا باراج�اي. 
الطرفني  ات�سال  اأن  م��ن  الأم��ري��ك��ي  امل��رك��ز  وح��ذر 
اتخاذ  وا�سنطن  على  ُيحتم  ببع�ض،  وارتباطهما 
اآم��ن  م��الذ  ت���ف��ري  للحيل�لة دون  امل���اج��ه��ة؛  زم���ام 

لالإرهابيني يف اأمريكا الالتينية.

وق���ل���ت درا�����س����ة اأج���رت���ه���ا م���ؤ���س�����س��ة ال����دف����اع عن 
"جنة"  ����س���ارت  ب����اراج�����اي  اأن  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
اللبنانية  الله  ميل�سيا حزب  لالإرهابيني، خ�س��سا 
التي �سنفتها وزارة العدل الأمريكية العام املا�سي 

باأنها جماعة اإرهابية.
وعملت ميلي�سيا حزب الله اللبناين عرب عمالئها يف 
اأمريكا اجلن�بية على تد�سني �سراكة خالل الفرتة 
نقطة  ت�سكيل  يف  املخدرات  ع�سابات  مع  ال�سابقة 
ارتكاز لعملياتها يف ن�سف الكرة الغربي، بح�سب 
املركزية  ال�ستخبارات  وك��ال��ة  وك��ان��ت  ال��درا���س��ة. 

ت��سعا  الأخ��رية  الفرتة  فى  ر�سدت  قد  الأمريكية 
احلدودية  املنطقة  يف  الله  حزب  لعمليات  ملح�ظا 
الثالثية بني الأرجنتني والربازيل وباراج�اي، بعد 
اأن���اع اجلرمية  م��الذا جلميع  املنطقة  اأ�سبحت  اأن 
امل��ن��ظ��م��ة م���ن مت���ي��ل ل����الإره����اب وغ�����س��ل الأم������ال 
لت�سمل  ات�سعت  القائمة  فاإن  باملخدرات،  والجت��ار 
اأن�سطة م�سب�هة لعمالء حزب الله يف املنطقة اأي�سا.
الأرجنتني  اأن  الأمريكية اىل  الدرا�سة  ون�هت 
لتخاذ  متزايدا  ا�ستعدادا  اأظهرتا  والربازيل 
اإجراءات �سد عمالء حزب الله؛ لكن باراج�اي 

مل تتخذ الجتاه نف�سه، ما جعل عنا�سره ينقل�ن 
اأن�سطهم اإليها. وبات الرئي�ض الأمريكي دونالد 
ترامب مطالبًا بال�سغط على رئي�ض باراج�اي 
منذ  ال�سلطة  ت���ىل  ال��ذي  بينيتيز  عبدو  ماري� 
ب��الده  ���س��ي��ا���س��ة  لتغيري  امل��ا���س��ي؛  اأغ�����س��ط�����ض 
اأن رئي�ض  جت��اه ح��زب الله الإره���اب، م���ؤك��دة 
مع  الإيجابي  للتعامل  متحم�سا  بدا  باراج�اي 
متطلبات الأمن الق�مي الأمريكي؛ لكن ل تزال 
اإدارته تعاين من م�سكالت مل ي�ستطع اأ�سالفه 

�ض 14 التغلب عليها.
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مباحثات هامة لولي العهد في الهند  
لتعزيز الشراكة 

نيودلهي- وا�ض
الأمري حممد  امللكي  ال�سم�  الله ورعايته �ساحب  بحفظ  و�سل 
بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء 
ن��ي���دل��ه��ي يف زي����ارة ر�سمية  اأم�����ض اإىل  ال��دف��اع م�����س��اء  وزي���ر 
لدى  العهد  ويل  �سم�  ا�ستقبال  يف  وك���ان  الهند.  جلمه�رية 
ال���زراء  رئي�ض  دول��ة  الع�سكرية،  تكنكل  قاعدة  مطار  و�س�له 

الهندي ال�سيد ناريندرا م�دي.
لل�س�ؤون  الهندي  ال��دول��ة  وزي���ر  م��ع��ايل  ا�ستقباله،  يف  ك��ان  كما 
ال�����س��ي��د يف ك��ي ���س��ي��ن��ق، ووك��ي��ل وزارة اخل��ارج��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
القاعدة  وقائد  را���س��د،  جنندرا  ال�سيد  اخلليج  ل�س�ؤون  امل�ساعد 
�سع�د  الهند  ل��دى  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  و�سفري  اجل���ي��ة، 

اأح��م��د ج��اوي��د، واملحلق  اململكة  ل���دى  ال��ه��ن��د  ال�����س��اط��ي، و���س��ف��ري 
الع�سكري ال�سع�دي لدى الهند العميد ركن خالد النمر، وعدد من 
امل�س�ؤولني. وقد تزينت �س�ارع وطرق وميادين العا�سمة الهندية 
اململكة  واأع��الم   � الله  حفظه   � العهد  ويل  �سم�  ،ب�س�ر  ني�دلهي 
ترفرف اإىل جانب علم الهند ترحيبًا ب�سم�ه . هذا و�س�ف يجري 
ويل العهد مباحثات هامة مع القيادة وكبار امل�س�ؤولني يف الهند .

واأكد �سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى الهند، الدكت�ر �سع�د 
بن حممد ال�ساطي اأن زيارة �سم� ويل العهد - رعاه الله - للهند 
�ستنقل ال�سراكة بني البلدين ال�سديقني اإىل اآفاق جديدة باإذن الله، 
و�ست�ؤدي اإىل حتقيق املزيد من الفر�ض، وتعميق الروابط الق�ية 

التفا�سيل �ض4القائمة مبا يخدم م�ساحلهما امل�سرتكة.
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ثمن نتائج زيارة ويل العهد اإىل باك�ستان.. جمل�س الوزراء:

تد�ضني خادم احلرمني مل�ضروعات الريا�ض يج�ضد م�ضرية النه�ضة التنموية
واأو����ض���ح م��ع��ايل وزي����ر اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة 
�ضليمان  الأ�ضتاذ  بالنيابة  الإع���ام  وزي��ر 
ب��ن ع��ب��دال��ل��ه احل���م���دان يف ب��ي��ان��ه ل��وك��ال��ة 

الأن����ب����اء ال�����ض��ع��ودي��ة 
اأن  اجل���ل�������ض���ة  ع���ق���ب 
جم���ل�������س ال���������وزراء، 
ت���د����ض���ن  اأن  اأك���������د 
خ������������ادم احل�����رم�����ن 
ال�����ض��ري��ف��ن وو���ض��ع 
ح���ج���ر الأ�����ض����ا�����س ل��� 
م�������ض���روع���ًا   1281

مليار   82 الإج��م��ال��ي��ة  تكلفتها  ت��ت��ج��اوز 
التنمية يف  قطاعات  تغطي خمتلف  ري��ال 
النه�ضة  ، يج�ضد م�ضرية  الريا�س  منطقة 
التنموية املباركة التي ت�ضهدها كل مناطق 
اململكة  امل��م��ل��ك��ة حت��ق��ي��ق��ًا لأه�����داف روؤي�����ة 
الطموحة 2030 التي ت�ضعى لتعزيز مكانة 
اململكة وا�ضتثمار ما تزخر به من اإمكانات 
اأع��رب جمل�س  كما   ، ومقومات  وق���درات 
لأمر خادم احلرمن  تقديره  ال��وزراء عن 
���ض��راح  ب��اإط��اق   � ال��ل��ه  رع���اه   � ال�ضريفن 
املواطنن  من  املع�ضرين  ال�ضجناء  جميع 
مبنطقة الريا�س كما مت يف بع�س مناطق 
امل��م��ل��ك��ة الأخ�������رى يف ق�����ض��اي��ا ح��ق��وق��ي��ة 
مديونياتهم  تزيد  ل  ممن  جنائية  ولي�ضت 

ع�����ن م���ل���ي���ون ري�����ال 
وث����ب����ت اإع�������ض���اره���م 
�����ض����رع����ًا وت�������ض���دي���د 
امل�����ب�����ال�����غ امل����رت����ب����ة 

عليهم.
على  املجل�س،  واطلع 
زيارة �ضاحب  نتائج 
الأمري  امللكي  ال�ضمو 

حم��م��د ب���ن ���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  العهد  ويل  �ضعود 
الوزراء وزير الدفاع جلمهورية باك�ضتان 
الإ����ض���ام���ي���ة وت��ط��ل��ع��ه ل��ن��ت��ائ��ج زي��ارت��ي��ه 
وجمهورية  الهند  جلمهورية  القادمتن 

على  ب��ن��اء  ج���اءت  ال��ت��ي  ال�ضعبية  ال�����ض��ن 
ت���وج���ي���ه خ������ادم احل����رم����ن ال�����ض��ري��ف��ن، 
وان��ط��اق��ًا م��ن ح��ر���ض��ه � اأي����ده ال��ل��ه � على 
ال��ت��وا���ض��ل وت��ع��زي��ز 
ال��������ع��������اق��������ات ب���ن 
امل����م����ل����ك����ة وال���������دول 
وال�ضديقة  ال�ضقيقة 
ك��اف��ة  امل����ج����الت  يف 
للدعوات  وا�ضتجابة 

املقدمة ل�ضموه .
ه������ذا  يف  واأك����������������د 
�ضموه  زي���ارة  خ��ال  مت  م��ا  اأن  ال�ضياق، 
مع  م��ب��اح��ث��ات  م��ن  باك�ضتان  جل��م��ه��وري��ة 
فخامة رئي�س اجلمهورية الدكتور عارف 
ال�ضيد  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  ع��ل��وي ودول�����ة 
ع���م���ران خ���ان وك���ب���ار امل�����ض��وؤول��ن فيها، 
واإن�������ض���اء جم��ل�����س ال��ت��ن�����ض��ي��ق ال�����ض��ع��ودي 
الباك�ضتاين والتوقيع على �ضبع اتفاقيات 
ا�ضتثمار  بحجم  ثنائية  تفاهم  وم��ذك��رات 
العاقات  متانة  يج�ضد  دولر  مليار   20
ال�ضقيقن  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن  ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة 
وال���رغ���ب���ة يف ت��ع��زي��زه��ا وت��ع��م��ي��ق��ه��ا يف 

املجالت كافة .
ال���������وزراء،  جم���ل�������س  اأن  م���ع���ال���ي���ه  وب�����ن 
امل��وؤمت��ر  يف  اململكة  م�ضاركة  اإىل  ت��ط��رق 
ال����������وزاري ل��ت��ع��زي��ز 
م�����ض��ت��ق��ب��ل ال�����ض��ام 
ال�ضرق  يف  والأم����ن 
الأو����������ض���������ط ال�������ذي 
وار�����ض����و،  ع���ق���د يف 
وم�����ا مت خ���ال���ه م��ن 
ت����اأك����ي����د ا����ض���ت���م���رار 
امل��م��ل��ك��ة يف دوره����ا 
ال����ري����ادي وج���ه���وده���ا وم���ب���ادرات���ه���ا يف 
حم��ارب��ة الإره����اب وال��ت��ط��رف مب��ا ي�ضمن 
التعاون والتن�ضيق الداعم للجهود الدولية 
التنظيمات  على  الق�ضاء  يف  والإقليمية 

الإرهابية.

وزراء  ع��ن  ال�����ض��ادر  بالبيان  رح��ب  كما 
وبريطانيا  والإم�����ارات  اململكة  خ��ارج��ي��ة 
واأم��ري��ك��ا ع��ق��ب الج��ت��م��اع ب�����ض��اأن بحث 
الو�ضع يف اليمن الذي عقد يف وار�ضو، 
وم���ا ا���ض��ت��م��ل ع��ل��ي��ه م���ن ت��اأك��ي��د الل���ت���زام 
لل�ضراع يف  �ضامل  �ضيا�ضي  باإيجاد حل 
اليمن، وتاأييد لاتفاقات التي مت التو�ضل 
2018م،  دي�ضمرب  يف  ال�ضويد  يف  اإليها 
اليمن  ل�ضتقرار  اإي���ران  بزعزعة  وتنديد 
للحوثين  امل�����ض��روع  غ��ري  ال��ت��م��وي��ل  ع��رب 
ب��ال�����ض��واري��خ والأ���ض��ل��ح��ة امل��ت��ط��ورة يف 
ال���دويل  ل���ق���راري جمل�س الأم����ن  ان��ت��ه��اك 

2216 و 2231.
واأفاد معايل الأ�ضتاذ �ضليمان بن عبدالله 
يف  اأ�ضدر  ال���وزراء  جمل�س  اأن  احلمدان 

ختام جل�ضته القرارات التالية :
اأواًل :

ال�ضورى  جمل�س  ق���راري  يف  النظر  بعد 
 )  9  /  34  ( ورق�����م   )  9  /  33( رق����م 
امل��وؤرخ��ن يف 17 / 4 / 1440ه����، قرر 
مذكرتي  على  امل��واف��ق��ة  ال����وزراء  جمل�س 
تفاهم يف �ضاأن امل�ضاورات ال�ضيا�ضية بن 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  وزارة خارجية 
م��ن وزارت����ي خ��ارج��ي��ة جمهوريتي  وك��ل 

ليتوانيا وزامبيا.
وقد اأُعد مر�ضومان ملكيان بذلك .

ثانيًا :
ق����رر جم��ل�����س ال�������وزراء ت��ف��وي�����س م��ع��ايل 
املعدنية  وال��روة  وال�ضناعة  الطاقة  وزير 
ب��ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى الت��ف��اق��ي��ة الإط����اري����ة يف 
للطاقة  ال���دويل  التحالف  تاأ�ضي�س  ���ض��اأن 
ال�ضم�ضية ، ومن ثم رفع ما يتم التو�ضل 

اإليه ل�ضتكمال الإجراءات النظامية.
ثالثًا :

قرر جمل�س الوزراء تفوي�س معايل وزير 
الطاقة وال�ضناعة والروة املعدنية � اأو من 
يف  الهندي  اجلانب  مع  بالتباحث   � ينيبه 

للتعاون يف  تفاهم  مذكرة  م�ضروع  �ضاأن 
ال�ضعودي  املركز  الطاقة بن  جمال كفاءة 
ل���ك���ف���اءة ال���ط���اق���ة يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�ضعودية واملجل�س الوطني لاإنتاجية يف 
ثم  ومن  عليه،  والتوقيع  الهند،  جمهورية 
ل�ضتكمال  املوقعة،  النهائية  الن�ضخة  رفع 

الإجراءات النظامية.
رابعًا :

ال�ضورى  جمل�س  ق��رارات  يف  النظر  بعد 
 )  8  /  28  ( ورق����م   ،  )  8  /  27  ( رق���م 
املوؤرخن يف 12 / 4 / 1440ه� ، ورقم ) 
36 / 10 ( ، ورقم ) 37 / 10 ( املوؤرخن 
يف 18 / 4 / 1440ه�����، ورق��م ) 40 / 
11 (، ورق��م ) 41 / 11 ( املوؤرخن يف 
19 / 4 / 1440ه� ، قرر جمل�س الوزراء 
حكومة  بن  تفاهم  مذكرات  على  املوافقة 
دولة  وحكومة  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
امل��ج��الت  امل��ت��ح��دة يف  العربية  الإم����ارات 

الآتية:
� البيئة واملياه والزراعة.

� ال�ضباب.
� اخلدمات والأ�ضواق املالية.

� التعاون اجلمركي وال�ضوق امل�ضركة.
� الإ�ضكان.

� القطاع اللوج�ضتي والبنية التحتية.
وقد اأُعدت مرا�ضيم ملكية بذلك.

خام�سًا :
تفوي�س معايل وزير  ال��وزراء  قرر جمل�س 
الإعام � اأو من ينيبه � بالتباحث مع اجلانب 
ال��ه��ن��دي يف ���ض��اأن م�����ض��روع ات��ف��اق��ي��ة بن 
وزارة الإعام يف اململكة العربية ال�ضعودية 
جمهورية  يف  والإذاع�����ة  الإع����ام  ووزارة 
الهند يف جمال الإنتاج امل�ضرك لل�ضوتيات 
التو�ضل  يتم  ما  رف��ع  ثم  وم��ن   ، واملرئيات 

اإليه ل�ضتكمال الإجراءات النظامية.
�ساد�سًا :

حتمل  فقرة  اإ�ضافة  ال��وزراء  جمل�س  قرر 

الرقم )3( اإىل املادة )احلادية وال�ضبعن( 
الإج���راءات  لنظام  التنفيذية  الائحة  من 
اجلزائية، ال�ضادرة بقرار جمل�س الوزراء 

وتاريخ   )142( رق��م 
21 / 3 / 1436ه��� 
ب���ال���ن�������س الآت���������ي: " 
اأق���وال  �ضماع  ي��ك��ون 
ق�����ض��اي��ا  يف  امل���ت���ه���م 
ال����ع����ن����ف الأ������ض�����ري 
وال���ت���ح���ق���ي���ق ف��ي��ه��ا ، 
ب��ح�����ض��ور اأخ�����ض��ائ��ي 

نف�ضي اأو اجتماعي من ذوي اخلربة ، عند 
احلاجة ".
�سابعًا :

واف�����ق جم��ل�����س ال��������وزراء ع��ل��ى ت��رق��ي��ات 
ل��ل��م��رت��ب��ت��ن اخل��ام�����ض��ة ع�����ض��رة وال��راب��ع��ة 
وذلك   ، مفو�س(  )وزي��ر  ووظيفة  ع�ضرة 

على النحو التايل :
1 � ترقية عبدالرحمن بن �ضليمان بن حممد 
ال�����ض��وؤون  ع��ام  )م��دي��ر  وظيفة  اإىل  العلي 
املالية وامليزانية( باملرتبة اخلام�ضة ع�ضرة 

بالقوات البحرية.
2 � ترقية املهند�س / �ضليمان بن اإبراهيم 
بن �ضليمان العريفي اإىل وظيفة )م�ضت�ضار 
ب��وزارة  ع�ضرة  اخلام�ضة  باملرتبة  اأم��ن��ي( 

الداخلية.
املهند�س/  ترقية   �  3
ف��ار���س ب��ن م��ي��اح بن 
���ض��ف��ق ال�������ض���رح���اين 
)اأم�����ن  وظ���ي���ف���ة  اإىل 
منطقة تبوك( باملرتبة 
اخل���ام�������ض���ة ع�����ض��رة 
ب���������وزارة ال�������ض���وؤون 

البلدية والقروية.
4 � ترقية من�ضور بن عبدالعزيز بن حمد 
التطوير  ع��ام  )مدير  وظيفة  اإىل  الع�ضكر 
بوزارة  ع�ضرة  الرابعة  باملرتبة  الإداري( 

احلر�س الوطني.

عبدالعزيز  بن  فهد  املهند�س/  ترقية   �  5
بن عبدالله القفاري اإىل وظيفة )م�ضت�ضار 
ب��وزارة  ع�ضرة  الرابعة  باملرتبة  هند�ضي( 

احلر�س الوطني.
� ترقية املهند�س/   6
�ضعود بن عبدالعزيز 
الزنيفري  �ضعود  ب��ن 
اإىل وظيفة )مهند�س 
م�����ض��ت�����ض��ار م����دين( 
ب���امل���رت���ب���ة ال���راب���ع���ة 
منطقة  باأمانة  ع�ضرة 

الريا�س.
وظيفة  اإىل  اأ���ض��م��اوؤه��م  الآت��ي��ة  ترقية   �  7

)وزير مفو�س( بوزارة اخلارجية وهم:
 � فريان.  اآل  بن حممد  عبدالله  بن  اأحمد   �

عبدالله بن نا�ضر بن فائز ال�ضريف.
� ع��ب��دالإل��ه ب��ن خ���دام ب��ن �ضالح ال��ف��اي��ز. � 

حامت بن عبدالعزيز بن عثمان اإدري�س.
� ع��ب��دال��ه��ادي ب��ن حممد ب��ن عطا ج��اب��ر. � 

خالد بن حمد بن حممد اخلريجي.
� فهد بن �ضامل بن في�ضل اأبو ثنن. � اإياد 

بن غازي بن �ضليمان حكيم.
� ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ���ض��ال��ح ب���ن اإب���راه���ي���م 
الطويان. � في�ضل بن غازي بن اإ�ضماعيل 

حفظي.
� ع��ل��ي ب���ن غ��ن��ام بن 
����ض���امل ال���دو����ض���ري. 
ب��ن  ع����ب����دامل����ن����ع����م   �
ع����ب����دال����رح����م����ن ب��ن 

�ضالح املحمود.
واط�����������ل�����������ع جم����ل���������س 
ال����وزراء على ع��دد من 
امل���و����ض���وع���ات ال��ع��ام��ة 
التقارير  بينها  من  اأعماله،  جدول  على  املدرجة 
املاحلة،  املياه  لتحلية  العامة  للموؤ�ض�ضة  ال�ضنوية 
والهيئة  ال��ف��ط��ري��ة،  للحياة  ال�ضعودية  والهيئة 
العامة للجمارك، عن عام مايل �ضابق، وقد اأحاط 
املجل�س علمًا مبا جاء فيها ووجه حيالها مبا راآه.

الريا�س- وا�س
راأ�س خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعودـ  حفظه اهللـ ، اجلل�سة، التي عقدها جمل�س الوزراء 
بعد ظهر اأم�س الثالثاء يف ق�رش اليمامة، مبدينة الريا�س.
ال�رشيفني  احلرمني  خادم  اأطلع  اجلل�سة،  م�ستهل  ويف 
الرئي�س حممود  مباحثاته مع فخامة  نتائج  على  املجل�س 
عبا�س رئي�س دولة فل�سطني، وما جرى خاللها من بحث 
وجتديد  الفل�سطينية،  ال�ساحة  على  الأو�ساع  مل�ستجدات 
ال�سعب  مع  والثابتة  الدائمة  اململكة  مواقف  على  التاأكيد 
امل�ستقلة  دولته  قيام  يف  امل�رشوعة  وحقوقه  الفل�سطيني 

وعا�سمتها القد�س ال�رشقية .

تفوي�ض وزير الطاقة للتوقيع على اإتفاقية تاأ�ضي�ض التحالف الدويل للطاقة ال�ضم�ضية

ا�ضتمرار اململكة يف 
دورها الريادي ملحاربة 

الإرهاب والتطرف

املجل�ض يجدد التاأكيد على 
م�ضاندة حقوق ال�ضعب 
الفل�ضطيني امل�ضروعة 

مذكرات تفاهم مع الإمارات 
يف 6 جمالت.. و�ضيا�ضية 

مع ليتوانيا وزامبيا

اإ�ضافة فقرة اإىل لئحة 
نظام الإجراءات اجلزائية 

عن العنف الأ�ضري 

التجارة   وزارة  لفرع  تقدم  باأنه  احلمود   حمود  بن  الرحمن  عبد  بن  اهلل   عبد   / يعلن 
البيانات  ايل ملكيتة مت�ضمنا  ادناه  املو�ضح  التجاري  الأ�ضم  بنقل  وال�ضتثمار بربيدة  برغبته 
التاليه : 1- الأ�ضم التجاري : درة ال�ضتني  2 - اأ�ضم مالك ال�ضم التجاري ال�ضابق : عبد الرحمن 
اأ�ضم من انتقلت اليه ال�ضم التجاري عبد اهلل بن عبد الرحمن  بن حمود العبد اهلل احلمود  3- 
تاريخ 1437/5/2هـ  املدين 1110519491   ال�ضجل  رقم  �ضعودي  بن حمود احلمود جن�ضيته 
التجاري  ال�ضم  نقل  اأعرتا�ض علي  له  فعلي من  بريدة   الق�ضيم-  اقامته   بريدة حمل  م�ضدره 

اليه تقدمي اأعرتا�ض خطي ايل فرع التجارة وال�ضتثمار بربيدة خالل �ضهر من تاريخ العالن

اإعالن نقل ملكية اإ�ضم جتاري

وال�ضتثمار   التجارة  وزارة  لفرع  تقدمت  باأنها  العتيبي   �ضلطان  مهوي  عم�ضاء   / تعلن 
بربيدة  برغبتها بنقل الأ�ضم التجاري املو�ضح ادناه ايل ملكيتها مت�ضمنتا الإعالن البيانات التاليه 
اأ�ضم مالك  ) بدون (3 -  ال�ضجل  للديكور   2- رقم  ال�ضتار  : موؤ�ض�ضة باب  التجاري  الأ�ضم   -1 :
ال�ضم التجاري ال�ضابق : �ضامل غازي ماطر الفريدي   4- اأ�ضم من انتقلت اليه ال�ضم التجاري : 
عم�ضاء مهوي العتيبي  جن�ضيتها �ضعودية رقم الهوية 1031189671 تاريخه 1434/11/11هـ 
م�ضدره بريدة حمل اقامتها بريدة فعلي من له اأعرتا�ض علي نقل ملكية ال�ضم التجاري امل�ضار اليه 

اأعاله تقدمي اأعرتا�ض خطي ايل فرع التجارة وال�ضتثمار  بريدة  خالل �ضهر من تاريخ العالن.

اإعالن نقل ملكية اإ�ضم جتاري

النائب العام يبحث تعزيز التعاون مع نظريه امل�ضري

اململكة تدين التفجري الإرهابي بالقاهرة

القاهرة- وا�س
التقى معايل النائب العام ال�ضيخ 
���ض��ع��ود ب��ن ع��ب��دال��ل��ه امل��ع��ج��ب يف 
م��ع��ايل  الأول  اأم�������س  ال���ق���اه���رة 
امل�ضت�ضار  امل�ضري  العام  النائب 
ن��ب��ي��ل ����ض���ادق وذل����ك يف اإط����ار 
احلالية جلمهورية م�ضر  زيارته 

امل��وؤمت��ر  يف  للم�ضاركة  العربية 
الأو�ضط  لل�ضرق  الأول  الإقليمي 

و�ضمال اإفريقيا .
تعزيز  اللقاء بحث  وجرى خال 
ال���ت���ع���اون ال�����دويل يف م��واج��ه��ة 
ال��ت��ه��دي��د امل��ت�����ض��اع��د ل��ع��م��ل��ي��ات 
متويل الإرهاب وغ�ضل الأموال .

الريا�س - وا�س
ع�������رب م�����������ض�����در م�����������ض�����وؤول 
ب����وزارة اخل��ارج��ي��ة ع��ن اإدان���ة 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ض��ع��ودي��ة 
وا����ض���ت���ن���ك���اره���ا ال�����ض��دي��دي��ن 
لانفجار الذي وقع يف منطقة 
ال������درب الأح���م���ر ب��ال��ع��ا���ض��م��ة 
امل�ضرية القاهرة، خملفًا عددًا 

من القتلى واجلرحى.
وج����������دد امل�����������ض�����در رف�������س 
الأع��م��ال  لهذه  القاطع  اململكة 
الإرهابية الآثمة، مقدما العزاء 
ال�ضحايا  ل����ذوي  وامل���وا����ض���اة 
امل�ضري  وال�ضعب  وللحكومة 
ال�ضقيق مع الأمنيات للجرحى 

بال�ضفاء العاجل.

املفتي العام ي�ضتقبل امل�ضاركني يف جائزة امللك �ضلمان لتالوة القراآن
الريا�س- وا�س

هيئة  رئي�س  للمملكة  العام  املفتي  �ضماحة  ا�ضتقبل 
كبار العلماء الرئي�س العام للبحوث العلمية والإفتاء 
ال�ضيخ يف  اآل  ال��ل��ه  ع��ب��د  ب��ن  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال�ضيخ 
على  املحلية  امل�ضابقة  يف  امل�ضاركن  اأم�س،  مكتبه 
بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفن  احلرمن  خ��ادم  جائزة 
عبدالعزيز لتاوة القراآن الكرمي وحفظه وجتويده 
ب��ال��ري��ا���س، واأع�����ض��اء جلنة  ال���� 21  يف دورت���ه���ا 
التحكيم، يرافقهم الأمن العام للم�ضابقة �ضلمان بن 

عبدالعزيز الفهيد.
امل�ضابقة  اأن  �ضماحته  اأك���د  ال��ل��ق��اء،  م�ضتهل  ويف 
للهمم  �ضحذ  فهي  عظيمة،  ومنزلة  كبري،  ف�ضل  لها 

والعزائم، ورفع مل�ضتوى حفظ كتاب الله، مثمنًا جهود خادم احلرمن 
عهده  و�ضمو ويل  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفن 
الأمن - حفظهما الله - لهذه اجلائزة واإ�ضهامهما ودعمهما ودعوتهما 
اإىل حفظ كتاب الله، �ضائا الله اأن يكتب لهم ن�ضيبا من ذلك. ونوه 
ال�ضيخ عبدالعزيز اآل ال�ضيخ ،بجهود وزارة ال�ضوؤون الإ�ضامية يف 
التنظيم والتنفيذ للم�ضابقة على خري وجه، �ضائا الله تعاىل التوفيق 
اأف�ضل  بامل�ضابقة وخروجها يف  العناية  اأ�ضهم يف  من  لكل  وال�ضداد 

�ضورة، ويف مقدمتهم معايل الوزير الدكتور عبد اللطيف اآل ال�ضيخ، 
م�ضيدًا مبا متيزت به هذه امل�ضابقة يف هذه الدورة، من ا�ضتحداث فرع 
�ضاد�س لأبناء اجلنود املرابطن يف احلدود، تقديرًا ووفاء ملا يقدمونه 
اإث��ر ذلك  ال��وط��ن، وم��ق��درات��ه.  ال��دف��اع ع��ن  م��ن ت�ضحيات يف �ضبيل 
ا�ضتمع �ضماحته لعدد من قراءات امل�ضاركن يف اجلائزة، يف اأفرعها 
امل�ضاركن يف  لأبنائه  الن�ضائح والتوجيهات  ال�ضتة، وقدم عددًا من 
هذه اجلائزة، للعناية بالقراآن الكرمي حفظًا وتعلمًا وعمًا مبا جاء يف 

حمكمه، �ضائًا الله لهم مزيدًا من التوفيق وال�ضداد.

تنفيذ القتل تعزيرا بحق مهربي حبوب حمظورة 
تبوك - �سكاكا- وا�س

اأم�����س،  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأ����ض���درت 
بيانًا ب�ضاأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا 
مبنطقة  حم���ظ���ورة  ح���ب���وب  مب���ه���رب 

تبوك فيما يلي ن�ضه:
��ِذي��َن  ����ا َج���َزاُء الَّ َ ق��ال الله ت��ع��اىل: )اإِنَّ
َوَي�ْضَعْوَن يِف  َه َوَر�ُضوَلُه  اللَّ ُيَحاِرُبوَن 
ُبوا  لَّ ُلوا اأَْو ُي�ضَ الأَْر�سِ َف�َضاًدا اأَْن ُيَقتَّ
ْرُجُلُهْم ِمْن ِخاٍف  َع اأَْيِديِهْم َواأَ اأَْو ُتَقطَّ
َلُهْم ِخْزٌي  َذِلَك  ِمَن الأَْر���سِ  ُينَفْوا  اأَْو 
ن��َي��ا َوَل��ُه��ْم يِف الآِخ����َرِة َع���َذاٌب  يِف ال��دُّ

َعِظيٌم(.
بف�ضل من الله مت القب�س على املدعو 
البنا  ع��ب��دامل��ح�����ض��ن  ال�����ض��ي��د  اأن����ور   /
قيامه  ع��ن��د   - اجلن�ضية  م�����ض��ري   -
بتهريبه كمية من احلبوب املحظورة، 
واأ���ض��ف��ر ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه ع��ن توجيه 
وباإحالته  ل��ه،  ن�ضب  مبا  اإليه  الت��ه��ام 
اإىل املحكمة �ضدر بحقه �ضك �ضرعي 
�ضرعًا  اإليه  ن�ضب  ما  بثبوت  يق�ضي 
احلكم  واأي��د  تعزيرًا،  بقتله  واحلكم 
من حمكمة ال�ضتئناف ومن املحكمة 
اأم����ر م��ل��ك��ي يق�ضي  ال��ع��ل��ي��ا و����ض���در 

باإنفاذ ما تقرر �ضرعًا.
ومت تنفيذ حكم القتل يف اجلاين / 
اأنور ال�ضيد البنا اأم�س الثاثاء 14 / 

6 / 1440ه� يف منطقة تبوك.
اأم�س  الداخلية  وزارة  اأ�ضدرت  كما 
بيانًا ب�ضاأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا 
باأحد اجلناة يف منطقة اجلوف، فيما 

يلي ن�س البيان:
��ِذي��َن  ����ا َج���َزاُء الَّ َ ق��ال الله ت��ع��اىل: )اإِنَّ

َوَي�ْضَعْوَن يِف  َه َوَر�ُضوَلُه  اللَّ ُيَحاِرُبوَن 
ُبوا  لَّ ُلوا اأَْو ُي�ضَ الأَْر�سِ َف�َضاًدا اأَْن ُيَقتَّ
ْرُجُلُهْم ِمْن ِخاٍف  َع اأَْيِديِهْم َواأَ اأَْو ُتَقطَّ
َلُهْم ِخْزٌي  َذِلَك  ِمَن الأَْر���سِ  ُينَفْوا  اأَْو 
ن��َي��ا َوَل��ُه��ْم يِف الآِخ����َرِة َع���َذاٌب  يِف ال��دُّ

َعِظيٌم(.
ال���ل���ه مت ال��ق��ب�����س على  ب��ف�����ض��ل م���ن 
امل���دع���و / وائ����ل ج��م��ال ع��ب��دال��ق��ادر 
قيامه  عند  اجلن�ضية-  -اأردين  علي 
بتهريب كمية من احلبوب املحظورة، 
واأ���ض��ف��ر ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه ع��ن توجيه 
وباإحالته  ل��ه،  ن�ضب  مبا  اإليه  الت��ه��ام 
اإىل املحكمة �ضدر بحقه �ضك �ضرعي 
�ضرعًا  اإليه  ن�ضب  ما  بثبوت  يق�ضي 
احُلكم  واأٌّي���د  تعزيرًا،  بقتله  واحُلكم 
من حمكمة ال�ضتئناف ومن املحكمة 
يق�ضي  ملكي  اأم���ر  و���ض��در  ال��ع��ل��ي��ا، 

باإنفاذ ما تقرر �ضرعًا.
اجل��اين/  القتل يف  تنفيذ حكم  ومت 
وائل جمال علي اأم�س الثاثاء 14 / 

6 / 1440ه� يف منطقة اجلوف.
ذل��ك  ت��ع��ل��ن  اإذ  ال���داخ���ل���ي���ة  ووزارة 
خادم  حكومة  حر�س  للعموم  لتوؤكد 
احل��رم��ن ال�����ض��ري��ف��ن -ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه- 
ملا  باأنواعها  امل��خ��درات  حم��ارب��ة  على 
ت�ضببه من اأ�ضرار ج�ضيمة على الفرد 
واملجتمع، واإيقاع اأ�ضد العقوبات على 
مرتكبيها م�ضتمدة منهجها من �ضرع 
ال��ل��ه ال��ق��ومي، وه��ي حت��ذر يف الوقت 
نف�ضه ك��ل م��ن ي��ق��دم ع��ل��ى ذل���ك، ب��اأن 
 ، م�ضريه  �ضيكون  ال�ضرعي  العقاب 

والله الهادي اإىل �ضواء ال�ضبيل.

40 جولة تفتي�ضية على املحاكم
الريا�س- البالد

الأعلى  باملجل�س  الق�ضائي  التفتي�س  اأجرى 
ال�ضهر  خ��ال  تفتي�ضية  جولة   40 للق�ضاء 
الأوىل  ال��درج��ة  حم��اك��م  �ضملت  امل��ا���ض��ي، 
وال���ض��ت��ئ��ن��اف، وق���ف خ��ال��ه��ا امل��ف��ت�����ض��ون 
ال��ق�����ض��ائ��ي��ون ع��ل��ى ���ض��ري ال��ع��م��ل، وم��راق��ب��ة 
الأداء واجلودة. وتاأتي اجلولت التفتي�ضية 
وف���ق اخل��ط��ة امل��ع��ت��م��دة م���ن م��ع��ايل رئي�س 
املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�ضيخ الدكتور وليد 
اجل��اري  العام  خ��ال  ال�ضمعاين  بن حممد 

املدن  تفتي�ضية ملحاكم  القيام بجولت  وهي 
واملحافظات ل تقل عن 30 جولة يف ال�ضهر.
بن  اإبراهيم  الق�ضائي  التفتي�س  رئي�س  واأكد 
زيد املانع، اأن هذه اجلولت تاأتي بعد �ضدور 
الأعلى  املجل�س  رئي�س  معايل  من  توجيهات 
الأداء  ج��ودة  مبتابعة  تق�ضي  التي  للق�ضاء، 
املخرجات  على  والرقابة  املحاكم  وان�ضباط 
ال��رق��اب��ة  اإج�����راءات  اإىل  اإ���ض��اف��ة  الق�ضائية، 
الإلكرونية التي يقوم بها التفتي�س الق�ضائي 
زمنية  وف��ق خطة  وذل��ك  املحاكم،  عموم  على 

واملاحظات  التقارير  فيها  ترفع  م��درو���ض��ة 
الإدارات  م���ن  درا����ض���ت���ه���ا  ب��ع��د  مل��ع��اجل��ت��ه��ا 
اأن  امل��ان��ع  واأو����ض���ح  امل��ج��ل�����س.  يف  املخت�ضة 
بدورها  �ضتقوم  الق�ضائي  التفتي�س  اإدارة 
فيها متا�ضيًا  والعاملن  املحاكم  الرقابي على 
مع حر�س املجل�س الأعلى للق�ضاء على تقدمي 
والتعليمات،  الأنظمة  وفق  العدلية  اخلدمات 
عرب  وال�����ض��ك��اوى  امل��اح��ظ��ات  ا�ضتقبال  م��ع 
ac_ji@scj. الإل�����ك�����روين  ال���ربي���د 
gov.sa اأو عرب الفاك�س 0112884048.
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كلمة
العهد  ويل  �سمو  لزيارة  الهامة  النتائج 
لباك�ستان  ���س��ل��م��ان  ب���ن  حم��م��د  الأم�����ر 
رحبة  واآف��اق��ا  ج��دي��دة  مرحلة  د�سنت   ،
البلدين  العريقة بني  التاريخية  للعالقات 
البالغ  التقدير  عك�ست  كما  ال�سقيقني، 
ن�سرة  جت���اه  ال��رائ��د  ودوره����ا  للمملكة 
، ومكانتها  الأمة والدفاع عن ق�ساياها 
اخلا�سة باعتبارها قلب الأمة ، وهو ما 
ع��م��ران خان  ال����وزراء  رئي�س  عنه  ع��ر 
ع��ل��ى ال����دور ال��ق��ي��ادي خل���ادم احل��رم��ني 
العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
به  تقوم  وم��ا   - الله  �سعود - حفظه  اآل 
امل��م��ل��ك��ة م���ن ج��ه��ود ع��ظ��ي��م��ة وت���ف���ان يف  
واملعتمرين  احلجاج  من  املاليني  خدمة 
كل  ال�سريفني  احلرمني  ي��زورون  الذين 
ويل  ب�سمو  باك�ستان  اأ�سادت  كما  عام، 
ال��ع��ه��د يف ق��ي��ادت��ه ل��ل��ك��ث��ر م���ن امل��ل��ف��ات 
�ساأنها  من  التي  وال�ستثمارية  التنموية 
والزده����ار  ال��ت��ق��دم  اىل  باململكة  ال��دف��ع 
 ،2030 روؤيتها  ظل  يف  وذل��ك  ال�سريع 
التي تهدف اإىل و�سع اململكة على طريق 

التطور يف �ستى املجالت.
 لقد اأكد البلدان على متانة العالقات يف 
كافة املجالت ، والتفاق على املزيد من 
امل�سرتكة.  الأه����داف  لتحقيق  ال��ت��ع��اون 
الرادة  الت���ف���اق���ي���ات  ج�������س���دت  ح���ي���ث 
ووح��دة   ، ال�����س��راك��ة  لتعميق  امل�سرتكة 
امل���واق���ف جت���اه م��ات��واج��ه��ه امل��ن��ط��ق��ة من 
جتاه  والقوي  الثابت  واملوقف  حتديات 
مكافحة التطرف والإرهاب.  من هنا فاإن 
عملية  ترجمة  �ست�سهد  القادمة  املرحلة 
ال�سراكة  ي��ع��زز  الت��ف��اق��ي��ات، مب��ا  ل��ه��ذه 
للبلدين  امل�����س��ال��ح  م���ن  امل���زي���د  وي��ح��ق��ق 

وال�سعبني ال�سقيقني.

اأمري الريا�ض يطلع على م�ساريع مدينة امللك �سعود الطبية

الريا�س- وا�س
بندر  بن  في�سل  الأمر  امللكي  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
بن عبدالعزيز اأمر منطقة الريا�س اأم�س وفًدا من مدينة 
التنفيذي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  يتقدمهم  الطبية،  �سعود  امللك 

الدكتور اأحمد العنزي.
للم�ساريع  عر�س  على  ال�ستقبال  خالل  �سموه  واطلع 
عن  تف�سيلًيا  ا�ستمع  حيث  الطبية،  للمدينة  التطويرية 
امل�ساريع واملراحل التي متر بها، وما �ستحدث من نقلة 

كبرة يف جمال الرعاية ال�سحية.
التطوير  �سبيل  يف  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  ���س��م��وه  وث��م��ن 

والتقدم، متمنًيا التوفيق والنجاح لهم.
من جهته اأعرب الدكتور العنزي عن بالغ �سكره وتقديره 
ل�سمو اأمر منطقة الريا�س على دعمه وت�سجيعه للمدينة 
عز  الله  داعًيا  ع��ام،  ب�سكل  ال�سحي  وللقطاع  الطبية، 
وجل التوفيق للقيادة الر�سيدة لتحقيق الإجن��ازات يف 

خمتلف القطاعات.

خادم احلرمني يبحث مع بوتني 
العالقات وا�ستقرار �سوق النفط

الريا�س-وا�س
اأجرى خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
اًل هاتفيا  �سَ عبدالعزيز اآل �سعود � حفظه الله � اتِّ

اأم�س بالرئي�س الرو�سي فالدمير بوتني.
ال��ع��الق��ات  ا���س��ت��ع��را���س  الت�����س��ال،  خ���الل  َوَتَّ 

املتميزة بني البلدين و�سبل تطويرها، وبحث عدد 
من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.

كما ت خالل الت�سال، بحث التعاون املثمر بني 
اململكة ورو�سيا مبا يحقق ا�ستقرار �سوق النفط 

خدمة لنمو القت�ساد العاملي.

اأداء ال�سالة على الأمري عبداهلل بن في�سل بن تركي
الريا�س- وا�س

بن  بندر  بن  في�سل  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأدى 
عبدالعزيز اأمر منطقة الريا�س بعد �سالة الع�سر  اأم�س 
عبدالله  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  على  امليت  �سالة 
اآل �سعود  بن عبدالعزيز   ) الأول   ( بن تركي  بن في�سل 
- رحمه الله - وذلك يف جامع الإمام تركي بن عبدالله 
�ساحب  �سموه  مع  ال�سالة  واأدى   . الريا�س  مدينة  يف 
ال�سمو الأمر في�سل بن عبدالعزيز بن في�سل، و�ساحب 
عبدالعزيز  ب��ن  �سعود  ب��ن  م�سعل  الأم���ر  امللكي  ال�سمو 

و�ساحب ال�سمو امللكي الأمر تركي الفي�سل و�ساحب 
الفي�سل  عبدالله  بن  عبدالرحمن  الأم��ر  امللكي  ال�سمو 
بن  �سعود  بن  من�سور  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 
بن  �سعود  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز، 
�سعد بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمر خالد 
نواف  الأم��ر  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز  بن  �سعد  بن 
ال�سمو  و�ساحب  عبدالرحمن  بن  عبدالله  بن  حممد  بن 
م�ست�سار  عبدالعزيز  بن  خالد  بن  في�سل  الأم��ر  امللكي 
خادم احلرمني ال�سريفني و�ساحب ال�سمو امللكي الأمر 

امللكي  ال�سمو  �سطام بن �سعود بن عبدالعزيز و�ساحب 
رئي�س جمل�س  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأم��ر 
اإدارة الهيئة ال�سعودية للف�ساء وعدد من اأ�سحاب ال�سمو 

الأمراء .
اأدى ال�سالة �سماحة مفتي عام اململكة رئي�س هيئة  كما 
ال�سيخ  والإف��ت��اء  العلمية  البحوث  واإدارة  العلماء  كبار 
اأ�سحاب  الفقيد  واأبناء  ال�سيخ  اآل  عبدالله  بن  عبدالعزيز 
ال�سمو الأمراء ) في�سل ، وطالل ، وخالد ، وعبدالعزيز ( 

وعدد من كبار امل�سوؤولني وجمع من املواطنني .

اأمري جازان بالنيابة يطلق 
مناف�سات دوري مدار�ض التعليم

جازان- وا�س
بن  حممد  الأم���ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأط��ل��ق 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن حم��م��د ع��ب��دال��ع��زي��ز اأم���ر منطقة 
بالنيابة ، مناف�سات دوري املدار�س لكرة  جازان 
القدم الذي تنظمه الهيئة العامة للريا�سة بالتعاون 
مبكتبه  ا�ستقباله  خالل  وذلك  التعليم،  وزارة  مع 
اأم�س مدير عام التعليم باملنطقة ع�سري بن اأحمد 
الأحو�س، وعددًا من الالعبني امل�ساركني مبختلف 

املراحل الدرا�سية.
ويف م�ستهل اللقاء وقع �سموه على كرة الدوري 
باملنطقة،  امل��دار���س  دوري  مناف�سات  ببدء  اإي��ذان��ًا 
خدمة  يف  يبذل  ملا  ومتابعة  دعمه  �سموه  م��وؤك��دًا 
ال�سباب  ل��دى  التناف�س  م�ستوى  ورف���ع  ال��ط��الب 

بتعليم املنطقة.
التعليم  مدير  من  مف�سل  ل�سرح  �سموه  وا�ستمع 
بجازان عن دوري املدار�س الذي �سيقام يف 47 
مب�ساركة  اململكة  م�ستوى  على  ومدينة  حمافظة 

ميثلون  لع��ب��ًا   114.367 و  م��در���س��ة،   5447
11028 فريقًا كاأكر دوري مدار�س يف اخلليج 

العربي.
من  اأك���ر  ع��ل��ى  التمهيدية  م��رح��ل��ت��ه  يف  وي��ن��ط��ل��ق 
الأحياء،  واأندية  املدار�س  من مالعب  ملعب   200
ب����اإ�����س����راف ع�����دد م����ن ال���رتب���وي���ني ال��ري��ا���س��ي��ني 
لكت�ساف  م�ساحبة  برامج  ويت�سمن  املخت�سني، 
يف  واحلكام  للمدربني  تاأهيل  وبرامج  املوهوبني 
املراحل اخلتامية، ومن ثم �ستقام الت�سفيات على 
م�ستوى املناطق التي �ستختتم بتتويج بطل املنطقة 
املرحلة  م��ن  للمنطقة  وب��ط��ل  املتو�سطة،  للمرحلة 
و�ستكون   ،16 ال���  الإداري���ة  املناطق  من  الثانوية 
املناطق،  لأبطال  جممعة  كبطولة  النهائية  املرحلة 
ج��ازان  تعليم  من  امل�ساركة  الفرق  ع��دد  بلغ  فيما 
6٩7 فريقًا و 757٩ طالبًا ميثلون 271 مدر�سة 
يف كل مكاتب التعليم، يتناف�سون على 11 ملعبًا 

من مالعب التعليم بجازان.

الأمري م�سعل يتوج الفائزين بجائزة جدة لالإبداع
جدة- عبدالهادي املالكي- 

ت�صوير حممد باكراع
الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رع��ى 
م�سعل بن ماجد بن عبدالعزيز حمافظ 
اأم�����س احل��ف��ل اخلتامي  ج���دة م�����س��اء 
والفائزات  الفائزين  وتتويج  واإع��الن 
بجائزة جدة لالإبداع بن�سختها الثانية 
مكة  ملتقى  �سمن   ، 1440ه�����  للعام 
"كيف  �سعار  ال��ث��ال��ث حت��ت  ال��ث��ق��ايف 
نكون قدوة" وذلك بقاعة امللك في�سل 

للموؤمترات بجامعة امللك عبدالعزيز.
وي���اأت���ي ذل����ك ب��ع��د ت��د���س��ني اجل���ائ���زة 
حم��رم  منت�سف  احل��ال��ي��ة  بن�سختها 
وتناف�سًا  اإق��ب��اًل  لق��ت  بعدما  املا�سي 
بن�سختها  جم��الت��ه��ا  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
امل���ا����س���ي���ة وا����س���ت���ك���م���ال لك��ت�����س��اف 

وحتفيز املبدعني واملبدعات.
ا�ستقبلت  امل��ا���س��ي��ة  ال���ف���رتة  وخ����الل 
اجل���ائ���زة ع���ر م��وق��ع��ه��ا الل���ك���رتوين 
ال�ستة  مب��ج��الت��ه��ا  م���ب���ادرة   )242(
اإىل  و�سلت  حتى  حتكيمها  ت  حيث 
معر�س  يحت�سنها  م���ب���ادرة   )18(
م�����س��اح��ب ان��ط��ل��ق م��ط��ل��ع ال���س��ب��وع 
بهدف عر�س  برد �سي مول  احل��ايل 

تلك املبادرات.
مبحافظة  الإب����داع  ج��ائ��زة  وت�سنف 
�ستة  اإىل  احل��ال��ي��ة  ب��ال��ن�����س��خ��ة  ج����دة 
احل��ج  يف  الإب������داع  ت�سمل  جم����الت 
وال�����ع�����م�����رة، احل����ك����وم����ي،الأم����ن����ي، 
الربحي،  وغ��ر  " الربحي  املجتمعي 

الأفراد .
فيما اأ�سار حمافظ جدة رئي�س اللجنة 
اأن  �سابق  وق��ت  يف  للجائزة  العليا 
ل���الإب���داع ت��ق��در العمل  ج��ائ��زة ج���دة 
امل��ب��دع وال���روؤي���ة اجل���دي���دة 2030، 

وت�ساهم يف تطوير ومناء 
املبدعني  لتكرمي  فر�سة  وه��ي  ج��دة 

واملجتمع .
الإ�سرافية  اللجنة  رئي�س  واأو���س��ح   
اأ���س��ام��ة طيب اأن  الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 

تعريفية  ل��ق��اءات  ب��ع��دة  ق��ام��ت  اللجنة 
باجلائزة مقدما �سكره ل�سمو حمافظ 
للجائزة  املتوا�سل  دعمه  على  ج��دة 
بال�سكل  ظ��ه��وره��ا  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه 

املُري وما ي�ستحقه اأهل جدة .

اململكة من اأ�سرع بلدان العامل منوا وتو�سعا يف املدن والأن�سطة
جدة - البالد

اأكد معايل رئي�س هيئة النقل العام الدكتور 
ي��اأت��ي احل��دي��ث عن  اأن��ه ح��ني  الرميح،  رميح 
الأو���س��ط  ال�����س��رق  ال��ع��ام يف منطقة  ال��ن��ق��ل 
اململكة  ت��ك��ون  واأن  لب���د  اأف��ري��ق��ي��ا  و���س��م��ال 
واأنها  �سيما  ل  حا�سرة  ال�سعودية  العربية 
تتجاوز  باأطوال  قارة متتد طرقه  بلد بحجم 
68 األف كيلومرت، ف�ساًل عن ع�سرات اآلف 
داخ��ل  احل�سرية  ال��ط��رق  م��ن  الكيلومرتات 
بلدان  اأ�سرع  من  اململكة  معاليه  عادًا  املدن، 

العامل منوًا وتو�سعًا يف املدن والأن�سطة.
جاء ذلك يف كلمة األقاها معاليه خالل انطالق 
التطوير:  اإىل  التخطيط  "من  ور�سة  اأعمال 
نظمتها  ال��ت��ي  العام"،  ال��ن��ق��ل  تفعيل  ��ب��ل  ���سُ
هيئة النقل العام بال�سراكة مع فرع الحتاد 
يف   UITP العامة  للموا�سالت  العاملي 
ال�����س��رق الأو���س��ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا، اأم�س 
ب��ج��دة، بح�سور  ال��ري��ت��ز ك��ارل��ت��ون  ب��ف��ن��دق 
م��ع��ايل ن��ائ��ب وزي����ر ال��ن��ق��ل امل��ه��ن��د���س ب��در 
الدلمي، ومعايل نائب وزير الطاقة املهند�س 

خالد املديفر.

العربية  اململكة  "اإن  الرميح  الدكتور  وق��ال 
اجلغرايف  موقعها  من  وانطالقا  ال�سعودية 
ودوره��������ا ال�����ري�����ادي وم��ك��ان��ت��ه��ا ال��ع��رب��ي��ة 
الطموحة  ل��روؤي��ت��ه��ا  وت��رج��م��ة  والإ���س��الم��ي��ة 
معززًا  اأمناطه  بكافة  النقل  اأن  ترى   ،2030
ال��رك��اب  حل��رك��ة  م�سهاًل  القت�ساد  حل��رك��ة 
ال�سالمة وجودة احلياة،  اأ�سا�سيًا يف  لعبًا 

ومن هنا جاءت م�ساريعنا الكرى والنوعية 
التي  القطارات  فمن  العام  النقل  جم��ال  يف 
ال�سريعة  القطارات  اإىل  اململكة  اأنحاء  تربط 
العمالقة  املتكاملة  ال��ع��ام  النقل  وم�ساريع 
ل��ل��م��رتو واحل���اف���الت داخ���ل امل����دن، م��وؤك��دًا 
ونقل  العلمي  البحث  اأهمية  ذات��ه  الوقت  يف 
املعرفة للحاق بركب التطور �سواًء لأ�ساليب 

التنقل احلديث اأو لأمناط النقل اأو ملا هو اأهم 
الب�سري الذي  امل��ال  األ وهو راأ���س  من ذلك 

يدير كل ذلك".
واأ���س��اف معاليه " ُن��درك وت��درك��ون جميعًا 
التغر الكبر الذي بداأ يطراأ على عامل النقل 
ال�سرعة  الرئي�سية  �سمته  اأ�سبحت  وال���ذي 
التغر  ه��ذا  اأن  فيه  �سك  ل  ومم��ا  والتقنية، 
واقت�سادًا،  علمًا،  كاملة،  النقل  عملية  �سمل 
واأمن������اط������ًا، وت�����س��غ��ي��اًل وت���خ���ط���ي���ط���ًا، ف��م��ن 
وط��رق  احل��رك��ة  لإدارة  احلديثة  النظريات 
الذكاء  وا�ستخدام  وحتليلها  البيانات  جمع 
 Machine( �ال�سناعي اأو ما يعرف بال
Learning( اإىل املركبات ذاتية القيادة 
اإىل القت�ساد الت�ساركي الذي اأ�سبح النقل 
من عالماته الفارقة"، لفتًا اإىل اأن ذلك يخلق 
هيئة  يف  كمنظمني  لنا  التحديات  من  ع��ددًا 
يف  �سباقني  نكون  ب��اأن  باململكة  العام  النقل 
فهم املتغرات وجماراتها واأن نكون داعمني 
للتغير والتقنية موؤمنني بها وبقدراتها على 
خلق الفارق يف عامل النقل واأن نحافظ يف 
الوقت ذاته على خدمات نقل عام م�ستدامة.

الربيعة يبحث ال�سراكة مع )الأوت�سا( والتعاون مع بريطانيا
الريا�س- وا�س

التقى معايل امل�ست�سار بالديوان امللكي 
امل�سرف العام على مركز امللك �سلمان 
الدكتور  الإن�سانية  والأع��م��ال  لالإغاثة 
مبقر  الربيعة  عبدالعزيز  ب��ن  عبدالله 
م�ساعد  اأم�������س  ال��ري��ا���س  يف  امل���رك���ز 
لل�سراكات  املتحدة  لالأمم  العام  الأم��ني 
واآ�سيا  الأو�سط  ال�سرق  مع  الإن�سانية 

الو�سطى ر�سيد خاليكوف.
جلهود  ���س��ام��اًل  ��ا  ع��ر���سً معاليه  وق���دم 

اليمن  يف  والإغ��اث��ي��ة  الإن�سانية  امل��رك��ز 
وغرها من دول العامل املحتاجة.

امل�سرتك  اله��ت��م��ام  امل��و���س��وع��ات ذات  اجل��ان��ب��ان  وب��ح��ث 
ا�ستمرار  واأهمية  والإغاثية  الإن�سانية  بال�سوؤون  املتعلقة 

التعاون وتبادل املعلومات وال�سراكة امل�ستدامة.
وثّمن ر�سيد خاليكوف يف ت�سريح �سحفي الدور احليوي 
الذي تقوم به اململكة ممثلة باملركز ونتعلم من جتربته يف 
دعم ال�ستجابة الإن�سانية ورفع معاناة املحتاجني يف اليمن 
، معرًبا عن �سعادته لل�سراكة املميزة التي جتمع مركز امللك 
ال�سوؤون  لتن�سيق  املتحدة  الأمم  ومكتب  لالإغاثة  �سلمان 
ال�سراكة  هذه  ا�ستمرار  اإىل  متطلًعا  )الأوت�سا(،  الإن�سانية 

لدعم الدول وال�سعوب املت�سررة يف العامل.
وزي��ر  اأم�����س  الريا�س  يف  امل��رك��ز  مبقر  معاليه  التقى  كما 
الدولة  ووزي��ر  الدولية  التنمية  ل���وزارة  الريطاين  ال��دول��ة 

ل�سوؤون ال�سرق الأو�سط ال�سيد األي�سرت برت.
عبدالله  الدكتور  من  ل�سرح  الريطاين  امل�سوؤول  وا�ستمع 
الربيعة عن الأعمال الإغاثية والإن�سانية التي قدمها املركز 
للعديد من الدول وال�سعوب املت�سررة واملنكوبة يف العامل 
ال�سرق  اليمن و�سوريا والعراق وعموم منطقة  ا  خ�سو�سً

الأو�سط.
وبحث اجلانبان �سبل التعاون امل�سرتك بينهما يف جمالت 

العمل الإغاثي والإن�ساين والتنموي.

الأمري م�صعل يكرم البالد
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نيودلهي تزينت ب�سور �سموه واأعالم البلدين ترحيبا بزيارته

ويل العهد ي�سل الهند يف ثاين حمطاته الآ�سيوية

وقد تزينت �صوارع وطرق وميادين العا�صمة 
ال��ه��ن��دي��ة ن��ي��ودل��ه��ي ،ب�����ص��ور ���ص��اح��ب ال�صمو 
امللكي الأمري حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز 
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الدفاع � حفظه الله � واأعالم اململكة ترفرف اإىل 
جانب علم الهند ترحيبًا ب�صموه خالل زيارته 

التاريخية جلمهورية الهند ال�صديقة .
ور���ص��م��ت ه���ذه ال�����ص��ور والأع������الم اخل��ف��اق��ة 
وال�صرتاتيجية  التاريخية  للعالقات  ل��وح��ة 
ب��ن ال��ب��ل��دي��ن ال�����ص��دي��ق��ن، وت��ط��ل��ع ال��ق��ي��ادت��ن 
م�صاحلهما  تخدم  التعاون  من  جديدة  ملرحلة 
واأرح��ب  اأو�صع  اآف��اق  اإىل  والذهاب  امل�صرتكة 

تر�صي �صعبي البلدين .
بزيارة  والرتحيب  الحتفاء  مظاهر  وعك�صت 
���ص��م��و ويل ال��ع��ه��د جل��م��ه��وري��ة ال��ه��ن��د ، ق��وة 
وم��دى  الهندية  ال�صعودية  ال��ع��الق��ات  وم��ت��ان��ة 
ال���زي���ارة يف  ه���ذه  �صت�صيفها  ال��ت��ي  الأه��م��ي��ة 
لدورهما  ن��ظ��رًا  البلدين  ب��ن  العالقة  تر�صيخ 
وت��رك��ي��ز كل   ، وال��ع��امل  املنطقة  ال��ري��ادي يف 
منهما على التحديث القت�صادي وتنفيذ خطط 
القت�صادية  للتنمية  ك��رى  وا�صرتاتيجيات 

ال�صريعة.
لدى  ال�صريفن  خ��ادم احلرمن  �صفري  واأك��د   
حممد  ب��ن  �صعود  ال��دك��ت��ور  الهند  جمهورية 
� حفظه  اأن زي��ارة �صمو ويل العهد   ال�صاطي، 
الله � تاأتي امتداًدا للقاءات بن قيادتي البلدين 
ال�صداقة  ع��الق��ات  لتعزيز  تاريخية  وفر�صة 
والتعاون  الإ�صرتاتيجية  وال�صراكة  التاريخية 

الوثيق بن البلدين يف املجالت كافة.
راب��ع  الهند  اأن  ال�صاطي،  ال�صفري  واأو���ص��ح 

الوثيق  وال��ت��ع��اون  للمملكة،  جت���اري  �صريك 
منها  ع��دة  جم��الت  ي�صمل  البلدين  بن  القائم 
يف  وال��ت��ع��اون  وال�صتثمار  وال��ت��ج��ارة  الطاقة 
جانب  اإىل  الإره����اب  ومكافحة  الأم���ن  جم��ال 

تعزيز الأمن وال�صتقرار الإقليمي والدويل.
ال�صعودية:  الأن��ب��اء  لوكالة  ت�صريح  يف  وق��ال 
" اإن العالقات بن اململكة والهند منت ب�صكل 
التعاون بن  العقد املا�صي وزاد  مّطرد خالل 
البلدين  لقادة  املتبادلة  الزيارات  بعد  البلدين 
الرغبة  يوؤكد  ال��ذي  الأم��ر  بهما؛  وامل�صوؤولن 

الوا�صحة يف حتقيق املزيد من التعاون".
العالقات  تعزيز  باجتاه  الزيارة  باأهمية  ونوه 
يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت، وحت��ق��ي��ق امل��زي��د من 
ال�صراكة  وت��ق��وي��ة  ال��ت��ع��اون  لتعميق  ال��ف��ر���س 

الإ�صرتاتيجية بن البلدين.
العالقة  اأن  ال�صاطي،  �صعود  الدكتور  واأك���د 
القت�صادية بن اململكة والهند تكت�صب اأهمية 

ب����ارزة ن��ظ��ًرا ل��دوره��م��ا الق��ت�����ص��ادي ال��رائ��د 
يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، ولأوج�����ه ال��ت��ك��ام��ل بن 
منهما  كل  تركيز  ظل  يف  البلدين  اقت�صادي 
ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ث الق��ت�����ص��ادي وت��ن��ف��ي��ذ خطط 
القت�صادية  للتنمية  ك��رى  واإ�صرتاتيجيات 
الفر�س  م��ن  امل��زي��د  ي��وف��ر  م��ا  وه��و  ال�صريعة، 

للتجارة وال�صتثمار ونقل التكنولوجيا.
للتنمية  طموحة  خطًطا  للمملكة  اأن  واأ���ص��اف 
امل�صتقبلية  روؤي��ت��ه��ا  اإط����ار  يف  الق��ت�����ص��ادي��ة 
وتوطن  ال�صتثمارات  ج��ذب  ت�صمل   ،2030
نقلة  وحت��ق��ي��ق  التنمية  وت��ع��زي��ز  ال�����ص��ن��اع��ات 
نوعية كبرية يف القت�صاد ال�صعودي، م�صرًيا 
اإ�صرتاتيجي للمملكة يف  اأن الهند �صريك  اإىل 
الكرى  الهندية  ولل�صركات  التنمية،  جم��ال 
وجود ملحوظ يف ال�صوق ال�صعودية من خالل 
م�صروعات كرى يف جمالت التنمية والبنية 

التحتية والزراعة وال�صتثمار والتقنية.

ثقافية  اأبعاد  "هناك  ال�صاطي:  ال�صفري  وق��ال 
عن  اأه��م��ي��ة  ت��ق��ل  ل  للعالقة  ودي��ن��ي��ة  و�صعبية 
والأم��ن��ي��ة،  وال�صيا�صية  القت�صادية  الأوج���ه 
امل�صلمن  اأكر جتمعات  اإح��دى  موطن  فالهند 
يف العامل، حيث ي�صكل امل�صلمون قرابة %15 
من �صكان الهند البالغ 1،3 مليار ن�صمة، ويعد 
احلج والعمرة عاملن مهمن يف التوا�صل بن 
�صعبي البلدين"، م�صرًيا اإىل اإ�صهام اأكرث من 
اململكة يف  اأر���س  على  مقيم هندي  3 مالين 

تعزيز عرى ال�صداقة بن ال�صعبن.
لدى  ال�صريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  �صفري  واأك���د 
الهند، يف ختام ت�صريحه اأن زيارة �صمو ويل 
ال�صراكة  �صتنقل  للهند   - الله  رع��اه   - العهد 
باإذن  اآفاق جديدة  اإىل  البلدين ال�صديقن  بن 
الله، و�صتوؤدي اإىل حتقيق املزيد من الفر�س، 
يخدم  مب��ا  القائمة  ال��ق��وي��ة  ال��رواب��ط  وتعميق 

م�صاحلهما امل�صرتكة.

البالد - وا�س
حممد  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ورعايته  الله  بحفظ  و�سل 
جمل�س  رئييييي�ييس  نييائييب  الييعييهييد  ويل  عييبييدالييعييزيييز  بيين  �سلمان  بيين 
الوزراء وزير الدفاع م�ساء اأم�س اإىل نيودلهي يف زيارة ر�سمية 

جلمهورية الهند.
قاعدة  مطار  و�سوله  لييدى  العهد  ويل  �سمو  ا�ستقبال  يف  وكييان 
ناريندرا  ال�سيد  الهندي  الوزراء  رئي�س  دولة  الع�سكرية،  تكنكل 

مودي.
لل�سوؤون  الهندي  الييدوليية  وزييير  معايل  ا�ستقباله،  يف  كييان  كما 
اخلارجية ال�سيد يف كي �سينق، ووكيل وزارة اخلارجية امل�ساعد 
اجلوية،  القاعدة  وقائد  را�سد،  جنندرا  ال�سيد  اخلليج  ل�سوؤون 
ال�ساطي،  �سعود  الهند  لييدى  ال�سريفني  احلرمني  خييادم  و�سفر 
الع�سكري  واملحلق  جيياويييد،  اأحييمييد  اململكة  لييدى  الهند  و�سفر 
ال�سعودي لدى الهند العميد ركن خالد النمر، وعدد من امل�سوؤولني.

مظاهر االحتفاء تعك�س قوة ومتانة عالقات البلدين

ال�سفري ال�ساطي: الهند 
رابع �سريك جتاري للمملكة

�سهد توقيع �سراكات واتفاقيات وا�ستمع ملطالب الأهايل

نائب اأمري مكة يتفقد املويه واخلرمة وي�ستعر�س م�ساريع التنمية
الطائف - وا�س

وا�صل �صاحب ال�صمو امللكي الأمري بدر بن �صلطان 
بن عبدالعزيز نائب اأمري منطقة مكة املكرمة اأم�س، 
حمافظتي  ب��زي��ارة  املنطقة  حمافظات  على  ج��ولت��ه 

املويه واخلرمة.
وا�صتهل �صموه جولته مبحافظة املويه التقى خاللها 
كما  ملطالبهم،  وا�صتمع  املحافظة  اأه���ايل  م��ن  ع���ددًا 

التقى اأبناء وذوي �صهداء الواجب من املحافظة.
وبلدية  املحافظة  بن  �صراكات  توقيع  �صموه  و�صهد 
املويه بهدف تطوير ق�صر امللك عبدالعزيز التاريخي، 
امل��ح��اف��ظ��ة ووزارة  ب��ن  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  �صهد  ك��م��ا 
يف  برية  منتزهات  لإن�صاء  والبيئة  واملياه  ال��زراع��ة 
املرحلة  �صموه  د�صن  كما  بالق�صر،  املحيطة  املنطقة 
الثانية مل�صروع تطوير بيئة العمل يف حمافظة املويه.
وت��ف��ق��د ���ص��م��وه خ���الل ج��ول��ت��ه يف حم��اف��ظ��ة امل��وي��ه 
البيئة  توفري  اإىل  يهدف  الذي  م�صروع مقلع طمية، 

اجليدة لزوار املقلع ورفع م�صتوى اخلدمة املقدمة من خالل املبنى 
قاعة عر�س، دورات  للزوار،  ا�صتقبال، جمل�س  )مكتب  الرئي�صي 
مياه(، و 5 مطالت على جوانب املقلع، وممر للم�صاة بطول 800 م 
وعر�س 1.5م، وم�صلى، ومواقف �صيارات لعدد 24 �صيارة و6 

حافالت والبنى التحتية.
بن عقاب بن  املويه زار �صموه علو�س  وخالل جولته يف حمافظة 

ربيعان يف منزله.
وتوجه �صموه بعد ذلك اإىل حمطته الثانية اخلرمة، والتقى عددًا من 
اأبناء وذوي �صهداء  التقى  ملطالبهم، كما  املحافظة وا�صتمع  اأهايل 

الواجب من املحافظة.
ومكتب  باملحافظة  التعليم  مكتب  بن  اتفاقية  توقيع  �صموه  و�صهد 

ت�صغيل  م��ن  ال�����ص��م��ان  م�صتفيدي  لتمكن  الج��ت��م��اع��ي  ال�����ص��م��ان 
املقا�صف املدر�صية.

وخالل جولته يف حمافظة اخلرمة زار �صموه ُكاًل من م�صاري بن 
نا�صر بن م�صاري، وفي�صل بن مفرح احلميدي، وخالد بن عبدالله 

بن لوؤي يف منازلهم.
اأع�صاء  والتقى  ال��ط��ائ��ف،  حمافظة  اإىل  ذل��ك  بعد  �صموه  وت��وج��ه 
املجال�س املحلية والبلدية ملحافظات الطائف ورنية وتربة واخلرمة 
يف  التنمية  عجل  دفعة  �صبل  مناق�صة  وج��رى  ومي�صان،  وامل��وي��ه 
التي  التنموية  امل�صاريع  اأب��رز  �صموه  ا�صتعر�س  كما  املحافظات، 

ت�صهدها تلك املحافظات.
هذا وي�صتكمل �صموه جولته اليوم الأربعاء بزيارة حمافظات تربه 

ورنية ومي�صان.

رف�س تو�سية بتحديد العمل والأجر بال�ساعة بالقطاع اخلا�س
ال�سورى يطالب وزارة العمل باإطالق مبادرة لرعاية اأبناء ال�سهداء

الريا�س - وا�س
طالب جمل�س ال�صورى وزارة العمل والتنمية 
الج��ت��م��اع��ي��ة ب����اإط����الق م����ب����ادرة ت�����ص��ت��ه��دف 
لهم  ال��دع��م  وت��ق��دمي  بالرعاية  ال�صهداء  اأب��ن��اء 
والعتماد  للتمكن  ي�صلوا  حتى  ومتابعتهم 
لرعاية  مبادراتها  ،وبتو�صيع  النف�س  على 
الأيتام لت�صمل دمج الأيتام )ذكور واإناث( من 
الأن�صطة  جميع  يف  اخلا�صة  الظروف  ذوي 
الجتماعية والوطنية والعلمية والإعالمية مبا 
ميكنهم من النخراط يف املجتمع . جاء ذلك 
يف قرار اتخذه املجل�س خالل جل�صته العادية 

للدورة  الثالثة  ال�صنة  اأعمال  من  والع�صرين  الثانية 
معايل  برئا�صة  الثالثاء  اأم�س  عقدها  التي  ال�صابعة 
نائب رئي�س جمل�س ال�صورى الدكتور عبد الله بن 

�صامل املعطاين .
ال�صورى  جمل�س  رئي�س  م�صاعد  معايل  واأو���ص��ح 

الدكتور يحيى بن عبد الله ال�صمعان اأن املجل�س
طالب يف قراره وزارة العمل بالتن�صيق مع اجلهات 
ذات العالقة لتطوير العمل على ا�صرتاتيجيتها مبا 
اأداء  وم��راق��ب��ة   ، العمل  ���ص��وق  اح��ت��ي��اج��ات  يحقق 
ق���ن���وات ال��ت��وظ��ي��ف ع��ل��ى ن��ح��و ي��ح��ق��ق ال���ه���دف من 

اإن�صائها .
موؤ�ص�صات  حتفيز  اإىل  ال�����وزارة  امل��ج��ل�����س  ودع���ا 
لتقوم  ال��دع��م  ن�صبة  برفع   ، الربحي  غ��ري  القطاع 
وا�صتحداث   ، الإداري����ة  الوظائف  جميع  بتوطن 
وكالة للحماية الجتماعية لتعزيز منظومة احلماية 

الجتماعية .
عمل  نتائج  تقييم  اإىل  ال����وزارة  املجل�س  دع��ا  كما 
العملية  يف  �صاركت  التي  ال�صت�صارية  ال�صركات 
وبراجمه  الجتماعي  ال�صمان  ملنا�صط  التطويرية 
امل�صاندة ، وحتديد ما تبنته الوزارة من خمرجات 
مقارنة  العائد  وقيا�س  ال�صركات  لتلك  الدرا�صات 

بالتكلفة .
بت�صمن  ب���ال���وزارة  ق����راره  امل��ج��ل�����س يف  واأه�����اب 
التوظيف  وكالة  خلطة  تف�صياًل  القادمة  تقاريرها 
والدور الذي �صتقوم به ملعاجلة البطالة ، وما يوؤكد 
فاعلية اأدائها لتحقيق التوطن من خالل موؤ�صرات 

وا�صحة .
اأن  ال�����ص��م��ع��ان  ال��دك��ت��ور يحيى  م��ع��ايل  واأ����ص���اف 
الدكتور  املجل�س  اإىل  بها  تقدم  اإ�صافية  تو�صية 
فهد بن جمعة تطالب الوزارة بتحديد العمل والأجر 

ال�صهري  والأج��ر  العمل  من  ب��دًل   ، بال�صاعة 
للعاملن يف القطاع اخلا�س ، مبا يتالءم مع 
مناطق  خمتلف  يف  ال�صنوية  املعي�صة  تكلفة 
على  حتز  مل  التو�صية  ه��ذه  اأن  اإل   ، اململكة 

الأغلبية عند الت�صويت عليها .
خالل  ناق�س  املجل�س  اأن  معاليه  واأ���ص��اف 
الإ���ص��الم��ي��ة  ال�����ص��وؤون  ت��ق��ري��ر جل��ن��ة  اجلل�صة 
 ، التوثيق  نظام  م�صروع  ب�صاأن  والق�صائية 
تاله رئي�س اللجنة الدكتور علي ال�صهراين .

منح  على  املجل�س  وافق  املناق�صة  نهاية  ويف 
طرحه  ما  لدرا�صة  الوقت  من  م��زي��دًا  اللجنة 
وال��ع��ودة بوجهة  وم��ق��رتح��ات  اآراء  م��ن  الأع�����ص��اء 

نظرها اإىل املجل�س يف جل�صة قادمة .
واأفاد معاليه اأن املجل�س وافق خالل اجلل�صة على 
للمقّيمن  ال�صعودية  الهيئة  اإدارة  ملجل�س  التمديد 
املعتمدين باأع�صائه احلالين اإىل حن النتهاء من 
ا�صتكمال الإجراءات النظامية لتعديل نظام املقيمن 

املعتمدين واإعادة ت�صكيل املجل�س تبعًا لذلك .
تقرير  اإىل  ا�صتمع  اأن  بعد  ق��راره  املجل�س  واتخذ 
جلنة الق��ت�����ص��اد وال��ط��اق��ة ب�����ص��اأن امل��و���ص��وع تاله 

رئي�س اللجنة الدكتور في�صل اآل فا�صل .
ق���د واف����ق يف م�صتهل  ال�����ص��ورى  وك����ان جم��ل�����س 
اجلل�صة على م�صاريع اتفاقيات بن حكومة اململكة 
وجمهورية  املتحدة  القمر  جمهورية  وح��ك��وم��ات 
ال�صومال الفيدرالية وجمهوري��ة زامبيا يف جمال 

خدمات النقل اجلوي.
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 تزامنا مع زيارات ويل العهد

 نيودلهي وبكني ت�شتعدان الحت�شان امللتقى ال�شعودي امل�شرتك
 اأكرب جتمع للم�شتثمرين للتعرف على الفر�ص الواعدة يف اململكة

الريا�س- وا�س
بها  التي يقوم  الآ�سيوية   تزامنا مع اجلولة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر حم��م��د بن 
�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س 
جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع – حفظه الله 
التعاون  لتعزيز  وال�سني،  الهند  اإىل   ،–
القت�سادي ودعم اأهداف التنمية امل�ستدامة 
من  كل  يف  ينطلق   ، القطاعات  خمتلف  يف 
جمهوريتي الهند وال�سني ال�سعبية  "امللتقى 
ال�سعودي  و"امللتقى  الهندي"  ال�سعودي 
العامة  الهيئة  تنظمهما  اللذين  ال�سيني"، 
ال�سعودي  املركز  مع  بالتعاون  لال�ستثمار 

لل�سراكات ال�سرتاتيجية الدولية. 
امل��ل��ت��ق��ى  اأع����م����ال  ت��ن��ط��ل��ق  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
الهندية  العا�سمة  يف  ال��ه��ن��دي  ال�����س��ع��ودي 
عدد  مب�ساركة   ، الأرب��ع��اء  ال��ي��وم  نيودلهي 
بهدف  العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات  من 
ال��واع��دة  ال�ستثمارية  بالفر�س  التعريف 
اأب����رز  ج����ذب  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��م��ل��ك��ة،  يف 
تاأتي  التي  ال��رائ��دة،  العاملية  ال�ستثمارات 
�سمن اأهداف روؤية 2030، �سعيًا اإىل تعزيز 
اقت�سادية  كوجهة  ال��ري��ادي  اململكة  م��وق��ع 

وا�ستثمارية مهمة على امل�ستوى الدويل.
و���س��ي��ت��م خ����الل امل��ل��ت��ق��ى ت��وق��ي��ع ع����دد من 
الت��ف��اق��ي��ات امل�����س��رتك��ة، يف اإط����ار اأه���داف 
الإ����س���الح الق��ت�����س��ادي وال��ت��ن��م��وي ل��روؤي��ة 
التطوير  فر�س  توفر  اإىل  الرامية   ،2030

امل�ستدام يف خمتلف القطاعات.
لال�ستثمار  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  حم��اف��ظ  وق����ال 
عبدالرحمن  ب��ن  اإب��راه��ي��م  املهند�س  معايل 

�سيتيح  ال�����س��ع��ودي  امل��ل��ت��ق��ى  اإن  العمر:" 
ل  البلدين،  بني  والتعاون  للتوا�سل  جم��ال 
القت�سادية  الفر�س  على  الط���الع  �سيما 
م�سرًا  اململكة،  يف  الواعدة  وال�ستثمارية 
اأك��ر  �سقفه  حت��ت  �سيجمع  امللتقى  اأن  اإىل 
وال�����س��ني،  ال��ه��ن��د  م��ن  ك��ل  يف  امل�ستثمرين 
العمال  ورج��ال  القرار  اىل �سناع  اإ�سافة 
على  وال��ع��م��ل  للتباحث  وذل���ك  اململكة،  يف 
تفعيل فر�س التعاون يف خمتلف املجالت 
التو�سع  الواعدة، ف�ساًل عن درا�سة فر�س 
لزيادة  املجال  وفتح  القائمة،  امل�ساريع  يف 
خمتلف  يف  املتبادلة  ال���س��ت��ث��م��ارات  حجم 

القطاعات التنموية.
امل�سرتكة  الثنائية  بالعالقات  العمر  واأ�ساد 
التي حققتها اململكة مع كل من الهند وال�سني 
يف امل���ج���ال الق��ت�����س��ادي وال���س��ت��ث��م��اري 
ودوره�����ا يف ت��ع��زي��ز الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي، 
التعاون  اأوج��ه  �سيناق�س  امللتقى  اأن  مبينًا 
قطاعات  ع���دة  الق��ت�����س��ادي��ة يف  وال��ف��ر���س 
واعدة مبا فيها، التجارة وال�سناعة، املعادن 
وال�سناعات  ال�سحية  والرعاية  والتنقيب، 

الدوائية، والطاقة املتجددة وغرها.
من ناحيته،اأو�سح معايل الرئي�س التنفيذي 
للمركز ال�سعودي لل�سراكات ال�سرتاتيجية 

ال�سقر،  حمد  بن  في�سل  الدكتور  الدولية 
تربط  ال��ت��ي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����س��راك��ة  اأن 
اململكة بكل من جمهورية ال�سني ال�سعبية و 
جمهورية الهند متتد على حماور عدة ذات 

اهتمام م�سرتك للطرفني.
وع���ن امل��ل��ت��ق��ى ال�����س��ع��ودي، اأك����د ال��دك��ت��ور 
ال��ه��ن��د وال�����س��ني  امل��ل��ت��ق��ى يف  اأن  ال�����س��ق��ر 
ال�ستثمار  متكني  من�سات  كاأحد  �سيعمل 
ب��ني امل��م��ل��ك��ة وك���ل م��ن ال��ب��ل��دي��ن ب��الإ���س��اف��ة 
والجتماعي  الثقايف  باجلانب  معرف  اإىل 
ل��ل��م��م��ل��ك��ة م���ن خ����الل ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 
اأع��م��ال  ج����دول  و�سيت�سمن   ، امل�����س��اح��ب��ة 

ي�سل  اأن  يتوقع  ال���ذي  ال�����س��ع��ودي  امللتقى 
ع���دد ح�����س��وره يف ال��ه��ن��د وال�����س��ني لأك��ر 
التنفيذيني  كبار  ميثلون  م�سارك   800 من 
القرار،  و�سناع  وامل�ستثمرين  احلكوميني 
العالقات  ح��ول  رئي�سية  جل�سات  وانعقاد 
ال�سرتاتيجية واأوجهها بني اململكة العربية 
ال�����س��ع��ودي��ة وك����ل م���ن ج��م��ه��وري��ت��ي ال��ه��ن��د 
من  �سل�سلة  عن  ف�سال  ال�سعبية،  وال�سني 
ور�����س ال��ع��م��ل وح��ل��ق��ات ن��ق��ا���س��ي��ة ت��ت��ن��اول 
قطاعات  يف  لال�ستثمار  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س 

تنموية واعدة.
ال�����س��ع��ودي  امل��ل��ت��ق��ى  ينظم  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 

احت��اد  م��ع  بالتعاون  نيودلهي  يف  الهندي 
�سيتم  ح��ي��ث   ،)CII( ال��ه��ن��دي��ة  ال�سناعة 
ال���رتك���ي���ز خ���الل���ه���ا ع���ل���ى ق���ط���اع���ات ال��ن��م��و 
ال���س��رتات��ي��ج��ي يف ك���ال ال��ب��ل��دي��ن مب���ا يف 
والتقنية،  وال�سياحة،  التحتية،  البنية  ذلك 

والتعليم والإعالم.
* احلزام والطريق

ويف بكني، �سيتم ا�ست�سافة امللتقى بالتعاون 
للجنة   )ICC( ال��دويل  التعاون  مع مركز 
 )NDRC( والإ�سالح  للتنمية  الوطنية 
التباحث يف جمالت  بال�سني، حيث �سيتم 
للمملكة  ال���س��رتات��ي��ج��ي  ال��ت��واف��ق  ت��ع��زي��ز 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة م���ع م���ب���ادرة احل���زام 

والطريق ال�سينية.
خالل  الرئي�سيني  املتحدثني  قائمة  وت�سمل 
�سركة  ال�سيني  ال�سعودي  امللتقى  اأع��م��ال 
اأول  بناء  يف  ت�سهم  التي  اآ�سيا"،  "بان 
ل�سركات  بالكامل  مملوكة  تنموية  م�ساريع 
بقيمة  باململكة،  ج���ازان  مدينة  يف  اأجنبية 

اإجمالية تبلغ مليار دولر اأمريكي.
"ا�ستثمر  معر�س  امللتقى  �سي�ساحب  كما 
ال��ت��ج��ارة  وزارة  وي�����س��م  ال�سعودية"  يف 
وال�ستثمار، ووزارة القت�ساد والتخطيط، 
وال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ن�����س��اآت ال�����س��غ��رة 
وامل��ت��و���س��ط��ة، و����س���ن���دوق ال���س��ت��ث��م��ارات 

العامة، و�سركة اأرامكو و�سابك.
يذكر اأن الن�سخة ال�سينية من اأعمال امللتقى 
ال�سينية  العا�سمة  �ستحت�سنها  ال�سعودي 
بكني يوم اجلمعة القادم 17 جمادى الثانية 

1440 املوافق 22 فراير2019.

خرباء ومراقبون لـ)            (:

 زيارة ويل العهد لباك�شتان تعك�ص �شمولية روؤية اململكة

روؤية �سمو ويل العهد اقليمية م�سرتكة 
ع��ادل اخلبر  ك��رمي  الدكتور  يوؤكد    
القت�سادي اأن زيارة  �ساحب ال�سمو 
�سلمان ويل  بن  الأم��ر حممد  امللكي 
هامة  خ��ط��وة   ، باك�ستان  اإىل  العهد 
الثنائية  العالقات  تعزيز  مراحل  من 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، وال���ت���ي ت��ع��د ع��الق��ات 
تاريخية ودولية وثيقة وودية للغاية ، 
الزيارة يف تطوير  حيث ت�ساهم هذه 
والثقافية  التجارية  العالقات  منظومة 
وال�سرتاتيجية  وال�سيا�سية  والدينية 
وقوية  رائ��دة  عالقات  تعتر  والتي   ،

جدًا.
  ك��م��ا ت��ع��ت��ر ه����ذه ال����زي����ارة خ��ط��وة 
ج���دي���دة خل��ل��ق ف���ر����س ا���س��ت��ث��م��اري��ة 
اقت�سادية  ع��وائ��د  وحتقيق  للمملكة 
اإل  للجانبني،  ا�سرتاتيجية  واأه���داف 
اأنها تت�سمن ر�سالة واأهداف �سمنية 
لي�ست  كونها  ال��ع��ه��د،  ويل  روؤي���ة  يف 
حتقيق  اإىل  خاللها  من  ي�سعى  روؤي��ة 
جناحات يف اململكة فقط ولكنه ي�سعى 
اإىل حتقيق عوائد اقت�سادية لل�سركاء 
امل��ن��ط��ق��ة حيث  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني يف 
ت�ساهم التفاقيات املوقعة يف حتقيق 
ال��ن��م��و الق���ت�������س���ادي يف ب��اك�����س��ت��ان 
تنمية  يف  م�ساهمتها  اإىل  اإ�سافة    ،
الباك�ستاين يف جميع  املجتمع  وبناء 
وال�سيا�سّية،  الج��ت��م��اع��ّي��ة  امل��ج��الت 
والتعليمية،  والثقافية،  والقت�سادّية، 
���ت���ل���ف ق��ط��اع��ات  والأك����ادمي����ي����ة، وخمخُ

الّتنمية.
  واأ�����س����اف: ���س��ي��ك��ون ل��الت��ف��اق��ي��ات 
الناجتة عن هذه الزيارة دور واأثر يف  
للمملكة  ال�سرتاتيجية  الروؤية  جناح 

ا�ستثمارية  عوائد  من  لها  ملا    2030
�ست�ساهم  ملا  اإ�سافة  واإ�سرتاتيجية، 
ف��ي��ه م���ن ت���وف���ر ال���ف���ر����س ل��ل�����س��ب��اب 
يف  رئ��ي�����س  دور  ل��ع��ب  م��ن  لتمكينهم 
والقت�سادية،  الجتماعية  التنميتني 
خا�سة بعد ان�سمام  اململكة مل�سروع 
امل���م���ر الق���ت�������س���ادي ب���ني ب��اك�����س��ت��ان 
وال�سني)CPEC(، والذي �سرفع 
اإىل  الكبرين  البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
وينقل  اأو�سع  اأرح��ب وحمطات  اآف��اق 
م�����س��ت��وي��ات  اإىل  ال��ب��ل��دي��ن  اق��ت�����س��اد 
امل�ستويني  على  وموؤثرة  ومتينة  قوية 

القاري والدويل.
�سيماء  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
زيارة   اإن  القت�سادية  اخلبرة  اأحمد 
حممد  الأم��ر  امللكى  ال�سمو  �ساحب 
ب���ن ���س��ل��م��ان جل��م��ه��وري��ة ب��اك�����س��ت��ان 
ت��اري��خ��ي��ة ، ح��ي��ث نتج  ت��ع��د زي������ارة 
اتفاقات   7 عر  وا�سعة  �سراكة  عنها 
البلدين  بني  ثنائية  تفاهم  وم��ذك��رات 
تقدر ب� 20 مليار دولر على خمتلف 

الأ�سعدة واملجالت.
 وعلى امل�ستويني العربي وال�سالمي 
فاإن اململكة ت�سعى يف الفرتة القادمة 
لقيادة عدد من التو�سعات والتطورات 
التنموية على م�ستوى املنطقة وهى من 
اأكر دول ال�سرق الأو�سط من ناحية 
 ، القت�سادية  املقومات  تلك  ام��ت��الك 
وجهة  لت�سبح  توجهها  م��ع  خ��ا���س��ًة 
ل�ستقطاب  �ساعية  ع��امل��ي��ة  �سياحية 
عاما  ال���15  خ��الل  �سائح  مليون   50

القادمة.
واأ�سافت اأن اململكة متتلك فكرا جديدا 
وم�ستنرا يبعث بالأمل امل�سرق الذي 
�سليم  ا���س��رتات��ي��ج��ي  تخطيط  ي��ق��وده 
امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  اىل  يهدف 
امل����ج����الت  ل���ل���ج���ان���ب���ني يف خم���ت���ل���ف 
حتديات  ظل  يف  العامل  بركب  للحاق 
عليه  ت��دل  وال��ذي  حالية  وم�ستجدات 
ت��ل��ك الت���ف���اق���ات يف اأك����ر امل��ج��الت 
بحاجة  التي  القطاعات  واأك��ر  حيوية 

ايل بعث جديد وتطوير.

وت���اأت���ي ه����ذه الت���ف���اق���ات وم���ذك���رات 
ال���ت���ف���اه���م وال���������س����راك����ات يف اط����ار 
وحكومة  ال�سعودي  التنمية  �سندوق 
متويل  ات��ف��اق��ي��ة  تت�سمن  ب��اك�����س��ت��ان 
وتوفر الزيت اخلام وبع�س املنتجات 
ال���ب���رتول���ي���ة ل��ب��اك�����س��ت��ان، وات��ف��اق��ي��ة 
ال�سعودية  الهيئة  بني  الفني  التعاون 
ل��ل��م��وا���س��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����س واجل����ودة 
للموا�سفات  الباك�ستانية  وال��ه��ي��ئ��ة 
و�سبط اجلودة، مذكرة تفاهم متويل 
الكهربائية  للطاقة  ت��ول��ي��د  م�����س��اري��ع 
يف ب��اك�����س��ت��ان، م���ذك���رة ت��ف��اه��م بني 
احل��ك��وم��ت��ني ت���ق���در ب���� 10 م��ل��ي��ارات 
يف  ال�ستثمار  فر�س  لدرا�سة  دولر 
قطاعي التكرير والبرتوكيماويات يف 
اأرام��ك��و  م�سفاة  مت�سمنة  باك�ستان 
الأك��ر  ج���وادر  الباك�ستاين  بامليناء 
،  مذكرة تفاهم يف قطاع  العامل  يف 
بباك�ستان.مذكرة  امل��ع��دن��ي��ة  ال����روة 
تطوير  بغر�س  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  تفاهم 
م�سروعات الطاقة املتجددة بباك�ستان 

ال��ت��ع��اون مبجال  ، واأخ�����ًرا ات��ف��اق��ي��ة 
الريا�سة.

   من جانبه قال حممود يا�سني خبر 
القت�ساد وا�سواق املال اأن املت�سفح 
للعالقات ال�سعودية الباك�ستانية يرى 
تاريخية وممتدة  بينهما  العالقات  ان 
امل�����س��رتك��ة عمقًا  ال��ع��الق��ات  وت��ع��ت��ر 
�سهد  ح��ي��ث   ، للبلدين  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ًا 
مواقف  البلدين  بني  احلافل  التاريخ 
ذل��ك  اإىل  اأ���س��اف��ة   ، متينة  ورواب�����ط 
جتريها  ال��ت��ي  الع�سكرية  ال��ت��دري��ب��ات 
 ، والباك�ستانية  ال�سعودية  ال��ق��وات 
وكذلك ال�سناعات الدفاعية امل�سرتكة 
من خالل توظيف القدرات امل�سرتكة 
وق��د   ، ال��دول��ت��ني  ي��خ��دم م�سلحة  مب��ا 
املتميزة  العالقة  ه��ذه  البلدان  ترجم 
بتبادل كبر يف الزيارات بني قيادات 

البلدين. 
    واأ�ساف اأن زيارة �سمو ويل العهد 
العالقات  هذه  ومتانة  قوة  على  توؤكد 
بل ودخول البلدين اىل مرحلة جديدة 
بال�سمول  تت�سم  ن��راه��ا  ال��ت��ع��اون  م��ن 
توقيع  القت�سادي حيث مت  والتنوع 
قيمتها  تبلغ  الت��ف��اق��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
منها   ، دولر  م��ل��ي��ار   20 الإج��م��ال��ي��ة 
لال�ستثمار  ت��ف��اه��م  م���ذك���رات  ث���الث 
املتجّددة  والطاقة  النفط  قطاعات  يف 
بها  قام  التي  الزيارة  خالل  واملعادن 

، و�سملت التفاقيات م�سفاة اأرامكو 
بقيمة  الباك�ستاين  ج��وادر  ميناء  يف 
10 مليارات دولر وهي  واحدة من 

ال�ساريع الكرى يف العامل .
 اجلانب الآخر الذي يعك�س ما حتظى 
ب��ه امل��م��ل��ك��ة م��ن م��ك��ان��ة وت��ق��دي��ر ، هو 
يكتِف  ال���س��ت��ق��ب��ال ح��ي��ث مل  ح��ف��اوة 
خالل  م��ن  بالرتحيب  الباك�ستانيون 
ا�ستخدام لغتهم املحلية )الأوردو( ول 
اللغة  ا�ستخدموا  بل  الإجنليزية  فقط 
ال��ع��رب��ي��ة م��ت��داول��ني ب��ذل��ك ال��ك��ث��ر من 
الردود مع ال�سعوديني الذين بادلوهم 
بالعالقات  والع��ت��زاز  الفخر  م�ساعر 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة والأخ����وي����ة ال��ت��اري��خ��ي��ة بني 
ال��ع��الق��ات بني  اإن  ق��ائ��ل��ني   ، ال��ب��ل��دي��ن 
البلدين متثل اجل�سد الواحد م�سرين 
قد  الباك�ستانيني  من  العديد  اأن  اإىل 
ع��ا���س��وا يف امل��م��ل��ك��ة  ومل ي��ج��دوا اإل 

احلب والحرتام.
ع��ر  امل����غ����ردي����ن  اإىل  وب����الإ�����س����اف����ة 
اأي�سًا  رحبت  ال�سخ�سية  ح�ساباتهم 
علمية  ودور  ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة  ج��ام��ع��ات 
ودي��ن��ي��ة ب����زي����ارة  الأم�����ر حم��م��د بن 
تاأتي  ال��زي��ارة  اأن  موؤكدين   ، �سلمان 
تاريخًا  ال�سقيقني  للبلدين  اأن  لتوؤكد 
م��ن ال��ع��الق��ات الأخ���وي���ة وال��ت��ب��ادلت 
التي  املهمة  وال�ستثمارية  التجارية 

ت�سب يف م�سلحة البلدين.

حممد عمر - القاهرة 
قويا  انعكا�سا  يعد  الأروع  هو  وترحيب   ، الأبرز  هي  زيارة 
�سلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  زيارة  لأهمية 
لتوقيع  ترجمتها  مت   ، لباك�ستان   - اهلل  حفظه   - العهد  ويل 
العديد من التفاقيات التى توؤكد متانة العالقة بني البلدين 
فى  هاما  موؤ�سرا  البلدين  بني  امل�سرتكة  امل�سروعات  وتاأتي   ،
الهتمام  اإطار  فى   ، البلدين  بني  امل�سرتكة  التنمية  م�سرية 

بزيادة �سبل التعاون بني البلدين فى املجالت املختلفة.
ال�ساأن  فى  اخلرباء  من  العديد  اآراء  ا�ستطلعت   " "البالد   
القت�سادى ر�سدوا من خالل اإطالعهم على الزيارة التاريخية 
امل�سرتك  التعاون  جمالت  �ست�سهدها  التى  الهائلة  والقفزة   ،

اأثناء الزيارة .

د.�سيماء اأحمد د. كرمي حممود يا�سني
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www.albiladdaily.com ابوظبي - وكاالت
وم���ؤمت��ر  معر�ض  يف  امل�����ش��ارك  اململكة  ج��ن��اح  ي�شهد 
البحري  الدفاع  “ايدك�ض” ومعر�ض  ال��دويل  الدفاع 
من  وا�شًعا  اإقبااًل  اأب�ظبي،  يف   ”2019 “نافدك�ض 
املجال  يف  واملهتمني  واملخت�شني  الهامة  ال�شخ�شيات 
م�شتجدات  اآخ��ر  على  واالإط���اع  للتعرف  الع�شكري؛ 
ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات ال�شع�دية ال� 13 امل�شاركة يف 

املعر�ض يف جمال الت�شنيع الع�شكري.
اتفاقية  املتقدمة”  “االلكرتونيات  ���ش��رك��ة  ووق��ع��ت 
مذكرة تعاون مع �شركة Photonis، يف جماالت 
دعم اأنظمة الروؤية الليلية؛ للم�شاهمة يف رفع اجلاهزية 

الع�شكرية لدى الق�ات امل�شلحة.
ال�شناعية  “اإيراف”  ���ش��رك��ة  ت��شلت  جهتها،  م��ن 
“رويتك”  �شركة  مع  متبادل  اتفاق  اإىل  ال�شع�دية، 
بت�شنيع  ال��ط��رف��ان  ي��ق���م مب�جبه  اإف��ري��ق��ي��ة،  اجل��ن���ب 
عيار  حتى  اخلفيفة  االت�ماتيكية  االأ�شلحة  من�شات 
ال�ش�ق  احتياجات  لتغطية  وذل��ك  اململكة،  يف  مم   20

ال�شع�دي والدول املجاورة.
“الباغة  ���ش��رك��ة  وق���ع���ت  م��ت�����ش��ل،  ���ش��ع��ي��د  وع���ل���ى 
ال�شناعية” اإتفاقية ت�شنيع و�شيانة �شفن املني�م مع 
الفريق  بح�ش�ر  االمريكية،   “ ب�ت�ض  �شيف  �شركة 
البحرية  ال��ق���ات  قائد  الغفيلي؛  فهد  البحري  ال��رك��ن 
امل��ل��ك��ي��ة ال�����ش��ع���دي��ة، وذل����ك يف اجل���ن���اح ال�����ش��ع���دي 
“ايدك�ض”، وتعترب  الدويل  الدفاع  مبعر�ض وم�ؤمتر 
احلربية  ال�شناعات  لت�طني  مهمة  خ��ط���ة  االت��ف��اق��ي��ة 
وحتقيق ن�شبة 50% من االإنفاق الع�شكري يف اململكة 

اأحد اأهم ركائز روؤية 2030.
خا�شة  مهمة  تكن�ل�جيا  نقل  يف  االتفاقية،  وت�شاهم 
ببناء هذا الن�ع من ال�شفن وتط�ير اإمكانيات ال�شيانة 
ت�طني  اإىل  اإ���ش��اف��ة  املحلية؛  البيع  بعد  م��ا  وخ��دم��ات 
وتدريب  املتخ�ش�شة  البحرية  ال���ظ��ائ��ف  م��ن  العديد 
ال���ك����ادر ال���ط��ن��ي��ة و���ش��ق��ل خ��ربات��ه��ا ك��ج��زء م��ن ه��ذه 

االتفاقية.
والتط�ير  علم” لا�شتثمار  “تقنية  �شركة  وقعت  كما 
ال�شناعي، اتفاقية مع �شركة �شركة “�شنام” ل�شناعة 
هياكل وحم��رك��ات  تط�ير  ب��ه��دف  وذل���ك  ال�����ش��ي��ارات، 
ال�شركة  لدى  املنتجات  وت��شيع  الع�شكرية،  املركبات 
اإىل جانب تط�ير املدرعات الع�شكرية لل�شركة. ووقعت 
“تقنية علم” اتفاقية مع ال�شركة العاملية  ا �شركة  اأي�شً

ب�شناعة  يخت�ض  م�شنع  الإن�شاء  ترك�ض”؛  “اأيزو 
املدرعات يف اململكة العربية ال�شع�دية، تناف�ض اأف�شل 

ال�شناعات العاملية.
ال�شع�دية  العربية  للمملكة  الافت  احل�ش�ر  ويعك�ض 
"اأيدك�ض  ال���دويل  ال��دف��اع  معر�ض  يف  ج��ن��اح  ب��اأك��رب 
قطاع  يف  اململكة  حتققه  ال��ذي  التط�ر  2019" م��دى 
دعم  م��ن  تقدمه  وم��ا  ال���ط��ن��ي��ة،  ال��دف��اع��ي��ة  ال�شناعات 
ال�شع�دية  ال�شركات  يف  لل�ج�د  ال�شع�دي  لل�شباب 

ال�طنية العاملة بهذا القطاع مبا ي�اكب روؤية 2030. 
ع�شرة  الرابعة  ال��دورة  يف  جناحها  اململكة  و�شاعفت 
 3 من  باأكرث   2019 اأيدك�ض  ال��دويل  ال��دف��اع  ملعر�ض 

اأ�شعاف عن الدورة املا�شية.
  وت�شارك �شركات �شع�دية عماقة يف املعر�ض على 
التي  الع�شكرية  لل�شناعات  ال�شع�دية  ال�شركة  راأ�شها 
ت�شتهدف اأن تك�ن �شمن اأف�شل 25 �شركة متخ�ش�شة 
 ،2030 بحل�ل  العامل  يف  الع�شكرية  ال�شناعات  يف 
ال�طنية  وال��ك��ف��اءات  التقنيات  اأف�����ش��ل  اإىل  م�شتندة 
لتط�ير منتجات وخدمات ع�شكرية مب�ا�شفات عاملية 
وحتقيق االكتفاء الذاتي للمملكة العربية ال�شع�دية يف 

جمال ال�شناعات الع�شكرية. 

املتحدث  ال�شهري،  عبداللطيف  الركن  العميد  وق��ال 
با�شم امل�ؤ�ش�شة العامة لل�شناعات الع�شكرية يف اململكة 
يف  امل�شاركة  اإن  املعر�ض،  خ��ال  ال�شع�دية  العربية 
ال���دورات  على  كبري  ب�شكل  تختلف  احلالية  ال���دورة 
ال�شركات  من  جمم�عة  اجلناح  ي�شم  حيث  ال�شابقة؛ 
الدفاعي  الت�شنيع  جم��ال  يف  تعمل  التي  ال�شع�دية 
حتت اإ�شراف الهيئة ال�شع�دية لل�شناعات الع�شكرية، 
ال�طنية  ال��ق��درات  ي��ربز  احل���دث  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شريًا 

ال�شع�دية البارزة العاملة يف هذا القطاع. 
واأك�����د اأن ال���ك����ادر ال���ط��ن��ي��ة رك���ي���زة اأ���ش��ا���ش��ي��ة يف 
مبا  ال�شع�دية  العربية  باململكة  الدفاعية  ال�شناعات 
ال�شناعات  ت���ط��ني  جم���ال  يف  اململكة  روؤي����ة  ي���اك��ب 

الدفاعية الع�شكرية. 
من  ال��ع��دي��د  يت�شمن  ال�����ش��ع���دي  اجل��ن��اح  اإىل  ول��ف��ت 
بال�شناعات  خمتلفة  جم���االت  يف  العاملة  ال�شركات 
ال��دف��اع��ي��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة م��ث��ل ال��ط��ائ��رات غ��ري امل��اأه���ل��ة 
ومنتجات م�شنع االأ�شلحة والذخرية ومنتجات م�شنع 
املاب�ض  م�شنع  ومنتجات  الثقيلة  واملعدات  املدرعات 
الأج��ه��زة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة ومن����اذج خمتلفة  وال��ت��ج��ه��ي��زات 

االت�شاالت الع�شكرية. 

امل�شاريع  مدير  ال�شيخ،  اآل  الرحمن  عبد  عمر  وق��ال 
اإن  ال�شناعية،  ت��دري��ع  �شركة  يف  االأع��م��ال  وت��ط���ي��ر 
باملعر�ض،  ال�شع�دي  اجلناح  �شمن  ت�شارك  ال�شركة 
مثل  املتط�رة  ال�طنية  املنتجات  م��ن  ع���ددًا  وتعر�ض 
ال��ع��رب��ات امل�����ش��ف��ح��ة ون���اق���ات اجل��ن���د ، م����ؤك���دا اأن 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ال��دف��اع��ي��ة يف  ال�����ش��ن��اع��ات  ق��ط��اع��ات 

ال�شع�دية ي�شهد تط�رًا ملح�ظًا. 
 من جانبه قال املهند�ض عبدالله القحطاين من �شركة 
تعر�ض  ال�شركة  اإن  الع�شكرية  للتجهيزات  االإ���ش��ن��اد 
 "2019 "اأيدك�ض  م��ع��ر���ض  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  خ���ال 
يف  حمليًا  ت�شنيعها  مت  التي  املنتجات  م��ن  جمم�عة 
الدخانية  ال��ق��اذف��ات  مثل  ال�شع�دية  العربية  اململكة 
واأنظمة اإطفاء احلرائق واأنظمة ملكافحة الغازات ال�شامة 
نائب  اآل حمم�د،  قال عبدالرحمن  والكيماوية.   كما 
املتقدمة،  االإل��ك��رتون��ي��ات  �شركة  يف  الت�ش�يق  رئي�ض 
 " "وام" اأن   االم�����ارات  اأن���ب���اء  ل���ك��ال��ة  ت�����ش��ري��ح  يف 
اجلناح ال�شع�دي يعك�ض االإمكانياتها التقنية الدفاعية 
وقدرات اململكة يف جمال االأنظمة الع�شكرية املختلفة، 
ويربز ما و�شلت اإليه الك�ادر ال�شع�دية من م�شت�ى 

متقدم وتاأهيل تقني رفيع.

بجناح اململكة يف )اأيدك�س( 

الكفاءات ال�صعودية حتقق ر�ؤية 2030 بال�صناعات الدفاعية 

اإقفال �صكوك حملية بقيمة 9.376 مليار ريال

انعقاد منتدى جتارة الطاقة الكهربائية ال�صند�ق ال�صناعي ي�صتعر�ض 
برامج التمكني املايل 

الريا�س - البالد
طلبات  ا�شتقبال  م��ن  انتهت  اأن��ه��ا  ال�شع�دية  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
حتت  اجل���اري  ف��رباي��ر  ل�شهر  املحلي  اإ���ش��داره��ا  على  امل�شتثمرين 
برنامج �شك�ك حك�مة اململكة العربية ال�شع�دية بالريال ال�شع�دي. 
واأ�شافت اأنه مت حتديد حجم االإ�شدار مببلغ اإجمايل قدره 9.376 

مليار ريال �شع�دي )نح� 2.5 مليار دوالر(.
كالتايل:  �شرائح  ثاث  اإىل  ُق�شم  االإ���ش��دار  اأن  ال���زارة  واأو�شحت 
ملي�ن   481.28 )نح�  ري��ال  مليار   1.805 تبلغ  االأوىل  ال�شريحة 
)نح�  ري���ال  مليار   2 لل�شريحة  النهائي  احل��ج��م  لي�شبح  دوالر(، 

533.28 ملي�ن دوالر( ل�شك�ك ُت�شتحق يف عام 2024.
فيما تبلغ ال�شريحة الثانية 0.274 مليار ريال )نح� 73.06 ملي�ن 
دوالر(، لي�شبح احلجم النهائي لل�شريحة 5.449 مليار ريال )نح� 

1.45 مليار دوالر( ل�شك�ك ُت�شتحق يف عام 2029، اأما ال�شريحة 
الثالثة فتبلغ 7.297 مليار ريال )نح� 1.95 مليار دوالر( ل�شك�ك 

ُت�شتحق يف عام 2031، وفقا للبيان.
  و�شبق اأن اأ�شدرت وزارة املالية يف يناير املا�شي �شك�كا حملية 
برنامج  اإط��ار  يف  دوالر(  مليار   1.43( ري��ال  مليار   5.37 قيمتها 

املالية  وزارة  اأ�شدرت  املا�شي  دي�شمرب   30 ويف  �شهري.  اإ�شدار 
�شك�كا حملية بقيمة 1.285 مليار ريال )343 ملي�ن دوالر(.

ال�شع�دية  املالية  وزارة  اأعلنت  اجل���اري،  يناير  م��ن  العا�شر  ويف 
اإمتامها بنجاح ت�شعري الطرح الرابع لل�شندات الدولية، وذلك �شمن 
اأدوات  الإ���ش��دار  ال��دويل  ال�شع�دية  العربية  اململكة  حك�مة  برنامج 
يعادل  )ما  اأمريكي  دوالر  مليار   7.5 الطرح  اإجمايل  وبلغ   ، الدين 
دوالر  مليارات   4 �شريحتني:  على  مق�شمة   ) ري��ال  مليار   28.12
اأمريكي )ما يعادل 15 مليار ريال( ل�شندات 10 �شن�ات ا�شتحقاق 
مليار   13.12 يعادل  )ما  اأمريكي  دوالر  مليار  و3.5   ،2029 عام 
و�شهد   ،2050 ع��ام  ا�شتحقاق  �شنة   31 ل�شندات  �شع�دي(  ري��ال 
العالية  الثقة  اإقباال كبريا من امل�شتثمرين الدوليني مما ي�ؤكد  الطرح 

يف االقت�شاد ال�شع�دي. 

الكويت- البالد
نظمت هيئة الربط اخلليجي على مدى ي�مني 
ال�شابع،  الكهربائية  ال��ط��اق��ة  جت���ارة  منتدى 
الذي انطلقت فعاليته يف الك�يت حتت �شعار 
االنتعا�ض  ل��دع��م  ال��ط��اق��ة  اأ���ش���اق  تط�ير   "
"، بح�ش�ر  االقت�شادي يف جمل�ض التعاون 
الكهربائي  الربط  هيئة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
اخلليجي ن�اف بن اإبراهيم اآل خليفة واأع�شاء 
لهيئة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض  االإدارة  جمل�ض 
اأحمد  املهند�ض  اخلليجي  الكهربائي  الربط 
بن علي االإبراهيم وجمم�عة من املتخ�ش�شني 

يف الطاقة التكن�ل�جيا ح�ل العامل .
ون���اق�������ض امل���ن���ت���دى خ����ال ج��ل�����ش��ات��ه ال��ع��دي��د 
االق��ت�����ش��ادي  ب��ال��ن��م���  املتعلقة  ال��ق�����ش��اي��ا  م��ن 
والرفاهية  ال��ع��م��راين  والت��شع  وال�شكاين 
اإىل احلل�ل  امل��ن��ت��دى  وت��ط��رق  االق��ت�����ش��ادي��ة. 

الطاقة  اإم������دادات  م�شكلة  مل��ع��اجل��ة  امل��ب��ت��ك��رة 
مبختلف م�شادرها ب�شكل اقت�شادي يتناغم 
واملرونة  املجال  ه��ذا  يف  العاملي  التط�ر  مع 

املطل�بة يف هذا القطاع.
الطاقة  ث���رة  اإىل  اأي�شا  املنتدى  تطرق  كما 
امل��ت��ج��ددة، وكيف  ب��امل���ارد  املتعلقة  ال��راب��ع��ة، 
بجانب  اجلديدة  الث�رة  هذه  ا�شتغال  ميكن 
املنطقة  يف  امل��ت��اح��ة  وق������درات  االإم��ك��ان��ي��ات 
مزايا  من  ال��ث���رة  ه��ذه  �شتقدم  وم��ا  العربية، 

لقطاع الطاقة الكهربائية لعاملنا العربي.
جتارة  خط�ات  ت�شريع  اإىل  املنتدى  ويهدف 
االآل��ي��ات  وتفعيل  اخلليج  منطقة  يف  ال��ط��اق��ة 
الكهرباء يف  كفاءة خدمات  لرفع  ال�شرورية 
املنطقة وتقليل انقطاعها اإىل احلد االأدنى من 
االأط���راف  ك��اف��ة  ب��ني  ال�ثيق  التن�شيق  خ��ال 

املعنية يف دول اخلليج.

الريا�س - البالد
ال�شع�دي  ال�شناعية  التنمية  ���ش��ن��دوق  ���ش��ارك 
نظمته   الذي  ال�شاد�ض  االأعمال  ريادة  منتدى  يف 
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن برعاية �شاحب 
عبد  ب��ن  ن��اي��ف  ب��ن  �شع�د  االأم���ري  امللكي  ال�شم� 
العزيز اأمري املنطقة ال�شرقية، حتت عن�ان "اأهمية 
ريادة االأعمال يف دعم املحت�ى املحلي يف �ش�ء 
وادي  م��ق��ر  يف  وذل����ك   ،"2030 امل��م��ل��ك��ة  روؤي�����ة 

الظهران للتقنية.
وا�شتعر�ض ال�شندوق ال�شناعي برامج التمكني 
ب��شفه  م���ؤخ��رًا  ال�شندوق  اأطلقها  ال��ت��ي  امل���ايل 
ال�شناعة  تط�ير  لربنامج  الرئي�ض  امل��ايل  املمكن 

ال�طنية واخلدمات الل�ج�شتية.
واالأعمال  لائتمان  العام  املدير  م�شاعد  و�شارك 

جل�شة  يف  ال�شحيمي  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ب��ن  ع����ادل 
للمحت�ى  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ال�����ش��رك��ات  دع���م  "فر�ض 
املحلي"، باالإ�شافة ل�ر�شة عمل قّدمها ال�شندوق 

ال�شناعي لرّواد االأعمال.
اأطلق ال�شندوق ع��ددًا من الربامج  اأن   و�شبق 
"اآفاق" لدعم  واملبادرات املختلفة منها برنامج 
ورواد  واملت��شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  وحتفيز 
املحت�ى  "ت�طني" ل��دع��م  وب��رن��ام��ج  االأع���م���ال، 
ك��ف��اءة  ل��رف��ع  "تناف�شية"  وب���رن���ام���ج  امل��ح��ل��ي 
املن�شاآت ال�شناعية، باالإ�شافة لعدد من املنتجات 
ال��ت��م���ي��ل��ي��ة اجل���دي���دة م���ع ت������ش��ع ن��ط��اق عمل 
قطاعات  جميع  لي�شمل  ال�شناعي  ال�شندوق 
ال��ط��اق��ة وال��ت��ع��دي��ن واخل���دم���ات ال��ل���ج�����ش��ت��ي��ة، 

والت��شع يف دعم القطاع ال�شناعي.
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النقد  توفري  حتديات  طهران  وتواجه 
اأب��رز م��وارده بيع  الأجنبي، الذي يعد 
اأن  اإل  العاملية،  للأ�سواق  اخلام  النفط 
تراجع  الإي����راين  اخل���ام  النفط  اإن��ت��اج 
ب�سبب   2015 منذ  م�ستوياته  لأدن���ى 

العقوبات الأمريكية.
وك�����ان ال����ري����ال الإي��������راين ق���د �سجل 
اأمام الدولر الأمريكي  اأ�سعار �سرف 
ان�سحاب  قبل  ري��ال  األ��ف  بلغت 42.9 
النووي  التفاق  من  املتحدة  الوليات 

الإيراين، يف مايو املا�سي.
م�ستوى  اأدن����ى  اإىل  ال���ري���ال  وو���س��ل 
تاريخي له اأمام الدولر الأمريكي يف 
�سهر  من  اأك��ر  بعد  املا�سي،  �سبتمرب 
ع��ل��ى ف��ر���ض اأول ح��زم��ة ع��ق��وب��ات يف 
اأغ�سط�ض 2018، اإذ بلغ �سعر الدولر 

الواحد 193 األف ريال.
هذا فيما مل مينع الرتكيز القوي على 
اإىل  �سعيها  زي���ادة  م��ن  اإي���ران  �سوريا 
الإفريقي،  القارة  يف  تاأثريها  تو�سيع 
�سكل  امل��ل��ي��ارات يف  ط��ه��ران  تنفق  اذ 
�سبكة  عرب  جمانية  اجتماعية  خدمات 
رعاية  ودور  امل�ست�سفيات  من  وا�سعة 
الأيتام، زيادة على اإدارة اأكر من 100 
مدر�سة دينية وندوات وموؤمترات، اإىل 
جانب الر�سى والعطايا التي تقدم حتت 
م�سمى "م�ساعدات مالية" للحكومات.

وت��ت�����س��م��ن لئ��ح��ة اأه�����داف اإي�����ران يف 
لإفريقيا  املوجهة  اخلارجية  �سيا�ستها 
للمجتمع  اإي��دي��ول��وج��ي��ت��ه��ا  ت�����س��دي��ر 
املجال  ف�سح  القارة،  املمتد يف  امل�سلم 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات اإره���اب���ي���ة، اإر����س���ال 
اإىل  النفاذ  الأو�سط،  لل�سرق  الأ�سلحة 
العقوبات  جت��اوز  اخل���ام،  اليورانيوم 
وم�ستلزمات  الأ�سلحة  و�سراء  الدولية 

الربنامج النووي.
فى  املتخ�س�ض  ال��ب��اح��ث  ن��ب��ه  ب����دوره 
ال�سيمى  جم����دى  الأف���ري���ق���ى  ال�������س���اأن 
كبرية  م�����س��اع  ل��دي��ه��ا  اإي�����ران  اأن  اإىل 
علقات  واي��ج��اد  ات�سال  قنوات  لفتح 
الدول  وبخا�سة  اإفريقيا،  �سرق  بدول 
امل���وج���ودة يف ال��ق��رن الإف��ري��ق��ي على 

طول �ساحل البحر الأحمر .
واأ������س�����اف ال�����س��ي��م��ى ف����ى ت�����س��ري��ح 
تنظر  اي�����ران  " اأن  " ل��ل��ب��لد  خ��ا���ض 
خ�سبة  تربة  بو�سفها  اإفريقيا  ل�سرق 
والع�سكرية  ال�سيا�سية  لن�ساطاتها 
اإفريقيا  �س�رق  معتربا  والقت�سادية، 
التخريبية  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ن  ج���زء 
ال�ساملة لإيران الذي يخ�سع ل�سيطرة 
ق���وى رئ��ي�����س��ة ون��ف��وذه��ا يف ال�����س��رق 
ال�سيمى ل�ستخدام  واأ�سار   ، الأو�سط 
قطر للمجال اجلوي يف ال�سومال يف 

ظل املقاطعة اخلليجية لها.

الأدوات  يعترب  اأن���ه  ال�سيمى  واأ����س���ار 
املهمة لإيران لتحقيق التاأثري ال�سيا�سي 
ه���و ت��و���س��ي��ع ال���ع���لق���ات الق��ت�����س��ادي��ة 
ودبلوما�سية النفط، حيث حتاول اإيران 
�سنع علقات اقت�سادية ب�سرق اإفريقيا 
م�ساريع  وتعر�ض  عمومًا(،  )واإفريقيا 
والطاقة؛  ال��زراع��ة  جم��ايل  يف  متنوعة 

وبناء ال�سدود والطرق والإ�سكان .
واع���ت���رب اأن ال��ب��ح��ر ع��ن�����س��ر م��ه��م يف 
املدخل  ناح�ية  فمن  اإي����ران؛  �سيا�س�ة 
امل��ه��م من  الأح��م��ر -  للبح�ر  اجل��ن��وب��ي 
الناحية ال�سرتاتيجية لإيران - ت�سعى 
ففي  باليمن،  البحرية  علقاتها  لتقوية 
ت�سمح  اتفاقية  عقدت  2009م  يونيو 
ل��لأ���س��اط��ي��ل الإي��ران��ي��ة اأن ت��ر���س��و يف 
اإي��ران يف  ميناء عدن كجزء من مهمة 
ومن  ال�سوماليني،  القرا�سنة  حماربة 
احلربية  ل��ل��ب��وارج  تن�سم  اأن  امل��ت��وق��ع 
املياه  يف  امل�ستقرة  الإي��ران��ي��ة  ال�س�ت 
التجارية  ال�سفن  حلماية  ال�سومالية 

الإيرانية.
واأ�سار " ال�سيمى " اأن اي��ران جتتهد 
الإفريقية  ب��ال��دول  علقاتها  تقوية  يف 
ال��ت��ي ت��ط��ل ع��ل��ى ال��ب��ح��ر الأح���م���ر، من 
وجيبوتي  واإري��رتي��ا  ال�����س��ودان  بينها 
بحري  وج���ود  تاأ�سي�ض  على  لتعينها 
اأن  �سرًا يف  يعد  اأنه مل  ال، م�سيفا  فعَّ

ثمة دوًل ت�سعى للعب دور اإقليمي يف 
املنطقة، وكل منها ت�ستند على عوامل 
اإيران  عدة وياأتي يف مقدمتها تركيا، 

واإ�سرائيل. 
بهذا  القيام  من  الهدف  اأن  اأن  معتربا 
الدور وفق روؤية تلك الدول هو حتقيق 
القليمي ومزيد  النفوذ  اكرب من  حيز 
م���ن ال��ت��اأث��ري وامل��ك��ان��ة ال��دول��ي��ة ل��دع��م 

م�ساحلها.
ونوه اأن الو�سع الإقليمي يت�سم بدرجة 
كبرية من ال�سيولة ال�سيا�سية والفكرية 
التحالفات  تعد  مل  ول��ذل��ك  والثقافية، 
ل�سيما  جدوى  ذات  التقليدية  العربية 
يف ���س��ع��ود اإي�����راين م��ق��ل��ق، م��ا يعني 
�سرورة اتفاق العرب يف ما بينهم على 

حزمة امل�سالح ونوعية التهديدات .
ودع������ا ال�����س��ي��م��ى مل���راق���ب���ة احل�����س��ور 
البعد  ل��ت��ف��ه��م  اأف��ري��ق��ي��ا  الإي������راين يف 

الإي��ران��ي��ة  لل�سيا�سة  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
تاأييد  ك�سب  اىل  بالطبع  تهدف  التي 
ال�سيا�سية،  ملواقفها  الأفريقية  ال��دول 
خا�سة وقد �سهدت العلقات الإيرانية 
- الأف���ري���ق���ي���ة من�����وًا م��ل��ح��وظ��ًا خ��لل 
امتلكها  يعني  ما  الأخ���رية  ال�سنوات 
فى  امل�����س��اوم��ة  م���ن  مت��ك��ن��ه��ا  لأدوات 
ال��دول��ي��ة، مقابل  ال�����س��غ��وط  م��واج��ه��ة 
ت���راج���ع وا����س���ح ل���ل���دور ال�����س��ي��ا���س��ي 
ال��ع��رب��ي يف اأف��ري��ق��ي��ا، وه��و م��ا ك�سف 
ملمو�سًا  ب���دا  ا���س��رتات��ي��ج��ي  خ��ل��ل  ع��ن 
على الأ�سعدة ال�سيا�سية والقت�سادية 
ال�سني  احل�سور  �سعف  اي  والدينية 
باتت  ط��ه��ران  اإن  ب��ل  ال�سيعي،  مقابل 
و�سلوكيات  مم��ار���س��ات  م��ن  ت�ستفيد 
ومايل  م�سر  يف  املت�سددة  اجلماعات 
اجل  من  �سعبيًا  واملرفو�سة  ونيجرييا 

ت�سويق الفكر ال�سيعي.

الإيرانيني  اهتمام  على  ال�سيمى  ودلل 
التقارب  ملنتدى  ا�ست�سافتهم  اي�سًا 
ال���ف���ك���رى ب���ني اإي�������ران واأف���ري���ق���ي���ا يف 
من  لأك���ر  ممثلني  مب�ساركة  ط��ه��ران، 
30 دولة اأفريقية من بينهم روؤ�ساء دول 
النخب  من  وغريهم  خارجية  ووزراء 
والعلمية  والق��ت�����س��ادي��ة  الأك���ادمي���ي���ة 

لتدعيم التعاون ما بني الطرفني.
وعلي الرغم من الوجود الي��راين يف 
بع�ض  م��ازال��ت  ان��ه  ال  افريقيا  ���س��رق 
بو�سفها  اليها  تنظر  الفريقية  ال��دول 
اجلامبية  احل��ال��ة  ك��م��ا يف  ل��ه��ا  ع����دوًا 
عندما قطع الرئي�ض اجلامبي العلقات 
الدبلوما�سية مع ايران ب�سبب ت�سرفات 
ادارة املرا�سم يف اثناء زيارة الرئي�ض 
القطيعة  وه����ذه  ل���ط���ه���ران،  اجل��ام��ب��ي 
ال�سريعة جعلت بع�ض الدول الفريقية 

تعيد النظر يف علقاتها مع ايران .

تفجري انتحاري و�شط القاهرة .. ومقتل 16 اإرهابيا ب�شمال �شيناء

القاهرة ـ رويرتز
امل�سرية، مقتل 3  الداخلية  اأعلنت وزارة 
من رجال ال�سرطة بتفجري انتحاري نف�سه 
اأثناء مطاردته قرب اجلامع الأزهر و�سط 

القاهرة.
م�سادر  "رويرتز" ع��ن  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت   
ام��ن��ي��ة اأن ���س��اب��ط��ا، ب��رت��ب��ة م��ق��دم، ت��ويف 

متاأثرا باإ�سابته
ال�سرطة  ق��وات  ان  امل�سادر  ذات  وقالت 
حددت هوية "الإرهابي" موؤكدة اأنه يدعى 
العمر  م��ن  يبلغ  وك���ان  ال��ل��ه  عبد  احل�سن 
يف  العثور  مت  اأن��ه  واأو�سحوا  عاما.   37
م�سكنه مبنطقة الدرب الأحمر على عبوة 
توقيت  بجهاز  مو�سولة  اأخ���رى  نا�سفة 

وقامت بتفكيكها.
وقت  يف  اأعلنت  الداخلية  وزارة  وكانت 
���س��اب��ق م��ق��ت��ل ���س��رط��ي��ني واإ���س��اب��ة ثلثة 

�سباط �سرطة.
وقالت ال��وزارة يف بيان اإّن النفجار 
ال����ذي وق���ع ع��ل��ى م��ق��رب��ة م���ن م�سجد 
"عن م�سرع الإرهابي  اأ�سفر  الأزهر 

الأم��ن  م��ن  �سرطة  اأم���ني  وا�ست�سهاد 
ال��وط��ن��ي واأم����ني ���س��رط��ة م��ن مباحث 
اأحدهما  �سابطني  واإ���س��اب��ة  ال��ق��اه��رة 
من الأمن الوطني والآخر من مباحث 

القاهرة واأحد �سباط الأمن العام".
الأم��ن حددت  ق��وات  اأن  البيان  واأو���س��ح 

مكان تواجد املطلوب يف حارة الدرديري 
يف حي الدرب الأحمر حيث يقع الأزهر 
�سبطه  وح����ال  مب��ح��ا���س��رت��ه،  "فقامت 
العبوات  اإحدى  انفجرت  عليه  وال�سيطرة 

النا�سفة التي كانت بحوزته".
كان  "الإرهابي"  ف���اإن  ال��ب��ي��ان  وبح�سب 

اإل��ق��اء  واق��ع��ة  "ارتكابه  ب�سبهة  م��لح��ق��ًا 
عبوة بدائية ل�ستهداف وحدة اأمنية اأمام 
�سلة  عقب  باجليزة  ال�ستقامة  م�سجد 
جنحت  ه��ج��وم  يف  املا�سية"،  اجل��م��ع��ة 
قوات الأمن يومها يف اإحباطه من خلل 

تفكيك هذه العبوة.
وب��ح�����س��ب م��ق��ط��ع ف���ي���دي���و ت��ب��ث��ه ق���ن���وات 
كامريات  من  وماأخوذ  املحلية  التلفزيون 
يرتدي  فاإن �سخ�سا  املنطقة،  املراقبة يف 
وي�ستقل  على وجهه  طبيا  قناعا  ي�سبه  ما 
ال�سرتة  م��ن  م��ا  �سيء  ب�سد  يقوم  دراج���ة 
التي يرتديها عندما يقرتب منه �سرطيني 
ويحاولن القب�ض عليه فيقع انفجار على 

الفور.
اأع���ل���ن���ت ال�����س��ل��ط��ات امل�����س��ري��ة  اىل ذل����ك 
خ��لل  اإره��اب��ي��ا،  عن�سرا   16 مقتل  ع��ن 
مداهمتني نفذتهما قوات الأمن يف مدينة 
بعد  ���س��ي��ن��اء،  ���س��م��ال  مبحافظة  ال��ع��ري�����ض 

اإطلق نار بني الطرفني.
وقالت وزارة الداخلية امل�سرية، اإن قطاع 
بوؤرتني  ر�سد  م��ن  متكن  الوطني  الأم���ن 
من  �سل�سلة  لتنفيذ  خططتا  اإره��اب��ي��ت��ني 
املهمة  املن�ساآت  �سد  الإرهابية،  العمليات 
واحليوية و�سخ�سيات مهمة بنطاق مدينة 

العري�ض.
البوؤرة  مبداهمة  اأن��ه  ال���وزارة  واأو�سحت 
امل��ه��ج��ورة يف  امل���ن���ازل  اأح����د  الأوىل يف 
�سرطة  ق�سم  لدائرة  التابع  العبيدات  حي 
ثالث العري�ض، بادرت العنا�سر الإرهابية 
باإطلق النريان بكثافة على قوات ال�سرطة 
ومت التعامل معها؛ ما اأ�سفر عن م�سرع 

10 م�سلحني.
الثانية  البوؤرة  مبداهمة  اأنه  اإىل  واأ�سارت 
التابعة  الإن�����س��اء  امل��ن��ازل حت��ت  اأح���د  يف 
وقع  العري�ض،  ثالث  �سرطة  ق�سم  لدائرة 
العنا�سر  ب���ني  ال���ن���ريان  لإط�����لق  ت���ب���ادل 
مقتل  عن  اأ�سفر  ما  وال��ق��وات؛  الإرهابية 
على  بحوزتهم  والعثور  اإره��اب��ي��ني،  �ستة 
ال��ع��دي��د م��ن الأ���س��ل��ح��ة ال��ن��اري��ة وال��ذخ��ائ��ر 

والعبوات والأحزمة النا�سفة.

طهران ــ وكاالت ــ القاهرة ــ حممد عمر
تراجع �سعر �سرف الريال الإيراين يف ال�سوق ال�سوداء املحلية، اأمام الدولر الأمريكي، لأدنى م�ستوى 

منذ 3 اأ�سهر، حتت �سغوطات تواجهها احلكومة والبنك املركزي لتوفري النقد الأجنبي للأ�سواق.
ومل تنجح م�ساعي طهران منذ نوفمرب املا�سي، يف اللتفاف على العقوبات الأمريكية، لبيع النفط اخلام 

وتوفري النقد الأجنبي الآخذ بالن�سوب من الأ�سواق املحلية والبنوك.
وهبطت العملة الإيرانية املحلية اإىل 133 األف ريال لكل دولر واحد يف ال�سوق ال�سوداء، وهو اأدنى 

م�ستوى منذ 18 نوفمرب 2018، مقابل 49.2 األف ريال لكل دولر يف تعاملت ال�سوق الر�سمية.
ومنذ بداية العام اجلاري، �سعد �سعر �سرف الدولر الأمريكي مقابل الريال الإيراين بن�سبة %18.7، 

اإذا كانت اأ�سعار ال�سرف تبلغ 112 األف ريال يف مطلع يناير 2019.

الباغوز ــ رويرتز 
الإن�سان  املتحدة حلقوق  الأمم  مفو�سة  قالت 
اأ���س��رة   200 نحو  ه��ن��اك  اأن  با�سليه  مي�سيل 
حتت  زال��ت  ما  �سغرية  منطقة  يف  حما�سرة 
�سيطرة تنظيم داع�ض يف �سوريا واأن مقاتلي 

التنظيم مينعون بع�سها من الفرار.
منهم  "كثري  ب��ي��ان:  يف  املفو�سة  واأ���س��اف��ت 
من  مكثفة  وبرية  ل�سربات جوية  يتعر�سون  
جانب التحالف الذي تقوده الوليات املتحدة 
على  حليفته  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ���س��وري��ا  وق����وات 

الأر�ض".
ه���ذا ف��ي��م��ا ذك���ر م�����س��در يف ق����وات ���س��وري��ا 
جيب  اآخ��ر  دخلت  �ساحنات  اأن  الدميقراطية 
لتنظيم داع�ض يف �سرق �سوريا، لإج��لء من 

تبقى من املدنيني.
عزل  اإن  الدميقراطية  �سوريا  ق��وات  وت��ق��ول 
الباغوز  قرية  يف  الواقع  اجليب  يف  املدنيني 
ع���ن امل��ت�����س��ددي��ن امل��ت��ح�����س��ن��ني ه���ن���اك، ميثل 
املنطقة  على  ال�سيطرة  "خطوة حا�سمة" نحو 
ي�سيطر  اآخ��ر منطقة  امل��ط��اف. وه��ي  نهاية  يف 

عليها التنظيم الإرهابي يف �سرق �سوريا.
العيان  اأحد �سهود  ونقلت وكالة روي��رتز عن 
اأن����ه �ساهد  ال���ب���اغ���وز،  يف م��وق��ع ق��ري��ب م���ن 
ت�سري على طريق �سوب  ال�ساحنات  ع�سرات 

القرية.
قوات  بني  موؤخرا  احتدمت  املعارك  اأن  يذكر 
بغطاء  داع�ض  وم�سلحي  الدميقراطية  �سوريا 
ال��ذي يقع  اأم��ريك��ي، يف جيب الباغوز  ج��وي 

�سرقي نهر الفرات قرب احلدود العراقية.
وك����ان امل��ر���س��د ال�����س��وري حل��ق��وق الن�����س��ان 
األف  بفرار نحو 40  اف��اد يف وقت �سابق  قد 
عليها  ي�سيطر  كان  التي  املناطق  من  �سخ�ض 
امل��ا���س��ي  دي�����س��م��رب  م���ن  الأول  م��ن��ذ  داع�������ض 
وع��راق��ي��ون  ���س��وري��ون  بينهم  م��ن  الآن،  اإىل 

و�سوماليون.
واأعلنت قوات �سوريا الدميقراطية اأن م�سلحي 
م�ساحة  داخ��ل  حما�سرين  اأ�سبحوا  داع�ض 
م��رب��ع يف �سرقي  ك��ي��ل��وم��رت  ب��ن�����س��ف  ت��ق��در 
معقل  اآخر  الباغوز،  بلدة  اأن  موؤكدة  �سوريا، 

للمت�سددين، باتت بحكم "ال�ساقطة ناريا".

داع�ش يحا�شر 200 اأ�شرة �شورية
 نداء لتحرك دويل
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�أ�سون�سيون  ــ وكاالت 
ار���س��ل  م��رك��ز اأب��ح��اث اأم��ري��ك��ي اإن����ذارا 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  لإدارة  عاجال 
بني  مت�ساعد  ارتباط  ترامب من خماطر 
وجماعات  اللبنانية  ال��ل��ه  ح��زب  ميل�سيا 
اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا  يف  املنظمة  اجل��رمي��ة 

وحتديدا باراجواي. 
ات�سال  اأن  من  الأمريكي  املركز  وح��ذر 
على  ُيحتم  ببع�س،  وارتباطهما  الطرفني 
وا�سنطن اتخاذ زمام املواجهة؛ للحيلولة 
دون ت��وف��ر م���الذ اآم���ن ل��الإره��اب��ي��ني يف 

اأمريكا الالتينية.
الدفاع  موؤ�س�سة  اأجرتها  درا���س��ة  وقلت 
�سارت  باراجواي  اأن  الدميقراطية،  عن 
ميل�سيا  خ�سو�سا  لالإرهابيني،  "جنة" 
وزارة  �سنفتها  التي  اللبنانية  الله  حزب 
ال��ع��دل الأم��ري��ك��ي��ة ال��ع��ام امل��ا���س��ي باأنها 

جماعة اإرهابية.
يف  عمالئها  ع��ر  ال��ل��ب��ن��اين  ال��ل��ه  ح���زب  ميلي�سيا  وع��م��ل��ت 
اأمريكا اجلنوبية على تد�سني �سراكة خالل الفرتة ال�سابقة 
مع ع�سابات املخدرات يف ت�سكيل نقطة ارتكاز لعملياتها 

يف ن�سف الكرة الغربي، بح�سب الدرا�سة.
وكانت وكالة ال�ستخبارات املركزية الأمريكية قد ر�سدت 
الله  ح��زب  لعمليات  ملحوظا  تو�سعا  الأخ���رة  ال��ف��رتة  ف��ى 
والرازيل  الأرجنتني  بني  الثالثية  احل��دودي��ة  املنطقة  يف 
وباراجواي، بعد اأن اأ�سبحت املنطقة مالذا جلميع اأنواع 
اجل��رمي��ة املنظمة م��ن مت��وي��ل ل���الإره���اب وغ�����س��ل الأم����وال 
اأن�سطة  لت�سمل  ات�سعت  القائمة  فاإن  باملخدرات،  والجتار 
ونوهت  اأي�����س��ا.  املنطقة  يف  ال��ل��ه  ح��زب  لعمالء  م�سبوهة 
اأظهرتا  والرازيل  الأرجنتني  اأن  اىل  الأمريكية  الدرا�سة 
ا�ستعدادا متزايدا لتخاذ اإجراءات �سد عمالء حزب الله؛ 
لكن باراجواي مل تتخذ الجتاه نف�سه، ما جعل عنا�سره 

ينقلون اأن�سطهم اإليها.
بال�سغط  مطالبًا  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  وب��ات 
توىل  ال��ذي  بينيتيز  عبدو  ماريو  ب��اراج��واي  رئي�س  على 
ب��الده  �سيا�سة  لتغير  امل��ا���س��ي؛  اأغ�سط�س  منذ  ال�سلطة 
ب��اراج��واي  جت��اه ح��زب الله الإره����اب، م��وؤك��دة اأن رئي�س 
بدا متحم�سا للتعامل الإيجابي مع متطلبات الأمن القومي 
م��ن م�سكالت مل  اإدارت����ه تعاين  ت��زال  الأم��ري��ك��ي؛ لكن ل 

ي�ستطع اأ�سالفه التغلب عليها.
ب��الإج��راءات  املعنية  العمل  فرقة  تتوىل  اأن  املنتظر  وم��ن 
املالية ملكافحة الإرهاب وهي منظمة حكومية دولية القيام 
ب��اراج��واي  امل��ايل يف  ال��ع��ام احل��ايل بتقييم النظام  خ��الل 
ومدى قدرته على مكافحة عمليات غ�سيل الأموال ومتويل 
الإرهاب. ويتوقع ان�سمام باراجواي اإىل القائمة ال�سوداء 
لعدم وفاء نظامها املايل مبتطلبات مواجهة متويل الإرهاب 
ح��ال عدم  وذل��ك يف  ال�سمالية،  اإي��ران وكوريا  مثل  مثلها 

تقدمها يف هذا امللف، ما يعني اأن هذا 
مرهقة  قيودا  �سيواجه  الالتيني  البلد 
وعلى  وال�ستثمار.  التجارة  تعوق  قد 
الآن  ب��اراج��واي جتهز  اأن  م��ن  ال��رغ��م 
حزمة ت�سريعية لتح�سني نظام مكافحة 
غ�����س��ي��ل الأم�������وال ومت���وي���ل الإره�����اب 
يبقي  الرئي�سي  التحدي  اأن  اإل  لديها، 
ه���و ال��ت��ن��ف��ي��ذ؛ ح��ي��ث ت��ع��ل��م ال��ع��ا���س��م��ة 
فرتة  منذ  )اأ�سون�سيون(  الباراجوية 
طويلة اأنها حتتاج اإىل حت�سني نظامها 
ذل��ك  ت��ف��ع��ل  اأن  ي��ج��ب  والآن  امل�����ايل، 
وع��ل��ى عك�س  ال��ع��واق��ب.  م��واج��ه��ة  اأو 
اأبدت  ال�سابقة،  الأمريكية  احلكومات 
احل��ال��ي��ة  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����س  اإدارة 
هذا  ك��ان  حيث  ب��ب��اراج��واي؛  اهتماما 
اأم��ري��ك��ي  مل�����س��وؤول  اأول حم��ط��ة  ال��ب��ل��د 
انتخاب  بعد  الالتينية  لأم��ري��ك��ا  كبر 
الوقت  الدرا�سة.ويف  اأو�سحته  ملا  وفقا  مبا�سرة،  ترامب 
لدى  وا�سنطن  �سفراء  منا�سب  من  العديد  ت��زال  ل  ال��ذي 
دول اأمريكا الالتينية �ساغرة، فعني البيت الأبي�س ب�سرعة 
دبلوما�سيا مهنيا رفيع امل�ستوى ليكون مبعوثا اأمريكيا يف 

اأ�سون�سيون.
البلد  لهذا  الأمريكية  اخل��زان��ة  وزارة  م�سوؤولو  زار  كما 
اأولئك  "اأن  وا���س��ح��ة:  ر�سالة  لإي�����س��ال  امل��ا���س��ي؛  ال�سهر 
املنظمة  للجرمية  الأم��وال  وغ�سل  الإره��اب  الذين ميولون 
�سيتحملون ثمنا باهظا، وعلى باراجواي القيام بدورها".

ووف��ق��ا ل��ل��درا���س��ة، ف��اإن��ه رغ���م ال��رغ��ب��ة امل��ع��ل��ن��ة م��ن جانب 
باراجواي للعمل مع الوليات املتحدة، فقد �سعى قادة هذا 
البلد الالتيني اإىل التقليل من �ساأن تهديد وجود حزب الله 
لوي�س جليوين  اأع��رب وزير اخلارجية  يف بالدهم، حيث 
عن �سكوكه حيال تهديدات امليلي�سيا الإرهابية، وطلب علنا 

اأدلة الإدارة الأمريكية.

اإىل  ب��اراج��واي ي�سعى  اأن رئي�س  م��ن  ال��درا���س��ة  وح���ّذرت 
ت�����س��وي��ق ب��ل��ده ك��م��الذ ���س��ري��ب��ي؛ ح��ي��ث ت��ب��اه��ى مب��ع��دلت 
يف  العاملي  القت�سادي  املنتدى  يف  املنخف�سة  �سرائبه 
ماريو  الرئي�س  ق��ال  حينها،  ب�سوي�سرا.   2019 داف��و���س 
عبدو اإن بالده "جّنة مالية للم�ستثمرين"، ووفقا للدرا�سة 
ف��ه��و ع��ل��ى ح����ق؛ ح��ي��ث ت���ت���الءم ب����اراج����واي م���ع ت��ع��ري��ف 
�سريبي.  ك��م��الذ  والتنمية  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون  منظمة 
معدومة،  اأو  منخف�سة  �سرائب  يفر�س  الالتيني  فالبلد 
�ستكون  التي  ال�سرائب  لتفادي  ال�سركات  وت�ستخدمه 

م�ستحقة الدفع يف بلد اآخر. لكن امل�سوؤولني يف باراجواي 
اأن عدم التبادل الفعال للمعلومات، وعدم ال�سفافية  ن�سوا 
الإداري���ة،  اأو  القانونية  اأو  الت�سريعية  الأح��ك��ام  تنفيذ  يف 
لالإرهابيني،  اآمنة  ح�سابات  اإمن��ا  ا�ستثمارية  مزايا  لي�ست 
ال��درا���س��ة  واأرج���ع���ت  ال��درا���س��ة.  عليه  اأك����دت  م��ا  بح�سب 
الأمريكية انت�سار �سبكات متويل حزب الله غر امل�سروعة 
يف املثلث احلدودي الالتيني اإىل اأن باراجواي تفتقر اإىل 
املتعلقة  املعلومات  اإىل  الو�سول  ميكن  ل  حيث  ال�سفافية، 

مبلكية ال�سركات عمليا، اإ�سافة اإىل اأن الف�ساد م�ست�سر.

تنفيذ املرحلة الأوىل من اتفاق احلديدة 
وال�شرعية حتذر من ان�شحاب �شكلي

مذكرات توقيف بحق اأكرث من 300 تركي 

ق�شية ف�شاد تطيح مب�شت�شار رئي�س وزراء كندا 

�نقرة ــ فر�ن�س بر�س 
اأ�سدرت ال�سلطات الرتكية، ام�س "الثالثاء"، 
مذكرات توقيف بحق 324 �سخ�سا لتهامهم 
بارتباطهم بحركة  فتح الله غولن الذي تتهمه 
يف  الفا�سلة  الن��ق��الب  حم��اول��ة  بتدبر  اأن��ق��رة 

يوليو 2016.
وكانت ال�سلطات الرتكية قد اوفقت ال�سبوع 
م��ن 760 �سخ�سا يف جميع  اأك���ر  امل��ا���س��ي  
�سوى 138  �سراح  يطلق  ال��ب��الد، ومل  اأن��ح��اء 
منهم لحقا، 122 من هوؤلء خا�سعون لرقابة 

عام  مدعي  بيان �سادر عن  بح�سب  ق�سائية، 
اأنقرة. ومنذ حماولة النقالب الفا�سلة، اعتقلت 
ال�سلطات الرتكية اأكر من 22 األف �سخ�س، 
اأو  منا�سبهم  م��ن  �سخ�س  األ��ف   140 واأب��ع��د 
اأوق���ف���وا ع��ن ال��ع��م��ل، و���س��ط ات��ه��ام��ات دول��ي��ة 
ل��الإط��اح��ة  الفا�سل"  "النقالب  ب��ا���س��ت��غ��الل 
غولن  الرتكية  ال�سلطات  وتتهم  باملعار�سة. 
بتدبره عملية النقالب، لكن رجل الدين الذي 
املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  ع��ام��ا   20 منذ  يعي�س 

ينفي كليا اأي عالقة له بالأمر.

عو��سم ــ فر�ن�س بر�س 
الكندي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  م�ست�ساري  ك��ب��ر  ق���دم 
ج��ا���س��ن ت�����رودو، ج��رال��د ب��ات�����س، ا���س��ت��ق��ال��ت��ه من 
احلكومة، على خلفية اتهامات موجهة اإليه بالتدخل 
ملنع حماكمة �سركة هند�سة كندية متوّرطة بف�سيحة 

ف�ساد يف ليبيا.
وب��ات�����س ال�����ذي ي��ع��ت��ر ال�����س��اع��د الأمي�����ن ل��رئ��ي�����س 
ترودو  حققه  ال��ذي  النت�سار  ومهند�س  ال���وزراء، 
يف انتخابات 2015، اأكد لدى اإعالنه ا�ستقالته من 
النيابة العاّمة  اأّنه مل يحاول ال�سغط على  احلكومة 
املحاكمة،  اإ���س.اإن.���س��ي-لف��ال��ني  �سركة  لتجنيب 
الهند�سية  ال�سركة  ب��ني  وّدي  باتفاق  وا�ستبداله 

العمالقة والق�ساء الكندي.
وتعد هذه الواقعة اأ�سواأ اأزمة �سيا�سية ت�سهدها كندا 
منذ ت�سّلم ترودو مقاليد احلكم، كما اأن انعكا�سات 
هذه الق�سية �ستوؤثر �سلبًا على حزبه الليرايل قبل 
املقّررة يف  الت�سريعية  النتخابات  من  قليلة  اأ�سهر 

اأكتوبر.
فجرت  ال��ت��ي  ميل"  اأن���د  "غلوب  �سحيفة  وك��ان��ت 
مكتب  ب��اأن  اأف��ادت  اأ�سبوعني،  قبل  الف�سيحة  ه��ذه 
رئي�س احلكومة مار�س �سغوطًا لكي يرم املدعون 
العامون اتفاقا مع ال�سركة الهند�سية تدفع، مبوجبه 
الأخرة غرامة مالّية مقابل جتنيبها املحاكمة التي 

ميكن اأن تطول واأن تكون عواقبها كارثية عليها.
فاإن  تورونتو،  يف  ال�سادرة  ال�سحيفة  وبح�سب 
ويل�سون-ايبولد،  ج��ودي  ال�سابقة  ال��ع��دل  وزي���رة 

ال��وزراء الكندي باأن  جتاهلت اأوام��ر مكتب رئي�س 
�سركة  مع  ت�سوية  اإج��راء  العامة  النيابة  من  تطلب 

"لفالن".
لكن رف�س ويل�سون-ايبولد المتثال لأوامر رئا�سة 
الوزراء كلفها من�سبها، اإذ اإن ترودو بّدل حقيبتها 
الوزارية يف منت�سف يناير من العدل اإىل �سوؤون 
احلكومة،  من  ا�ستقالت  لكنها  املحاربني،  قدامى 

الثالثاء املا�سي.
اإ���س.اإن. �سركة  فاإن  الفيدرالية  ال�سرطة  وبح�سب 
�سي-لفالني، قّدمت مل�سوؤولني ليبيني و�سخ�سيات 
ي����ورو(  م��ل��ي��ون   32( ك���ن���دي  دولر  م��ل��ي��ون   48
"لإقناعهم با�ستخدام منا�سبهم للتاأثر على اأعمال 

اأو قرارات" احلكومة الليبية.
 2001 بني  املفرت�سة  التهامات  وقائع  وح�سلت 
و2011، العام الذي �سقط فيه نظام العقيد الليبي 

الراحل معّمر القذايف.
مبليارات  م�ساريع  على  الكندية  ال�سركة  واأ�سرفت 
الدولرات يف ليبيا، مبا يف ذلك بناء �سجن خارج 

طرابل�س ومطار يف بنغازي.
ال�سناعي  "النهر  مب�����س��روع  الت��ه��ام��ات  وتتعلق 
العظيم" لتوفر املياه العذبة ملدن طرابل�س وبنغازي 
يف  املائية  امل�ساريع  اأك��ر  من  يعّد  وال��ذي  و�سرت 

العامل.
وتوظف ال�سركة 50 األف �سخ�س يف اأنحاء العامل 
اأدانها الق�ساء الكندي �ستكون ممنوعة  ويف حال 

من التقّدم بعرو�س مل�ساريع حكومية كندية.

عدن ــ وكاالت ــ م�سري �ل�سارحي 
اأبلغ وفد احلكومة اليمنية، رئي�س جلنة 
احل��دي��دة،  مدينة  يف  النت�سار  اإع���ادة 
لولي�سغارد، رف�سه  الدمناركي مايكل 
الإي��ران��ي��ة  احل���وث���ي  ميلي�سيات  اآل���ي���ة 
معرفة  دون  امل��وان��ئ،  م��ن  لالن�سحاب 
مكانها،  �ستحل  ال��ت��ي  ال��ق��وات  ه��وي��ة 
حم�������ذرا م����ن ن���ي���ة الن�����ق�����الب ت��ن��ف��ي��ذ 

�سكلي". "ان�سحاب 
من  اليمنية،  احل��ك��وم��ة  ف��ري��ق  وح���ذر 
اع���ت���زام احل��وث��ي��ني ت��ن��ف��ي��ذ ان�����س��ح��اب 
�سكلي من موانئ احلديدة وفق اآلية ل 

تزال غر وا�سحة.
وق���ال ع�سو ال��ف��ري��ق احل��ك��وم��ي، يف 
العميد  ال��ث��الث��ي��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

الأوىل  "املرحلتني  اإن  دوي�����د،  ����س���ادق 
والثانية من اتفاق احلديدة جزء ل يتجزاأ، 
حزمة  عليه  الت��ف��اق  بعد  ينفذ  اأن  وي��ج��ب 

واحدة".
يف  ح�سابه  على  تغريدة  يف  دوي��د  و�سدد 
ت���وي���رت، ع��ل��ى ����س���رورة ال���ب���ت يف و���س��ع 
ال�����س��ل��ط��ة والأم�����ن امل��ح��ل��ي��ني وف���ق ال��ق��ان��ون 
ال��ي��م��ن��ي وامل���رج���ع���ي���ات ال���دول���ي���ة، وع����ودة 
النازحني وامل�ستبعدين من اأعمالهم.واأ�سار 
دويد اإىل حماولة التفاف جديدة من جانب 
البنود  على  الإيرانية،  احلوثي  ميلي�سيات 
اخلا�سة مبلف احلديدة يف اتفاق ال�سويد، 

الذي يق�سي بان�سحابهم من امليناء.
القيام  تعتزم  احلوثي  ميلي�سيات  اأن  واأكد 
ان�سحاب  وت��ن��ف��ي��ذ  اأحادية"  ب�"خطوات 

�سكلي من مدينة وموانئ احلديدة.
ولفت دويد انتباه لولي�سيغارد اإىل خمطط 
ت�سليم  ع���دم  اأن  اإىل  م�����س��را  احل��وث��ي��ني، 
امل���وان���ئ وامل���دي���ن���ة ل��ل�����س��ل��ط��ة امل��ح��ل��ي��ة وف��ق 
ال��ق��ان��ون ال��ي��م��ن��ي ووف���ق ات��ف��اق ال�����س��وي��د، 
يناق�س ما مت التفاق عليه. واأع��رب دويد 
البت يف  لتجزئة التفاق وعدم  عن رف�سه 
م�ساألة ال�سلطة والأمن املحليني، وبقائها بيد 

امليلي�سيات احلوثية.
اليمنية  احلكومة  وف��د  ع�سو  اأك���د  ب���دوره 
ميلي�سيات  اأن  َزع��ي��ل  ع�سكر  امل��ف��او���س 
احلوثي بداأت بعرقلة التفاق واملماطلة يف 
احلديدة  مدينة  يف  الأوىل  مراحله  تنفيذ 

عر و�سع �سروط جديدة.
وق����ال زع��ي��ل اإن ال��ف��ري��ق احل��ك��وم��ي يف 
جل��ن��ة اإع����ادة الن��ت�����س��ار ب��احل��دي��دة اأر���س��ل 
م��واف��ق��ت��ه ع��ل��ى ال��ت��ن��ف��ي��ذ وف��ق��ا مل���ا ج���اء يف 
قيادات  تردده  ما  نافيًا  اتفاق �ستوكهومل، 
احلكومي  اجل��ان��ب  عرقلة  ع��ن  امليلي�سيات 
الأوىل  امل��رح��ل��ة  اأن  اإىل  واأ���س��ار  للتنفيذ. 
ان�سحاب  تت�سمن  عليها  الت��ف��اق  مت  التي 

امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات احل���وث���ي���ة م����ن امل����وان����ئ يف 
ب�ساأنه  املماطلة  م��ا حت��اول  وه��و  احل��دي��دة، 
عر و�سع �سروط جديدة للتنفيذ. يف حني 
ينتظر اأن يبحث جمل�س الأمن تطبيق اتفاق 
ال�سويد بني الأطراف اليمنية، حيث �سيقدم 
املبعوث الأممي مارتن غريفث�س اإحاطته من 
بنود  تطبيق  ح��ول  املجل�س  لأع�ساء  عمان 
الت��ف��اق وك��ان��ت الأمم امل��ت��ح��دة ق��د اأع��رب��ت 
اأملها يف اأن تنفذ مللي�سيات على الفور  عن 
الرئي�سية  املوانئ  اتفاقا ب�سحب قواتها من 
�سغرين،  اآخرين  ومرفاأين  احلديدة،  يف 
وكذلك من�ساأة تابعة لالأمم املتحدة لتخزين 

احلبوب.
املتحدة  الأمم  با�سم  املتحدث  نائب  وق��ال 
التنفيذ  اإن  لل�سحافيني،  حق"  "فرحان 
الآخ��ري��ن  امل��رف��اأي��ن  اأم��ر حيوي هناك ويف 
املرحلة  اأن  يذكر  الأحمر.  البحر  ومطاحن 
الأوىل من التفاق تق�سي بخروج عنا�سر 
ال�سليف  احل��دي��دة  موانئ  من  امليلي�سيات 
وراأ�س عي�سى مب�سافة خم�سة كيلومرتات، 
الإن�سانية،  امل�ساعدات  اإي�����س��ال  وت�سهيل 
موظفي  اأم���ام  امل��م��رات  فتح  اإىل  بالإ�سافة 
ال��ب��ح��ر  م��ط��اح��ن  اإىل  ل��ل��و���س��ول  الإغ����اث����ة 
وافقت  اليمنية  ال�سرعية  وكانت  الأح��م��ر. 
على �سحب قواتها من منطقة الكيلو ثمانية 
مب�سافة  مايو  من  والع�سرين  الثاين  وح��ي 
التوافقات  تلك  رغ��م  لكن  واح��د.  كيلو مرت 
ج��دول  اإىل  امل��ت��ح��دة  الأمم  ت�سر  مل  ال��ت��ي 
اأخ���رى،  خ��الف��ات  ب���رزت  لتنفيذها،  زم��ن��ي 
التي  املحلية  ال�سلطات  اأهمها طبيعة وهوية 

�ستتوىل اإدارة �سوؤون املوانئ واملدينة.
وعلى �سعيد العمليات الع�سكرية ا�ستهدفت 
ط��ائ��رات حت��ال��ف دع���م ال�����س��رع��ي��ة، خطوط 
جهات  ع��دة  يف  احلوثي  ميلي�سيات  اإم��داد 
اإىل  وامل���وؤدي���ة  وع��م��ران،  حجة  مبحافظتي 
طاحنة  م��ع��ارك  ت��دور  حيث  ك�سر،  مديرية 
م���ع ق��ب��ائ��ل ح���ج���ور. واأ�����س����ارت م�����س��ادر 

حملية اإىل اأن الق�سف طال اآليات ع�سكرية 
ويف  ال�سام،  األفح  مديرية  يف  للميلي�سيات 
منطقة الظهار مبديرية قفلة عذر، وجتمعات 
ملقاتلي احلوثيني يف جبل الف�سعة مبديرية 

كحالن ال�سرف.
امل��ع��ارك يف  ا�ستداد  مع  الق�سف  وت��زام��ن 
حيث  ك�سر،  مديرية  م��ن  ال�سمالية  اجل��ه��ة 
�سد رجال القبائل، هجوما للميلي�سيات يف 

منطقة بني �َسَهْر من جهة مديرية قارة.
بدوره قال مدير عام �سرطة حمافظة حجة 
والقائد امليداين يف مديرية ك�سر التي ت�سهد 
وملي�سيات  القبائل  بني  �سر�سة  مواجهات 
احلوثي العميد امني احلجوري، ان مقاومة 
حجور لقنت ملي�سيا احلوثي درو�سا قا�سية 
الأرواح  يف  ف��ادح��ة  خ�سائر  بها  واحل��ق��ت 
والعتاد .  واأ�ساف احلجوري  يف ت�سريح 
ح��اول��ت  امللي�سيا  ان  "البالد"  ل���  خ��ا���س 
على  اخل��ن��اق  لت�سييق  ارب��ع��ة حم���اور  فتح 
متعددة  هجمات  �سنت  حيث  حجور،  ابناء 
وحاولت خالل من خاللها  ال�ستيالء على 
"قلعة بني �سهر" يف احلد ال�سمايل ملديرية 
من �سد  القبائل متكنوا  ابناء  ان  ال  ك�سر 
خ�سائر  امللي�سيا  وك��ب��دوا   ، الهجمات  ك��ل 

فادحة يف الأرواح والعتاد. 
واأك������د احل����ج����وري ان ط�����ران ال��ت��ح��ال��ف 
وادت  ع�سكرية،  ونقاط  مواقع   ا�ستهدف 
ه���ذه ال���غ���ارات اىل م��ق��ت��ل ال��ع�����س��رات من 
وعربات   اآل��ي��ات  وت��دم��ر   امللي�سيا  عنا�سر 
ب�"املندلة"  ل��ه��ا   ت��اب��ع��ه  م���واق���ع  يف  ك��ان��ت 
" . واأ�ساد احلجوري بدور  و"بني ر�سام 
والقيادة  باململكة  ممثال  العربي  التحالف 
لأبناء  امل�ستمر  بدعمهم  اليمنية   ال�سرعية 
ك�سر �سواء للمدنيني او للمقاتلني ، م�سيفا 
بها  ق��ام  لوج�ستية  ان���زال  عملية  ه��ن��اك  ان 
متثلت  اجل��و،  طريق  عن  العربي  التحالف 
مبواد اغاثية وطبية للمدنيني لأجل تخفيف 
مديرية  تعي�سيه  ال��ت��ي  امل��اأ���س��اوي  ال��و���س��ع 

ك�سر جراء ح�سار امللي�سيا النقالبية 
للمدنيني، وق�سفها امل�ستمر الذي طال 

املنازل والقرى.  .
وكان م�سائخ واأعيان قبائل حجور قد 
والتحالف  ال�سرعية  قيادتي  نا�سدوا 
ال��ع��رب��ي ب�����س��رورة ال��ت��دخ��ل ال��ع��اج��ل 
باإ�سنادهم بالإمكانات ملواجهة امللي�سيا 
الن��ق��الب��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ت��خ��دم م��ق��درات 
القرى  وح�سار  ل�سحق  دول��ة  وع��ت��اد 

يف حجور.
ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن اأب��ن��اء 
ق��ب��ائ��ل ح���ج���ور ط��ال��ب��وا ف��ي��ه ق��ي��ادت��ي 
تكليف  اإىل  وال���ت���ح���ال���ف  ال�����س��رع��ي��ة 
اأم���ني احل��ج��وري م��دي��رًا لأم��ن  العميد 
للقيام مبهمة فك  حمافظة حجة، وذلك 
احل�سار مب�ساندة اأبناء حجور املتواجدين 
وحم��ور  اخلام�سة  الع�سكرية  املنطقة  يف 
ظ��رف يومني  وال��ذي �سيكون يف  حر�س، 

من خالل التن�سيق مع القبائل. 
قيادتي  على  البيان  خ��الل  م��ن  واق��رتح��وا 
الدعم  توفر  العربي،  والتحالف  ال�سرعية 
بفتح  وتكليفهم  يومني  خ��الل  لهم  الكامل 
اأيام  معركة م�ستبا التي لن ت�ستغرق ثالثة 
مفتوحة  منطقة  اأن��ه��ا  خ�سو�سا  بالكثر 
اأبناء حجور  ولأن  للميلي�سا  وغر حا�سنة 
ع��ل��ى خ����رة ودراي�������ة ب��ج��غ��راف��ي��ا امل��ن��ط��ق��ة 
وت�����س��اري�����س��ه��ا وم��داخ��ل��ه��ا ون���ق���اط ال��ق��وة 

وال�سعف فيها. 
ق����وات اجلي�س  يف غ�����س��ون ذل���ك مت��ك��ن��ت 
موقع  يف  جديد  تقدم  اإح��راز  من  اليمني، 
�سمال  وال�سعف  خب  مديرية  من  متفرقه 

�سرق حمافظة اجلوف.
وقال حمافظ اجلوف، اللواء اأمني العكيمي، 
اجلي�س  تف�سل  ف��ق��ط  ك��ي��ل��وم��رتات   4 اإن 
ال��وط��ن��ي ع���ن ���س��وق اخل��م��ي�����س ب��امل��دي��ري��ة 
الرفحة. منطقة  على  مطلة  �سارت  اأن  بعد 
اأن قوات حمور اجلوف خا�ست  واأ�ساف 
الأي���ام  خ���الل  امللي�سيا  م��ع  عنيفة  م��ع��ارك 
امل��ا���س��ي��ة، ح��ي��ث مت��ك��ن��ت م��ن حت��ري��ر ع��دة 
اأخرى  ال�سليلة ومواقع  مواقع بينها وادي 

بالقرب من وادي خب و�سوق اخلمي�س.
واأكد اأن ملي�سيا احلوثي النقالبية تكبدت 
والعتاد خالل  الأرواح  فادحة يف  خ�سائر 
اجل��ي�����س مبحور  ق���وات  واأن  امل��واج��ه��ات، 
اجلوف م�ستمرة حتى ا�ستكمال حترير ما 

تبقى من املحافظة.
هذا فيما جنح الرنامج اليمني للتعامل مع 
ال�سعودي  امل�سروع  مع  بالتعاون  الأل��غ��ام 
ل��ن��زع الأل��غ��ام )م�����س��ام(، يف اإت���الف اآلف 
الأل���غ���ام وال��ع��ب��وات ال��ن��ا���س��ف��ة وال��رام��ي��ل 

املتفجرة التابعة للملي�سيات يف املحافظة.

باراغواي.. ملعب خفي لإرهاب حزب اهلل
من جتارة �ملخدر�ت �ىل �جلرمية �ملنظمة
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•• قدم من الريا�س ام�س معايل الأ�ستاذ حممد عمر 
توفيق وزير املوا�سالت ووزير احلج والوقاف 

بالنيابة.
كما قدم من الريا�س ام�س �سعادة الأ�ستاذ   ••

ح�سني من�سوري وكيل وزارة املوا�سالت.
•• وقدم منها اأي�سا العقيد اإبراهيم برزجني.

•• ومن الظهران قدم ام�س ال�سيد كامل حلمي.
•• ي�سافر اليوم اىل الريا�س معايل ال�سيخ عبدهلل 

بن عدوان وزير املالية الأ�سبق.
•• ي�سافر اليوم اىل الريا�س �سمو الأمري حممد بن عبدهلل.

•• قدم من الريا�س ام�س ال�سيخ حممد العبيكان �سفري اململكة 
يف ال�سودان.

•• قدم من املدينة املنورة ام�س ال�سيد علوي ال�سقاف.
•• كما قدم من الريا�س ام�س ال�سيد فوؤاد نويالتي وال�سيد 
عبداملجيد زاهد وال�سيد عبداحلميد الدرهلي مدير العالقات 

العامة بوزارة البرتول والرثوة املعدنية.
•• ي�سافر اليوم من جدة اىل جيزان فنجران ال�سيد حممد علي 
ج�ستنية وعبداحلميد مالكي من موظفي موؤ�س�سة اخلطوط 
اىل  هناك  وكالتها  حتويل  على  للعمل  ال�سعودية  اجلوية 

مكاتب.

•• ق��دم م��ن ال�����س��ودان ام�����س ال�سيد 
اإبراهيم اإ�سماعيل زهران.

كما ي�سافر اليوم اىل الريا�س القائد   ••
عبداللطيف قطان.

كما ي�سافر اليوم اىل الريا�س ال�سيد   ••
العنقري وال�سيد �سالح �سيخ  �سليمان 
فطاين  الدين  زي��ن  وال�سيد  الأر����س 

وال�سيد �سليمان الر�سود.
•• كما ي�سافر اىل الريا�س اليوم ال�سيد الطيب �سباطه ال�سحفي 

املغربي.
•• كانت وزارة البرتول والرثوة املعدنية قد ابتعثت الطالب 
ال�سيد اإبراهيم م�سطفى العامل اىل هولندا لدرا�سة امل�سح اجلوي.. 
وقد ح�سل �سيادته اأخريا دبلوما يف الفوتوغرايف من معهد 
دلفت بهولندا.. ثم عاد اىل اململكة لي�سع درا�سته يف خدمة 

وزارة البرتول.
�سافر اىل الريا�س جلنة مكونة من بع�س موظفي اإدارة   ••
التعليم مبنطقة مكة للقيام باعمال ت�سفية احل�سابات القدمية 

اخلا�سة بالإدارة لدى اجلهات املخت�سة بوزارة املعارف.
•• �سافر ال�سيخ ماجد فريوز مدير عام عني زبيدة والعزيزية 

اىل الطائف لال�رشاف على العني بامل�سيف.

اهم هذه العمال التي تقوم بها العني يف الوقت 
احلايل ا�ستبدال ال�سبكات القدمية وتكملة تو�سيل 

العني الفي�سلية.
•• جتري ات�سالت لنقل جهاز �رشطة النجدة مبكة 
خالل العام املايل القادم من  مقرها احلا�رش اىل مركز 

�رشطة املعابدة.
و�سل اىل ج��دة رئي�س املدر�سة الدولية يف   ••
لبنان الأ�ستاذ �سليم حداد يف زيارة للمملكة وتفقد 

الطالب املنت�سبني للمدر�سة و�سيغادرها غدا اىل بريوت.
امانة العا�سمة ب��داأت يف تنظيم احللقة اجلديدة التي   ••
�ستقام على ار�س الأمانة بجانب م�ست�سفى الولدة وتنفيذ 

املخططات اخلا�سة بذلك.
الأمانة تعتزم نقل احللقة من مقرها احلايل املعال اىل حيث 

املقر اجلديد.
•• م�سدر م�سوؤول يف اإدارة قلم املرور مبكة �رشح بان الإدارة 
تعتزم القيام بحملة جمددة للقاء القب�س على البواري املزعجة 

التي كرث ا�ستعمالها.
•• �رشح مدير عام نقابة ال�سيارات ال�سيخ احمد فا�سل كابلي بان 
اكرث من خم�سني �سيارة اتوبي�س خ�سو�سي ا�ستاأجرتها النقابة العامة 
لل�سيارات هذا العام ل�سد احتياجاتها من املقاعد خالل مو�سم احلج.

�صورة من التاريخ  اخراج اأربعة اأفالم اإعالمية عن 
ن�صاطات اململكة املختلفة

و�سل اىل الريا�س مندوب �رشكة قرين بارك امل�سرت هورن 
ري وذلك للعمل على ت�سوير اأربعة اأفالم اإعالمية عن 
عن  خا�س  فلم  ومنها  البالد  يف  النه�سة  اأن��واع  �ستى 
التعليم يف كل مراحله وقد اجرى ات�سالت مع امل�سوؤولني 

لو�سع خطة مبوجبها يتم تنفيذ امل�رشوع الإعالمي.

م�صادر املياه تعطي 20 مليون جالون من املياه يف اليوم الواحد
الريا�ض – مكتب البالد

خمي�س  بن  عبدهلل  ال�سيخ  �سعادة  بالريا�س  البالد  �ساألت 
الرئي�سية يف  املياه  م�سادر  الريا�س عن  مياه  م�سلحة  رئي�س 
املدينة وعن معطياتها ومقدار امل�ستهلك منها يف اليوم الواحد 

فقال:
باملياه  الريا�س  مدينة  تغذي  رئي�سية  م�سادر  ثالثة  هناك 
العذبة هي احلائر، منار وهما امل�سدران امل�سهوران اىل جانب 
البار العميقة يف قلب مدينة الريا�س وباإمكان هذه امل�سادر 
ان تعطي يف اليوم الواحد 20 مليون جالون من املاء يرتاوح 

الواحد  اليوم  يف  مليون   8 اىل   7 من  منه  احل��ايل  ال�ستهالك 
اأي��ام  �سدة  يف  وترتفع  ال�ستهالك  كمية  تزيد  ان  ونتوقع 

ال�سيف، اىل اأربعة ع�رش مليون جالون.
واختتم حديثه بقوله:

واجلهد  م�سادرها  من  متوفرة  الريا�س  مدينة  يف  املياه  وان 
املدينة.  احياء  خمتلف  يف  ال�سكان  جلميع  لتوفريها  مبذول 
ولن ي�ستكي حي من احيائها من قلة املاء م�ستقبال اإن �ساء 
هلل مهما ارتفع ال�ستهالك وا�ستد احلر بف�سل هلل ثم بف�سل 
راحة  العظيم وحر�سهم على  الفي�سل  راأ�سهم  امل�سوؤولني وعلى 

املواطنني وحتقيق الرفاهية لهم.
حتدث �سعادة رئي�س م�سلحة مياه الريا�س عن اجلهود التي 
تبذلها امل�سلحة لتوفري مياه ال�رشب جلميع احياء مدينة الريا�س. 
قائال ومن هذه امل�ساريع م�رشوع مد انبوبة خا�سة من خزان 
مبا  املرقب  منطقة  اخلرج خمرتقا  �سارع  اىل  الكبري  ال�سمي�سي 
فيه من مرتفعات ومنخف�سات بحيث يتم توفري املياه جلميع 
ال�سكان فيه وليزود الأماكن التي تنق�سها املياه �سيفا مبا ي�سد 
حاجتها هذا واجلدير بالذكر ان ذلك احلي من اهم احياء 

مدينة الريا�س لرتفاع موقعه وكرثة �سكانه.

التجمع الك�شفي اال�شالمي ال�شاد�ض

نا�س ••واأخبار

اإقامة منطقة �صكنية ملوظفي 
وعمال منطقة احلائر بالريا�س

الريا�ض – مكتب البالد
احلائر   – الريا�س  مدينة  مياه  م�سلحة  م�ساريع  ا�سخم  من 
امل�سهور مبياهه العذبة والذي تعتمد عليه مدينة الريا�س يف 
مياه ال�رشب ولهذا فان م�سلحة مياه الريا�س تبدي اهتماما 
كبري فيه ومن اجل ذلك فقد اعتزمت امل�سلحة املذكورة اإقامة 
لتوفري  الكبري  امل�رشوع  ذلك  وعمال  ملوظفي  �سكنية  منطقة 

الراحة والطمئنان لهم ليزيد اجلهد ويت�ساعف الإنتاج.

ح�شني من�شوريحممد عمر توفيق
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ا�ستكماال لتوجهها اال�سرتاتيجي لتنمية املجتمع املحلي 
الهيئة امللكية ملحافظة العال تد�شن املرحلة الثانية من برنامج االبتعاث

جدة- عبدالهادي املالكي
املرحلة  العال  ملحافظة  امللكية  الهيئة  تطلق 
الثانية من برنامج "االبتعاث" الذي يتيح 
تعليم  على  احل�صول  العال  وب��ن��ات  الأب��ن��اء 
وموؤ�ص�صات  ج��ام��ع��ات  يف  اجل���ودة  ع��ايل 
ال��والي��ات املتحدة  م��رم��وق��ة يف  اأك��ادمي��ي��ة 
وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة وف��رن�����ص��ا وا���ص��رال��ي��ا. 
الهيئة  بني  ال�صراكة  اإط��ار  يف  ذلك  وياأتي 
واأهايل العال لتعزيز جهود تاأهيل الكوادر 
القيادات  وت��دري��ب  املحافظة  يف  الوطنية 
العمرانية  التنمية  ج��ه��ود  ل��دع��م  ال�����ص��اب��ة 

واخلدمية بها.
امل�����ص��اه��م��ة يف  اإىل  ال���رن���ام���ج  وي���ه���دف 
املبتعثني،  ل��دى  القيادية  امل��ه��ارات  �صقل 
ق��درات��ه��م يف ري���ادة االأع��م��ال  م��ع تطوير 
لغات  تعلم  مع  تخ�ص�صاتهم  جم��االت  يف 
التنمية  يف  للم�صاهمة  االب��ت��ع��اث  ب��ل��دان 
امل�صتقبل  وق��ي��ادة  باملحافظة  امل�����ص��ت��دام��ة 
التي  العلمية  ال��درج��ات  �صتوفر  كما  بها. 
���ص��ي��ح�����ص��ل ع��ل��ي��ه��ا امل��ب��ت��ع��ث��ون امل���ه���ارات 
واالأدوات  وال��ت��خ�����ص�����ص��ات  واخل������رات 
م�صتقبالاً  العمل  �صوق  �صيحتاجها  التي 
من  عودتهم  لدى  و�صيتمكنون  العال،  يف 
يف  ف��اع��ٍل  ب�صكٍل  امل�صاهمة  م��ن  اخل���ارج 
العال  وتاريخ  م�صتقبل  و�صياغة  ت�صكيل 
ب�صكٍل  الرنامج  ت�صميم  مت  وقد  القادم. 
ا���ص��رات��ي��ج��ي ل��ي��م��ت��د ل��ع��دة ���ص��ن��وات، ما 

يتيح ل�صباب العال تلقي تدريب وافر قبل 
العودة لي�صبحوا م�صاركني يف القطاعات 

الرئي�صية لتنمية املحافظة.
برنامج  م��ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  وب��ع��د جن��اح 
املا�صي،  العام  يف  انطلقت  التي  االبتعاث 
العام  ه��ذا  املبتعثني  ع��دد  م�صاعفة  مت��ت 
اأب��ن��اء  م���ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   300 لي�صبح 
وب��ن��ات ال��ع��ال ل��دع��م اأك����ر ع��د مم��ك��ن من 
العال  الذي ميثل م�صتقبل  الواعد  ال�صباب 

م�صتقبل  ب��ن��اء  يف  للم�صاركة  واإع���داده���م 
زاهر للوطن والقيام بدور رائد يف حتقيق 

اأهداف روؤية اململكة 2030.
ومي����ك����ن ل���ل���ط���الب م�����ن خ������الل ب���رن���ام���ج 
االب����ت����ع����اث احل�������ص���ول ع���ل���ى دب���ل���وم���ات 
واملاج�صتري  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  و���ص��ه��ادات 
يف جم����االت م��ث��ل ال�����ص��ي��اح��ة وال�����ص��ي��اف��ة 
والتاريخ  االآثار  الزراعية وعلم  والتقنيات 
اأن  ميكن  ال��ت��ي  االأخ����رى  والتخ�ص�صات 

تطوير  ج��ه��ود  م��ن  االإ����ص���راع  يف  ت�صاعد 
العال.

وخ����الل ف���رة ال��ت�����ص��ج��ي��ل يف ال��رن��ام��ج، 
�صتقام يف العال ور�س عمل الأبناء وبنات 
واالأك��ادمي��ي��ني  االأم����ور  واأول���ي���اء  املحافظة 
ال��رن��ام��ج  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  لت�صليط 
جديد  جيل  بناء  يف  امل�صاهمة  يف  ودوره 
ي��ح��م��ل ل����واء ال��ع��ل��م ع���ايل اجل����ودة ل��ق��ي��ادة 
ب�صكٍل  العال  ت�صهدها  التي  التحول  عملية 

اأن  �صيما  ال  ع��ام،  ب�صكٍل  واململكة  خا�س 
���ص��رك��اء رئي�صيني  ال��ع��ال مي��ث��ل��ون  اأه����ايل 
عمليات  يف  ال��ع��ال  ملحافظة  امللكية  للهيئة 
يف  ذل��ك  و�صي�صهم  املحافظة.  يف  التنمية 
موؤهل  ب�صباب  العال  العمل يف  �صوق  رفد 
يف  امل�صتقبلية  التطوير  عمليات  ل��ق��ي��ادة 
القطاعات  تعزيز  يف  وامل�صاهمة  املحافظة 
نتيجة  املحافظة  يف  �صتن�صاأ  التي  املختلفة 

عملية التحول.

عبدالله  ق��ال  امل��ب��ادرة،  ه��ذه  على  ا  وتعليقاً
اخل�����ل�����ي�����وي، رئ����ي���������س ق����ط����اع ال��ت��ن��م��ي��ة 
امللكية  بالهيئة  واملجتمعية  االق��ت�����ص��ادي��ة 
�صركاء  ه��م  العال  "اأهايل  ال��ع��ال:  ملحافظة 
والتحول  للتطوير  براجمنا  جميع  يف  لنا 
ا  يداً نعمل  اأن  يجب  ثم  ومن  املحافظة،  يف 
ب��ي��د م��ن اأج���ل حتقيق االأه�����داف امل��رج��وة 
و�صباب  لها.  املخطط  التنمية  عمليات  من 
امل��ح��اف��ظ��ة،  م�صتقبل  ه���م  ال��ع��ال  وف��ت��ي��ات 
ال��ب�����ص��ري فيهم  ف��اال���ص��ت��ث��م��ار  وب���ال���ت���ايل 
التي  اال�صتثمار  اأن���واع  واأ�صمى  اأه��م  ه��و 
واملعرفة  بالعلم  الت�صلح  اأن  كما  نن�صدها. 
اإذ  املحافظة،  اقت�صاد  تعزيز  يف  ي�صهم 
�صيوفر �صباب وفتيات موؤهلني الأن يقودوا 
خمتلف القطاعات بها، ما �صينعك�س على 
نه�صة  �صي�صهد  ال����ذي  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع 

�صاملة وفر�س واعدة نتيجة لذلك."
"ن�صتلهم  ب���ق���ول���ه:  اخل���ل���ي���وي  واأ�����ص����اف 
اأهداف  من  ومبادراتنا  وبراجمنا  خططنا 
روؤية اململكة 2030، ونعمل على حتقيقها 
كاملةاً لتحقيق التحول الذي تن�صده اململكة 
وفتح اأبوابنا على العامل للتبادل ال�صياحي 

والثقايف واملعريف."
ال��راغ��ب��ني يف  وميكن الأب��ن��اء وب��ن��ات العال 
الت�صجيل  اإىل برنامج االبتعاث  االن�صمام 
على  للرنامج  االإل��ك��رون��ي��ة  ال��ب��واب��ة  ع��ر 

موقع الهيئة امللكية ملحافظة العال.

انطالق حملة مكافحة حمى ال�شنك يف جدة 

جدة - اإبراهيم املدين
التثقيفية  التوعوية  احلملة  االأول  اأم�س  ي��وم  انطلقت 
امليدانية املكثفة ملكافحة حمى ال�صنك ، و التي تنفذها 
�صحة جدة ممثلة يف اإدارة ال�صحة العامة لهذا العام 
حتت �صعار " م�صروع كرت اأحمر لل�صنك 2019 " ، 
بالتعاون مع اأمانة حمافظة جدة ووزارة البيئة واملياه 

والزراعة .
وياأتي انطالق احلملة بح�صور م�صاعد مدير ال�صوؤون 
ال�صحية لل�صحة العامة الدكتور عبدالله ال�صحفي ، 
الر�صائل  ع��ر  التثقيفي  اجل��ان��ب  ن�صر  يف  تتمثل  و 
�صحة  ف���رق  ق��ب��ل  م��ن  اخل��م�����س  التفاعلية  التثقيفية 
جدة و اجلهات املعنية االأخرى ، و ت�صتهدف احلملة 
اإ�صابة  معدل  اأعلى  �صجلت  باملحافظة  اأحياء  ع�صرة 
خالل ال�صنتني املا�صية باملر�س و ت�صمل ) البوادي ، 
العزيزية ، بني مالك ، الفي�صلية، اجلامعة ، ال�صرفية 
، البلد ، ال�صفا ، ال�صالمة ، احلمدانية( وذلك نظرااً 
ال�صكانية وملا متثله هذه االأحياء من م�صاحة  للكثافة 
جغرافية كبرية ، باالإ�صافة اإىل الركيز على الطالب 

امل��ي��دان��ي��ة ، و  ال���زي���ارات  ب��امل��دار���س ع��ر  و املعلمني 
داخل  امل�صتهدفة  التجارية  املراكز  و  امل�صاجد  كذلك 
العام  نهاية  احلملة حتى  �صت�صتمر  و   ، االأحياء  هذه 

اجلاري .
لل�صحة  ال�صحية  ال�����ص��وؤون  م��دي��ر  م�صاعد  واأو���ص��ح 
العامة الدكتور عبدالله ال�صحفي اأن احلملة تهدف اإىل 
ال�صنك  مر�س حمى  الإحتواء  الوقائي  اجلانب  تعزيز 
املجتمع  لفئات  ال�صحي  الوعي  درج��ة  رفع  من خالل 
املختلفة من االأمرا�س الوبائية و عر�س طرق الوقاية 
منها ، اإىل جانب رفع م�صتوى امل�صاركة املجتمعية يف 
كثافة  معدالت  خف�س  و   ، ال�صنك  حمى  من  الوقاية 
ال��ب��وؤر  اأي�����ص��ااً ح�صر  و  ال��ت��وال��د،  اأم��اك��ن  و  البعو�س 

املر�صودة و معاجلتها فوريااً .
ب�����ص��رورة  ج���دة  اأه����ايل حم��اف��ظ��ة  ال�صحفي  ون��ا���ص��د 
اإقامة  التفاعل لتحقيق الهدف املن�صود من  التعاون و 
تنوع  فيها  روع���ي  احلملة  اأن  م��وؤك��دااً   ، احلملة  ه��ذه 
و�صائلها لتقدمي التوعية ال�صحية للمواطنني و املقيمني 

باملحافظة ، وتعديل ال�صلوكيات اخلاطئة املتداولة .

دورة يف منهجية التخطيط بامل�شاريع التطوعية

جدة -عبدالهادي املالكي
مدير  املالكي،  رائ��د  االأ�صتاذ  يعقد 
ع����ام م��وؤ���ص�����ص��ة م����ب����ادرة ال��ت��غ��ي��ري 
م�صت�صار  ال��ت��ن��م��وي��ة،  ل��ل��م�����ص��اري��ع 
دورة  جمتمعية  م���ب���ادرات  ت��ط��وي��ر 
تخطيط  “منهجية  بعنوان  جمانية 
االحرافية".  التطوعية  امل�صاريع 
االأطفال  جمعية  م�صرح  على  وذل��ك 
املعوقني اخلمي�س القادم 28 فراير 

من 4 م�صاءاً حتى 7 م�صاءاً .
حم��اور  ع��دة  املالكي  يتناول  حيث 

التطوعية،  امل�����ص��اري��ع  جن���اح  ع��وام��ل  ل���ل���دورة: 
خ�صائ�س امل�صروع التطوعي، مراحل امل�صروع 
تخطيط  التطوعي،  امل�صروع  عمليات  التطوعي، 

امل�صروع التطوعي، وتنفيذ وتقييم 
امل�صاريع التطوعية.

وت���ه���دف اإق���ام���ة ه����ذه ال������دورة اىل 
اأعلى يف  ملهارات  املتطوعني  متكني 
التطوعية،  امل�صاريع  وتنفيذ  اإدارة 
وذل����ك ���ص��ع��ي��ااً ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 
تركز  كما  2030م،  اململكة  روؤي���ة 
ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ال����دق����ة يف اخ��ت��ي��ار 
وع��دده  التطوعي  ال��ف��ري��ق  اأع�����ص��اء 
و�صع  كذلك  التاأ�صي�س،  ف��رة  يف 
ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة ت��ت�����ص��م��ن ال����روؤي����ة 
اإدارة  وج��ود  اأهمية  اىل  باالإ�صافة  وال��ر���ص��ال��ة، 
من  التطوعي  امل�����ص��روع  لتنقل  ح��ا���ص��رة  فاعلة 

الرعوية اإىل التمكني.

رائد املالكي

�شالون جامعة جدة الثقايف ي�شت�شيف وكيل اإمارة مكة املكرمة

تعليم منطقة مكة يعقد لقاء عن االختبارات الوطنية

جدة- وا�س
ف��ع��ال��ي��ات  اأوىل  ج���دة  اأط��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة 
ال���ث���ق���ايف  ج�����دة  ج���ام���ع���ة  "�صالون 
با�صت�صافة  االأول  اأم�س  االجتماعي" 
وكيل اإمارة منطقة مكة املكرمة الدكتور 
مدير  معايل  وح�صور  الفالح،  ه�صام 
جامعة جدة الدكتور عدنان احلميدان، 
الكليات  ج��دة، وعمداء  ووك��الء جامعة 

وقيادات اجلامعة.
على  ال�صوء  الدكتور احلميدان  واألقى 
باإقامة �صالون جامعة  املبادرة  اأه��داف 
ياأتي  والذي  االجتماعي،  الثقايف  جدة 
ال���ذي ينبغي على  ال���دور  ��ا م��ن  ان��ط��القاً
اململكة  به جتاه روؤي��ة  القيام  اجلامعات 
وتفعيل  التنموية،  وبراجمها  الطموحة 
وتوظيف  ال�صعودية  اجل��ام��ع��ات  دور 
لتحقيق  وامل��ادي��ة  الب�صرية  اإمكاناتها 
وال�صاملة  امل�صتدامة  التنمية  متطلبات 

بع�س  ا�صتخال�س  �صيتم  اأنه  مو�صحااً 
ذات  للجهات  واإر���ص��ال��ه��ا  التو�صيات 
العالقة لال�صتفادة منها وحتقيق الدور 

التكاملي فيما بينها وبني اجلامعة.
واأ�����ص����اد وك���ي���ل اإم������ارة م��ك��ة امل��ك��رم��ة 
الدكتور ه�صام الفالح ، بفكرة املبادرة 
اأهمية الدور الكبري امللقى  اإىل  وتطرق 
ع��ل��ى اجل���ام���ع���ات يف خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
وامل�����ص��اه��م��ة يف ت��ط��وي��ره وت��ن��م��ي��ت��ه ، 
ه��ذه  م��ث��ل  ت��ت��ج��اوز  اأن  اإىل  م��ت��ط��ل��ع��ااً 
امل����ب����ادرات اأ�����ص����وار اجل��ام��ع��ة ل��ت��خ��دم 
اجل��ام��ع��ة وامل��ن��ط��ق��ة وال��وط��ن ع��م��وم��ااً ، 
امل���ب���ادرات  ه���ذه  م��ث��ل  اأن  اإىل  م�����ص��ريااً 
واملقرحات واإن بداأت �صغرية اإال اأنها 
للمجتمع من  ال��ن��ور وخ��رج��ت  راأت  ق��د 
االإم��ارة واجلهات  ودعم  اهتمام  خالل 

ذات العالقة.
منها  املحاور  ا من  ع��دداً اللقاء  وت�صمن 

يف  امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  منطقة  اإم�����ارة  دور 
، ودور  االإن�����ص��ان  وتنمية  امل��ك��ان  ب��ن��اء 
اجل��ام��ع��ات يف ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ، 
اجتماعية  اأدوار  ع��ل��ى  رائ����دة  واأم��ث��ل��ة 

املحيطة  جمتمعاتها  ن��ح��و  ل��ل��ج��ام��ع��ات 
العملية  االأ���ص��ال��ي��ب  بع�س  وع��ر���س   ،
ملعاجلة املعوقات نحو �صراكة اجتماعية 

فاعلة بني املجتمع واجلامعة.

مكة املكرمة- البالد
مبنطقة  للتعليم  العامة  االإدارة  عقدت 
اجل��ودة  اإدارة  يف  ممثلةاً  املكرمة  مكة 
 " ب��ع��ن��وان  ل��ق��اء  اأم�����س  وق��ي��ا���س االأداء 
من�صقة  نفذته   " الوطنية  االخ��ت��ب��ارات 
االخ��ت��ب��ارات ال��وط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة منى 
بحي  االإدارة  مب��ق��ر  وذل����ك  ال�����ص��ري��ف 

العزيزية مبكة .
باملنطقة  التعليم  ع���ام  م��دي��ر  واأو����ص���ح 
اللقاء  اأن  م��ه��دي احل��ارث��ي  ب��ن  حم��م��د 
اللغة  ق���ائ���دات وم�����ص��رف��ات  ا���ص��ت��ه��دف 
العربية بهدف التعرف على االختبارات 
الوطنية وتو�صيح عدد من التوجيهات 
االختبارات  تطبيق  عمل  لفريق  العامة 
وال���ت���ع���رف ع��ل��ى م�����ص��وؤول��ي��ات وم��ه��ام 

وم�����ص��وؤول��ي��ات  التعليم  اإدارة  من�صق 
والتهيئة  امل��در���ص��ة  ق��ائ��د  ودور  وم��ه��ام 
اجل���ي���دة ل��ل��ط��ال��ب��ات وحت�����ص��ني ن��ت��ائ��ج 
االخ��ت��ب��ارات ال��وط��ن��ي��ة ول��ف��ت االن��ت��ب��اه 
والفهم  بالت�صريع  العناية  �صرورة  اإىل 
القرائي ليحقق املاأمول وحت�صني عملية 
مبخرجاته  واالرت��ق��اء  والتعّلم  التعليم 
وي�صهم يف حتقيق اأهداف روؤية اململكة 

2030م.
االختبارات  باأهمية  احل��ارث��ي  واأ���ص��اد 
لنتائج  قيا�س  م��ن  متثله  وم��ا  الوطنية 
ال��ت��ع��ل��م وذل�����ك م���ن خ����الل ال��ع��م��ل��ي��ات 
االخ��ت��ب��ارات  اأن  مو�صحااً   ، التعليمية 
اأداءن���ا  تقي�س  م��وؤ���ص��رات  ه��ي  الوطنية 
)التعلم  االأ���ص��ي��ل  عملنا  يف  احلقيقي 

والتعليم( وتقي�س مدى جناحنا ومدى 
ا ع��ل��ى ����ص���رورة ن�صر  ج��ودت��ن��ا م���وؤك���داً
ال���وع���ي ال�����الزم ب��اأه��م��ي��ة االخ��ت��ب��ارات 
الوطنية والتثقيف والتوعية بفاعليتها، 
اأ�صا�س  على  الركيز  ب�صرورة  ا  مهيباً

عمليات االختبار وهو الفهم القرائي.
املجتمع  توعية  ���ص��رورة  اإىل  واأ���ص��ار 
امل���در����ص���ي واأول����ي����اء االأم������ور ب��اأه��م��ي��ة 
الدعم  وتقدميهم  الوطنية  االختبارات 
اأن  اإىل  الفتااً  ال��ط��الب،  الأبنائنا  ال��الزم 
االخ��ت��ب��ارات  تتابع  ه��ن��اك خطة وجل��ن��ة 
م��ن �صاأنه ي�صهم يف االرت��ق��اء  م��ا  وك��ل 
مب�����ص��ت��وى اأب���ن���اءن���ا ب��ال�����ص��ك��ل امل���اأم���ول 

وحتقيق روؤية وطننا املعطاء .
الوطنية  االخ��ت��ب��ارات  من�صقة  وال��ق��ت 

وال��دول��ي��ة م��ن��ى ال�����ص��ري��ف ورق����ة عمل 
ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت م���ن خ��الل��ه��ا ال��ت��ع��ري��ف 
ب��االخ��ت��ب��ارات ال��وط��ن��ي��ة وم�����ص��وؤول��ي��ات 
اأث��ن��اء التطبيق،  امل��در���ص��ة  ق��ائ��دة  م��ه��ام 
ورقة  عقبها  والكتابة  ال��ق��راءة  واإت��ق��ان 
الوطنية  )االخ���ت���ب���ارات  ب��ع��ن��وان  ع��م��ل 
الدكتورة  قدمتها  اجلميع(  م�صوؤولية 

اآمنة الغامدي.
ال��رب��وي  االإ���ص��راف  م��دي��رة  وعر�صت 
)القائد  بعنوان  ورقتها  ب�صاوري  ملياء 
م�صاند وداعم للتعلم( ثم قدمت رئي�صة 
الر�صيدي  �صعيدة  العربية  اللغة  ق�صم 
ورق������ة ع���م���ل ب���ع���ن���وان )االخ����ت����ب����ارات 
اللغة  الوطنية واإ�صاءات حول مهارات 

العربية(.

�شبط  معمل ع�شوائي يف جدة الإعادة ت�شنيع جنوط ال�شيارات

جدة - اإبراهيم املدين
اأ�صفرت جهود الرقابة امليدانية لبلدية ال�صرفية الفرعية 
وزارة  ف��رع  ومب�صاركة  ج��دة  حمافظة  الأم��ان��ة  التابعة 
ي�صم  �صعبي  منزل  �صبط  ع��ن  واال�صتثمار  التجارة 
يتبع  ال�صيارات  معمال متكامال الإعادة ت�صنيع جنوط 

الإحدى املن�صاآت التجارية بحي بني مالك.
وجرى ر�صد املوقع خالل جولة م�صركة على من�صاأة 
�صبط  ومت  ال�����ص��ي��ارات  ج��ن��وط  ب��ي��ع  يف  متخ�ص�صة 
خم��ال��ف��ة ال��غ�����س ال��ت��ج��اري وم�����ص��ادرة اأرب����ع مكائن 
ات�صح  كما  والتنظيف،  والكب�س  واللحام  للتخرمي 

اجلنوط  ط��الء  ب��اإع��ادة  خا�صة  م�صتقلة  غ��رف��ة  وج���ود 
متهيدا لبيعها يف املحل.

وجرى اإغالق املنزل واملحل واإع��داد حم�صر م�صرك 
باحلالة بني بلدية ال�صرفية وفرع وزارة التجارة متهيدا 

ال�صتكمال االجراءات النظامية حيال املخالفة.
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االعالنات الفردية

ن�شتقبل كافة  اإعالناتكم من مدن الريا�ض والدمام والإح�شاء والق�شيم  من ) 8 ( �شباحا حتى ال�شاعة ) 5( م�شاءًا.. ويتم ا�شتقبال  جميع اإعالنات باقي الفروع التي ت�شمل كل من : 
مكة املكرمة ــ املدينة املنورة ــ جدة ــ اأبها ــ الباحة  ــ  الطائف ــ جازان ــ جنران ــ ينبع ــ تبوك ــ رابغ .. من ال�شاعة ) 8 ( �شباحًا حتى ) 11 ( ليالً.. ت�شتقبل الإعالنات من كافة الفروع على :هاتف ) 0126711000 ( فاك�ض ) 0126716241 ( .. 
حتى ) 5 ( م�شاءًا.. وت�شتقبل كافة الإعالنات .. بعد ال�شاعة ) 5 ( م�شاءًا  حتى ) 11 ( م�شاءًا .. على فاك�ض رقم ) 0122750012 (.. ولال�شتف�شار عن الإعالنات على مدار ال�شاعة .. ناأمل الت�شال على جوال ) 0567878781 (

جدة
رقم  مدين  �سجل  الزهراين  �سعيد  �سامي  يعلن   •
درا�سية �سادرة  �سهادة  فقدان  عن   1086873195
مكتبية  ادارة  تخ�س�ص  ب��ج��دة  التقنية  الكلية  م��ن 
ي�سلمها  يجدها  من  فعلى  1437ه����   / 1436ه����  لعام 
مل�سدرها او االت�سال على جوال رقم 0543440443 

وله ال�سكر. 
الطائف

ق�سم  اىل  انهى  انه  بالطائف  العامة  املحكمة  • تعلن 
�سهل  حم��م��د  ح��م��د  امل��واط��ن  ان  الق�سائي  اال���س��ن��اد 
العتيبي �سجل مدين ) 1002961835( تقدم طالبا 
ا�ستخراج �سك ا�ستحكام على حو�ص بداخله عمارة 
الواقع يف  دور ومبنى �سعبي حتت االن�ساء وخزان 
رحاب والذي ال اليه عن طريق ال�سراء من علي �سعد 
منذ عام  قبله  ال�سمراين واملحياه من  اآل منران  علي 
1385ه� وحدوده واطواله وم�ساحته االجمالية وفق 

الكروكي املرفق كما يلي: 
العمري  عبدالله  �سعد   / ملك  ار���ص   : ال�سمال  م��ن 

بطول 35.30م.
ار���ص  يليه  ���س��ارع عر�سه 15.00م   : اجل��ن��وب  م��ن 

خم�س�سة لبناء م�سجد بطول 35.80م.
حو�ص  يليه  15.00م  عر�سه  ���س��ارع   : ال�سرق  م��ن 
بداخله بيت �سعبي ملك / ح�سن �سهل العتيبي  بطول 

29.10م.
من الغرب : حو�ص ملك / �سعد عبدالله العمري بطول 

35.40م. 
وامل�ساحة االجمالية ) 1150.52م2(. 

املقررة  امل��دة  خ��ال  بها  التقدم  فله  معار�سة  له  فمن 
نظاميا وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعان .

 • تقدم الإدارة االحوال املدنية يف حمافظة / الطائف 
املواطنة / �سوير حممد عاي�ص العتيبي

رق���م   1081253575 امل��������دين  ال�������س���ج���ل  رق������م 
1437/11ه�   /26 التاريخ  امللف)احلفيظة(39655 
ا�سمها من: �سوير  تعديل  امل�سدر احوال مكة بطلب 

حممد عاي�ص العتيبي 
اىل: مرمي حممد عاي�ص العتيبي فمن له معار�سة على 
تاريخ هذا  �سهر من   فليتقدم مبعار�سته خال  ذلك 

االعان.
• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل الدائرة 
احمد  حممد  امل��واط��ن  ان   31 م��ادة  االوىل  االنهائية 
 1000501021 رق���م  م��دن��ى  �سجل  امل��ال��ك��ي  ح��ام��د 
تقدم طالبا ا�ستخراج �سك ا�ستحكام على  احلو�ص 
م��ن ال��ب��ل��ك ب��ارت��ف��اع اك���ر م��ن م��ري��ن داخ��ل��ه مباين 
الواقع يف رحاب والذى ال اليه عن طريق ال�سراء من 
حمى عام 1385ه� وحدوده واطواله وم�ساحته وفق 

الكروكى املرفق كما يلى: 
من ال�سمال: يحده �سارع عر�ص 15م ثم يليه حو�ص 

ملك �سلطان اليف الع�سيمي بطول 40م. 
من اجلنوب: يحده حو�ص ملك عبد الله الثقفي بطول 

40م.  
بطول  القامي  عابد  ملك  حو�ص  يحده  ال�����س��رق:  م��ن 

30م.    
من الغرب: ار�ص �سارع عر�ص 15م بطول 30م.   

وامل�ساحة االجمالية 1200م2. 
املقررة  امل��دة  خ��ال  بها  التقدم  فله  معار�سة  له  فمن 

نظاما وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعان.
• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى ايل الدائرة 
امل��واط��ن خلف حميد  ان   31 م��ادة  االوىل  االنهائية  
 1019426228 رق��م  مدنى  �سجل  الطويرقي  حمد 
احلو�ص  على  ا�ستحكام  �سك  ا�ستخراج  طالبا  تقدم 
م��ن ال��ب��ل��ك ب��ارت��ف��اع اك���ر م��ن م��ري��ن داخ��ل��ه ع��م��ارة 
دوري��ن الواقع يف رح��اب  وال��ذى ال اليه عن طريق 
قبل  من  واملحياه  الثبيتي  جويرب  ع��ادل  من  ال�سراء 
واط��وال��ه  وح����دوده  1385ه�����  ع��ام  ال�سريف  حم�سن 

وم�ساحته وفق الكروكى املرفق كما يلى:
من ال�سمال: حو�ص داخله عمارة ملك �سرف عي�سه 

الطويرقي بطول 25.90م. 
من اجلنوب: حو�ص ملك ماجد فندى الطويرقي بطول 

27م.  
عمارة  يليه  15م  عر�ص  ���س��ارع  يحده  ال�سرق:  م��ن 
ملك في�سل الزهراين ومتام احلد حو�ص ملك �سامى 

احلارثي بطول 24.85م.   
من الغرب: ار�ص ملك عبد القادر حممد عبد الغفور 

بطول 24.70م.   
وامل�ساحة االجمالية 654.98م2. 

املقررة  امل��دة  خ��ال  بها  التقدم  فله  معار�سة  له  فمن 
نظاما وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعان.

ق�سم  اىل  انهى  انه  بالطائف  العامة  املحكمة  • تعلن 
م�سعود  ن��وار  �سعيد  املواطن  ان  الق�سائي  اال�سناد 
 1017806181 رقم  مدنى  �سجل  البقمي  املرزوقي 
تقدم طالبا ا�ستخراج �سك ا�ستحكام على احلو�ص به 
مباين الواقع يف الوا�سلية والذى ال اليه عن طريق 

ال�سراء من عوي�ص غازي هال القثامي واملحياه من 
قبل عام 1385ه��� وح��دوده واطواله وم�ساحته وفق 

الكروكي املرفق كما يلى: 
ال�سمال: جار ملك خالد مرزوق احلارثي بطول  من 

32.60م. 
الوا�سلية  ثم طريق  الطريق 15م  من اجلنوب: حرم 

بطول 31م. 
م��ن ال�����س��رق: ���س��ارع ع��ر���ص 12م ث��م ج��ار ملك فهد 

ال�سهلي بطول 20.70م.  
من الغرب: ممر 3م ثم جار ملك فالح ال�سيباين بطول 

14.85م.   
وامل�ساحة االجمالية 570.13م2.

املقررة  امل��دة  خ��ال  بها  التقدم  فله  معار�سة  له  فمن 
نظاما وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعان.

اىل  ان��ه��ى  ان���ه  ب��ال��ط��ائ��ف  ال��ع��ام��ة  املحكمة  تعلن   •
امل��واط��ن مطر  ان  م��ادة 31  االنهائية االوىل  ال��دائ��رة 
مدنى  �سجل  العتيبي  ال��ده��ا���س��ي  من�سور  ع��اي�����ص 
�سك  ا�ستخراج  طالبا  ت��ق��دم   1001780731 رق��م 
داخله  2م  بارتفاع  م�سور  احلو�ص  على  ا�ستحكام 
اليه  ال  وال��ذى  مثملة  ال��واق��ع يف  دور   م�سلح  مبنى 
عن طريق االحياء ال�سرعي من عام 1385ه� وحدوده 

واطواله وم�ساحته وفق الكروكى املرفق كما يلى: 
ومتامه  16م  العرو�ص  خمتلف  �سارع  ال�سمال:  من 
ح��و���ص م��ل��ك غ����ازي م��ط��ر ال��ق��ث��ام��ي ب��ط��ول جمموع 

انك�ساراته 37.15م. 
القثامي  من اجلنوب: حو�ص ملك نايف حممد �سامل 

من ال�سرق وحو�ص عبيد القثامي .
عبد  ملك  ال�سرق حو�ص  من  45م  بطول  الغرب:  من 

الهادي املطري بطول 34.30م.    
قادم  �سارع  �سارع عر�ص 12م ومتامه  الغرب:  من 

من الغرب بطول جمموع انك�ساراته 33.90م.   
وامل�ساحة االجمالية 1421.98م2. 

املقررة  امل��دة  خ��ال  بها  التقدم  فله  معار�سة  له  فمن 
نظاما وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعان.

• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل الدائرة 
احمد  �سفر  امل��واط��ن  ان   31 م���ادة  االوىل  االنهائية 
 1005889769 رق���م  م��دن��ى  �سجل  امل��ال��ك��ي  ح��ام��د 
احلو�ص  على  ا�ستحكام  �سك  ا�ستخراج  طالبا  تقدم 
من البلك بارتفاع اكر من مرين داخله منزل م�سلح  
الواقع يف رح��اب  وال��ذى ال اليه عن طريق ال�سراء 
عام 1385ه�  واملحياه من  العمري  �سويلم عوظه  من 
املرفق  الكروكى  وف��ق  وم�ساحته  واط��وال��ه  وح��دوده 

كما يلى:
يليه حو�ص ملك  ال�سمال: �سارع عر�ص 15م ثم  من 

من�سور الع�سيمي بطول 30م. 
من اجلنوب حو�ص ملك  فهد البقمي بطول 30م. 
من ال�سرق حو�ص ملك فهد البقمي بطول 30م    

ومن الغرب: ملك عابد القثامي بطول 30م.   
وامل�ساحة االجمالية 900م2.

املقررة  امل��دة  خ��ال  بها  التقدم  فله  معار�سة  له  فمن 
نظاما وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعان.

املدينة املنورة 
امل��ن��ورة  باملدينة  امل��دي��ن��ة  االأح����وال  الإدارة  ت��ق��دم   •
امل��واط��ن / ف��وؤاد ن��ور عاي�ص اجل��اب��ري رق��م ال�سجل 
 4486 احلفيظة  امللف  رقم   1095842652 امل��دين: 
املنورة  املدينة  امل�سدر  1433/12/22ه������  التاريخ 
بطلب  تعديل ا�سمه من : فوؤاد نور عاي�ص اجلابري 
اىل: طال نور عاي�ص اجلابري فمن له معار�سة على 
هذا  تاريخ  من  �سهر  خال  مبعار�سته  فليتقدم  ذلك 

االعان.
امل��ن��ورة  باملدينة  امل��دي��ن��ة  االأح����وال  الإدارة  ت��ق��دم   •
امل���واط���ن / ن�����واف ب���ن رج�����اء ب���ن دخ���ي���ل ب���ن ع��ي��اد 
املحمدي رقم ال�سجل املدين: 1042812584 بطلب  
تعديل ا�سمه من: نواف بن رجاء بن دخيل بن عياد 
املحمدي اىل: نواف بن رجاء بن دخيل املحمدي فمن 
له معار�سة على ذلك فليتقدم مبعار�سته خال �سهر 

من تاريخ هذا االعان.
امل��ن��ورة  باملدينة  امل��دي��ن��ة  االأح����وال  الإدارة  ت��ق��دم   •
رق��م  ال��ع��ل��وي  ال��ط��ري�����ص  �سليمان  اح��م��د  امل���واط���ن / 
ال�سجل املدين: 1041890511 بطلب  تعديل ا�سمه 
احمد  اىل:  ال��ع��ل��وي  ال��ط��ري�����ص  �سليمان  اح��م��د  م���ن: 
معار�سة  له  فمن  احلربي  العلوي  الطري�ص  �سليمان 
تاريخ  من  �سهر  خال  مبعار�سته  فليتقدم  ذلك  على 

هذا االعان.
امل��ن��ورة  باملدينة  امل��دي��ن��ة  االأح����وال  الإدارة  ت��ق��دم   •
ال��دي��ن  �سميع  ج���ان حم��م��د ح�سني  ره���د  امل��واط��ن��ة / 
تعديل  بطلب    1099434761 امل��دين:  ال�سجل  رقم 
الدين  �سميع  ح�سني  حممد  ج��ان  ره��د  م��ن:  ا�سمها 
اىل: رجاء حممد ح�سني �سميع الدين فمن له معار�سة 
تاريخ  من  �سهر  خال  مبعار�سته  فليتقدم  ذلك  على 

هذا االعان.

الباحة
• يعلن �سادي ربيع عبدالاه فرج م�سري اجلن�سية 
ع��ن ف��ق��دان اق��ام��ة رق��م 2434934671 ���س��ادرة من 
ج��وازات املخواه فعلى من يجدها ي�سلمها اىل اقرب 

جوازات وله ال�سكر. 

ابها 
ال��دائ��رة  ل��ل��ع��م��وم/  ب��اأب��ه��ا  ال��ع��ام��ة  املحكمة  تعلن   •
بن  �سعيد   / ال��ي��ه��ا  ت��ق��دم  ب��اأن��ه  ال�����س��اب��ع��ة  الق�سائية 
رقم  م��دين  �سجل  حامل  مانع  اآل  �سعيد  بن  عبدالله 
اجل���اري يف  م��ن  ان  ق��ائ��ا  واأن��ه��ي   1076282480
ملكي وملك موكلي/ فهد بن �سعيد بن علي اآل مانع 
 1041069350 رق��م  م��دين  �سجل  ح��ام��ل  ع�سري 
بني  يف  الواقعة  ال��زراع��ي��ة  االأر����ص  ت�سرفنا  وحت��ت 
جميع  من  املحاطة  اأبها  ع�سر/  مالك  بني  ���س��دان/ 
ال�سرقية  باجلهة  ب��واب��ة  ولها  ترابية  بعقوم  اجل��ه��ات 
عر�سها اأرب��ع��ة اأم��ت��ار وه���ي ع���ري حت���رث وت���زرع 
الينا  واآل���ت  باملنطقة  امل��ع��ت��ادة  ال��زراع��ي��ة  باملحا�سيل 
مانع ع�سري  اآل  مانع  علي  بن  �سعيد  بال�سراء من/ 
و�سلة   1041069301 رق���م  م���دين  ���س��ج��ل  ح��ام��ل 
باملنهي  باملنهي فهد والده و�سلة قرابته  البائع  قرابة 
ال�سرعي  االح��ي��اء  ل��وال��ده وه��ي حم��ي��اة  �سعيد ج��ده 
م���ن ق��ب��ل ال���ب���ائ���ع م���ن ق��ب��ل ع����ام 1387ه�������� ب��ح��رث��ه��ا 
وبعد  �سلفا  امل��ذك��ورة  بال�سفة  وحتويطها  وزراعتها 
اأن ملكناها وا�سلنا احيائها بحرثها وزراعتها حتي 
االجمالية  وم�ساحتها  واطوالها  وح��دوده��ا  تاريخه 

واحداثياتها كاالآتي:- 
�سماال: طريق ترابي عر�سه 15م )خم�سة ع�سر مرا( 
يليه مزرعة علي بن �سعيد مانع ع�سري وال�سلع يبداأ 
من ال�سرق اىل الغرب بزاوية 85د وبطول 194,60م) 

مائة واأربعة وت�سعني مرا و�ستني �سنتيمر(. 
عنها  امل��ن��ه��ي  ل��ل��م��زرع��ة  م�سايل  ج��ب��ل  �سفح  ج��ن��وب��ا: 
98د  ب��زاوي��ة  ال��غ��رب  اىل  ال�سرق  م��ن  ي��ب��داأ  وال�سلع 
بطول 86,95م )�ستة وثمانني مرا وخم�سة وت�سعني 

�سنتيمر( . 
�سرقا: طريق ترابي عر�سه 15م )خم�سة ع�سر مرا( 
بن عبدالله �سعيد ع�سري وال�سلع  يليه مزرعة علي 
وبطول  85د  ب��زاوي��ة  اجلنوب  اىل  ال�سمال  من  يبداأ 
غرب  جنوب  ينك�سر  ثم  م��را(  و�ستني  ثمانية  68م) 
وت�سعة  مائتني  299,80م)  وب��ط��ول  159د  ب��زاوي��ة 
ال�سلع  وط���ول  �سنتيمر(  وث��م��ان��ني  م���را  وت�سعني 
وثمانون  مرا  و�ستون  و�سبعة  )ثاثمائة  367,80م 

�سنتيمر( . 
وال�سلع  ع�سري  مانع  �سعيد  بن  علي  مزرعة  غربا: 
وبطول  95د  ب��زاوي��ة  اجلنوب  اىل  ال�سمال  من  يبداأ 
309,20م) ثاثمائة وت�سعة اأمتار وع�سرين �سنتيمر( 
وزاوية القفل من ال�سلع اجلنوبي مع ال�سلع الغربي 
)49459,39(م2   -: امل�ساحة  وجم��م��وع   . 104د 
ت�سعة واأربعون األفا واربعمائة وت�سعة وخم�سون مرا 

مربعا وت�سعة وثاثون �سنتيمر. 
واحداثيات املوقع:- 

اوال / �سمال 57,52 ,23 ,18  �سرق 49,63 , 34 
 42,

ثانيا / �سمال 02,05 ,18,24   �سرق 44,84, 34, 
 42

ثالثا / �سمال 55,41, 23, 18  �سرق 36,95, 34, 
 42

رابعا / �سمال 52,80, 23, 18 �سرق 38,51, 34, 
 42

امل��ع��ل��م ال��ث��اب��ت ل���اأر����ص: جم��م��ع حم��ط��ة اخل�����س��راء 
للمحروقات الواقع �سمال االأر�ص املنهي عنها ويبعد 

عنها قرابة 1500مر. 
اعرا�سه اىل  تقدمي  فعليه  ذلك  له معار�سة يف  فمن 
خال  ال�سابعة  الق�سائية  ال��دائ��رة  ل��دى  املحكمة  ه��ذه 

�سهرين من تاريخه ,,, والله املوفق. 
بن  اآل  ع��ب��دال��ل��ه  ع��ب��دال��رح��م��ن  ع��ب��دال��ل��ه  ي��ع��ل��ن/   •
زه����ره ال���ق���رين ع���ن ف���ق���دان ب��ط��اق��ة ج��ام��ع��ي��ة ب��رق��م/ 
بابها  خالد  امللك  جامعة  م��ن  ���س��ادر   437801051

على من يجدها ي�سلمها اىل م�سدرها. 
م�سيط  خمي�ص  يف  املدنية  االحوال  الإدارة  • تقدم 
امل��واط��ن��ة)م��ب��ارك��ه ���س��ع��د م�����س��ف��ر اآل ���س��ح��ي��م( رق��م 
تعديل  ب��ط��ل��ب  امل�������������دين)1048580839(  ال�����س��ج��ل 
 – �سحيم  اآل  م�سفر  ���س��ع��د  م��ب��ارك��ه   : م��ن  االأ����س���م 
اىل : مباركه �سعد م�سفر النهاري القحطاين فمن له 
معار�سة على ذلك فليتقدم مبعار�سته خال �سهر من 

تاريخ هذا االعان .
م�سيط  بخمي�ص  امل��دن��ي��ة  االح����وال  الإدارة  ق���دم   •
ال�سجل   . ال�سهراين  �سعيد  عو�سه  هيا   / املواطنة 
 : )احل���ف���ظ(  امل��ل��ف  رق���م   1016989384 امل�����دين/ 
14395 التاريخ: 1435/10/24ه� امل�سدر خمي�ص 
�سعيد  عو�سه  هيا   : من  اال�سم  تعديل  بطلب  م�سيط 
ال�سهراين . اىل : هيا عو�سه �سعييد ال�سهراين. فمن 
له معار�سة على ذلك فليتقدم مبعار�سته خال �سهر 

من تاريخ هذا االعان. 
م�سيط  بخمي�ص  املدنية  االأح����وال  الإدارة  ت��ق��دم   •
ال�سجل   . جمعان  ال  عاي�ص  علي  زه��ره   / املواطنة 
)احل���ف���ظ(:-  امل��ل��ف  رق���م   1048231730 امل����دين/ 
زهره   : من  اال�سم  تعديل  بطلب  امل�سدر-  التاريخ- 
علي عاي�ص ال جمعان . اىل : زهره علي عاي�ص ال 
جمعان االأ�سمري فمن له معار�سة على ذلك فليتقدم 

مبعار�سته خال �سهر من تاريخ هذا االعان.
• تقدم الإدارة االحوال املدنية يف حمافظة املجاردة 
الع�سري(  ال��ب��ارق��ي  حم��م��د  زاه���ر  ح�سن  امل���واط���ن) 
امللف  رق��م   )1061410112  ( امل��دين  ال�سجل  رق��م 
 ) ال���ت���اري���خ)1393/4/19ه����   )1029( )احل��ف��ي��ظ��ة( 
امل�����س��در )حم��ائ��ل ع�����س��ر( ع��ن��وان ال�����س��ك��ن) ب���ارق- 
تعديل  بطلب   )0506744980 ال��ه��ات��ف)  املنيظر( 
حممد  اجل���د  زاه���ر  االب  ح�سن  االول   : م��ن  ا���س��م��ه 
الفخذ البارقي القبيلة الع�سري . اىل : ح�سن زاهر 
حممد البارقي – فمن له معار�سة على ذلك فليتقدم 

مبعار�سته خال �سهر من تاريخ هذا االعان. 
املواطن/  اأبها   : يف  املدنية  االحوال  الإدارة  • تقدم 
القحطاين  الطبي�سي  عبدالله  ب��ن  حممد  ب��ن  فيحان 
تعديل  بطلب   )1060752928( رق��م  م��دين  �سجل 
الطبي�سي  عبدالله  بن  حممد  بن  فيحان   : من  ا�سمه 
القحطاين. اىل : بندر بن حممد بن عبدالله الطبي�سي 
ل��ه م��ع��ار���س��ة ع��ل��ى ذل���ك فليتقدم  ال��ق��ح��ط��اين . ف��م��ن 

مبعار�سته خال �سهر من تاريخ هذا االعان. 
باك�ستاين  اأح��م��د  ن��ازي��ر  حم��م��د  حم��م��د  ي��ع��ل��ن/   •
 2392192668 برقم  اقامته  ف��ق��دان  ع��ن  اجلن�سية 
عن  وك��ذل��ك  م�سيط  خمي�ص  ج����وازات  م��ن  ���س��ادره 
�سيارة   2392192668 برقم  �سر  رخ�سة  ف��ق��دان 
ه��ون��داي رق��م ال��ل��وح��ة اأ ق ���ص 8521 ���س��ادرة من 
مرور خمي�ص م�سيط وكذلك عن فقدان رخ�سة قيادة 
خ�سو�سي برقم 2392192668 �سادرة من مرور 

خمي�ص م�سيط على من يجدهم ي�سلمهم م�سادرهم .
عن  اجلن�سية  ميني  خمي�ص  اأحمد  ح�سني  • يعلن/ 
فقدان جواز �سفر برقم/B362492 على من يجده 

ي�سلمه اىل م�سدره.

جنران 
جنران  منطقة  يف  املدنية  االأح��وال  الإدارة  تقدم   •
ال�سجل  رق��م  ال�سيبه  حممد  مهدي  حممد   / املواطن 
 : م��ن  ا���س��م��ه  ت��ع��دي��ل  بطلب   1026835940 امل���دين 
بن  حممد   : اإىل  ال�سيبه  حممد  ب��ن  مهدي  ب��ن  حممد 
معار�سة  له  فمن  املحم�سي  ال�سيبه  بن حممد  مهدي 
تاريخ  من  �سهر  خال  مبعار�سته  فليتقدم  ذلك  على 

ن�سر هذا االإعان.
بختان  ب��ن  �سعيد  ب��ن  خ�سر   / امل��واط��ن  يعلن   •
ال���ي���ام���ي ����س���ع���ودي مب���وج���ب ال�����س��ج��ل امل�����دين رق��م 
الرقم  ذات  بناء  رخ�سة  فقدان  عن   1021637655
ال�����س��ادرة من  ب��ت��اري��خ 1435/12/25ه�������   88744
اأمانة منطقة جنران يرجى ممن يعر عليها اأن ي�سلمها 

مل�سدرها اأو اأقرب مركز �سرطة.
الق�صيم 

ب��اأن��ه  ال���ر����ص  مب��ح��اف��ظ��ة  ال��ع��ام��ة  امل��ح��ك��م��ة  • ت��ع��ل��ن 
ال�����س��ام��ي رق���م )34332( وت��اري��خ  ب��ن��اء ع��ل��ى االأم����ر 
ال��ك��رمي  امل��ق��ام  م��واف��ق��ة  املت�سمن  1434/9/16ه�������� 
ع��ل��ى ق��ب��ول امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ام��ة مب��ح��اف��ظ��ة ال��ر���ص طلب 
عقار  على  ا�ستحكام  حجة  بطلب  يتقدم  �سخ�ص  اأي 
لديه وثيقة  اإذا كان  ابن عقيل  اإقطاع  داخل م�سمول 
ل��ه��ا امل���واط���ن/ ���س��ال��ح مطلق �سامل  مت��ل��ك ان���ه ت��ق��دم 
رقم  امل���دين  بال�سجل  اجلن�سية    ���س��ع��ودي  امل��وي�����ص 
قطعة  علي  اعطائه �سك متلك  يطلب   1047362379
م�سمولة  وه��ي  عقيل  ب��ن  ق�سر  يف  الواقعة  االر����ص 
باقطاع ال عقيل ح�سب خطاب رئي�ص بلدية ق�سر بن 
عقيل رقم 531 يف1440/3/19ه���� ح�سب احلدود 
منه  املقدم  بالكروكي  املو�سحة  وامل�ساحة  واالط��وال 

وهي كاالتي : 
احلربي  علي  تركي  ار���ص  قطعة  يحده  ال�سمال:  من 
يبدا احلد من الغرب باجتاه ال�سرق بطول 28مر.    

عر�ص  العزيز  عبد  امللك  طريق  يحده  اجلنوب:  ومن 
بطول  الغرب  باجتاه   ال�سرق  من  احلد  يبدا  60م��ر 

28مر. 
وم����ن ال�������س���رق: ي��ح��ده ق��ط��ع��ة ار�����ص رق����م 2 ب��ط��ول 

100مر. 
ومن الغرب: القطعة رقم 4 بطول 100 مر.  

و�سبعمائة  الفان  )69و2762م2(  االجمالية  امل�ساحة 
واثنان و�ستون  مر مربع وت�سعة و�ستون �سنتمر 

مربع . 
فمن لديه دعوي او معار�سة فليتقدم اىل هذه املحكمة 
خال  ال�سابع   الق�سائي  املكتب  العامة  الدائرة  لدى 

�ستني يوما من تاريخ ن�سره .
جازان

على  وبناء  احلرث  مبحافظة  العامة  املحكمة  • تعلن 

امليدانية  اللجنة  رئي�ص  م��ن  اإل��ي��ن��ا  ال����واردة  املعاملة 
ب��ال��رق��م 953/7/3  ج���ازان  احل���دود مبنطقة  حل��رم 
يف 1438/4/10ه����������� امل��ق��ي��دة ل��دي��ن��ا رق����م 39 يف 
املواطن  اإثبات متلك  تق�سي  والتي  1438/4/12ه���� 
ورثة/ هادي جابر احمد والبي رقم احلفيظة 14002 
ل��ع��ق��اره ال���زراع���ي ال��ق��ري��ة غ��اوي��ة اخل��وب��ة وح����دوده 
واأطواله ح�سب الرفع امل�ساحي مل�سروع نزع االأماك 

بالرقم )117( وحدوده واأطواله كااًلتي:
�سمااًل: بني امل�ساوي بطول 79,8م.

جنوبًا: ال�سارع املوؤدي اإىل دار حم�سن جراد بطول 
48,8+ 8,9+ 18,2م.

���س��رق��ًا: ج���ربان ع��ل��ي احل��ارث��ي واأخ��ي��ه م��رع��ي علي 
احلارثي بطول 55,0+19,3+14,2+ 28,1م.

غربًا: ورثة/ جربان بن جربان حن�ص احلارثي بطول 
100,1م.

امل�ساحة االإجمالية: 7798م2.
 بداخلة مزرعة.

مبحافظة  العامة  للمحكمة  التقدم  معار�سة  ل��ه  فمن 
احلرث يف مدة اأق�ساها �سهر من تاريخ اإعانه.

• تعلن الدائرة الق�سائية الرابعة يف املحكمة العامة 
بن  اأحمد  املواطن/  اإليها  تقدم  باأنه  امل�سارحة  باأحد 
حممد بن علي فقيهي �سعودي يحمل الهوية الوطنية 
رقم ) 1043820925 ( بطلب حجة ا�ستحكام املقيدة 
برقم 352233094 وتاريخ 1435/07/29ه�. على 
والتي  اخل�سراء  قرية  يف  الواقعة  ال�سكنية  اأر���س��ه 
اخل�سراء  لقرية  املوؤقت  العمراين  احليز  داخ��ل  تقع 
وخ���ارج جم���اري االأودي����ة وال�����س��ي��ول وال ي��وج��د بها 

اأنقا�ص اإزالة 
وحدود االأر�ص واأطوالها وم�ساحتها كاالآتي:

�سماال: يحدها اأر�ص �سكنية حماطة ب�سور من جميع 
اجلهات يدعي ملكيتها جمدي مهدي علي كريري

بزاوية  ال�سرق  باجتاه  الغرب  من  يبداأ  ال�سلع:  طول 
مقدارها ت�سعون درجة )90ْ( وبطول ال�سلع خم�سة 

وع�سرين مرًا )25,00م(.
وجنوبا: يحدها اأر�ص يدعي مليكتها علي حممد علي 

فقيهي
بزاوية  الغرب  باجتاه  ال�سرق  من  يبداأ  ال�سلع:  طول 
مقدارها ت�سعون درجة )90ْ( وبطول ال�سلع خم�سة 

وع�سرين مرًا )25,00م(.
و�سرقا: يحدها �سارع عر�ص ع�سرون مرًا منا�سفة 
)20,00م( ويليه اأر�ص �سكنية يدعي ملكيتها يحيى 

علي علي فقيهي
طول ال�سلع: يبداأ من ال�سمال باجتاه اجلنوب بزاوية 
مقدارها ت�سعون درجة )90 ْ( وبطول ال�سلع ع�سرين 

مرًا )20,00م(.
ملكيتها �ساحلة عوامي  تدعي  اأر�ص  يحدها  وغربا: 

قا�سم م�سرحي.
طول ال�سلع: يبداأ من اجلنوب باجتاه ال�سمال بزاوية 
مقدارها ت�سعون درجة )90ْ( وبطول ال�سلع ع�سرين 

مرًا )20,00م(.
مربعًا  م��رًا  خم�سمائة  وق��دره��ا:  اإجمالية  ومب�ساحة 

)500,00م2(.
 واالإحداثيات كاالآتي:

N16424766    E42551565
N16424735    E42551487
N16424707    E42551594
N16424676    E42551515

ت��ق��دمي اع��را���س��ه اإىل ه��ذه  ل��ه م��ع��ار���س��ه فعليه  ف��م��ن 
امل��ح��ك��م��ة خ����ال ���س��ه��ري��ن م���ن ت���اري���خ���ه وال���ل���ه ويل 

التوفيق,,,
املواطن/  ب�سبيا  املدنية  االح���وال  الإدارة  تقدم   •
حم��م��د ع��ل��ي اإب���راه���ي���م ع��ق��ي��ل رق����م ال�����س��ج��ل امل���دين 
 173431 احل��ف��ي��ظ��ة  م��ل��ف  رق����م   1051520391
تعديل  بطلب  مكة  م�سدرها  1410/08/02ه������  يف 
حممد  اإىل/  عقيل  اإب��راه��ي��م  علي  حممد  م��ن/  ا�سمه 
على  معار�سه  ل��ه  فمن  حكمي  عقيل  اإب��راه��ي��م  علي 
هذا  تاريخ  من  �سهر  خال  مبعار�سته  فليتقدم  ذلك 

االعان.
االح�صاء

حمافظة  يف  امل��دن��ي��ة  االأح������وال  الإدارة  ت��ق��دم   •
الغويدري  اأحمد  االأح�ساء املواطن: ا�سماعيل حمد 
اأن  م��ف��ي��دًا   1019296928 امل���دين:  ال�سجل  رق��م 
رقمها  الغويدري  اأحمد  وال��ده/ حمد  وف��اة  �سهادة 
اأن  عليها  يعر  مم��ن  يرجى  منه  فقدت   )11892(
ي�سلمها الإدارة االأحوال املدنية يف حمافظة االأح�ساء 
ح��ي��ازة  الأن   . ل��ه  م��دن��ي��ة  اأح�����وال  اإدارة  اأق����رب  اأو 
اأو  مبدوناتها  العبث  اأو  اإخفائها  اأو  الوثيقة  ه��ذه 
ا�ستعمالها من قبل غر �ساحبها يعد خمالفة يعاقب 

عليها النظام.
���س��ع��ودي  احل��م��ود  ���س��ل��م��ان  حم��م��د  م��اه��ر  • ي��ع��ل��ن 
اجلن�سية عن فقدان �سهادة املاج�ستر لعام 1440ه� 
ويرجى  باالأح�ساء  في�سل  امللك  جامعة  من  و�سادرة 

ممن يعر عليها اأن ي�سلمها مل�سدرها وله ال�سكر.

صالح  ع��وض  ورث��ة  لها/  تقدم  بانه 
عن  عقار  بيع  إذن  بطلب  الزهراني  ذيبان 
القاصر والواقع في مدينة جدة شمال حي 

الفضيلة ومساحته )400( م2 
فعلى من لديه الرغبة في شراء العقارالتقدم 
الى الدائرة اإلنهائية األولىخالل شهر من 

تاريخه لذا جرى التقدم بطلب االعالن .

تعلن الدائرة النهائية الأوىل 
يعلن فرع وزارة العدل بمنطقة عسيرمبحكمة الأحوال ال�شخ�شية بجدة 

يكون  مناسب  مبنى  استئجار  في  رغبته  عن 
مقرًا للمحكمة العامه بالمجاردة مراجعة فرع 
واألجور(  )قسم  عسير  بمنطقة  العدل  وزارة 
الستالم الشروط والمواصفات في مدة أقصاها 

خمسة عشر يومًا من تاريخه .

 إعالن بتاريخ 1440/06/14ه�

يا�صر حممد �صامل- م�صري  باأنها قد منحت موظفها ومكفولها/حممد  تعلن 
اجلن�صية - واحلا�صل على هوية مقيم برقم )2375799752( وال�صادرة 
من جوازات جدة بتاريخ 1436/01/27هـ تنتهي بتاريخ 1441/04/12هـ 
تاأ�صرية خروج نهائي , لذا يرجى من له اأي مطالبة على املذكور الإت�صال بنا 

على رقم 6148000 وذلك خالل ثالثة اأيام من من تاريخه.

حمكمة التنفيذ بالطائفاجلهة
دائرة التنفيذ  ال�صاد�صهدائرة التنفيذ

40718567 يف 1440/4/27هـرقم القرار الق�صائي

هالل خلف قليل احلارثىا�صم املنفذ �صده

1031793027رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
بياناته,  املو�صحة  الــقــرار  �صدور  عن  الــدائــرة  تعلن 
ولتعذر تبليغ املنفذ �صده جرى العالن لالإبالغ, ويف حالة 
ف�صيتم  ن�صره  تاريخ  من  اأيام  خم�صة  خالل  التنفيذ  عدم 
اتخاذ الإجراءات النظامية التي ن�ص عليها نظام التنفيذ.

العجيلي-  ابراهيم  �صالح  ومكفولها/حممد  موظفها  منحت  قد  باأنها  تعلن 
 )2031755800( برقم  مقيم  هوية  على  واحلا�صل   - اجلن�صية  م�صري 
بتاريخ  تنتهي  1433/10/18هــــــ  بتاريخ  جــدة  جـــوازات  من  والــ�ــصــادرة 
على  مطالبة  اأي  له  من  يرجى  لذا   , نهائي  خروج  تاأ�صرية  ـــ  1441/04/25ه
املذكور الإت�صال بنا على رقم 2316000 وذلك خالل ثالثة اأيام من من تاريخه.

الغذاء والدواء تو�شح متطلبات قيد الأجهزة الطبية
الريا�ض- البالد

اأو����س���ح���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��غ��ذاء 
وال�������دواء م��ت��ط��ل��ب��ات ق��ي��د االأج���ه���زة 
واملنتجات الطبية منخف�سة اخلطورة 
وغ��ر  امل��ع��ق��م��ة  غ��ر   )Class 1(
املعدة الإجراءات القيا�ص وامل�سارات 
واملعلومات التي تهم ممثلي من�ساآت 

االأجهزة واملنتجات الطبية.

واأ�سارت الهيئة اإىل اأن قيد االأجهزة 
وامل��ن��ت��ج��ات ال��ط��ب��ي��ة ي��ت��م م���ن خ��ال 
م�سارين؛ االأول خم�س�ص للمعتمدة 
التعريفية  البطاقة  ويتطلب  خارجيًا, 
امل��ث��ب��ت��ة ع���ل���ى امل���ن���ت���ج, وت��ع��ل��ي��م��ات 
اال���س��ت��خ��دام ل��ل��م��ن��ت��ج, اإ���س��اف��ًة اإىل 
اأو  اجل����ودة  اأن��ظ��م��ة  تطبيق  ���س��ه��ادة 
دل����ي����ل ت��ط��ب��ي��ق اجل��������ودة اخل���ا����ص 

اأن  تثبت  التي  وال��وث��ائ��ق  بامل�سنع, 
الرقابة  متطلبات  مع  متوافق  املنتح 
من دولة واحدة على االأق��ل, بح�سب 
ق��ائ��م��ة ال�����دول امل��ع��ت��م��دة يف ال��دل��ي��ل 

االإر�سادي.
للمنتجات  ال��ث��اين  امل�����س��ار  ويتطلب 
ال��ب��ط��اق��ة  "الهيئة"  م���ن  امل��ع��ت��م��دة 
ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة امل��ث��ب��ت��ة ع���ل���ى امل��ن��ت��ج, 
وت��ع��ل��ي��م��ات اال����س���ت���خ���دام ل��ل��م��ن��ت��ج, 
اأنظمة  تطبيق  ���س��ه��ادة  اإىل  اإ���س��اف��ًة 

ت��ط��ب��ي��ق اجل���ودة  اأو دل��ي��ل  اجل�����ودة 
باملطابقة  واإق��رار  بامل�سنع,  اخلا�ص 
االأج���ه���زة  رق���اب���ة  "الئحة  مل��ت��ط��ل��ب��ات 
من  م�����س��دق  الطبية"  وامل��ن��ت��ج��ات 
يف  العدل  كتابة  اأو  التجارية  الغرفة 

بلد املن�ساأ.
الدليل  مراعاة  على  الهيئة  و�سددت 
االإر�سادي )MDS-G27( يف 
م��وق��ع ال��ه��ي��ئ��ة, وق��ي��د امل��ن��ت��ج��ات عرب 

النظام االإلكروين.
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فيما اأو�شكت التذاكر على النفاد.. 

اململكة  ت�شارك يف رفع الأثقال بالألعاب العاملية للأوملبياد اخلا�ص 
جدة- البالد

الأث��ق��ال  رف��ع  ريا�ضة  يف  بالعبني،   اململكة،   ت�ضارك   
  .2019 باأبوظبي  اخلا�ص  لالأوملبياد  العاملية  بالألعاب 
و���ض��ت�����ض��ارك م�ضر ب��اأرب��ع��ة لع��ب��ني، 3ذك����ور ولع��ب��ة، 
، وت�����ض��ارك امل��غ��رب ب��الع��ب��ني، وت�����ض��ارك ال��ع��راق ب�ضتة 
واأربع  باأربعة لعبني  وليبيا  اإن��اث،  و3  لعبني،3 ذكور 
ول��ب��ن��ان  ب��الع��ب ولع���ب���ة،  الأردن  وت�����ض��ارك  لع���ب���ات، 
بالعبني،  وفل�ضطني  لع��ب��ني،  ب��اأرب��ع��ة  وع��م��ان  بالعبني، 
وال�������ض���ودان ب��الع��ب��ني ولع��ب��ت��ني و���ض��ري��ك و���ض��ري��ك��ة، 
وت�����ض��ارك ت��ون�����ص ب��الع��ب ولع��ب��ة، وت�����ض��ارك اجل��زائ��ر 
الكويت  وت�ضارك  بالعبني.  �ضوريا  وت�ضارك  بالعبني، 
باأحد  املنظمة  الدولة  الإم���ارات  ت�ضارك  بينما  بالعبني، 

ع�ضر لعبا؛ 7 لعبني واأربع لعبات . 
منطقة  دول  م��ن  دول���ة   15 ميثلون  ورب��اع��ة  رب��اع��ا   57
ال�ضرق الو�ضط و�ضمال اإفريقيا من اإجمايل 193 دولة 

، ميثلهم 7500 لعب ولعبة. حيث �ضتقام الأ�لعاب من 
14 حتى 22 مار�ص2019.

ر�ضمية،  ريا�ضة   24 باأبوظبي  العاملية  الألعاب  وت�ضهد 
الهيئات  ت�ضعها  التي  واملعايري  القواعد  تتبع  وجميعها 
ريا�ضة.الريا�ضات  ك��ل  اإدارة  ع��ن  امل�����ض��وؤول��ة  ال��دول��ي��ة 
الري�ضة  ك��رة  ال��ق��وى،  األ��ع��اب  ه��ى  الل��ع��اب  ت�ضهدا  التى 
الطائرة )البادمنتون(،كرة ال�ضلة،كرة الطائرة ال�ضاطئية 
الفرو�ضية،  ال��دراج��ات،  ،البوت�ضي،البولينج،�ضباقات  
القدم  املكونة من 11 لع��ًب��ا، وك��رة  )ال��ف��رق  القدم  ك��رة 
اخلما�ضية(،واجلولف،اجلمباز  القدم  وكرة  ال�ضباعية، 
اليد،اجلودو،التجديف  الإيقاعي،كرة  الفني،اجلمباز 
بقوارب الكاياك،�ضباق امل�ضافات الطويلة )املاراثون(،رفع 
وال�ضباحة  بالعجالت،ال�ضراع،ال�ضباحة  الأثقال،التزلج 
يف املياه املفتوحة تن�ص الطاولة التن�ص الأر�ضي ال�ضباق 

الثالثي )الرتايثلون(،الكرة الطائرة.

علي بركات

الفي�شل بهيئة الريا�شة
 ا�ضتمعت حلديت �ضمو الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�ضل، مع الزميل بتال 
القو�ص، وقد حا�ضره بجميع ما يدور بهاج�ص ال�ضارع الريا�ضي )الوجل(. 
على  يرد  وهو  امللوك،  اأبناء  لرتبية  اجلم  )الأدب(  بحالة  اأتفاأجاأ  مل  بالبداية 
ال�ضتف�ضارات بكل اأدب جم ومفردات )راقية(، وتفاوؤل ميالأ القلوب )اأمال( 

وا�ضتب�ضارا .. كيف ل وهو من ن�ضل الأحرار )اآل �ضعود(.
باجلهود  اأ�ضاد   . )كرامة( �ضخ�ص  ينتق�ص من  يتهجم على كيانات ومل  مل 

ال�ضابقة. 
كم يحتاج �ضباب هذا الوطن ملثل هذا )الحتواء( والعقلية النا�ضجة البعيدة 

كل البعد عن )امليول( والتع�ضب.
توا�ضل  اآف��اق  وفتح  واأبنائها،  الريا�ضة،  )�ضمل(  للملمة  )اأم��ل(  نوافذ  فتح 
ال�ضعودية(  )الريا�ضة  هيبة  واإع��ادة  الأنفا�ص  التقاط  مرحلة  لنبداأ  )ودع��م( 

عامة، وبكل األعابها. 
وعد �ضموه با�ضتمرار الدعم املقدم من �ضمو ويل العهد، حفظه الله.

كما وعد بعدالة )الدعم( للجميع، وزادنا بهجة، دعوته لرجال الأندية للعودة 
بامل�ضاهمة لنه�ضة ريا�ضتنا وتكاتف اجلهود، واأن يرتافق مع طرح اإعالمي 
)الأن��دي��ة( لكل  )ال��وط��ن( و�ضدد �ضموه على �ضمولية  ب��روح  )ات��زان��ا(  اأك��ر 

األعابها )املهملة(.
املالعب ومالعب  الريا�ضية، ومتابعته حلالت  البيئة  كما عرج �ضموه على 

الأندية وتطويرها.
التطوير،  لو�ضعها،وموا�ضلة  والأندية  الريا�ضة  عودة  يريد  ب�ضموه  وكاأين 

والدخول بقوة يف مرحلة )اخل�ضخ�ضة(.
الله وتوفيقه،  اأبنائها، وباإذن  للريا�ضة، وابن من  فال غرابة،  فهو ممار�ص 

يكون النجاح )حليفا( له. 
امل��ن��ط��ق و�ضفاء  ال��وج��ه وح�����ض��ن  وب�����ض��ا���ض��ة  )ال��ف��رو���ض��ي��ة( بحديثه  ظ��ه��رت 

)ال�ضريرة( كلها دلئل على ح�ضن الختيار )لقائد( املرحلة.
*

ننتظر عودة )النتخابات( ولكن لي�ضت بطريقة )املحا�ض�ضة( بني )الهالل( 
من جهة، )والن�ضر( من جهة اأخرى، كما ظهر على ال�ضطح موؤخرا.. بل نريد 
اأندية الوطن، وانتخابات جتتمع حتت م�ضلحة )لون(  م�ضاركة �ضاملة لكل 

واحد فقط )الأخ�ضر(. 
و�ضط تطمينات بعدم )التدخل( مب�ضارها وتطمينات لالأندية بحرية اختيار 

ممثليها واحلفاظ على حقوقها. 
فال نريد )زلزال( اآخر يبعر اجلهود واملنجزات. 

**
)اأ�ضامة(  من  غريبا  يكن  .. مل  والرائد  الحت��اد  مباراة  نهاية  بعد  ما حدث 
املولد .. بالذات، ومن نادي الحتاد )عموما( فحوادث )يانفوز( يا نخرب 
اخلام�ص  الهدف  بعد  بالكورة،  )���ض��ردوا(  فكما  )الحت���اد(،  تاريخ  �ضوهت 

لالأهلي بال�ضبعينات الهجرية،  مل يجدوا رادعا. 
ت�ضهد. وحوادثهم مع اخل�ضوم )عد  ح��وادث لعبي الحت��اد مع مدرجهم 

واغلط(. 
بل تعدوا امللعب اإىل الإداريني ..مثل حادثة اأ�ضامه املولد مع )كيال(. 

لو وجد اأ�ضامة )ردعا( �ضابقا ملا فعلها مرة اأخرى...!!
 **

بال�ضفقات  غ��ريه  دون  بال�ضتوية،  )ل��الحت��اد(  الكبري  امل���ايل  ال��دع��م  رغ��م 
املليونية، ومع ذلك حقق )3( نقاط فقط من خم�ص جولت بال�ضتوية، كاأقل 

)الفرق( وهذا يدل اأن امل�ضكلة اأكرب من مدرب اأو اأجانب ...!!
***

اأمنية:
وو�ضع  ال�ضمل،  للم  )الكبار(  ورج��ال��ه  الأه��ل��ي  �ضرف  اأع�ضاء  يتحرك  اأن 
اأخ��رى؛  مرة  وللواجهة  للمن�ضات  الأهلي  لإع��ادة  وا�ضحة؛  )ا�ضرتاتيجية( 
بحيث ي�ضمنون من )الرئي�ص( املنتخب، اأو املر�ضح اأن ي�ضري وفق ما خططوا 

له من )ا�ضرتاتيجيات(. 
فما ح�ضل باملو�ضم هذا حتديدا)موؤمل ( بكل ما تعنيه الكلمة. 

وكالعادة   .. مبكت�ضبات  تفريط  حت��زب��ات..  ال�ضطح.  على  طغت  م�ضاكل 
)�ضفعات( اأُهدرت معها )املاليني(. 

****
حان الوقت لالأهالويني اأن يعيدوا  )الكبري(. 

 922 فريقاً  ي�شاركون يف دوري املدار�ص بجدة 
جدة- البالد

انطلقت بجدة اأم�ص، املرحلة التمهيدية 
من دوري املدار�ص باملحافظة ، الذي 
ت��ن��ظ��م��ه ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ري��ا���ض��ة ، 
حتت  التعليم،  وزارة  م��ع  بالتعاون 
اإجن��ازات  ي�ضنع  اليوم  "جيل  �ضعار 
فريقًا   922 مب�ضاركة   ، امل�ضتقبل" 
من  مدر�ضة   432 ميثلون  ريا�ضيًا، 

اإدارة تعليم جدة .
واأك�����د م��دي��ر ع����ام ال��ت��ع��ل��ي��م ب��ج��دة ، 
دوري  اأن  الثقفي،  اأحمد  بن  عبدالله 
التي  الروافد  اأهم  اأحد  ُيعد  املدار�ص 
جميع  يف  واملنتخبات  الأندية  ُتغذي 
كرة  ريا�ضة  مقدمتها  ويف  الألعاب، 
القدم بالالعبني املوهوبني واملتميزين 
م�ضاركة  اأن  اإىل  م�ضريًا   ، اللعبة  يف 
تعليم ج��دة يف  م��دار���ص  الطالب من 
دوري املدار�ص بهذه الأعداد الكبرية 

اأهمية  ي��وؤك��د  الريا�ضية،  ال��ف��رق  م��ن 
امل�ضاركة ودورها يف اإبراز املواهب 
امل�ضاركة،  للفرق  الفردية واجلماعية 
يف  واأكفاء  متميزين  معلمني  بقيادة 

التدريب وقيادة الفرق امل�ضاركة.
ن�����ض��اط  اإدارة  م��دي��ر  اأك����د  ب������دوره، 
للبطولة بتعليم  العام  الطالب املن�ضق 
جدة ، عو�ص بن جابر العتيبي ، اأن 

الطالب  ن�ضاط  اإدارة  العمل من  فرق 
وامل�ضاركات  املناف�ضات  بدعم  تهتم 
الألعاب  فيها  الأن�ضطة مبا  يف جميع 
الريا�ضية ويف مقدمتها ريا�ضة كرة 
من  للكثري  �ضغفا  ُت��ع��د  ال��ت��ي  ال��ق��دم، 
الطالب وال�ضباب ب�ضكل عام ، لفتًا 
وحتفيز  دع���وة  مت��ت  اأن���ه  اإىل  النظر 
تعليم جدة من خالل  جميع مدار�ص 

مكاتب التعليم وبيان اأهمية امل�ضاركة 
الفائدة  لتعم  الطالب  من  عدد  لأك��رب 
ل��ل��ج��م��ي��ع ل���دع���م ورع���اي���ة امل��وه��وب��ني 
اأنه  ومبينًا  املناف�ضات،  يف  ريا�ضيًا 
ري��ا���ض��ي��ًا  ف��ري��ق��ًا   922 ت�ضجيل  مت 
ميثلون 432 مدر�ضة من تعليم جدة 
، اإ�ضافة اىل اختيار وجتهيز املالعب 
من  الب�ضرية  وال���ك���وادر  والأدوات 
من�ضقني وُحّكام للم�ضاعدة يف جناح 

بطولة دوري املدار�ص .
ُي��ق��ام  امل����دار�����ص  دوري  اأن  ُي���ذك���ر 
ومنطقة  حمافظة   47 م�ضتوى  على 
ميثلون  طالبًا،   114367 مب�ضاركة 
التعليم  م��راح��ل  م��ن  مدر�ضة   5447
ف��ري��ق��ًا ،  ال��ع��ام م��ن خ���الل 11028 
م�ضاحبة  برامج  البطولة  ت�ضهد  كما 
لكت�ضاف املوهوبني وتاأهيل املدربني 

واحلكام .

11لعبا  يظهرون بالكل�شيكو للمرة الأوىل
جدة- البالد

 21 اجلولة  مباريات  قمة  بجدة،  الريا�ضية  عبدالله  امللك  مدينة  ا�ضتاد  يحت�ضن 
من دوري كاأ�س الأمري حممد بن �ضلمان للمحرتفني بلقاء الكال�ضيكو الذي يجمع 

الحتاد والهالل.

الأ�ضماء  العديد من  اللقاء وجود  وي�ضهد 
يف  الأوىل  للمرة  ت�ضارك  التي  اجل��دي��دة 
�ضفوفه  العميد  ع��زز  فقد  الكال�ضيكو، 
يف فرتة النتقالت ال�ضتوية بالتعاقد مع 
�ضانوجو،  و�ضيكو  كو�ضتا،  دا  م���روان 
البي�ضي،  وعبدالعزيز  العمار،  وعبدالله 
وج��������اري رودري�����غ�����ي�����ز، وال���ك�������ض���ان���در 
ب����رن����اوي،  ي���ا����ض���ني  ب��ري��ج��وف��ي��ت�����ص، و 
ال���ربازي���ل���ي  احل����ار�����ص  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة 
ر�ضميًا  �ضيغيب  الذي  غروهي  مار�ضيلو 

عن اللقاء لالإ�ضابة.
من  �ضفقات   4 الزعيم  اإدارة  اأنهت  فيما 
ال��ع��ي��ار ال��ث��ق��ي��ل، وه���م : ه��ت��ان ب��اه��ربي 
�ضوريانو  وجوناثان  ديجنيك  وميلو�ص 
�ضيلق  ج��ي��وف��ي��ن��ك��و.يف  و���ض��ب��ا���ض��ت��ي��ان 
املرتقب،  اللقاء  تذاكر  اأو�ضكت  مت�ضل، 

الذي �ضيجمع بني الحت��اد والهالل، يف 
كال�ضيكو الدوري ال�ضعودي للمحرتفني، 
اأع��ل��ن��ه امل��وق��ع  ال��ن��ف��اد، فبح�ضب م��ا  ع��ل��ى 
يف  املخت�ضة  "مكاين"  ملن�ضة  الر�ضمي 
فاإن  الإنرتنت،  عرب  املباريات  تذاكر  بيع 
تذكرة،   52852 بلغت  احل��ج��وزات  ع��دد 
املخ�ض�ص  امل���وع���د  ان��ت��ه��اء  اق�����رتاب  م���ع 
للحجز. ويلتقي الفريقان على ملعب مدينة 
م�ضاء  ج��دة،  يف  الريا�ضية  عبدالله  امللك 
اجلولة  م��ب��اري��ات  قمة  يف  اخلمي�ص،  غ��د 
الع�ضرين من مناف�ضات دوري املحرتفني. 
"اجلوهرة  ا���ض��ت��اد  ���ض��ع��ة  اأن  اأن  ي��ذك��ر 
امل�ضعة" الذي يحت�ضن املباراة، تزيد عن 
ال�62 األف متفرج بقليل، ويتبقى اأقل من 
10 األف تذكرة من املتوقع نفادها خالل 

ال�ضاعات القليلة املقبلة.

اليوم.. �شنايدر اإليكرتيك راعيا 
ر�شميا للدوري ال�شعودي 

 الريا�ض- البالد
توقع اليوم ، رابطة الدوري ال�ضعودي للمحرتفني، عقد رعاية دوري كاأ�ص 
الأمري حممد بن �ضلمان للمحرتفني، مع �ضركة �ضنايدر اإلكرتيك ال�ضعودية، 
الأوملبي  للريا�ضة مبجمع الأمري في�ضل بن فهد  العامة  الهيئة  وذلك  مبقر 
اأن دوري كاأ�ص الأمري  بالريا�ص يف متام  ال�ضاعة 11:00�ضباحًا. يذكر 
حممد بن �ضلمان يحتل املرتبة الأوىل عربيا ، فيما ياأتي يف املرتبة الثانية 

يف القارة الآ�ضيوية من حيث الفيمة ال�ضوقية بعد الدوري ال�ضيني. 

بعد تخطيه اأجمك الأوزبكي برباعية.. 

الن�شر يتاأهل لدور املجموعات باأبطال اآ�شيا 

الريا�ض- البالد
تاأهل نادي الن�ضر، اإىل دور املجموعات بعد 
فوزه على �ضيفه ايه جي ام كي الأوزبكي 0-4 
يوم الثالثاء على �ضتاد الأمري في�ضل بن فهد 
لدوري  التمهيدي  الدور  الريا�ص، �ضمن  يف 
هو�ضاوي  عمر  �ضجل   .2019 اآ�ضيا  اأب��ط��ال 

 )62( الغنام  و�ضلطان   ،  )55( الدقيقة   يف 
الفوز  اأه���داف  و3+90(   ،80( وجويليانو   ،
الن�ضر  يتاأهل  النتيجة  الن�ضر. وبتلك  ل�ضالح 
املجموعة  �ضمن  امل��ج��م��وع��ات  دور  يف  للعب 
الإم��ارات��ي  الو�ضل  اأي�ضًا  ت�ضم  التي  الأوىل 
وال���زوراء العراقي، وزوب��اه��ان الإي��راين بعد 

فوزه اأي�ضا اأم�ص على الغرافة القطري 3/2. . 
و�ضيخو�ص الن�ضر امل�ضاركة الرابعة يف دور 
املجموعات، حيث كانت م�ضاركته الأوىل عام 
بالبطولة  نتائجه  اأف�ضل  ؛ عندما حقق   2011
ك��ان ظهوره  ال����16، يف حني  بلوغ دور  عرب 

الأخري عام 2016.

 الحتاد يتعاقد مع ال�شمراين ر�شميا
جدة- عبدالعزيز عركوك

املخ�ضرم  املهاجم  مع  ر�ضمي  ب�ضكل  التعاقد  الحت���اد،  ن��ادي  اأعلن   
نا�ضر ال�ضمراين، لتدعيم �ضفوفه يف الفرتة املقبلة. واأ�ضدر الحتاد 
بيانا عرب ح�ضابه الر�ضمي، على موقع التوا�ضل الجتماعي "تويرت"، 
قال فيه: "تعاقد جمل�ص الإدارة مع الالعب نا�ضر ال�ضمراين كالعب 
واأو�ضح  القدم".   لكرة  الأول  الفريق  �ضفوف  اإىل  لالن�ضمام  ه��اٍو، 
الحتاد يف بيانه املهاجم الدويل ال�ضابق �ضين�ضم اإىل �ضفوف الفريق 
ملدة 5 اأ�ضهر، حتى نهاية املو�ضم احلايل.  ومتنت اإدارة النادي التوفيق 
تطلعات  لتحقيق  املقبلة،  الفرتة  الفريق يف  مع  م�ضريته  لالعب خالل 
جماهري الحتاد.  يذكر اأن ال�ضمراين وقع موؤخرا على خمال�ضة مالية 
مع نادي ال�ضباب، وح�ضل على باقي م�ضتحقاته املالية، بعد رحيله بناء 

على تو�ضيات اجلهاز الفني للفريق الكروي.

فريق ال�شعودية ُيحقق �شدارة وو�شافة �شباق الفئة الف�شية باملك�شيك
البالد- وكالت

ال�ضعودية  ف��ري��ق  �ضائقا  ح��ق��ق 
ل��ل�����ض��ب��اق��ات ����ض���دارة وو���ض��اف��ة 
اجل����ول����ة ال���ث���ان���ي���ة م����ن ب��ط��ول��ة 
 I-PACE "جاكوار 
التي   ،  "eTROPHY
اأقيمت مطلع الأ�ضبوع اجلاري ، 
على حلبة هريمانو�ص رودريغز 
يف العا�ضمة املك�ضيكية ، حيث 
حل ال�ضائقان بندر العي�ضائي ، 
وثانيًا  اأوًل   ، خنني  بن  واأح��م��د 

على التوايل يف الفئة الف�ضية.
اأداًء  ال�����ض��ع��ودي  ال��ف��ري��ق  وق���ّدم 
يف  ال�ضباق  �ضهد  حيث  رائ��ع��ًا؛ 

دورته الأوىل العديد من حوادث 
الت�ضادم بني ال�ضيارات، وتعر�ضت 
����ض���ي���ارت���ي ال��ع��ي�����ض��ائ��ي واخل���ن���ني 
ذلك  ورغ��م  ال�ضدمات،  م��ن  للعديد 

حتى  ال�ضباق  يف  املناف�ضة  وا�ضال 
الأول  املركزين  اح��ت��الل  م��ن  متكنا 
واخلنني  العي�ضائي  وع��رّب  والثاين. 
على  الفريق  ب�ضيطرة  �ضعاتهما  عن 

مثمنني   ، ال�ضباق  �ضدارة وو�ضافة 
ال�ضعودي  الحت����اد  واه��ت��م��ام  دع���م 
لهما  النارية  والدراجات  لل�ضيارات 

يف هذه امل�ضاركة.
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تقدمي- حممود العو�ضي
احلادية  اجلولة  مناف�سات  اليوم  تنطلق 
والع�سرين من بطولة دوري كاأ�س الأمري 
حممد بن �سلمان للمحرتفني؛ باإقامة لقاء 
و�سيفه  الفتح،  ف��ري��ق  ب��ني  يجمع  وح��ي��د 
عبد  الأم���ري  ملعب  ي�سهد  حيث  الأه��ل��ي، 
الله بن جلوي هذه املواجهة ال�سعبة على 
الراقي يف مباراته  تعادل  الفريقني.  كال 

اأم�����ام ف��ري��ق ال��و���س��ل بهدفني  الأخ������رية 
مل��ث��ل��ه��م��ا، يف ذه����اب رب���ع ن��ه��ائ��ي ك��اأ���س 
زاي��د لالأندية الأب��ط��ال، اأم��ا يف ال��دوري، 
الن�سر.  اأم��ام  املا�سية  فقد خ�سر اجلولة 
يحتل الفريق املركز الرابع بر�سيد 36، 
وبفارق نقطة واحدة عن ال�سباب �ساحب 
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث، ف��م��ن��ذ ان��ط��الق��ة امل��و���س��م 
النت�سار يف  اأن يحقق  الأهلي  ا�ستطاع 

11 مباراة، وتعادل يف ثالث، وتلقى �ست 
هزائم. يقدم فريق الفتح نتائج جيدة اإىل 
مبارياته  اآخ��ر  الآن، وكانت  ما حتى  حد 
الفيحاء، وحقق  اأم��ام فريق  ال��دوري  يف 
ال��ف��وز يف ه���ذه امل���ب���اراة ب��ه��دف��ني مقابل 
هدف، وا�ستطاع الفريق اأن يحتل املركز 
الوحدة  خلف  نقطة   28 بر�سيد  ال�سابع 
الذي يحتل املركز ال�ساد�س حالًيا، فمنذ 

انطالقة املو�سم، خا�س الفريق 20 لقاء، 
وخ�سر  م��ث��ل��ه��م،  وت���ع���ادل  �سبع  يف  ف���از 
املدافع  �سيتوا�سل غياب  مباريات.  �ست 
الدويل معتز هو�ساوي اأمام الفتح بداعي 
جوزف  الثنائي  اإىل  بالإ�سافة  الإ�سابة، 
ال�سبب،  لنف�س  وخ�����واردو  ���س��وزا  دي 
خورخي  �سيبداأ  لالإيقاف.  دي��از  ويغيب 
فو�ساتي بطريقته املعتادة منذ توليه مهمة 

الإدارة الفنية للراقي، و�سيدفع بالثالثي، 
امل��و���س��ى، ح�سني  ن��وح  امل��وؤ���س��ر،  �سلمان 
�سيتواجد  ال��ه��ج��وم  خ��ط  امل��ق��ه��وي، ويف 
وال��واف��د  دجانيني  بجانب  ال�سومة  عمر 
املقابل،  يف  �ستان�سيو.  نيكول  اجل��دي��د 
اأو  ل��الإ���س��اب��ة  لع��ب  اأي  الفتح  يفتقد  ل��ن 
الإيقاف، و�ستكون كل اخليارات متاحة 
اأم�����ام امل�����درب ف��ت��ح��ي اجل���ب���ال لخ��ت��ي��ار 

املواجهة.  هذه  خلو�س  الأمثل  الت�سكيل 
الع��ت��م��اد  التون�سي  امل����درب  �سيوا�سل 
على طريقته التي اعتاد عليها الفريق منذ 
اجلهيم  بحمد  و�سيدفع  ال���دوري،  بداية 
يف مركز الهجوم، مع ا�ستغالل �سرعات 
حمزي،  الو�سالتي،  ب��اجن��ورا،  الثالثي 
ملباغتة  ال�سريعة  امل��رت��دة  ال��ه��ج��م��ات  يف 

الأهلي.

تقدمي- خالد احلامد
تتوا�صل الندية والإثارة واملناف�صة على ال�صدارة 
ختام  ففي   ، الهبوط   م��ن  وال��ه��روب  وال�صعود 
اجلولة 25 من عمر دوري الأمري حممد بن �صلمان 
يف  بداأ  الذي  القدم،  لكرة  الأوىل  الدرجة  لأندية 
الدخول يف مراحل متقدمة من احل�صم، و�صتقام 
من  تلعب   ، الثقيل  العيار  من  مواجهات   5 اليوم 

خاللها فرق املقدمة مع فرق تبحث عن البقاء .
اأبها - العدالة

ال�سديد خوفًا من  ي�سوبها احلذر  للغاية،  يف مواجهة �سعبة 
الأم��ري  ا�ستاد  على  العدالة  نظريه  مع  اأبها  يلتقي  اخل�سارة 
مف�سلية  امل��ب��اراة  �ستكون  باملحالة.  عبدالعزيز  ب��ن  �سلطان 
املناف�سة على  للبقاء يف  الفوز  للفريقني وبرغبة م�سرتكة يف 
اأبها وا�سل مناف�سته القوية على ال�سعود،  ال�سعود ، فريق 
بغري  ير�سى  ول��ن   ، الرتتيب  ���س��دارة  يف  نقطة   43 وميتلك 
النقاط الثالث ليو�سع الفارق مع مناف�سه العدالة الذي يحتل 
الفوز  �سعار  و�سريفع  نقطة،   42 بر�سيد  الرتتيب  و�سافة 
ول �سيء غريه يف هذه املباراة لي�ستعيد ال�سدارة، ويتوقع 
اأن يدخل الفريقان بواقعية كبرية يلعبان من خاللها بطريقة 

متوازنة بهجوم منظم ودفاع حمكم.
ال�ضعلة - �ضمك

م��ب��اراة  يف  �سمك،  ن��ظ��ريه  ال�سعلة  ي�ست�سيف  اخل���رج،  ويف 
فال�سعلة ميتلك 21   ، للفريقني  للتفريط"  بالن�سبة  عنوانها" ل 
نقطة باملركز الأخري ، ويخ�سى اخل�سارة جمددًا والتي �ست�سعب 
اأن  املوؤكد  ومن  امل��وؤخ��رة،  فرق  فوز  موقفه خ�سو�سًا يف حال 
الفريق �سيلعب بطريقة دفاعية بحتة، بحثا عن نقطة التعادل على 
اأقل تقدير لي�ستعيد و�سعه املعنوي. يف املقابل، �سمك �ساحب 
املركز الثالث بر�سيد 41  نقطة ي�سعى للفوز وامل�سي قدمًا نحو 

ال�سدارة يف حالة تعرث فريقي اأبها اأو العدالة .

اجلبلني - اخلليج
على  اخلليج  م��ع  اجلبلني  يلتقي  ومهمة،   قوية  مواجهة  يف 
�ستكون   ، حائل  يف  م�ساعد  ب��ن  عبدالعزيز  الأم���ري  ا�ستاد 
للبقاء  الفوز  يف  م�سرتكة  وبرغبة  للفريقني  مف�سلية  املباراة 
يف املناف�سة على ال�سعود ، اجلبلني ميتلك 33  نقطة ، ولن 
مناف�سيه  م��ع  ال��ف��ارق  ليقل�س  ال��ث��الث  النقاط  بغري  ير�سى 
والدخول يف دائرة املناف�سة ، يف املقابل يدخل فريق اخلليج 
اللقاء بر�سيد  36 نقطة و�سريفع �سعار الفوز ول�سيء غريه 
اأمل  يف هذه املباراة؛ ليوا�سل ح�سوره يف املناف�سة ، على 

تعرث رباعي املقدمة .

النجوم - الأن�ضار
ي�ستقبل فريق النجوم �سيفه الأن�سار على ملعب مدينة الأمري 
النجوم  يطمح  اإذ  بالأح�ساء؛  الريا�سية  جلوي  بن  عبدالله 
لك�سب املباراة لإيقاف التفريط بالنقاط ، والدخول يف دائرة 
ي�سعى  فيما   ، نقطة    32 بر�سيد  اللقاء  وي��دخ��ل   ، املناف�سة 
املقدمة  م��راك��ز  على  واملناف�سة  عرو�سه  ملوا�سلة  الأن�����س��ار 
اأم��ام  اإيجابية  نتيجة  حتقيق  يف  وياأمل  نقطة،   34 وميتلك   ،

النجوم ، ومن املنتظر ان ت�سهد املواجهة اإثارة وندية.
جدة - القي�ضومة

الظروف  لقاء  يف  القي�سومة  �سيفه  ج��دة  فريق  ي�ست�سيف 
الريا�سية  عبدالله  امللك  الرديف مبدينة  امللعب  على  املختلفة، 
واملوؤخرة،  املقدمة  مراكز  على  تناف�سا  متثل  هامة  مواجهة   ،
فريق جدة ياأتي رابعا بر�سيد 38  نقطة ، وف��وزه مع تعطل 
العدالة و�سمك �سيدخله بكل قوة يف املناف�سة على ال�سعود 
، فيما ي�سعى القي�سومة الذي مير بظروف فنية �سعبة ومني 
وتوقف  املن�سرمة،  باجلولة  اجلبلني  م��ن  ج��دي��دة  بخ�سارة 
ر�سيده عند 28  نقطة بعد �سل�سلة من النت�سارات،  ولي�س 

اأمامه �سوى الفوز اإذا رغب يف البقاء. 

يف افتتاح اجلولة 21 من دوري كاأ�س الأمري حممد بن �ضلمان للمحرتفني..

يف ختام اجلولة 25 من دوري الأمري حممد بن �ضلمان للأوىل.. 

 الفتح ي�ضت�ضيف الأهلي يف مواجهة خارج التكهنات

�ضراع ال�ضدارة بني اأبها والعدالة
اجليل ي�ضت�ضيف الأن�ضار وجدة يواجه القي�ضومة

�ضمك يف مطب ال�ضعلة واجلبلني يتحدى اخلليج 

الأمرية رميا بنت بندر ت�ضتقبل ال�ضيخة نائلة بنت حمد 
الريا�س ـ البلد 

بنت  رمي��ا  الأم���رية  امللكي  ال�صمو  �صاحبة  ا�صتقبلت 
للريا�صة  العامة  الهيئة  رئي�س  وكيل  �صلطان  بن  بندر 
الحت��اد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  والتطوير  للتخطيط 
مكتبها  يف  اأم�س  ظهر  املجتمعية،  للريا�صة  ال�صعودي 
مبجمع الأمري في�صل بن فهد الأوملبي مبدينة الريا�س 
رئي�س  خليفة  اآل  ح��م��د  ب��ن��ت  ن��ائ��ل��ة  ال�صيخة  ���ص��م��و 
املائية  وال�صالمة  لالإنقاذ  امللكية  املوؤ�ص�صة  وموؤ�ص�س 

مبملكة البحرين ال�صقيقة والوفد املرافق لها.
ال�صمو  �صاحب  ح�صره  ال���ذي  الج��ت��م��اع  خ��الل  ومت 
الأمري فهد بن جلوي بن عبدالعزيز ع�صو جمل�س اإدارة 
العالقات  مدير  ال�صعودية  العربية  الأوملبية  اللجنة 

ال��دول��ي��ة ب��ال��ل��ج��ن��ة ومم��ث��ل��و الحت������ادات ال��ري��ا���ص��ي��ة 
ال�صعودية لل�صباحة والغو�س وكرة املاء وهيئة الهالل 
امل�صرتك  التعاون  �صبل  مناق�صة  ال�صعودي،  الأح��م��ر 
مبملكة  املائية  وال�صالمة  لالإنقاذ  امللكية  املوؤ�ص�صة  بني 
املعنية  ال�صعودية  الريا�صية  والحت���ادات  البحرين 
ال�صالمة  وعلوم  مبادئ  لتعزيز  وذل��ك  امل��اء  بريا�صات 
والإنقاذ يف الألعاب املائية ل�صمان �صالمة كافة مزاويل 

هذه الألعاب يف خمتلف املناف�صات وامل�صابقات.
وقدمت الأمرية �صكرها وتقديرها ل�صمو ال�صيخة نائلة 
بنت حمد اآل خليفة على هذه اخلطوة الفعالة للتعاون 
املائية  ال�صالمة  يف  ال�صقيقني  البلدين  ريا�صة  ب��ني 

لألعاب املاء.
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اأتلتيكو  vs  اليويف
���س��ي��ك��ون  م��ل��ع��ب وان����دا م��ي��روب��ول��ي��ت��ان��و 
يف م��دري��د م�����س��رح��ا مل��واج��ه��ة ن��اري��ة بني 
اأت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د وي��وف��ن��ت��و���س يف ذه��اب 
اأوروب�����ا  اأب���ط���ال  دوري  م���ن  ال������16  دور 
مدريد،  واأتلتيكو  يوفنتو�س   .19-2018
يقودهما مدربان يقد�سان الكرة الدفاعية 
وال��ت��ف��ا���س��ي��ل ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة ه��م��ا األ��ي��ج��ري 
و�سيميوين. اأوقعت قرعة دور املجموعات 
ال�سيدة العجوز يف املجموعة الثامنة رفقة 

مان�س�سر يونايتد وفالن�سيا ويوجن بويز، 
البطولة  ال�16من  دور  اإىل  الفريق  وتاأهل 
رفقة ال�سياطني احُلمر بعدما احتلوا املركز 
نقاط،   12 بر�سيد  املجموعة  يف  الأول 
يف  م��ب��اري��ات   6 الفريق  خ��ا���س  اأن  فبعد 
دور املجموعات، ا�ستطاع اأن يحقق الفوز 
فقط.  م��ب��ارت��ني  وخ�سر  م��ب��اري��ات،   4 يف 
جمموعة  يف  مدريد  اأتلتيكو  تناف�س  فيما 
��ا ���س��م��ت ك���ماً م��ن ب��ورو���س��ي��ا  ق��وي��ة اأي�����ساً
الفرن�سي  وم��ون��اك��و  الأمل����اين  دورمت��ون��د 

وكلوب بروج البلجيكي، وا�ستطاع زممء 
ل��دور  ال��ت��اأه��ل  ح�سم  ج��ري��زم��ان  اأنطونيو 
بعدما ح�سدوا  البورو�سيون  رفقة  ال�16 
وتعادل  انت�سارات،  اأرب��ع  من  نقطة،   13
بمنكو�س  الروخي  و�سي�سعى  وخ�سارة، 
اللقاء  ه���ذا  يف  اإي��ج��اب��ي��ة  نتيجة  لتحقيق 
ق��ب��ل م��ب��اراة ال��ع��ودة ب��ت��وري��ن��و. وي�سعى 
حتقيق  اإىل  ب���دوره  الإي��ط��ايل  يوفنتو�س 
الفوز والقراب خطوة من ربع النهائي.

�سالكه vs ال�سيتيزن
مان�س�سر  �سيواجه  التوقيت  نف�س   ويف 
�سيتي م�سيفه �سالكه الأملاين يف مواجهة 
قد تكون الأ�سهل لأي فريق كبري يف دور 
ال�16 يف البطولة هذا العام. يطمح لعبو 
الفريق الإجنليزي لتحقيق نتيجة اإيجابية 

يف م���ب���اراة ال���ذه���اب، م���ن اأج����ل خ��و���س 
الإي��اب على ملعب الحت��اد ب�سكل  مباراة 
امل��و���س��م  ح���دث يف  مثلما  ���س��ع��وب��ة،  اأق����ل 
�سيتي  مان�س�سر  ف��ري��ق  جن��ح  امل��ا���س��ي. 
بنتيجة  ت�سيل�سي،  فريق  على  ال��ف��وز  يف 
6-0 يف امل���ب���اراة الأخ����رية ل��ه ب��ال��دوري 
الإجنليزي املمتاز، والذي يحتل �سدارته 
ب���ف���ارق الأه��������داف ع���ن ن�����ادي ل��ي��ف��رب��ول 
امل�سري  ال��مع��ب  �سفوفه  يف  امل��ح��رف 
املركز  فيما يحتل �سالكه  حممد �سمح.  
بر�سيد  الأمل���اين  ب��ال��دوري  ع�سر  ال��راب��ع 
بعد   16 ال���  ل��دور  تاأهل  �سالكة  نقطة.   23
الرابعة بر�سيد  للمجموعة  جميئه و�سيفا 
11 نقطة بعد نادي بورتو املت�سدر ب� 16 
ناديي  اأي�سا  املجموعة  �سمت  وقد  نقطة، 
ج��ل��ط��ة ����س���راي ال���رك���ي ول��وم��وك��وت��ي��ف 
�سيتي  مان�س�سر  اأما  الرو�سي،  مو�سكو 
بر�سيد  ال�ساد�سة  املجموعة  ت�سدر  فقد 
الفرن�سي  ليون  خلفه  ج��اء  فيما  نقاط   10
اأي�سا  املجموعة  �سمت  وق��د   ، نقاط   7 ب��� 
�ساختار دونتي�سك الأوكراين، وهونهامي 
الأملاين. ينطلق اللقاءان يف متام احلادية 

ع�سرة م�ساء بتوقيت مكة املكرمة. 

يف ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.. 

اأتلتيكو مدريد يتحدى اليويف وال�شيتزن يف اختبار �شالكه

تقدمي- حممود العو�سي
دوري  بطولة  من   16 الـ  دور  ذهاب  مناف�سات  اليوم  تختتم 
مدريد  اأتلتيكو  بــن   يجمعان  بــلــقــاءيــن،  اأوروبــــا  اأبــطــال 

واليوفنتو�س، �سالكه الأملاين مع مان�س�سرت �سيتي. 

جريزمان ال يحبذ مواجهة ماتويدي

اأ�شطورة نابويل يرحل للدوري ال�شيني

بعد 12 عاما ق�ساها يف �سفوف نابويل، تاأكد 
هام�سيك،  م��ارك  ال�سلوفاكي  رحيل  اأخ���ريا 
ال��دوري  اإىل  الإي��ط��ايل،  اجلنوب  فريق  قائد 
ال�سيني، يف �سفقة �سابتها ال�سكوك. واأعلن 
داليان يفاجن ال�سيني، اليوم، على ح�سابه يف 
�سم  "توير"،  الجتماعي  التوا�سل  موقع 
هام�سيك، البالغ من العمر 31 عاما، ر�سميا، 
موقع  وبح�سب  ���س��ن��وات.  ث��مث  م��دت��ه  بعقد 
)كالت�سو مريكاتو(، فاإن هام�سيك �سيح�سل 

على راتب �سنوي قدره 9 مميني يورو، بينما 
�سيح�سل نابويل على 20 مليون يورو مقابل 
بيع المعب ال�سلوفاكي. وكان من املنتظر اأن 
مطلع  يف  لنابويل  التاريخي  الهداف  يرحل 
تاأجيل  اأعلن  نابويل  اأن  اإل  اجل��اري،  ال�سهر 
هي  تكن  مل  امل��ال  دف��ع  طريقة  لأن  ال�سفقة، 
اأن  يذكر  الناديني.  بني  قبل  من  عليها  املتفق 
هام�سيك ان�سم اإىل نابويل يف �سيف 2007 

قادما من بري�سيا.

ك�����س��ف ال��ف��رن�����س��ي اأن����ط����وان ج��ري��زم��ان 
الإ�سباين  مدريد  اأتليتكو  فريق  مهاجم 

ب��ل��ي��ز  م���واط���ن���ه  ال���ل���ع���ب ����س���د  اأن  ع����ن 
الإيطايل  يوفنتو�س  ماتويدي جنم 

���س��ي��ك��ون مب���ث���اب���ة ال���ك���اب���و����س. 
على  ا  �سيفاً يوفنتو�س  وي��ح��ل 
ال��ي��وم،   م�ساء  م��دري��د  اأتلتيكو 
اإط��ار مناف�سات ذهاب دور  يف 

ال�����16 ل����دوري اأب��ط��ال اأوروب����ا. 
وق����ال ج���ري���زم���ان خ��مل 

ت�������������س������ري������ح������ات 
ن��ق��ل��ت��ه��ا م��ون��دو 

دي���ب���ورت���ي���ف���و 
الإ���س��ب��ان��ي��ة: 

"ماتويدي 
لع�������������ب 
رائ�������ع، 
ل���ي�������س 

ه��ن��اك لع����ب اأف�����س��ل م��ن��ه، ي��ت��ح��رك يف 
ك��ل م��ك��ان، وي��ق��دم ك��ل ���س��يء لفريقه". 
ا  �سوياً لعبنا  "لقد  واأ����س���اف: 
ل  الفرن�سي،  املنتخب  يف 
�سده  لعبت  اأنني  اأتذكر 
املرة  هي  ه��ذه  قبل،  من 
اأن  متاأكد  واأن���ا  الأوىل 
�سيكون  ���س��ده  ال��ل��ع��ب 
الكابو�س".  مب���ث���اب���ة 
املباراة  اأن  بالذكر  جدير 
���س��ت��ق��ام ع��ل��ى م��ل��ع��ب وان���دا 
على  م��ي��روب��ول��ي��ت��ان��و، 
اأن ي�ست�سيف ملعب 
ت����وري����ن����و م����ب����اراة 
الإي���������اب وامل���ق���رر 
ال����ث����اين  يف  ل����ه����ا 
مار�س  من  ع�سر 

املقبل. 

ح�������س���م م��ان�����س�����س��ر ي��ون��اي��ت��د 
م����واج����ه����ت����ه اأم�����������ام م�����س��ي��ف��ه 
يف  ن��ظ��ي��ف��ني،  ب��ه��دف��ني  ت�سل�سي 
ال�������دور اخل���ام�������س م����ن ب��ط��ول��ة 
ك����اأ�����س الحت�������اد الإن���ك���ل���ي���زي، 
يف امل���ب���اراة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت على 
بريدج"،  "�ستامفورد  م��ل��ع��ب 
العبور  بطاقة  لينجح يف خطف 
الكرة  قمم  كعادة  املقبل.  للدور 
دون  املواجهة  بداأت  الإنكليزية، 
الفريقان  تناوب  مقدمات، حيث 
ت���ه���دي���د امل�����رم�����ى، ل���ك���ن ت���األ���ق 
ل��ه دور احل�سم  ك��ان  احل��را���س 
احل��ار���س  رد  اأن  ب��ع��د  الأب�����رز، 
مان�س�سر  لفريق  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

ثابتة  ك��رة  م��ن  م��زدوج��ة  فر�سة  روم����ريو،  �سريجيو 
الإ�سباين  يتابعها  اأن  قبل  لوي�س،  ديفيد  للربازيلي 
"البلوز"، يف  ب��ي��درو رودري��غ��ز. جن��ح كيبا ح��ار���س 
اإب��ع��اد اخل��ط��ر ع��ن م��رم��اه ع��رب ك��رة مواطنه ه��ريي��را، 

لكنه اأخفق يف التعامل مع راأ�سية المعب ذاته، الذي 
ترجم عر�سية مميزة من النجم الفرن�سي بول بوغبا، 
ليمنح فريقه الأ�سبقية يف الدقيقة 31. وحاول بعدها 
ت�سل�سي خطف هدف التعادل، بعد اأن فر�س �سيطرته 
عاليااً  دفاعيااً  تنظيمااً  قابل  لكنه  العمليات،  منطقة  على 

يف  احلمر"،  "ال�سياطني  م��ن 
املهاجم  فيه  ظهر  ال���ذي  ال��وق��ت 
اإيغوايني  غونزالو  الأرجنتيني 
اخ�����راق ح�سون  م���ن  ع���اج���زااً 
باغت  ال���ذي  ال�سيف،  ال��ف��ري��ق 
رج������ال �����س����اري ب���ه���دف ث���اين 
ج����اء م���ن راأ����س���ي���ة ث��ان��ي��ة، لكن 
يف  بوغبا  باإم�ساء  املرمى  ه��ذا 
الدقيقة 45، بعدما فر�س نف�سه 
جنمااً للح�سة الأوىل التي انتهت 
بثنائية نظيفة . مل يتمكن البلوز 
م���ن ت������دارك امل����وق����ف، ل��ي��ودع 
بطولة كاأ�س الحتاد الإنكليزي، 
ول��ي�����س��ق��ط اأم����ام امل��م��ث��ل ال��ث��اين 
اخل�سارة  بعد  مان�س�سر،  ملدينة 
ب�سدا�سية،  الدوري  م�سابقة  ال�سيتي يف  اأمام  املدوية 
الأمر الذي ي�سعب املوقف كثريااً على املدرب الإيطايل 
من�سبه  بفقدان  مهددااً  بات  الذي  �ساري،  ماوري�سيو 

على راأ�س اجلهاز الفني للفريق اللندين.

بوغبا يقود املانيو الإق�شاء البلوز  من كاأ�س االحتاد

ت�����ع�����ر������س امل������داف������ع 
�سريجيو  الإ����س���ب���اين 
رام����و�����س ل��ل��ط��رد يف 
م���ب���اراة ف��ري��ق��ه ري���ال 
م���دري���د ���س��د ج��ريون��ا 
م��ن��اف�����س��ات  اإط�����ار  يف 
م��ن   24 ال�������  اجل����ول����ة 
ب�����ط�����ول�����ة ال�������������دوري 
الإ�����س����ب����اين، ل��ي��ك��ون 
رق�����م 25 يف  ال����ط����رد 
م�����س��رية امل��داف��ع وه��ي 
ال����ب����ط����اق����ة احل�����م�����راء 
ال�����ت�����ي ق������د ت��ت�����س��ب��ب 
ب��غ��ي��اب��ه ع���ن م��واج��ه��ة 
�سد  "الكم�سيكو" 

بر�سلونة. وب�سبب تلقي رامو�س بطاقة حمراء 
املدافع  �سيغيب  جريونا  م��ب��اراة  من  وط��رده 
مدريد  لريال  القادمة  امل��ب��اراة  عن  الإ�سباين 
قبل  وذل��ك  "الليغا"،  بطولة  ليفانتي يف  �سد 

مواجهة فريق بر�سلونة يف اإياب ن�سف نهائي 
"�سانتياغو  ملعب  يف  اإ���س��ب��ان��ي��ا  م��ل��ك  ك��اأ���س 
�سريجيو  الإ���س��ب��اين  امل��داف��ع  لكن  برنابيو". 
رام��و���س ي��واج��ه خ��ط��ر ال��غ��ي��اب ع��ن مواجهة 

�سد  "الكم�سيكو" 
ب��ط��ول��ة  ب��ر���س��ل��ون��ة يف 
ال�������������������دوري ����س���م���ن 
م��ن��اف�����س��ات اجل��ول��ة ال��� 
م��ن��اف�����س��ات  م����ن   26
وذل������ك  "الليغا"، 
البطاقات  ع��دد  ب�سبب 
تلقاها  التي  ال�سفراء 
املحلي  ال�سعيد  على 
م���ن���ذ ب����داي����ة امل��و���س��م 
ال�����ك�����روي. وب��ح�����س��ب 
ال��ت��ق��اري��ر الإ���س��ب��ان��ي��ة،  
فاإن ح�سول �سريجيو 
بطاقة  ع��ل��ى  رام���و����س 
اإي�������اب  يف  �����س����ف����راء 
ن�����س��ف ن��ه��ائ��ي ك���اأ����س م��ل��ك اإ���س��ب��ان��ي��ا �سد 
بر�سلونة، قد يعني غيابه عن كم�سيكو الإياب 
يف بطولة الدوري، وذلك ب�سبب ح�سوله على 

البطاقة ال�سفراء اخلام�سة.

امل�شاغب مهدد بالغياب عن الكال�شيكو
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يوم  من التاريخ

20 فرباير 
1910 - اغتيال رئي�س وزراء م�صر بطر�س غايل على يد 

اإبراهيم الورداين.
1911 - �صدور العدد الأخري من �صحيفة "ت�صينغ ياو" 
ال�صينية، وهي اأقدم �صحيفة يف العامل كانت قد �صدرت 

اأول مرة عام 713.
1919 - اغتيال حبيب الله خان اأمري اأفغان�صتان.

1928 - اإجنلرتا تعرتف با�صتقالل اإمارة �صرق الأردن 
وبع�س  ال��ع�����ص��ك��ري  ب��الإ���ص��راف  لنف�صها  واح��ت��ف��ظ��ت 

الإ�صراف املايل.
اآل خليفة يتوىل حكم  �صلمان بن حمد  ال�صيخ   -  1942
البحرين خلًفا لوالدة ال�صيخ حمد بن عي�صى بن علي اآل 

خليفة.
1948 - ع�صابات الهاجاناه ال�صهيونية تق�صف الأحياء 

العربية يف حيفا بقذائف املورتار.
1963 - القوات العربية تن�صحب من الكويت بعد ت�صلم 
الكرمي  عبد  واإع���دام  ال��ع��راق  حكم  ع��ارف  ال�صالم  عبد 

قا�صم.
على  رئي�ًصا  نف�صه  يعني  اأم��ني  عيدي  ال��ل��واء   -  1971
على  الع�صكري  انقالبه  على  �صهر  من  اأق��ل  بعد  اأوغندا 

�صلفه ميلتون اأوبوتي.
حممد  املغربي  اجل��رال  عائلة  �صراح  اإط��الق   -  1991
اتهام  ب�صبب  �صنة   20 الإعتقال  يف  ق�صت  التي  اأفقري 
احل�صن  طائرة  اإ�صقاط  حماولة  يف  بال�صلوع  اجل��رال 

الثاين.
2002 - النريان تلتهم قطارًا وتقتل 370 راكًبا وت�صيب 

65 يف الرقاع الغربية ب�صعيد م�صر.
ال�صيخ  بالإجماع  يبايع  الكويتي  الأمة  2006 - جمل�س 
نواف الأحمد ال�صباح ولًيا للعهد وذلك بعد تزكية الأمري.
فيلم وكذلك  اأف�صل  فيلم متبكتو يفوز بجائزة   - 2015
يفوز  �صي�صاكو  الرحمن  عبد  وخمرجه  �صيناريو  اأف�صل 
واأدال  ممثل  باأف�صل  يفوز  نيني  وبيار  خمرج،  باأف�صل 
اأن����ال ت��ف��وز ب��ج��ائ��زة اأف�����ص��ل مم��ث��ل��ة، وذل���ك يف احلفل 

الأربعني من جائزة �صيزار.
2017 - اخلارجية الرو�صية تعلن وفاة املندوب الدائم 
مقر  يف  ت�صوركني  فيتايل  املتحدة  الأمم  يف  لرو�صيا 

البعثة الرو�صية لالأمم املتحدة يف مانهاتن.

�صيدات اعمال �صعوديات خالل لقائهن ب�صاحب ال�صمو امللكي الأمري بدر بن �صلطان بن عبدالعزيز نائب اأمري منطقة مكة املكرمة يف الغرفة التجارية بجدة .

تدشين أول فندق نسائي في حائل
حائل - البالد

د���ص��ن ن��ائ��ب اأم���ري منطقة ح��ائ��ل الأم��ري 
عبدالعزيز،  بن  مقرن  بن  فهد  بن  في�صل 
م�صروع اأول فندق من نوعه يف املنطقة، 
خا�س بالن�صاء فقط، ويعمل حتت اإدارة 
واإ�صراف كادر ن�صائي �صعودي بالكامل.

فيديو  مقطع  املنطقة  اإم���ارة  ون�صرت   
الأم��ري  حائل  منطقة  اأم��ري  نائب  يظهر 
يد�صن  وه��و  م��ق��رن  ب��ن  فهد  ب��ن  في�صل 
الفندق ويتفقد عددًا من اأجنحته، اإيذانا 
باإطالق الفندق الذي يعد الأول من نوعه 

يف املنطقة.
اأجنحة  وي�صم  الن�صائي،  الفندق  يقع 
الن�صاء  ل�صتقبال  خ�ص�صت  متنوعة 

فقط، للمحافظة على خ�صو�صيتهن.

رحيل جد االحتباس الحراري
وا�شنطن ــ وكاالت 
اعالم  و�صائل  اأف���ادت 
اأم����ري����ك����ي����ة ب����وف����اة 
وال�س  الربوفي�صور 
�صميث بروكر �صاحب 
انت�صار  يف  ال��ف�����ص��ل 
"الحتبا�س  م�صطلح 
احل�������������������راري" ع���ن 
 87 ن������اه������ز  ع�����م�����ر 
قناة  عاما،وبح�صب 

احلرة المريكية يعد بروكر اأحد اأبرز 
جامعة  يف  باملناخ  املخت�صني  العلماء 
ان�صم  التي  نيويورك،  يف  كولومبيا 

اإىل كادرها عام 1959.
علم  ب�"جد  ي��ل��ق��ب��ون��ه  اأق���ران���ه  وك����ان 
تقدم  عمل  ورق��ة  �صاهمت  اإذ  املناخ"، 
م�صطلح  بجعل   1975 ع���ام  يف  ب��ه��ا 
حيث  �صائعا،  احلراري"  "الحتبا�س 

اأوك�صيد  ث���اين  ن�صبة  ب��ارت��ف��اع  ت��ن��ب��اأ 
ال��ك��رب��ون وال���غ���ازات الأخ�����رى التي 
ت�صاهم يف رفع درجات احلرارة حول 

الأر�س.
نظام  اكت�صف  م��ن  اأول  ب��روك��ر  ويعد 
ي�صف  الذي  املحيطات"،  نقل  "حزام 
دائ��ري  ب�صكل  امل��ي��اه  ت��ي��ارات  دوران 
والكائنات  املياه  ونقل  املحيطات  يف 

احلية يف ما بينها.

موجة باردة حتى الخميس
جدة ــ البالد 

وع�صو  الطق�س  يف  الباحث  ت��وق��ع 
جل��ن��ة ت�����ص��م��ي��ة احل�����الت امل��ن��اخ��ي��ة 
يف  انخفا�صا  احل�صيني،  عبدالعزيز 
درجات احل��رارة بني 4 و8 درجات، 

على معظم املناطق باململكة.
ن���وه احل�����ص��ي��ن��ي ع���رب ت��غ��ري��ده يف 
اأن  اإىل  "تويرت"  ع��ل��ى  ح�����ص��اب��ه 
الن��خ��ف��ا���س يف درج�����ات احل����رارة 
امل��ق��ب��ل،  اخل��م��ي�����س  ح��ت��ى  �صي�صتمر 
درج��ات   8 اإىل   4 مب��ق��دار  و�صيكون 

عما هي عليه ام�س الأول" 
اجلوية  احل��ال��ة  �صتكون  واأ���ص��اف: 
من  لالأتربة  مثرية  برياح  م�صحوبة 
كثيفة  �صبه  متو�صطة،  اإىل  خفيفة 

جنوب منطقتي الريا�س وجنران
تركي  الأر���ص��اد  خبري  توقع  ب���دوره 

اجل��م��ع��ان، م��وج��ة ب�����اردة ت��ع��د من 
اأق�����وى امل���وج���ات خ���الل ���ص��ت��اء ه��ذا 
هذا  بان�صراف  تنبئ  ورمب��ا  ال��ع��ام، 
ال�صمال:  مناطق  بها  تتاأثر  ال�صتاء، 
واحل��دود  واملدينة  والق�صيم  حائل 
مناطق  اأق����ل  وب���درج���ة  ال�����ص��م��ال��ي��ة، 

الريا�س ومكة وال�صرقية.
مبوقع  ح�صابه  عرب  اجلمعان  وق��ال 
الباردة  املوجة  اإن  تويرت؛  التوا�صل 
ال��ت��ع��م��ق وت�����ص��ت��م��ر حتى  ت���ب���داأ يف 
تكون  اأن  متوقًعا  ال��ق��ادم،  اخلمي�س 
اإىل  م�صرًيا  الأرب��ع��اء،  اليوم  ذروتها 
ال�صمالية  واحلدود  حائل  مناطق  اأن 
وت��ب��وك واجل�����وف، ���ص��ت��ك��ون حتت 
�صت�صجل  حيث  امل��وج��ة؛  ه��ذه  تاأثري 
ال�صفر  دون  درج���ات  امل��ن��اط��ق  ه��ذه 

املئوي.

آبل تستعد لما بعد آيفون

وا�شنطن ــ وكاالت 
الع���ت���م���اد على  ل��ت��ق��ل��ي�����س  يف حم���اول���ة 
�صركة  جتري  "اآيفون"  هواتف  مبيعات 
وتعيد  قياداتها،  يف  تغيريات  "اآبل" 
املعدات  قطاعات  يف  اأولوياتها  ترتيب 
وال�����ذك�����اء ال����ص���ط���ن���اع���ي واخل����دم����ات 

والتجزئة.
���ص��رتي��ت  "وول  ���ص��ح��ي��ف��ة  واأف����������ادت 
جورنال" املخت�صة بعامل املال والأعمال، 
املا�صي  العام  منذ  ب��داأت  التغيريات  بان 
اآخرين  ورحيل  موظفني  تعيني  و�صملت 
اإع��ادة  اإىل  بالإ�صافة  هامة،  منا�صب  من 

هيكلة العمل يف بع�س الأق�صام.

من  النتقال  "اآبل" حتاول  اأن  واأ�صافت 
�صركة تدفعها مبيعات هواتفها ال�صهرية، 
اإىل اأخ���رى ي��اأت��ي من��وه��ا م��ن اخل��دم��ات 
التي تقدمها وكذلك التقنيات التحويلية.

عليها  �صرتكز  التي  اخل��دم��ات  ب��ني  وم��ن 
اآبل الرتفيه املرئي وبالتحديد م�صروعات 

متعلقة بعامل ال�صينما.
ثلثي  "اآيفون"  مبيعات  ت�صكل  وبينما 
�صجعت  ال�صركة  ف���اإن  "اآبل"،  مبيعات 
امل�صتثمرين فيها على الرتكيز على قطاع 
ا�صرتاكات  املوجود حاليا مثل  اخلدمات 
ومبيعات  الإن��رتن��ت  عرب  املو�صيقى  بث 

التطبيقات يف متجر "اآبل �صتور".

  ضبط مقيم بحوزته 6 كيلوجرامات ذهب بجدة 
جدة ــ حماد العبديل

لأمن  اخلا�صة  القوة  دوري��ات  �صبطت 
ال���ط���رق مب���رك���ز ال��ق��ط��ان ع��ل��ى ط��ري��ق 
منطقة  طرق  اأمن  لقوة  التابع  ال�صاحل 
اليمنية  املكرمة مقيم من اجلن�صية  مكة 
بحوزته م�صوغات ذهبية يقارب وزنها 
يقدر  مايل  ومبلغ  كيلوجرامات  ال�صتة 

ب�18 األف ريال يف مالب�صه.
ا�صتباه  اىل  العملية  تفا�صيل  وت��ع��ود 
نوع  م��ن  مبركبة  امليدانية   ال��دوري��ات 
املركبة،  ا�صتوقفت  حيث  خ�صو�صي  
امليدانية،  املمار�صة  خالل  من  وات�صح 
وج����ود ارت���ب���اك ع��ل��ى ق��ائ��ده��ا، فجرى 
تفتي�صها، وعثرِ يف حقيبة حتت العجلة 
ذهبية  م�صوغات  على  حتتوي  اخللفية 

يقارب وزنها ال�صتة كيلوجرامات ومبلغ مايل 
يقدر ب�18 األف ريال يف مالب�صه.

وامل�����ص��وغ��ات  امل��ب��ل��غ  ع��ن  ال�صتف�صار  وع��ن��د 

يثبت  م��ا  على  املقيم  عند  يعث  مل  الذهبية، 
اإعداد  اأو ملكيتها، فجرى  اأي تعريف يخ�صها 
اجلنوبية  ل�صرطة  و�ُصلمت  بالواقعة،  حم�صر 

بكامل امل�صبوطات.

خالد املعينا

اجلولة .. �ر�ؤية التطوير
الزيارة التي يقوم بها �صمو ويل العهد الأمري حممد بن �صلمان، نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، اإىل الهند جتيء يف وقت ت�صهد 
الأ�صعدة  كافة  على  وا�صعة  تغيريات  ال�صعودية  العربية  اململكة  فيه 

ال�صيا�صية، القت�صادية والجتماعية والثقافية.
النفتاح  نحو  تتحرك  وه��ي  �صاملة  حت��ول  عملية  اململكة  وت�صهد 
الثوابت  الع�صر ومن منطلقات احلفاظ على  اليوم بروح  على عامل 

واملبادئ.
ومل يكن اأحد منا يحلم بهذه التغيريات املت�صارعة قبل نحو اأربعة عقود. 
وال�صبعينات،  ال�صتينات  خالل  ال�صعودية  يف  عا�صوا  للذين  وبالن�صبة 
فاإن هذه التغيريات يف كنهها تعدو عن كونها عودة ملا كانت عليه اململكة 
اأم��ام  الفتتاحية  كلمته  يف  �صلمان  بن  حممد  الأم��ري  عنها  عرب  والتي 
»اإننا  قال:  حني   2017 عام  اكتوبر  يف  ال�صتثمار«  م�صتقبل  »مبادرة 

نعود ملا كنا عليه دولة اإ�صالم و�صطى مفتوحة نحو العامل«.
ويف القرون ال�صابقة، كان التجار ال�صعوديون من جدة على البحر 
الأحمر والدمام على اخلليج العربي يذهبون اإىل بومباي اأو كريال 
القيم  اإمنا  اللوؤلوؤ  البخور  فقط  لي�س  معهم  يحملون  وهم  الهند  يف 

واملباديء واملثل العليا.
اجلزيرة  و�صبه  ال�صعودية  من  القادمني  العرب  الهنود  ا�صتقبل  وقد 
والأم��ان��ة  للنزاهة  م��ث��اًل  ك��ان��وا  لأن��ه��م  وال��رتح��اب  ب��احل��ب  العربية 

وال�صرف وال�صفافية يف تعامالتهم التجارية.
زالت  ما  متينة  رواب��ط  خلق  ال�صعوديني  التجار  مع  الهند  وتفاعل 

م�صتمرة حتى اليوم.
واأعرف عددًا من العائالت ال�صعودية كانوا ير�صلون اأبناءهم للتعليم 
كانت  حيث   1960 وحتى   1920 من  ال�صنوات  خ��الل،  الهند  يف 
يح�صل  اأن  ي��ودون  الذين  لل�صعوديني  املف�صلة  الوجهة  هي  الهند 

اأبناوؤهم على التعليم يف اخلارج.
الثالثينات،  ال�صعودية يف  اكت�صف يف  البرتول  اأن  الرغم من  وعلى 
بداأ  عندما  ال�صبعينات  خ��الل  اإّل  تظهر  مل  القت�صادية  قوته  اأن  اإّل 

ال�صعوديون ير�صلون اأبناءهم للتعليم يف الغرب.
هما  كتلتني  اإىل  العامل  الباردة  احلرب  ق�صمت  فقد  معلوم،  هو  وكما 
اىل  الهند  ان�صمت  وقد  اأمريكا.  بقيادة  والغرب  ال�صوفيتي  الحتاد 

املع�صكر ال�صوفيتي.
وحتى خالل احلرب الباردة  مل تنقطع الزيارات بني البلدين فقد زار 
رئي�س  الزيارة  ورد   1955 عام  يف  الهند  الله  يرحمه  �صعود  امللك 
الوزارء الهندي جواهر لل نهرو عام 1956 الذي قال عندما و�صل 

اإىل اململكة العربية ال�صعودية اإنه قد جاء حاجًا لل�صالم.
الراحلة،  الهندية  ال��وزراء  رئي�صة  غاندي،  اأنديرا  ال�صيدة  وج��اءت 
امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  عهد  اإب��ان   1982 ع��ام  اململكة  اإىل 
املقايي�س  بكل  ناجحة  زيارة  الله وكانت  فهد بن عبدالعزيز، يرحمه 
غري اأن الخرتاق القوي يف العالقات بني البلدين حدث اإبان زيارة 
الهند عام  اإىل  امللك عبدالله بن عبدالعزيز  ال�صريفني  خادم احلرمني 
البالد وهي حتتفل  على  نيودلهي ك�صيف  اإىل  عندما و�صل   2006

بعيد اجلمهورية.
قوة  زادت  وقد  ندين  بني  روابط  هي  الهندية  ال�صعودية  والعالقات 
اأنها  اأو  البرتول  على  قا�صرة  تعد  مل  حيث  الأي��ام  مرور  مع  ومتانة 
كافة  ت�صمل  متكاملة  عالقة  اأ�صبحت  لكنها  وم�صرت  بائع  بني  عالقة 

الأ�صعدة.
ورغم اأن �صادرات البرتول ال�صعودي للهند ل تزال متثل لب العالقة 
وجوهرها اإّل اأن الروابط بني البلدين امتدت اإىل اأكث من ذلك بكثري.
لهم  ممتنون  ونحن  هندي  ماليني  ثالثة  نحو  ال�صعودية  يف  ويعمل 
لأنهم �صاهموا م�صاهمة فعالة يف تنمية اململكة وجتدهم يف الأماكن 
من البقالت ال�صغرية اإىل الأ�صواق الكبرية ومن امل�صانع اإىل البنوك 
متينة  اأ�صا�صية  بنية  اإقامة  ال�صعوديني على  ي�صاعدون  وغريها وهم 

يف اململكة.
بكل  اأعمالهم  ي��وؤدون  لأنهم  ال�صعوديني  تقدير  حمل  الهنود  واأ�صبح 

�صدق واأمانة واإخال�س كما اأنهم ملتزمون بالقوانني .
الأطباء،  ومنهم  عملهم  يف  املتفانني  الهنود  اآلف  اأع��رف  و�صخ�صيًا 
يوؤدون  ممن  وغريهم  الأعمال  ورج��ال  وال�صحفيون،  واملهند�صون، 
اأعمالهم بتفان واإخال�س لدعم التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة يف اململكة.
املا�صية  القليلة  الأع��وام  يف  للمملكة  ال�صكانية  الرتكيبة  تغريت  لقد 
واأ�صبح لدينا ما يعرف الآن: جيل النتفلك�س وهو جيل يتفاعل مع 

العامل من اأجل اإيجاد حلول نهائية مل�صاكله.
ومثلما يبحث العامل عن الطاقة ال�صم�صية وطاقة الرياح كذلك تفعل 
العالية  التقنية  مدن  اإن�صاء   2030 روؤيتها  تت�صمن  التي  ال�صعودية 
الوظيفية  الفر�س  اآلف  فيها والتي توفر  العمل  بداأ  التي  نيوم  مثل 

لل�صباب ال�صعودي.
البع�س  يتوفر  ل  قد  مدربة  عمالة  اإىل  حتتاج  اجلديدة  املدن  وهذه 
منها يف اململكة حاليًا عليه فلي�س من امل�صتغرب اأن تبحث اململكة عن 
املهند�صني، واملخططني والعمالة املدربة يف اخلارج خا�صة يف الهند.
وتبحث ال�صعودية عن �صركاء وهي تكتب ف�صوًل جديدة يف تاريخها 
جديدة  عمالقة  م�صاريع  عن  �صهر  كل  يف  تقريبًا  الإع��الن  يتم  حيث 
النظر  يجب  اخللفية  هذه  وعلى  للنا�س،  كثري  بخري  يب�صر  ما  وهو 
ال�صيا�صي،  لالإ�صالح  �صجاعة  بداأت بخطوات  التي  املرحلة  اإىل هذه 

والقت�صادي، والجتماعي، والثقايف .
�شابق حترير  • رئي�س 
كاتب وحملل �شيا�شي واجتماعي

حكم يطرد العبا مرتين
 وار�شو ــ وكاالت 

يف �سابقة كروية عاقب 
ح���ك���م ب���ول���ن���دي الع���ب 
ف���ري���ق ل��ي��غ��ي��ا وار����س���و 
ب�����ال�����ط�����رد م�����رت�����ن يف 
بالدوري  اأقيمت  مباراة 

املحلي.
وان��ت�����س��ر ع��ل��ى و���س��ائ��ل 
املباراة، يظهر  "تويرت" مقطع فيديو من  التوا�سل االجتماعي 
يكتف  ومل  بعرقلة خ�سمه،  وار�سو  ليغيا  فريق  قيام العب يف 
كان  اأكرث خطورة، حيث  بخطاأ  وا�سل خطاأه  بل  بذلك  الالعب 

يق�سد باإحلاق االأذى بالالعب االآخر.
وبعد اخلطاأ قام احلكم بطرد الالعب ويليام رميي لنيله االإنذار 
الثاين يف الدقيقة 74، ليتوجه الالعب نحو غرف املالب�س، اإال 
اأن احلكم عاد وا�ستعان بتقنية الفيديو، ليطالب الالعب بالعودة 
اأنه �سيعود  اإىل امللعب واألغى البطاقة ال�سفراء، فاعترب االأخري 
اأن  بعد  املبا�سرة  احلمراء  البطاقة  تلقى  لكنه  اللقاء،  ال�ستكمال 

اأثبتت االعادة اأنه تعمد اإيذاء املناف�س.
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