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جنيف  -وا�س
�أك ��دت اململكة العربية ال�سعودية �أم ��ام جمل�س حقوق
الإن�سان �أم�س بجنيف عزمها على موا�صلة اجلهود يف
جم��ال حماية وتعزيز حقوق الإن�سان وحتقيق التنمية
امل�ستدامة وفق منهجية متوازنة بني حتقيق �أف�ضل النظم
واملمار�سات يف جمال حقوق الإن�سان واحلق يف التنمية
وبني احلفاظ على قيم املجتمع ال�سعودي الأ�صيلة م�شددة
على �أن ق�ضاء اململكة ميار�س �سلطته املتوافقة مع مبادئ
ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية املتعارف عليها دولي ًا .
جاء ذلك يف كلمة وفد اململكة التي تالها معايل رئي�س
ال��وف��د ،رئي�س هيئة حقوق الإن���س��ان الدكتور بندر بن
�شباب الوطن
يعربون طريق
الطموح

يف مملكة ال�ب�ح��ري��ن ال�شقيقة ال�سيد عبدالنبي
�سلمان يف كلمته �أم ��ام امل ��ؤمت��ر ب�ج�ه��ود اململكة
العربية ال�سعودية بقياد خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سمو ويل
عهده الأم�ي�ن -حفظهما ال�ل��ه -يف دع��م وم�ساندة
الق�ضية الفل�سطينية وال�شعب الفل�سطيني.
كما �أ�شاد معاليه بجهود اململكة اجلبارة يف خدمة
احل��رم�ين ال�شريفني وقا�صديها وقدرتها الفائقة
ع�ل��ى تنطيم م��و��س��م احل ��ج م� ��ؤك ��د ًا ت ��أي �ي��د مملكة
البحرين لكل ما تقوم به اململكة العربية ال�سعودية
من �إجراءات متنع ت�سي�س ال�شعائر الدينية.

الئحة تنفيذية لجباية الزكاة
الريا�ض -البالد

�أع�ل�ن��ت الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��زك��اة وال��دخ��ل ع��ن ق��رار
وزي��ر املالية رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة القا�ضي
ب�صدور الالئحة التنفيذية جلباية الزكاة ،وقرار
قواعد ح�ساب زكاة �أن�شطة التمويل وقرار حتمل
الدولة للزكاة و�ضريبة الدخل على اال�ستثمار يف
ال�صكوك وال�سندات احلكومية وذل��ك بعد �إج��راء
ع��دد من التعديالت التنظيمية عليها ،التزام ًا من
الهيئة مببد�أ التح�سني امل�ستمر مبا يدعم الو�ضوح
وال�شفافية ب�ين الهيئة وامل�ك�ل�ف�ين ،ويحقق �أعلى
درجات الكفاءة والإف�صاح والتي �سيبد�أ تطبيقها
مطلع العام القادم 2020م.

يوم ترفيهي
مب�ست�شفيات
مكة املكرمة

معر�ض الريا�ض ينع�ش ثقافة الكتاب

ويهدف امل�ؤمتر� ،إىل م�ساعدة ال�سوريني املت�ضررين و�إمكانية �إيجاد
احللول للأزمة و�إعادة الإعمار.
وكان وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية ع�ضو جمل�س ال��وزراء التقى
املبعوث الأممي غري بيدر�سون واملبعوث الأمريكي جيم�س جيفري
يف وق��ت �سابق �أم�س على هام�ش امل��ؤمت��ر كما التقى وكيل الأم�ين
العام للأمم املتحدة لل�ش�ؤون الإن�سانية ومن�سق �إغاثة الطوارئ مارك
لوكوك ورئي�س ال��وزراء اللبناين �سعد احل��ري��ري ووزي��ر خارجية
اململكة الأردنية الها�شمية �أمين ال�صفدي واملبعوث الربيطاين ل�سوريا
مارتن لونغدن.
وج ��رى خ�ل�ال ال �ل �ق��اءات ا��س�ت�ع��را���ض ع ��دد م��ن امل��و� �ض��وع��ات ذات
االهتمام امل�شرتك� ،إ�ضافة �إىل بحث جم��االت التعاون بني اململكة
العربية ال�سعودية واالحتاد الأوروبي ،والعمل امل�شرتك من �أجل �أمن
وا�ستقرار ووحدة �سوريا.

البحرين تشيد بجهود السعودية الداعمة للقضية الفلسطينية

الريا�ض -وا�س
وا�صلت الدورة الرابعة ع�شرة مل�ؤمتر احتاد جمال�س
الدول الأع�ضاء مبنظمة التعاون الإ�سالمي �أعمالها
�أم�س مبقر الربملان املغربي يف الرباط ,مب�شاركة
وفد جمل�س ال�شورى برئا�سة معايل رئي�س جمل�س
ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد الله ب��ن حممد بن
�إب��راه�ي��م �آل ال�شيخ وبح�ضور ر�ؤ� �س��اء جمال�س
الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي.
وا�ستكمل ر�ؤ��س��اء الربملانات واملجال�س النيابية
كلماتهم �أمام امل�ؤمتر.
ون��وه معايل النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب

مناق�شة خطة
مدينة امللك
�سلمان للطاقة

ال�سوق ال�سعودية الأوىل يف
قطاع املعار�ض وامل�ؤمترات

الجبير :حل أزمة سوريا يرتبط بانسحاب
إيران ومليشياتها

بروك�سل -وكاالت
�أكد وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية ع�ضو جمل�س الوزراء الأ�ستاذ
عادل بن �أحمد اجلبري�،أن حل الأزمة ال�سورية �سي�ؤدي �إىل ان�سحاب
القوات الإيرانية وملي�شياتها.
و�أ�ضاف معاليه يف كلمته �أم��ام م�ؤمتر املانحني ل�سوريا املنعقد يف
بروك�سل �أم����س �أن هناك �إج�م��اع� ًا على ب��دء العملية ال�سيا�سية يف
�سوريا بعد ت�شكيل اللجنة الد�ستورية م�شدد ًا على �ضرورة عودة
�آمنة وكرمية لالجئني ال�سوريني.
و�أو�ضح اجلبري �أن م�ؤمتر بروك�سل � 3أجمع على �أن دعم م�ستقبل
�سوريا واملنطقة يتعلق مب�ستقبل احلل ال�سيا�سي يف �سوريا.
وقال معاليه يف ت�صريح �صحفي " :ح�صل �إجماع على �أن يبد�أ احلل
ال�سيا�سي بت�شكيل املجل�س الد�ستوري ،ومن ثم االنخراط يف العملية
ال�سيا�سية".

حممد العيبان خ�لال جل�سة اعتماد التقرير الإ��ض��ايف
لتقرير ال�ف��ري��ق ال�ع��ام��ل املعني باال�ستعرا�ض ال��دوري
ال�شامل ( )UPRاخلا�ص باململكة �ضمن الدورة ال 40
ملجل�س حقوق الإن�سان بجنيف.
وف�ي�م��ا يخ�ص ال�ت��و��ص�ي��ات املتعلقة ب��امل�ح��اك�م��ة ال�ع��ادل��ة
والعدالة اجلنائية� ،أك��د العيبان �أن��ه ال يوجد يف اململكة
��س�ج��ون ودور ت��وق�ي��ف ��س��ري��ة ،و�أن احل�ب����س ال�سري
حمظور مبوجب �أنظمة اململكة ،وت�ق��وم ك��ل م��ن النيابة
العامة ،وهيئة حقوق الإن�سان ،واجلمعية الوطنية حلقوق
الإن���س��ان ،وغ�يره��ا م��ن اجل�ه��ات ذوات العالقة مبراقبة
ال�سجون ودور التوقيف .وحول التو�صيات التي قُدمت

للمملكة ب�ش�أن عمليات حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن،
�أكد رئي�س الوفد �أن حتالف دعم ال�شرعية ملتز ٌم بقواعد
ال�ق��ان��ون ال ��دويل الإن���س��اين ،وال�ق��ان��ون ال ��دويل حلقوق
الإن�سان وفق ما مت �إي�ضاحه يف التقرير ،مع الت�أكيد على
�أن اململكة ملتزمة بالوقوف مع ال�شعب اليمني ال�شقيق
وحكومته ال�شرعية وتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية التي
بلغ جمموعها حتى يناير 2019م �أكرث من ( )13بليون
دوالر �أمريكي وما قدمته من تربع يف م�ؤمتر املانحني
الذي عقد يف  26فرباير املا�ضي بلغ ( )5مليون دوالر
�أمريكي ،م�شري ًا �إىل �أن جميع التو�صيات الواردة �ضمن
هذا املو�ضوع حظيت بالت�أييد،
التفا�صيل �ص2

ويتمثل �أبرز تعديالت الالئحة يف حت�سني �إجراءات
حت�صيل الزكاة مبا يحقق �أعلى درج��ات االلتزام
والكفاءة وزي��ادة ال�شفافية والو�ضوح ،واملعاجلة
الزكوية للعقارات حتت التطوير الأمر الذي �سيدعم
�صناعة تطوير العقار وي�شجع اال�ستثمار يف هذه
ال�صناعة .كما متيزت الالئحة التنفيذية بو�ضوح
معايري مكونات ال��وع��اء ال��زك��وي لأن�شطة الت�أمني
وم��راع��اة خ�صو�صية وطبيعة الن�شاط و�أه��داف��ه
�إ�ضافة �إىل ذلك �أنه جرى تطوير وحت�سني ح�ساب
زك��اة �أن�شطة التمويل وج��اء حتمل ال��دول��ة للزكاة
و�ضريبة الدخل املرتتبة على ال�صكوك وال�سندات
احلكومية ليعزز اال�ستثمار املحلي والدويل فيها.

�ص6

المعجب يؤكد اهتمام القيادة بدقة اإلنجاز وإتقان عمل الدولة
الريا�ض -البالد -وا�س
�أك��د م�ع��ايل ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام ال�شيخ �سعود ب��ن عبد الله
امل�ع�ج��ب� ,أه�م�ي��ة ع�م��ل امل�ت��اب�ع��ة وو� �ض��ع ال ُأط� ��ر العامة
لإج ��راءات� �ه ��ا واال� �س �ت �ف��ادة م��ن ال�ت�ق�ن�ي��ة احل��دي �ث��ة يف
التطوير امل�ستمر لأعمالها من خالل نظام االت�صاالت
ون �ظ��ام ��ش�ئ��ون امل��وظ�ف�ين  ،ح�ت��ى ت�ك��ون من�سجمة مع
ر�ؤي ��ة اململكة  . 2030وب�ي�ن معاليه �أن متابعة عمل
الدولة مع دقة الإجن��از و�إتقانه حظيت باهتمام خادم

50

احلرمني ال�شريفني ,و�سمو ويل عهده الأمني �-أيدهما
الله -م�ستهدفني بذلك �أن تكون بالدنا �أمنوذج ًا رائد ًا
يف العامل على كافة الأ�صعدة  .و�أ�شار املعجب خالل
اجتماعه الأول بر�ؤ�ساء دوائر املتابعة بالفروع واملقر
الرئي�س ,بح�ضور معايل وكيل النيابة العامة ال�شيخ
�شلعان بن راجع ال�شلعان �أنه وبعد �صدور الأمر امللكي
باعتماد ت�سمية النيابة العامة وارتباطها مبا�شرة بخادم
احلرمني ال�شريفني – حفظه الله – وم��ا يحمله ذلك

مليار ريال لدعم القطاع الزراعي

مكة املكرمة -البالد
�أكد املدير العام ل�صندوق التنمية الزراعية منري
فهد ال�سهلي �أن ال�صندوق قدم قرو�ض ًا جتاوزت
 50مليار ري��ال حتى نهاية ع��ام � ،2018شملت
ع��دة جم��االت زراع�ي��ة ،م�ؤكدا �أن��ه �ساهم بفاعلية
يف النهو�ض بالقطاع الزراعي بتحقيق معدالت
�إنتاجية كبرية للعديد م��ن املنتجات والو�صول
لالكتفاء ال��ذات��ي يف بع�ضها ،وتقلي�ص الفجوة
ال �غ��ذائ �ي��ة يف ال�ب�ع����ض الآخ � ��ر ،وامل���س��اه�م��ة يف
زي��ادة الناجت املحلي ،ورفع اقت�صاديات القطاع
ال ��زراع ��ي .و�أك� ��د ح��ر���ص ال���ص�ن��دوق ع�ل��ى حل
ق�ضايا امل�ستثمرين يف ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي من
خالل اللقاءات املبا�شرة التي يحر�ص ال�صندوق

على تنظيمها لتو�ضيح املنتجات املقدمة ومنها
امل�ن�ت�ج��ات اجل��دي��دة وك�ي�ف�ي��ة احل �� �ص��ول عليها،
والوقوف على املعوقات التي قد تعرت�ض طريقهم.
و�أو�ضح خالل ور�شة العمل التي نظمتها الغرفة
التجارية ال�صناعية مبكة املكرمة �أم�س ،بالتعاون
مع �صندوق التنمية الزراعية �أن ال�صندوق قدم
� 40ألف قر�ض يف منطقة مكة املكرمة جتاوزت
قيمتها  2.6مليار ريال لتمويل القطاع الزراعي،
منها  1.1مليار ري��ال للم�شاريع ال��زراع�ي��ة يف
ق�ط��اع��ات ال ��دواج ��ن ،وت��رب�ي��ة وت���س�م�ين الأغ �ن��ام
وال �ع �ج��ول ،وال �ب �ي��وت امل�ح�م�ي��ة ،وم���س�ت��ودع��ات
ال�ت�بري��د ،و�إن �ت��اج ال��روب�ي��ان ،و�صيد الأ��س�م��اك،
ف�ضال عن  1.4مليار ريال للقرو�ض العادية.

من داللة �سامية ومعاين جليلة ترتكز على الف�صل بني
ال�سلطة التنفيذية والنيابة العامة مبا ي�ضمن مبا�شرتها
لأعمالها بكل حياد ودون ت�أثري من �أي جهة كانت.
وق ��ال معاليه � :إن ��ه وح��ر��ص� ًا منا على تطوير العمل
واالرتقاء به وتتبع مكامن اخللل ومعاجلة مبا يتواءم
مع ذلك فقد مت �صدور قرارنا بف�صل املتابعة عن دائرة
التفتي�ش وجعلها دائ ��رة م�ستقلة مرتبطة بنا وحتت
�إ�شرافنا مبا�شر ًة .
التفا�صيل �ص3

إعالن حركة النقل الخارجي للمعلمين

جدة -البالد
�أعلنت وزارة التعليم �أم�س اخلمي�س حركة النقل اخلارجي للمعلمني واملعلمات للعام
احلايل 1440ه�ـ وبلغت الن�سبة العامة للمنقولني واملنقوالت يف احلركة %19.73
كما بلغت ن�سبة املنقولني منهم على الرغبة الأوىل  %60.84وعلى الرغبة الثانية
 %6.36وعلى الرغبة الثالثة  %3.75ون�سبة املنقولني منهم على بقية الرغبات
 %29.05ومل ال�شمل .% 8.5
و�أو�ضحت الوزارة يف بيان �صحايف �أنه ميكن للمتقدمني واملتقدمات اال�ستعالم عن
نتيجة احلركة للمتقدمني من خالل ح�ساباتهم يف نظام نور ،و�إتاحة االعرتا�ض على
نتيجة النقل �إلكرتوني ًا خالل ع�شرة �أيام اعتبار ًا من يوم الأحد القادم .
و�أ�ضافت �أن احلركة التزمت بالقواعد وال�ضوابط املنظمة لنقل املعلمني واملعلمات
حتقيق ًا ملبد�أ العدل وامل�ساواة بني املتقدمني كافة ،وع��دم اال�ستثناء ب��أي ح��ال من
الأحوال ،والعمل على حتقيق اال�ستقرار النف�سي ل�شاغلي الوظائف التعليمية وتقدمي
خدمة للمعلمني واملعلمات مع الت�أكيد على م�صلحة �أبنائنا الطالب وت�أمني التعليم
املنا�سب لهم يف بالدنا الغالية .

قلق �أممي من عرقلة احلوثيني التفاقات ال�سويد  ..ور�صد خرباء �صواريخ �إيرانيني باخلوخة
جدة ــ وكاالت
�أب��دت الأمم املتحدة ،قلقها �إزاء،عرقلة امللي�شيات
احلوثية املدعومة من ايران لتنفيذ اتفاق ال�سويد.
ونقلت "قناة ا�سكاي نيوز" ع��ن م�صادر ب��الأمم
املتحدة م��ا دار يف جل�سة جمل�س الأم ��ن ال��دويل
املغلقة التي انعقدت ،ام�س "اخلمي�س" ملناق�شة
الأو�ضاع يف اليمن وتطورات اتفاق احلديدة.
فقد �أ� �ش��ار امل�ب�ع��وث ال ��دويل اخل��ا���ص �إىل اليمن،
مارتن غريفيث ،يف �إفادته �أنه مل يتم حتقيق �أهداف
اتفاق احلديدة حتى الآن ،موجها �شكره للحكومة
اليمنية ال�شرعية على مرونتها يف الإعداد للمرحلة
الأوىل من االتفاق .و�أع��رب غريفيث عن �أمله من
�أن يتم اط�ل�اق ��س��راح ع��دد م��ن الأ� �س��رى ي�ق��در بـ
 1700حمتجز ،م�شريا �إىل �أن ال�صليب الأحمر
ممتع�ض م��ن ع��دم �إط�ل�اق �أي ع��دد م��ن الأ� �س��رى
حتى الآن .من جهته �أو�ضح رئي�س بعثة املراقبني
الدوليني يف احل��دي��دة اجل�ن�رال ال��دمن��ارك��ي مايكل لولي�سغارد يف
كلمته �أن��ه ال يوجد تقدم يف عملية �إع��ادة االنت�شار يف املدينة ،و�أنه
من املحتمل اندالع �صراع يف الوقت الراهن .ونوه لولي�سغارد �إىل
�أن احلوثيني ا�ستهدفوا م�صنع داخل احلديدة مما �أثر على الو�ضع
الإن�ساين� ،شاكرا يف الوقت نف�سه احلكومة اليمينة على جهودها

للو�صول �إىل مطاحن البحر الأحمر .ولفت كذلك �إىل �أن امليلي�شيات
احلوثية عرقلت تنفيذ املرحلة الأوىل من االتفاق ،م�شريا �إىل �سيتم
التوا�صل مع االنقالبيني للخروج من هذا الطريق امل�سدود ،على حد
تعبريه .من جهته� ،أع��رب ممثل الواليات املتحدة عن امتعا�ضه من
عدم وجود تقدم يف تنفيذ االتفاق ،وكذلك من قيام احلوثيني بت�سمية
مقاتليهم كـ"قوات حملية" ،م�شددا على �أنه ال ميكن م�ساواة احلوثيني

باحلكومة ال�شرعية .و�أكد املندوب الأمريكي �أي�ضا
ع�ل��ى �أن م��ن ي�ع��رق��ل تنفيذ االت�ف��اق�ي��ات ،وي�سعى
ال�ستمرار الأعمال العدائية �ستتم مواجهته بحزم
م��ن قبل جمل�س الأم��ن ال ��دويل .يف غ�ضون ذلك
ك�شفت قوات �ألوية العمالقة باجلي�ش اليمني ،عن
�إن خ�ب�راء �إي��ران�ي�ين ق�صفوا ب��ال���ص��واري��خ مدينة
اخلوخة جنوبي احلديدة غربي البالد ،بالتزامن
مع خرق ملي�شيا احلوثي لوقف �إطالق النار.
وذك��ر بيان للمركز الإع�لام��ي لأل��وي��ة العمالقة �أن
الق�صف احلوثي جاء عقب ر�صد ا�ستخباراتي لـ6
خ�براء �إيرانيني دخلوا �إىل تخوم بلدة "اجلبلية"
جنوب التحيتا ،يعتقد �أنهم من �أطلق ال�صواريخ
على اخلوخة.
و�أو�ضح البيان �أن �صاروخني يعتقد �أنهما �إيرانيا
ال�صنع و�أحدثا انفجارات �ضخمة و�أ�ضرارا حلقت
ب��امل��راك��ز وامل �ن��ازل امل��دن�ي��ة ب�ع��د ��س�ق��وط �أح��ده�م��ا
�أط��راف مع�سكر �أبومو�سى الأ�شعري و�آخ��ر �شرق املدينة الواقعة
جنوبي احلديدة .وكانت قوات التحالف العربي �أك��دت يف بيان �أن
ملي�شيا احلوثي ارتكبت  31خرقا لوقف �إط�لاق النار خالل الـ24
�ساعة املا�ضية يف �سل�سلة هجمات �أ�سفرت عن مقتل مدين و�إ�صابة
ع�شرات �آخرين.
التفا�صيل �ص8

اخلارجية الأمريكية تف�ضح انتهاكات احلمدين حلقوق الإن�سان
جدة ــ وكاالت
ف�ضح تقرير ح��دي��ث ��ص��ادر ع��ن وزارة اخلارجية
االمريكية الواقع الأ�سود للحقوق االن�سان يف قطر،
ور�صد التقرير جملة من التجاوزات يف قطر �أبرزها
العمل الق�سري وغ�ي��اب حرية التعبري ،متهم ًا فى
الوقت ذاته احلكومة القطرية بالتقاع�س عن حماكمة
امل�شتبه بهم يف ق�ضايا انتهاكات حقوق الإن�سان،
غ�ي�ر ان م��راق �ب�ين اك � ��دوا �أن ال��و� �ض��ع احل�ق��وق��ي
يف قطر �أ� �س��و�أ بكثري م��ن ال���ص��ورة ال�ت��ي �أورده ��ا
التقرير الأم��ري�ك��ي ،مدللني على ذل��ك بالعديد من
الدعاوى الق�ضائية وال�شكاوى احلقوقية �ضد نظام
"احلمدين" ،وتورط �أع�ضاء يف الأ�سرة احلاكمة يف

تلك االنتهاكات .ورغم �أن التقرير الأمريكي يتحدث
ع��ن واق��ع حقوق الإن���س��ان ع��ام  ،2018ف ��إن هناك
الكثري من االنتهاكات احلقوقية التي مت ر�صدها
م�ؤخرا ،ت�شري �إىل �أن جتاوزات تنظيم "احلمدين"
ما زال��ت م�ستمرة يف � 2019أي���ض��ا .وق��ال وزير
اخل��ارج �ي��ة الأم��ري �ك��ي م��اي��ك ب��وم�ب�ي��و ،يف مقدمة
التقرير� ،إن "الدول التي تهدد اال�ستقرار الإقليمي
�أو ال��دول الراعية ل�ل�إره��اب �أو �أ�صبحت تدعو �إىل
جتنيد الإره��اب�ي�ين ب�شكل دائ��م تقريبا ه��ي ال��دول
التي لديها حكومات تتقاع�س ع��ن اح�ت�رام حقوق
رعاياها" ،م�شددا على �ضرورة احرتام احلكومات
ح�ق��وق الإن �� �س��ان واحل��ري��ات الأ� �س��ا� �س �ي��ة .وك��ان

تقرير ملنظمة العفو الدولية قد ر�صد يف وقت �سابق
�أو�ضاع حقوق العمال الأجانب قبل �أق��ل من �أربع
�سنوات من بدء بطولة ك�أ�س العامل لعام  2022يف
قطر" .ويف تقريرها ،حذرت منظمة العفو الدولية
من �أن قطر "تخاطر مبخالفة الوعود التي قطعتها
على نف�سها م��ن �أج��ل الت�صدي لعملية اال�ستغالل
العمايل وا��س��ع النطاق لآالف العمال الأجانب"،
وذلك قبل �أقل من �أربع �سنوات على انطالق بطولة
ك�أ�س العامل  .2022وو�صفت املنظمة ظروف العمال
الأج��ان��ب العاملني يف قطر ب�أنها ال ت��زال "�صعبة
وقا�سية" ،داعية �إىل "و�ضع حد لالنتهاك والب�ؤ�س
اللذين يلحقان بعدد كبري من العمال الأج��ان��ب كل

يوم" .وانتقد تقرير اخلارجية الأمريكية منظومة
العدالة يف قطر واحلكومة على حد �سواء ،م�شريا
�إىل �أن ال�سلطات مل ت�أخذ �إج��راءات كافية ملحاكمة
امل�شتبه بهم يف ق�ضايا انتهاكات حقوق الإن�سان.
ه��ذا االنتقاد �سبق �أن وجهته �أي�ضا منظمة العفو
الدولية ،يف تقريرها ال�صادر قبل �شهر ،م�شككة
يف منظومة العدالة القطرية التي ال تن�صف العمال،
م�شرية �إىل �أن "املئات منهم ع ��ادوا �إىل دي��اره��م
بدون حتقيق الإن�صاف �أو تلقي تعوي�ض" ،يف حني
�أن املحاكم العمالية اجل��دي��دة التي تعتزم معاجلة
ق�ضايا االنتهاكات ،مبا يف ذلك عدم دفع الأج��ور،
مثقلة بالق�ضايا.
التفا�صيل �ص9
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حمليات

العيبان :اململكة ما�ضية يف حماية وتعزيز حقوق الإن�سان
جنيف  -وا�س

�أكدت اململكة العربية ال�سعودية �أمام جمل�س
حقوق الإن�سان �أم�س بجنيف عزمها على
موا�صلة اجلهود يف جمال حماية وتعزيز
ح��ق��وق الإن�����س��ان ب��ق��ي��ادة خ���ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
���س��ع��ود ،و���ص��اح��ب ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع
ـ حفظهما الله ـ وحتقيق التنمية امل�ستدامة
وف��ق منهجية متوازنة ب�ين حتقيق �أف�ضل
ال��ن��ظ��م وامل���م���ار����س���ات يف جم����ال ح��ق��وق
الإن�سان واحل��ق يف التنمية وبني احلفاظ
على قيم املجتمع ال�سعودي الأ�صيلة.
و���ش��ددت على �أن ق�ضاء اململكة ميار�س
�سلطته امل��ق��ررة �شرعا ون��ظ��ام�� ًا املتوافقة
م��ع م��ب��ادئ ا���س��ت��ق�لال ال�سلطة الق�ضائية
امل��ت��ع��ارف عليها دول��ي�� ًا حيث تتوفر فيها
جميع مقومات ومعايري العدالة وال�شفافية
والنزاهة ،و�إنها متار�س �أعمالها بو�صفها
�سلطة م�ستقلة.
ج��اء ذل��ك يف كلمة وف��د اململكة التي تالها
معايل رئي�س ال��وف��د ،رئي�س هيئة حقوق
الإن�سان الدكتور بندر بن حممد العيبان
خ�ل�ال جل�سة اع��ت��م��اد ال��ت��ق��ري��ر الإ���ض��ايف
لتقرير الفريق العامل املعني باال�ستعرا�ض
الدوري ال�شامل ( )UPRاخلا�ص باململكة
���ض��م��ن ال�������دورة ال  40مل��ج��ل�����س ح��ق��وق
الإن�سان بجنيف.
و�أك��د الدكتور العيبان �أن جهود اململكة يف
جمال حماية وتعزيز حقوق الإن�سان ورفع
القدرات الوطنية يف هذا اجلانب ما�ضية ،كما
�أن جهود ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان والرتبية
عليها م�ستمرة اقتناع ًا من اململكة ب�أن تنمية
ال���وع���ي ب��ح��ق��وق الإن�������س���ان ع��ل��ى امل�����س��ت��وي�ين
الر�سمي واالجتماعي متثل �أح��د املرتكزات
الأ�سا�سية حلماية وتعزيز حقوق الإن�سان.
وق��������ال�" :إن امل���م���ل���ك���ة ت��ن��ظ��ر �إىل �آل���ي���ة
اال���س��ت��ع��را���ض ال������دوري ال�����ش��ام��ل ب��ب��ال��غ
االه��ت��م��ام ،وم��ن ���ش��واه��د ذل��ك م�شاركتها
الفاعلة يف ج��والت اال�ستعرا�ض الثالث،
وت���أي��ي��ده��ا ملعظم ال��ت��و���ص��ي��ات ال��ت��ي قدمت
لها خالل تلك اجل��والت ،ودرا�ستها ـ على
امل�ستوى الوطني ـ وتنفيذ معظمها ،ف� ً
ضال
عن تقدميها لعدد من التو�صيات للعديد من
الدول يف �إطار هذه الآلية".
و�أو���ض��ح العيبان �أن اململكة تلقت ()258
تو�صي ًة يف الدورة ال ( )31للفريق العامل
امل��ع��ن��ي ب��اال���س��ت��ع��را���ض ال�����دوري ال�شامل
ال��ت��ي ع��ق��دت يف ن��وف��م�بر 2018م ،ومت��ت
درا�ستها من قبل جلنة مكونة من اجلهات
احل��ك��وم��ي��ة ذوات ال��ع�لاق��ة ،ويف جمل�س
هيئة حقوق الإن�����س��ان ،وم��ن قبل ع��دد من

م�ؤ�س�سات املجتمع امل���دين ،وق��د خل�صت
تلك ال��درا���س��ة �إىل ت���أي��ي��د ( )182تو�صية
ب�شكل
ب�شكل كامل ،وت�أييد ( )31تو�صية ٍ
ٍ
ً
جزئي ،حيث قُدمت ع��ددا من التو�صيات
تدعو اململكة �إىل االن�ضمام �إىل العهدين
الدوليني اخلا�صني بحقوق الإن�سان وعدد ًا
من االتفاقيات الأخرى ،وم�س�ألة االن�ضمام
�إليها حمل اهتمام من قبل اململكة.
وفيما يخ�ص التو�صيات ال��ت��ي ت�ضمنت
رف��ع التحفظات ال��ت��ي �أب��دت��ه��ا اململكة على
ع���ددٍ م��ن اتفاقيات ح��ق��وق الإن�����س��ان� ،أك��د
العيبان �أن هذه التحفظات ال تتعار�ض مع
�أهداف ومقا�صد تلك االتفاقيات يف الواقع
العملي ،و�أنها تخ�ضع للدرا�سة الدورية يف
���ض��وء الإ���ص�لاح��ات التنموية وامل��ت��غ�يرات
الع�صرية ،وبالتايل ف���إن التو�صيات التي
حظيت بالت�أييد يف م��و���ض��وع االن�ضمام
�إىل االتفاقيات الدولية ،و�سحب التحفظات
( )13ت��و���ص��ي��ة ،ب��ي��ن��م��ا ح��ظ��ي��ت ب��ال��ت���أي��ي��د
اجلزئي ( )3تو�صيات.
وح����ول ال��ت��و���ص��ي��ات ال��ت��ي قُ���دم���ت ب�����ش���أن
ن��ظ��ام مكافحة ج��رائ��م الإره����اب ومتويله،
�أك���د رئ��ي�����س وف���د امل��م��ل��ك��ة �أن ه���ذا النظام
���ص��در يف ن��وف��م�بر 2017م ،ليحل حمل
النظام ال�سابق ،حيث مت تعديله مبا يعزز
ال��ع��دال��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ،م���ع ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى �أن
التعريفات ال���واردة فيه وا�ضحة وحم��ددة
ب��ال��ق��در ال���ذي ي��ح��ول دون ت���أث�يره��ا �سلب ًا
على حقوق وحريات الأف��راد التي كفلتها
لهم �أن��ظ��م��ة اململكة ،وال��ت��زام��ات��ه��ا مبوجب
القانون الدويل حلقوق الإن�سان ,وبالتايل
ف���إن التو�صيات التي حظيت بالت�أييد يف
م��و���ض��وع الإط�����ار ال��ق��ان��وين وامل���ؤ���س�����س��ي
حلقوق الإن�سان واخلطط واال�سرتاتيجيات
الوطنية ( )27تو�صية ،وحظيت بالت�أييد
اجلزئي ( )3تو�صيات.
وفيما يخ�ص التو�صيات املتعلقة باملحاكمة
العادلة والعدالة اجلنائية� ،أكد العيبان �أنه
ال يوجد يف اململكة �سجون ودور توقيف
���س��ري��ة ،و�أن احل��ب�����س ال�����س��ري حم��ظ��ور
مبوجب �أنظمة اململكة ،وتقوم كل من النيابة
العامة ،وهيئة حقوق الإن�سان ،واجلمعية
ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق الإن�������س���ان ،وغ�يره��ا من
اجل��ه��ات ذوات العالقة مبراقبة ال�سجون
ودور ال��ت��وق��ي��ف ،وب��ن��ا ًء عليه فقد حظيت
بالت�أييد ( )8تو�صيات ،وحظيت تو�صيتان
بالت�أييد اجلزئي.
وفيما يتعلق بالتو�صيات التي قدمتها عدد
م��ن ال����دول ب�����ش���أن ق�ضية امل��واط��ن جمال
خا�شقجي ـ رحمه الله ـ �أو �ضح العيبان
�أن اململكة تعاملت معها ب�إيجابية لقناعتها
بج�سامة وب�����ش��اع��ة ه���ذا احل���دث امل���ؤ���س��ف
وامل�ؤمل ،و�سالمة الإجراءات التي اتخذتها

ق�ضاء اململكة ميار�س �سلطته املتوافقة مع ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية
حيال هذه الق�ضية ،و�أن الإجراءات املتخذة
يف �ش�أنها ت�ستند �إىل مبادئ د�ستورية،
و�أ�س�س قانونية تكفل �سالمتها و�صحتها،
ولكون معظم تلك التو�صيات �صيغت على
ن��ح��وٍ ي��راع��ي �أن ال��ق�����ض��اء ال�����س��ع��ودي هو
���ص��اح��ب االخ��ت�����ص��ا���ص الأ���ص��ي��ل يف نظر
ه��ذه الق�ضية والف�صل فيها ،فقد حظيت
التو�صيات التي قدمت ب�ش�أن هذه الق�ضية
بالت�أييد عدا تو�صيتني هما (،)168/122
و ( )173/122ن���ظ���ر ًا مل���ا مت��ث�لان��ه من
م�سا�س ب�سيادة اململكة ،والتدخل يف �ش� ٍأن
م��ن �ش�ؤونها الداخلية يتمثل يف واليتها
ب�شكل �صريح مع
الق�ضائية ،مما يتعار�ض ٍ
قواعد القانون الدويل والأعراف الدولية.
وب�ي�ن رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ح��ق��وق الإن�������س���ان �أن
النيابة العامة �شرعت بالتحقيق يف هذه
الق�ضية ،ح��ي��ث كلفت اجل��ه��ات املخت�صة
بجمع املعلومات والأدل��ة الالزمة للتحقيق
وتوجيه االتهام ،و�أ�صدرت الأمر بالقب�ض
على املتهمني وج��رى معاملتهم مبا يحفظ
كرامتهم وعدم تعر�ضهم للإيذاء اجل�سدي
�أو امل��ع��ن��وي و�إخ��ب��اره��م ب���أ���س��ب��اب القب�ض
عليهم وتوقيفهم ،ومتكينهم من االت�صال
مب���ن ي�����رون لإب�ل�اغ���ه���م ب��ال��ق��ب�����ض عليهم
وتوقيفهم ،و�إبالغهم بحقهم يف اال�ستعانة
مب��ح ٍ��ام يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة،
وجرى ا�ستجوابهم من قبل النيابة العامة
يف مقرها بعد �إع�لام��ه��م بالتهمة املوجهة
�إليهم وذل��ك بح�ضور حماميهم ،و�أحالت
النيابة العامة الق�ضية �إىل املحكمة املخت�صة

بعد توجيه االتهامات ملن توافرت �ضدهم
الأدل����ة ال��ك��اف��ي��ة ،وب����د�أت املحكمة يف عقد
جل�ساتها ،حيث ع��ق��دت حتى الآن ثالث
جل�سات ،ح�ضرها املتهمون مع حماميهم،
وم����ازال����ت ج��ل�����س��ات امل��ح��اك��م��ة للمتهمني
م�����س��ت��م��رة وف���ق��� ًا ل��ل��إج����راءات امل���ق���ررة يف
الأن��ظ��م��ة امل��رع��ي��ة ،وجت����در الإ�����ش����ارة �إىل
�أن���ه ح�ضر امل��ح��اك��م��ة م��ن��دوب��ون م��ن هيئة
حقق الإن�سان ،واجلمعية الوطنية حلقوق
الإن���������س����ان ،وع�����دد م���ن مم��ث��ل��ي ال��ب��ع��ث��ات
الدبلوما�سية املعتمدة ل��دى اململكة ،وما
زال��ت النيابة العامة جت��ري حتقيقاتها مع
بقية املتهمني الذين مل تتوافر بحقهم حتى
تاريخه الأدلة الكافية على توجيه االتهام.
وت�ؤكد اململكة �أن ق�ضاءها ميار�س �سلطته
املقررة �شرعا ونظام ًا املتوافقة مع مبادئ
ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية املتعارف عليها
دول��ي�� ًا ح��ي��ث ت��ت��وف��ر فيها جميع مقومات
وم��ع��اي�ير ال��ع��دال��ة وال�����ش��ف��اف��ي��ة وال��ن��زاه��ة،
و�إن��ه��ا مت��ار���س �أع��م��ال��ه��ا بو�صفها �سلطة
م�ستقلة ،و�أن ما يثار يف بع�ض البيانات
والت�صريحات الإعالمية من �إ�شارات �إىل
ت��دوي��ل بع�ض الإج������راءات املت�صلة بهذه
الق�ضية ،لأمر ترف�ضه اململكة رف�ض ًا قاطع ًا
انطالق ًا من وجوب اح�ترام �سيادة اململكة
وا���س��ت��ق�لال �سلطتها الق�ضائية يف ب�سط
والي��ت��ه��ا ع��ل��ى جميع الق�ضايا وال��دع��اوى
ال��داخ��ل��ة �ضمن اخت�صا�صاتها ،ومل���ا يف
ذلك من ت�شكيك وا�ضح يف نزاهة �سلطتها
الق�ضائية وا�ستقاللية و�سالمة �إجراءاتها.

و�أ�ضاف العيبان� :أم��ا التو�صيات املتعلقة
بن�شر ثقافة حقوق الإن�سان والرتبية عليها
ورفع القدرات الوطنية ،ف�إن جهود اململكة
يف هذا املجال م�ستمرة اقتناع ًا منها بتنمية
ال��وع��ي بحقوق الإن�����س��ان على امل�ستويني
ال���ر����س���م���ي واالج���ت���م���اع���ي ك���ون���ه���ا مت��ث��ل
مرتكزات �أ�سا�سية حلماية وتعزيز حقوق
الإن�����س��ان ،وق��د حظيت جميع التو�صيات
املتعلقة بهذا املو�ضوع بالت�أييد.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��و���ص��ي��ات ال��ت��ي ق��دم��ت
ب�ش�أن حقوق امل���ر�أة والطفل� ،أك��د رئي�س
وف���د امل��م��ل��ك��ة �أن ال��ت�����س��ل��ط ال����ذي مي��ار���س��ه
بع�ض ال��ذك��ور على الإن���اث وال���ذي عربت
ع��ن��ه ت��ل��ك ال��ت��و���ص��ي��ات (ب���ن���ظ���ام ال���والي���ة)
حمظور مبوجب �أنظمة اململكة .وبنا ًء عليه
ف���إن جميع التو�صيات يف ه��ذا املو�ضوع
ح��ظ��ي��ت ب��ال��ت���أي��ي��د ،ع����دا ت��و���ص��ي��ة واح����دة
حظيت بالت�أييد اجلزئي .فيما حظيت جميع
التو�صيات التي قدمت يف مو�ضوع حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة بالت�أييد� ،إميان ًا
من اململكة ب�أحقية هذه الفئة يف احل�صول
على مزيدٍ من العناية والرعاية.
وحول التو�صيات التي قُدمت للمملكة ب�ش�أن
عمليات حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن� ،أكد
رئي�س الوفد �أن حتالف دعم ال�شرعية ملتز ٌم
بقواعد القانون الدويل الإن�ساين ،والقانون
الدويل حلقوق الإن�سان وفق ما مت �إي�ضاحه
يف ال��ت��ق��ري��ر ،م��ع ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى �أن اململكة
ملتزمة بالوقوف مع ال�شعب اليمني ال�شقيق
وح��ك��وم��ت��ه ال�����ش��رع��ي��ة وت���ق���دمي امل�����س��اع��دات

الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي ب��ل��غ جمموعها ح��ت��ى يناير
2019م �أكرث من ( )13بليون دوالر �أمريكي
وم���ا ق��دم��ت��ه م��ن ت�ب�رع يف م���ؤمت��ر امل��ان��ح�ين
ال���ذي عقد يف  26ف�براي��ر املا�ضي بلغ ()5
مليون دوالر �أمريكي ،م� ً
شريا �إىل �أن جميع
التو�صيات ال����واردة �ضمن ه��ذا املو�ضوع
حظيت بالت�أييد ،عدا تو�صية واحدة خلروجها
عن نطاق �آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل،
ف� ً
ضال ع��ن ا�شتمالها على م��ا يتعار�ض مع
امل��رج��ع��ي��ات ال��ث�لاث ال��ت��ي ي��ق��وم عليها احلل
ال�سيا�سي بالن�سبة للو�ضع يف اليمن وهي
(امل����ب����ادرة اخل��ل��ي��ج��ي��ة و�آل��ي��ت��ه��ا ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،
وخمرجات احل��وار الوطني ال�شامل ،وقرار
جمل�س الأمن .)2216
وح��ول عقوبة الإع���دام والعقوبات البدنية
ف�إن اململكة تعيد ت�أكيدها على موقفها الذي
عبت عنه يف تقريرها الوطني ب�ش�أن عقوبة
رّ
القتل والعقوبات البدنية ،مع الإ�شارة �إىل
�أن نظام الأح��داث ت�ضمن يف امل��ادة ()15
�أنه �إذا كانت اجلرمية التي ارتكبها احلدث
مما يعاقب عليها بالقتل فيكتفى ب�إيداعه يف
الدار مدة ال تتجاوز (� )10سنوات ،وبنا ًء
عليه فقد حظيت تو�صية واح���دة يف هذا
املو�ضوع بالت�أييد ،وحظيت ( )13تو�صية
ب��ال��ت���أي��ي��د اجل���زئ���ي .ك��م��ا قُ���دم���ت للمملكة
ع���دة ت��و���ص��ي��ات متعلقة مبكافحة االجت���ار
بالأ�شخا�ص حظيت جميعها بالت�أييد.
وت���ط���رق رئ��ي�����س وف����د امل��م��ل��ك��ة �إىل ح��ري��ة
التعبري وتكوين اجلمعيات واملمار�سات
ال�سلمية امل�����ش��روع��ة م����ؤك���د ًا �أن��ه��ا مكفولة
مبوجب �أنظمة اململكة وفق ما مت �إي�ضاحه
يف ال��ت��ق��ري��ر ،وق����د ح��ظ��ي��ت ال��ت��و���ص��ي��ات
الواردة يف هذا ال�شـ�أن بالت�أييد ماعدا ()6
تو�صيات حظيت بالت�أييد اجلزئي ،يف حني
مل حتظ تو�صيتان بالت�أييد ،ويرجع عدم
ال��ت���أي��ي��د �إم���ا خل���روج التو�صية ع��ن نطاق
اال�ستعرا�ض� ،أو ا�شتمالها على ادع��اءات
غري �صحيحة .وح��ول مو�ضوع احلق يف
العمل وح��ق��وق العمال فقد ُحظيت جميع
التو�صيات بالت�أييد.
و�شدد العيبان على �أن اململكة م�ستمرة يف
تعاونها مع الهيئات والآل��ي��ات التابعة للأمم
املتحدة مبا ي�سهم يف حتقيق الأه���داف التي
�أُن�شئت من �أجلها ،مع الت�أكيد على �أن العمل
مع الإجراءات اخلا�صة التابعة ملجل�س حقوق
الإن�سان ينبغي �أن ين�سجم مع الطابع التعاوين
لهذه الآلية ،وبالتايل ف�إن التو�صيات املت�ضمنة
حتديد مواعيد لزيارات املقررين تخرج عن
ه��ذا ال�سياق .وعليه فقد حظيت التو�صيات
ال��واردة �ضمن مو�ضوع التعاون ال��دويل يف
جمال حقوق الإن�سان بالت�أييد ،با�ستثناء ()3
تو�صيات حظيت بالت�أييد اجلزئي ،يف حني مل
حتظ تو�صية واحدة بالت�أييد.

وفد ال�شورى يتفقد قطار احلرمني وي�ستقله �إىل املدينة املنورة مكتبالتن�سيقاخلليجييناق�ش�أعمالالإغاثةباليمن
الريا�ض-وا�س

عقد مكتب تن�سيق امل�ساعدات الإغاثية والإن�سانية
املقدمة م��ن دول جمل�س ال��ت��ع��اون ل��دول اخلليج
العربي لليمن اجتماعه الثالثني برئا�سة م�ساعد
امل�شرف ال��ع��ام على مركز امللك �سلمان للإغاثة
والأعمال الإن�سانية للعمليات والربامج املهند�س
�أحمد بن علي البيز مبقر املركز يف الريا�ض.
وت��ط��رق االج��ت��م��اع �إىل مناق�شة �سري العمليات
الإغاثية يف اليمن وما مت تقدميه من قبل الهيئات
الإغاثية املانحة لليمن خالل املرحلة املا�ضية وما
�سيتم تقدميه خالل املرحلة القادمة.
وق ّدم وكيل وزارة ال�صحة العامة وال�سكان اليمنية
الدكتور �شوقي ال�شرجبي ،ممثل اللجنة العليا
ل�ل�إغ��اث��ه ،عر�ض ًا �شام ًال ع��ن الو�ضع الإن�ساين
يف اليمن ،معرب ًا ع��ن �شكره وت��ق��دي��ره الهتمام
�أع�ضاء املكتب يف كل ما يخ�ص ال�ش�أن اليمني
منوه ًا بقيام املركز بتو�سيع م�شروع �إعادة ت�أهيل
الأطفال الذين جندتهم املل�شيات احلوثية ،م�ؤكد ًا
�أن امل�شروع ميثل منوذج ًا �إن�سانيا حقيقي ًا ،يف
�إنقاذ �أطفال اليمن من جحيم امللي�شيات احلوثية.

جدة -وا�س

قام وفد من �أع�ضاء جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية
املعلومات مبجل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س
رئي�س اللجنة اللواء مهند�س نا�صر بن غازي العتيبي
�أم�س ب��زي��ارة �إىل حمطة قطار احلرمني ال�شريفني
ب��ج��دة ،وذل����ك ل��ل��وق��وف ع��ل��ى م��ا ي��ق��دم م��ن خ��دم��ات
للمواطنني واحلجاج واملعتمرين.
وكان يف ا�ستقبال الوفد املدير العام مل�شروع قطار
احلرمني ال�سريع املهند�س حممد عبد احلفيظ فدا
وعدد من امل�س�ؤولني.
ويف بداية الزيارة اطلع الوفد على ما حتويه املحطة
من مرافق وعلى اخلدمات املقدمة للم�ستفيدين منه.
عقب ذلك ا�ستقل �أع�ضاء املجل�س قطار ًا من حمافظة

ج��دة �إىل منطقة املدينة امل��ن��ورة ومت خ�لال الرحلة
ت��ق��دمي امل�لاح��ظ��ات واال���س��ت��ف�����س��ارات �إىل م�س�ؤويل
قطار احلرمني.
م��ن جانبه ن��وه ال��ل��واء نا�صر العتيبي يف ت�صريح
�صحفي مب�شروع قطار احل��رم�ين ال�شريفني ال��ذي
ي���أت��ي ك���أح��د ال�شواهد اجللية ال��ت��ي تقدمها اململكة
العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه الله
 خلدمة حجاج بيت الله احلرام واملعتمرين ،م�شيد ًاباخلدمات التي يقدمها القطار وم��ا حتويه مرافق
املحطات من �سبل الراحة والأمان.
و�أك�����د رئ��ي�����س جل��ن��ة ال��ن��ق��ل واالت�������ص���االت وتقنية
املعلومات مبجل�س ال�شورى على �أن املجل�س يحر�ص

على حتقيق التعاون والتكامل م��ع جميع اجلهات
احلكومية ،م� ً
شريا �إىل �أن املجل�س يقدم تو�صياته
للجهات ملا فيه خدمة ال�صالح العام ومبا ي�سهل �أدائها
ويحقق �أه���داف ال��دور الرقابي املهم ال��ذي يقوم به
املجل�س ومنه رفع جودة اخلدمات املقدمة.
وي�ضم ال��وف��د ن��ائ��ب رئي�س اللجنة م��ع��ايل الدكتور
�صالح بن عبد الرحمن ال�شهيب ،ومعايل املهند�س
عبد الله بن عبدالعزيز ال�ضراب ،والدكتور �سعدون
ب���ن ���س��ع��د ال�����س��ع��دون ،وال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��ع��زي��ز بن
�إبراهيم احلرقان ،والدكتور �سعيد بن قا�سم املالكي
والأ�ستاذ نا�صر بن عبد اللطيف النعيم ،والأ�ستاذ
ه��زاع بن بكر القحطاين ،وامل��ن��دوب املرافق ح�سن
حممد املع�شي.

ونقل ال�شرجبي حتيات وتقدير احلكومة اليمنية
للمملكة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ودول����ة الإم�����ارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ودول�����ة ال��ك��وي��ت ع��ل��ى دعمهم
ال�سخي وال��ك��ب�ير خل��ط��ة اال���س��ت��ج��اب��ة الإن�سانية
التي دع��ت �إليها الأمم املتحده يف اليمن ،مبين ًا
�أن كافة امل�شاريع والربامج التي تقدمها الهيئات
الإغاثية املانحة بدول املجل�س ويف مكتب تن�سيق
امل�����س��اع��دات الإغ��اث��ي��ة �أ�سهمت ب�شكل كبري يف
حت�سني الو�ضع الإن�ساين يف اليمن وا�ستفادت
جميع املحافظات اليمنية منها.
و�أه�������اب �أع�������ض���اء امل��ج��ل�����س ب������الأمم امل��ت��ح��دة
وم��ن��ظ��م��ات��ه��ا وامل���ج���ت���م���ع ال�������دويل ب���ال���وق���وف
بحزم �أم��ام اجلرائم الب�شعة التي تقدم عليها
امليلي�شيات الإره��اب��ي��ة احلوثية وتنتهك فيها
مبادئ القانون الدويل وحقوق الإن�سان ومنها
احل�����ص��ار ال���ذي تفر�ضه امللي�شيات احلوثية
على �أبناء منطقة حجور مبحافظة حجة منذ ما
يقارب �شهر ،واملطالبة بال�ضغط على امللي�شيات
احلوثية لفك احل�صار عنها وال�سماح ب�إدخال
امل�ساعدات الإغاثية والإن�سانية.
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النائب العام ينوه ب�أهمية عمل
املتابعةوت�سخريالتقنيةلتطويرها

الريا�ض-وا�س

�أكد معايل النائب العام ال�شيخ �سعود بن عبد
الله املعجب� ,أهمية عمل املتابعة وو�ضع ال ُأطر
ال�ع��ام��ة لإج��راءات �ه��ا واال��س�ت�ف��ادة م��ن التقنية
احل��دي�ث��ة يف التطوير امل�ستمر لأعمالها من
خالل نظام االت�صاالت ونظام �ش�ؤون املوظفني
 ،حتى تكون من�سجمة مع ر�ؤية اململكة 2030
.
و�أ�شار املعجب خالل اجتماعه الأول بر�ؤ�ساء
دوائ� ��ر امل�ت��اب�ع��ة ب��ال �ف��روع وامل �ق��ر ال��رئ�ي����س,
بح�ضور معايل وكيل النيابة العامة ال�شيخ
�شلعان بن راج��ع ال�شلعان �أن��ه وبعد �صدور
الأم��ر امللكي باعتماد ت�سمية النيابة العامة
وارتباطها مبا�شرة بخادم احلرمني ال�شريفني
– حفظه الله – وما يحمله ذلك من داللة

الأمري م�شعل ي�شيد ب�إجنازات جمعية خريكم

�سامية ومعاين جليلة ترتكز
ع �ل��ى ال�ف���ص��ل ب�ي�ن ال�سلطة
التنفيذية والنيابة العامة مبا
ي�ضمن مبا�شرتها لأعمالها
بكل حياد ودون ت��أث�ير من
�أية جهة كانت.
وق��ال معاليه � :إن��ه وحر�ص ًا
م� �ن ��ا ع� �ل ��ى ت� �ط ��وي ��ر ال �ع �م��ل
واالرت �ق��اء ب��ه وتتبع مكامن
اخللل ومعاجلة مب��ا يتواءم
م ��ع ذل � ��ك ف �ق��د مت � �ص��دور
ق��رارن��ا بف�صل املتابعة عن
دائ � ��رة ال�ت�ف�ت�ي����ش وج�ع�ل�ه��ا
دائ ��رة م�ستقلة مرتبطة بنا وحت��ت �إ�شرافنا
مبا�شر ًة .
وب�ين معاليه �أن متابعة عمل ال��دول��ة م��ع دقة
الإجناز و�إتقانه حظيت باهتمام خادم احلرمني
ال�شريفني ,و�سمو ويل عهده الأمني �-أيدهما
الله -م�ستهدفني بذلك �أن تكون بالدنا منوذج ًا
رائد ًا يف العامل على كافة الأ�صعدة .
واختتم معاليه كلمته بال�شكر اجلزيل خلادم
احلرمني ال�شريفني ,و�سمو ويل عهده الأمني
على ما تلقاه النيابة العامة من ثقة واهتمام
ورعاية� ,سائال الله عزوجل �أن يحفظ قيادتنا
الر�شيدة ووطننا و�أن تكلل الأعمال واجلهود
املبذولة كافة بالنجاح والتوفيق وفق تطلعات
والة الأمر يف هذا ال�ش�أن.

جدة  -ابراهيم املدين

ا�ستقبل ��ص��اح��ب ال���س�م��و امللكي
الأم�ي�ر م�شعل ب��ن م��اج��د ب��ن عبد
العزيز حمافظ ج��دة مبكتبه �أم�س
ال �ف��ائ��زي��ن م ��ن ط �ل�اب وط��ال �ب��ات
اجلمعية اخلريية لتحفيظ القر�آن
ال� �ك ��رمي ب �ج��دة ب� �ف ��روع م���س��اب�ق��ة
ج��ائ��زة خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز لتالوة
ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي وحفظه وجتويده
احل��ادي��ة وال�ع���ش��ري��ن ل �ه��ذا ال�ع��ام
1440هـ بح�ضور رئي�س اجلمعية
املهند�س عبد العزيز حنفي.
ورح��ب �سموه بهم م�شريا �أن
حمافظة جدة تدعم �أبناء اجلمعية
منذ ت�أ�سي�سها ومعتربا �سموه
م��ا حت�ق��ق ه��و �أمن� ��وذج م�شرف
م� ��ؤك ��دا � �س �م��وه �أن ذل ��ك ي ��أت��ي
بف�ضل الله ثم بالدعم الذي يجده
�أهل القر�آن وخا�صته من خادم
احل��رم�ي�ن ال���ش��ري�ف�ين  -حفظه
الله  -وم��ا م�سمى امل�سابقة �إال
وه��و نهج والة �أم��ر ه��ذه البالد
املباركة مباركا �سموه للفائزين
هذا االجن��از و�سائال امل��وىل عز
وج ��ل �أن ي�ج��ازي�ه��م ووال��دي �ه��م
ومعلميهم خريا.

من جانب �آخر ثمن املهند�س حنفي
ال �ت �ف��ات��ة � �ص��اح��ب ال���س�م��و امل�ل�ك��ي
الأم �ي�ر م�شعل ب��ن م��اج��د حمافظ
ج ��دة غ�ي�ر امل���س�ت�غ��رب��ة واالح �ت �ف��اء
بالفائزين وال �ف��ائ��زات وتكرميهم
معتربا ذلك حافزا لأبنائها يف ظل
ما يجدونه يف كل مرة من مباركة
وتفاعل من �سموه لكافة منا�شط
اجلمعية.
وال� �ف ��ائ ��زون ه��م  :ع �ب��د ال��رح�م��ن
ع�ب��دال�ل��ه بالبيد  ،ح��ذي�ف��ة عبدالله
باحداد � ،سارة علي بابعري  ،رمي
ماهر املدين.
اجلدير ذك��ره �أن اجلمعية ت�أ�س�ست

مدير الأمن العام ير�أ�س اجتماع قيادات قوات �أمن احلج
الريا�ض -وا�س

بتوجيه ومتابعة �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن
عبدالعزيز وزي��ر الداخلية ,ر�أ���س معايل
مدير الأم��ن العام رئي�س اللجنة الأمنية
باحلج الفريق �أول رك��ن خالد ب��ن ق��رار
احل��رب��ي �أم����س االج�ت�م��اع ال�ث��اين لقادة
ق��وات �أم��ن احل��ج ال��ذي عقد مبقر الأم��ن
العام بالريا�ض بالنا�صرية.
ونقل معاليه يف بداية االجتماع حتيات
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير عبدالعزيز
ب ��ن � �س �ع��ود ب ��ن ن��اي��ف ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز
وزي��ر الداخلية ل�ق��ادة ق��وات �أم��ن احل��ج،
م�ؤك ًدا �أهمية امل�ضي قد ًما لتحقيق ر�ؤية
القيادة الر�شيدة لتوفري الأمن وال�سالمة
ل�ق��ا��ص��دي ب�ي��ت ال �ل��ه احل� ��رام وامل���س�ج��د
ال �ن �ب��وي ال �� �ش��ري��ف ل �ي �ن �ع �م��وا ب��ال��راح��ة
وال�سكينة.
وق ��ال�" :إن م��ا تنعم ب��ه ب�لادن��ا م��ن �أم��ن
وا�ستقرار ومتيز على �صعيدي التنمية
والتطوير يف كل املجاالت ،ي�أتي يف املقام
الأول بف�ضل الله ثم بالدعم غري املحدود
حل �ك��وم��ة خ� ��ادم احل ��رم�ي�ن ال���ش��ري�ف�ين,
و� �س �م��و ويل ع �ه��ده الأم �ي��ن -ح�ف�ظ�ه�م��ا
الله -الذين قدموا الكثري وما زالوا لهذه

خالد احلربي

البقعة املباركة من العامل الأمر الذي جعل
ج��ز ًء كب ًريا من تنميتها خلدمة احلرمني
ال�شريفني.
و�أ�� �ض ��اف�" :إن م��ن ن�ع��م ال �ل��ه علينا �أن
جعلنا بجوار بيته العتيق ،وجعلنا خدا ًما
للحرمني ال�شريفني و�ضيوف الرحمن،
وهذا ال�شرف العظيم يجب علينا املحافظة
عليه و�أال ندخر ج�ه� ًدا يف خدمة احل��اج
وقا�صد هذه الديار املقد�سة ،م�ش ًريا �إىل
�أهمية اال�ستعدادات املبكرة التي تبذل
من الأمن العام ممثلة يف قيادة قوات �أمن
ناجحا بجميع
احلج ليكون مو�سم احلج ً
م��راح�ل��ه  ،م���ش�ي� ًدا ب��اخل �ط��وات ال �ت��ي مت
ت�ضمينها يف خطط هذا العام الأمر الذي

يكفل بتوفيق الله الو�صول �إىل حج ناجح
ومب��ا يتوافق م��ع النجاحات التي حتقق
على ال�صعيد الأمني.
وتطرق معايل الفريق خالد احلربي� ,إىل
�أهمية ا�ست�شعار منطلقات ر�ؤي��ة 2030
التي ت�سعى لزيادة �أع��داد القادمني لأداء
منا�سك احل��ج وم��ا يقابلها م��ن تو�سعة
مباركة ي�شهدها احل��رم املكي ال�شريف,
ح �ي��ث ي�ت�ط�ل��ب ذل ��ك م��ن اجل �م �ي��ع ح�سن
الإدارة والتنظيم �سوا ًء يف منطقة احلرم
�أو امل�شاعر املقد�سة �أو الطرق امل�ؤدية �إليه,
كما ركز االجتماع على �أهمية اال�ستمرار
يف م �ن��ع دخ� ��ول امل��رك �ب��ات ال���ص�غ�يرة،
وال �ع �م��ل م��ع اجل �ه��ات ال �ن��اق �ل��ة للحجيج
لتوفري مزيدا من احلافالت التي ت�سهم
يف تي�سري تنقالتهم بني امل�شاعر املقد�سة
يف راحة و�سكينة  ،ومعاجلة ما مت رفعه
ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي م��ن م�لاح �ظ��ات دون�ت�ه��ا
ك��ل ق�ي��ادة م��ن ق �ي��ادات ق��وات ام��ن احلج
يف تقاريرها امليدانية مع �أهمية تطوير
االيجابيات.
و��ش��دد معاليه على �أه�م�ي��ة �شحذ الهمم
وم�ضاعفة اجلهود خدمة للحجاج الذين
يق�صدون هذا املكان الطاهر لأداء الركن
اخلام�س من الإ��س�لام  ،الفتًا النظر �إىل

�أن القيادة الر�شيدة �سخرت الإمكانات
املادية والب�شرية لتحقيق �أعلى درج��ات
اخلدمة املثلى لقا�صدي بيت الله احلرام
وم�سجد ر�سوله �صلى الله عليه و�سلم .
ع�ق��ب ذل ��ك ق ��دم ق��ائ��د ق ��وات �أم ��ن احل��ج
�رح��ا مف�ص ًال
ال �ل��واء �سع ّيد ال �ق��رين�� ,ش� ً
ع��ن جم�م��ل اخل �ط��ط الأم �ن �ي��ة وامل��روري��ة
والتنظيمية وامل�ساندة وم�ستجداتها هذا
برا ع��ن اع �ت��زازه ومن�سوبي
ال�ع��ام  ،م�ع� ً
قيادات قوات �أمن احلج بثقة والة الأمر
حفظهم الله -فيهم لي�ؤدوا هذه اخلدمةالأمنية ابتغاء الأج��ر واملثوبة يف املقام
الأول وا�ست�شعا ًرا بواجبهم نحو خدمة
�ضيوف الرحمن .ونوق�ش يف االجتماع
ال��ذي ح�ضره ق�ي��ادات ق��وات �أم��ن احلج
عدد من املو�ضوعات التي ت�ضمنها جدول
الأعمال منها خمرجات االجتماع الأول
و�إبراز التف�صيالت التي مت �إ�ضافتها يف
خطط احلج لهذا العام 1440هـ  ،وحتديد
متطلبات الأمن العام من اجلهات امل�شاركة
يف احلج وا�ستكمال عدد من امل�شروعات
الأمنية القائمة يف منطقة امل�شاعر ومكة
امل�ك��رم��ة وامل��دي �ن��ة امل �ن��ورة ال�ت��ي �ستعود
بالنفع والفائدة على امل�شاركني يف مهمة
احلج من من�سوبي الأمن العام.

ع��ام 1396ه �ـ وحظيت بدعم ورعاية
خا�صة م��ن الأم�ي�ر م�شعل ب��ن ماجد
وت�ع��د �أف���ض��ل جمعية حتفيظ ق��ر�آن
ك��رمي على م�ستوى العامل وحا�صلة
على الآيزو كما �أنها �أول جمعية تربز
با�ستخدام التقنية حيث نالت جائزة
ال�ت�م�ي��ز ال��رق �م��ي ع ��ام 2011م كما
تعمل ببطاقة الأداء املتميز وتتمحور
ر��س��ال�ت�ه��ا ع�بر رب ��ط ف �ئ��ات املجتمع
ب��ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي وت�شجيع الإب ��داع
وامل � �ب� ��ادرات وت��وف�ي�ر ب�ي�ئ��ة ت��رب��وي��ة
جاذبة كما �أنها ت�ضع �شعارات الأمانة
وامل �� �ص��داق �ي��ة وال �ت �م �ك�ين والإت� �ق ��ان
والريادة منطلقا لتحقيق �أهدافها.

حمليات

كلمة

ح�ق��وق الإن �� �س��ان يف امل�م�ل�ك��ة ت��رت�ك��ز يف معناها
وتطبيقها على ر�صيد عظيم من العدالة النابعة من
تعاليم ال�شريعة ال�سمحاء واملبادئ الدولية املتوازنة
يف ه��ذا ال�ش�أن  ،وتقدم يف ذل��ك منوذجا �شفافا
وعميقا و�شامال للحقوق والواجبات وال�ضمانات
الإجرائية والق�ضائية العادلة والهيئات امل�ستقلة
املعنية بذلك .و�أمام جمل�س حقوق الإن�سان بجنيف
� ،أك��دت اململكة بقيادة خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امل�ل��ك ��س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز �آل ��س�ع��ود و�سمو
ويل عهده ـ حفظهما الله ـ موا�صلة اجلهود يف
جمال حماية وتعزيز حقوق الإن�سان وفق منهجية
م�ت��وازن��ة ب�ين حتقيق �أف���ض��ل النظم وامل�م��ار��س��ات
احلقوقية واحل��ق يف التنمية  ،وبني احلفاظ على
قيم املجتمع ال�سعودي الأ�صيلة.
وبو�ضوح تام �أكد رئي�س الوفد ال�سعودي رئي�س
هيئة حقوق الإن���س��ان الدكتور بندر العيبان يف
كلمته �أم��ام جمل�س حقوق الإن�سان بجنيف � ،أن
ق�ضاء اململكة ميار�س �سلطته املقررة �شرعا ونظام ًا
املتوافقة مع مبادئ ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية
املتعارف عليها دول�ي��ا  ،حيث تتوفر فيها جميع
مقومات ومعايري ال�ع��دال��ة وال�شفافية وال�ن��زاه��ة،
وممار�ستها لأعمالها بو�صفها �سلطة م�ستقلة .كما
توا�صل اململكة جهودها يف جمال حماية وتعزيز
حقوق الإن�سان ورف��ع ال�ق��درات الوطنية يف هذا
اجلانب  ،ون�شر ثقافة حقوق الإن�سان وتر�سيخها ،
اقتناع ًا من اململكة ب�أن تنمية الوعي احلقوقي ميثل
�أحد املرتكزات الأ�سا�سية حلماية وتعزيز احلقوق
الإن�سانية روحا ون�صو�صا وممار�سة نا�صعة.

�إحباط تهريب خمدرات و�أ�سلحة
والقب�ضعلـــىاملتورطني

ال�صحة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج دعم �إدارة امل�شروعات

الريا�ض -وا�س

�أبرمت وزارة ال�صحة �أم�س مذكرة تفاهم مع الربنامج
الوطني لدعم امل�شروعات والت�شغيل وال�صيانة باجلهات
ال�ع��ام��ة "م�شروعات " ،بح�ضور م�ع��ايل وزي��ر ال�صحة
ال��دك�ت��ور ت��وف�ي��ق ب��ن ف ��وزان ال��رب�ي�ع��ة ،وم �ع��ايل م�ساعد
وزير االقت�صاد والتخطيط ع�ضو جمل�س �إدارة الربنامج
ال��وط�ن��ي الأ��س�ت��اذ خ��ال��د ال�شنيفي ،ووق��ع االت�ف��اق�ي��ة كل
من وكيل وزارة ال�صحة ل�ل�إم��داد وال���ش��ؤون الهند�سية
املهند�س ع�صام ب��ن عثمان اجل�ب�ير ،و�أم�ي�ن ع��ام جمل�س
الإدارة وم��دي��ر ع��ام “م�شروعات” املهند�س �أح�م��د بن
مطري البلوي.
وتهدف هذه املذكرة لتعزيز جماالت التعاون بني وزارة
ال�صحة والربنامج الوطني "م�شروعات" بتقدمي اخلدمات
اال�ست�شارية وامل�ساندة الفن ّية للإ�سهام يف رف��ع كفائة

وجودة تنفيذ م�شروعات وزارة ال�صحة وتعظيم منافعها.
و�أك ��د م�ع��ايل وزي��ر ال�صحة ال��دك�ت��ور توفيق ب��ن ف��وزان
الربيعة �أنه من املتوقع لهذه املذكرة ان تفتح �آفاقا �أرحب
يف جم ��االت ال �ت �ع��اون ب�ي�ن وزارة ال���ص�ح��ة وال�برن��ام��ج
الوطني" م�شروعات" حيث �ستتيح ه��ذه امل��ذك��رة دعم
وا�ستكمال مبادرات وزارة ال�صحة يف التحول لإدارة
م�شاريع الوزارة وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية وتطبيق
املنهجيات والإج��راءات احلديثة يف هذا املجال وتوجهها
للتحول الإل �ك�ت�روين يف متابعة و�إدارة م�شاريعها ،
باال�ضافة �إىل تدريب وتطوير مهارات من�سوبي الوزارة
وت�أهيل ال�ك��وادر ال�سعودية ال�شابة لدعم بناء قدراتها
وكفاءتها  ،كما �ستوفر خدمات �إدارة امل�شروعات ب�شكل
مبا�شر للم�شاريع ذات الأهمية الوطنية.
من ناحيته �أ�شار معايل م�ساعد وزير االقت�صاد والتخطيط

ب��أن برنامج "م�شروعات" يهدف �إىل الإ�سهام يف رفع
كفاءة وجودة تنفيذ م�شروعات اجلهات العامة من خالل
متكني مكاتب �إدارة امل�شاريع يف اجلهات العامة وتطوير
بيئة مرنة لتنفيذ امل�شاريع بكفاءة وفعالية لتحقق �أث��ر
م�ستدام على التنمية االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية.
ومب��وج��ب ه��ذه امل��ذك��رة� ،سيقوم ب��رن��ام��ج "م�شروعات"
بالتن�سيق مع ال��وزارة بدرا�سة وتقييم �إدارة امل�شروعات
الإن�شائية احلالية يف ال��وزارة وت�صميم من��وذج تنظيمي
منا�سب لإدارة م�شروعاتها ومتكني القيادات امل�ؤهلة لإدارة
هذا النموذج احلديث ،كما �سيتم ت�أ�سي�س مكتب لإدارة
امل�شروعات يف الوزارة لدعم الوزارة م�ستقبال يف ادارة
م�شاريعها وحتديد ال�سيا�سات والإج ��راءات والعمليات
املتبعة والإمكانيات الب�شرية والفنية والتنظيمية الالزمة
لذلك وتطبيقها يف كافة م�شاريع الوزارة يف اململكة.

�أمني جدة يطلع على جتربة ال�شرقية يف اخلدمات البلدية

الدمام  -وا�س

زار معايل �أم�ين جدة الأ�ستاذ �صالح
بن علي الرتكي�،أم�س � ,أمانة املنطقة
ال�شرقية حيث كان يف ا�ستقباله معايل
�أم�ين املنطقة املهند�س فهد ب��ن حممد
اجلبري ،وعدد من قيادات الأمانة وذلك
يف مقر الأمانة يف الدمام.
وتهدف الزيارة لالطالع على جتارب
�أم��ان��ة ال�شرقية ومنجزاتها يف كافة
اخلدمات البلدية التي تقدمها الأمانة،
�إ�ضافة لتبادل اخل�برات وبحث �سبل
التعاون ،حيث عقد الطرفان اجتماع ًا
مو�سع ًا مت خالله ا�ستعرا�ض العديد
م��ن م �ه��ام وم �ن �ج��زات �أم ��ان ��ة املنطقة
ال�شرقية ممثلة بالوكاالت والإدارات
التابعة لها والبلديات.
وقام الوفد مبرافقة معايل �أمني املنطقة
ال �� �ش��رق �ي��ة امل �ه �ن��د���س ف �ه��د ب ��ن حممد

اجلبري ،ب��زي��ارة ال��وك��االت والإدارات
التابعة للأمانة ،حيث زار الوفد مركز
االت �� �ص��ال امل��وح��د  ٩٤٠ال� ��ذي ي�ق��دم
ع��دة ق �ن��وات للتوا�صل م��ع امل��واط�ن�ين
واملقيمني من خالل الرد الآيل ومتابعة
قنوات التوا�صل االجتماعي وتطبيق
خا�ص باملركز عرب الهواتف الذكية،

ال��ذي يتيح التعامل مع جميع اللغات
املعتمدة دوليا ،ويعد �أح��د املخرجات
املهمة الذي عملت عليه الأمانة للتحول
ال��رق �م��ي ،ح �ي��ث ح���ص��ل امل��رك��ز على
العديد من اجلوائز من عدة جهات.
بعدها توجه الوفد اىل وكالة التعمري
وامل �� �ش��اري��ع ،ح �ي��ث اط �ل��ع ع �ل��ى �أه ��م

االدارات ب��ال��وك��ال��ة ،وذل ��ك ل�لاط�لاع
على غ��رف��ة التحكم لإدارة العمليات
واال��س�ت�م��اع اىل ��ش��رح تف�صيلي عن
جتربة غرفة الواقع االفرتا�ضي.
ع�ق��ب ذل��ك ت��وج��ه ال��وف��د اىل ال��واج�ه��ة
البحرية مبحافظة اخلرب لالطالع على
موقع فعالية مو�سم ال�شرقية ،وكافة
التجهيزات التي قدمتها الأمانة لإقامة
الفعاليات التي �ستنفذها الهيئة العامة
للرتفيه وغرفة ال�شرقية.
ويف ختام الزيارة �أثنى معايل �أمني
حم��اف�ظ��ة ج ��دة اال� �س �ت��اذ ��ص��ال��ح بن
علي ال�ترك��ي ،على جهود من�سوبي
�أمانة ال�شرقية على هذه االجن��ازات
والتميز يف تقدمي �أف�ضل اخلدمات
البلدية لأبناء الوطن ،كما قدم �شكره
ع �ل��ى ح �ف��اوة اال� �س �ت �ق �ب��ال ،متمنيا
التوفيق للجميع.

الريا�ض -وا�س

�أو� �ض��ح م��دي��ر امل��رك��ز الإع�ل�ام��ي ب ��وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة امل �ق��دم ط�ل�ال ال �� �ش �ل �ه��وب� ،أن
دوري��ات الأف��واج الأمنية ويف �إط��ار تنفيذ
مهامها الأمنية امل�ساندة باملواقع احلدودية
اجلبلية مبنطقتي ج��ازان وع�سري ،متكنت
خ�لال الفرتة من 1440 / 4 / 1ه �ـ حتى
1440 / 7 / 1ه� �ـ ،من �إح�ب��اط حم��اوالت

تهريب ( )52طن ًا من مادة القات املخدر،
و ( )157ك�ي�ل��وج��رام� ًا م��ن احل�شي�ش ،و
( )209قطعة �سالح خمتلفة ،و ()16166
ذخرية حية.
و�أ�ضاف املقدم ال�شلهوب� ،أنه مت القب�ض
على املتورطني فيها وعددهم ( )825متهماً،
والتحفظ على مبلغ ( )1.013.159رياالً،
وحجز (� )743سيارة يف ق�ضايا خمتلفة.

تعليم مكة يوقع عقد �شراكة جمتمعية مع (ج�سرت)
مكة املكرمة -البالد

وقعت الإدارة العامة للتعليم
مبنطقة م�ك��ة امل�ك��رم��ة� ,أم����س
ع �ق��د � �ش��راك��ة جم�ت�م�ع�ي��ة مع
اجلمعية ال���س�ع��ودي��ة للرتبية
اخل��ا� �ص��ة "ج�سرت" وذل ��ك
ب�إدارة تعليم مكة.
وم� �ث ��ل الإدارة م ��دي ��ر ع��ام
ال �ت �ع �ل �ي��م حم �م��د ب ��ن م �ه��دي
احل��ارث��ي ,فيما مثل اجلمعية
ال � ��دك� � �ت � ��ور حم � �م� ��د م�ث��ري
احلويطي.
وتهدف هذه ال�شراكة املجتمعية غري الربحية
ب�ين �إدارة تعليم م�ك��ة واجل�م�ع�ي��ة ال�سعودية
للرتبية اخلا�صة "ج�سرت" لن�شر مفهوم الثقافة
ال�صحية ل��دى ط�ل�اب م��دار���س التعليم ال�ع��ام
واملجتمع املكي ,وخا�صة يف جم��االت الرتبية
اخلا�صة والإعاقة.
وعبرّ احلارثي عن �سعادته بتوقيع هذه االتفاقية
التي ت�ؤ�س�س ل�شراكة وت�ع��اون �أك��ادمي��ي بني

�إدارة تعليم مكة املكرمة التي لها دور ريادي يف
برامج الرتبية اخلا�صة واملوهبة ،وبني اجلمعية
ال���س�ع��ودي��ة للرتبية اخل��ا��ص��ة "ج�سرت" التي
تتميز بخربتها يف ق�ضايا الإعاقة والتعامل مع
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واملوهبة ،وذلك لتقدمي
خدمات اجتماعية وتربوية وم�شاركة ميدانية
تطوعية يف الربامج وامل�شروعات التي تخدم
املجتمع املكي من خالل تظافر اجلهود ،و�ضمن
ر�ؤية اململكة  2030لتج�سيد وحتقيق الأهداف
الوطنية والتعليمية.
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حمليات

الق�صر الأحمر بالريا�ض يفتح �أبوابه للزوار  ..وقراءة التاريخ

الريا�ض  -البالد

اف �ت �ت��ح م �ع��ر���ض "الق�صر الأحمر"
بالريا�ض �أبوابه للزوار وحتى � 20إبريل
القادم  ،حيث يعر�ض عددا من املقتنيات
التاريخية مللوك ال�سعودية على فرتتني
يومي ًا ،الأوىل من ال�ساعة � 9صباح ًا �إىل
 12م�ساء وال�ف�ترة الثانية من ال�ساعة 4
�إىل  11م�ساء.
وي �ك �ت �� �س��ب ال �ق �� �ص��ر الأح � �م� ��ر م�ك��ان�ت��ه
التاريخية يف ع��دد من اجل��وان��ب� ،أهمها
�أن الق�صر بني ب�أمر امللك عبدالعزيز عام
 1942ليكون ق�صر ًا البنه امللك �سعود
ال��ذي كان �آن��ذاك ولي ًا للعهد� ،إ�ضافة �إىل
�أن هذا الق�صر هو �أول مبنى مت ت�شييده
بالإ�سمنت واحلديد يف العا�صمة ،وبعد
ان �ت �ق��ال امل �ل��ك � �س �ع��ود �إىل ق �� �ص��وره يف
النا�صرية ع��ام � 1956أ��ص�ب��ح "الق�صر
الأحمر" مقر ًا ملجل�س ال��وزراء ،وا�ستمر
ذلك �إىل عام .1988
ك�م��ا �أن ه��ذا ال�ق���ص��ر امل �ك��ون م��ن 16

جناح ًا قد اكت�سب ا�سمه من لونه املائل
للحمرة ،ويعد حتفة معمارية فريدة ،لذا
ك��ان مقر ًا ال�ستقبال كبار زوار الدولة،
ومن �أبرز الر�ؤ�ساء الذين مت ا�ست�ضافتهم
فيه الرئي�س امل�صري الراحل جمال عبد
ال�ن��ا��ص��ر ،وال��رئ�ي����س ال �� �س��وري �شكري
القوتلي ،ورئي�س وزراء الهند الأ�سبق
نهرو وغريهم.
وال يزال "الق�صر الأحمر" واقف ًا ب�شموخ،
�شاهد ًا على كثري من القرارات ال�سيا�سية
والتحوالت التاريخية يف املنطقة.
�شاهد على التاريخ
وي � ��روي امل ��ؤل ��ف ع�ب��د ال �ل��ه ال �ي��ام��ي يف
ا� �ص ��داره ب �ع �ن��وان "الق�صر الأحمر":
"كان الق�صر �شاهد ًا على قرارات مهمة
م�ث��ل ق�ط��ع ال�ع�لاق��ات م��ع ك��ل م��ن فرن�سا
وبريطانيا ع��ام  ،1956ووق��ف ت�صدير
النفط وغريهما من املواقف التي كان لها
ت�أثري يف جمريات الأح��داث حينها ،كما
كان الق�صر جمل�سا للوزراء يف عهد امللك

في�صل وامللك خالد و�سنوات من عهد امللك
فهد" .وعن ت�صميم الق�صر ذكر امل�ؤلف:
"يعد ال�ق���ص��ر الأح �م��ر حت�ف��ة معمارية
ت���ض��اه��ي ق���ص��ور امل���ش��رق وامل �غ��رب من
حيث امل�ساحة والت�صميم الفريد والتنفيذ
املتقن ،وي�ضم الق�صر ب�ين جنباته �أك�ثر
م��ن  16جناحا وغ��رف��ة بجميع منافعها،
وجميعها جمهزة ب�أجهزة تكييف الهواء
وامل � ��راوح ال���س�ق�ف�ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل نظام
�إ� �ض��اءة ن �ه��اري ن� ��ادر ،مت�ث��ل يف وج��ود
م�ن��اور مربعة مفتوحة يف معظم �أج��زاء
الق�صر ،ت�سمح بدخول �أ�شعة ال�شم�س �إىل
معظم �أجزاء الق�صر".
ويحتوي على م�صاعد كهربائية ،و�سالمل
ت�صل �إىل بقية الأدوار ،وميتاز الق�صر
ب ��أع �م��ال ال��دي �ك��ور ال��داخ �ل��ي ون�ق��و��ش��ه
اخل��ارج �ي��ة ال �ف��ري��دة .وحت �ي��ط بالق�صر
� �ش��رف��ات م��ن ج�م�ي��ع �أج ��زائ ��ه ت�ط��ل على
ح��دائ��ق غ�ن��اء م��وزع��ة يف مقدمة الق�صر
وباحته اخللفية.

م�سابقة الأمري �سلطان حلفظ القر�آن تعزيز لر�سالة اململكة يف خدمة الإ�سالم

جدة-البالد

�أك ��د وك �ي��ل وزارة ال �� �ش ��ؤون الإ� �س�لام �ي��ة وال��دع��وة
والإر�شاد ل�ش�ؤون الدعوة والإر�شاد الدكتور حممد
بن عبدالعزيز العقيل� ،أن �إقامة امل�سابقة يف �أكرب دولة
�إ�سالمية جت�سد ر�سالة اململكة يف العناية بالقر�آن
الكرمي ،وهي التي �أ�س�ست على كتاب الله و�سنة نبيه ــ
�صلى الله عليه و�سلم ــ.
ج��اء ذل��ك خ�لال الكلمة ال�ت��ي �أل�ق��اه��ا ف�ضيلته بحفل
�سفارة اململكة يف �إندوني�سيا الذي �أقامته يوم �أم�س
الأول ل�ل��وف��ود امل���ش��ارك��ة بفعاليات م�سابقة الأم�ي�ر
�سلطان بن عبدالعزيز حلفظ القر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية مل�سلمي دول �آ��س�ي��ان والبا�سفيك ،واملقامة
حالي ًا بالعا�صمة جاكرتا مب�شاركة  18دولة يف قارة �آ�سيا،
و 120مت�سابق ًا.
و�أك��د ف�ضيلته �أن اململكة هي الدولة الوحيدة التي جعلت
القر�آن وال�سنة د�ستورها كما ن�ص نظام احلكم ،وانطالقا
من ذلك فقد �أن�ش�أت اجلمعيات اخلريية ،واملدار�س لتعليم
القر�آن الكرمي التي ت�شرف على �أعمالها وزارة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد ،والتي جاوز عدد الدار�سني
فيها مليون طالب وطالبة من خمتلف الفئات العمرية ،كما
بلغ عدد اجلمعيات �أكرث من  208جمعية خريية مبختلف
مناطق اململكة ينبثق منها مئات احللقات ودور التحفيظ
للبنني والبنات التي تقدم دور ًا ب��ارز ًا يف تعليم القر�آن
الكرمي بال�سعودية.
و�أ�ضاف ف�ضيلته :ومن �أوجه العناية بالقر�آن الكرمي �إن�شاء

جممع امللك فهد باملدينة امل�ن��ورة ال��ذي خ�ص�ص لطباعة
امل�صحف ال�شريف ،وترجمة معانية لأك�ث�ر م��ن  73لغة
عاملية كان �آخرها اليابانية� ،إىل جانب تنظيم امل�سابقات
ال��دول�ي��ة واملحلية حلفظ ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي ،ومنها م�سابقة
الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود ل��دول الآ�سيان
والبا�سفيك ،التي جاءت �إىل جانب العديد من امل�سابقات
الأخرى ال�سنوية ،فما �إن تنتهي م�سابقة تبد�أ �أخرى.
ونوه العقيل باجلهود التي تقدمها ال�سعودية ممثلة بوزارة
ال���ش��ؤون الإ�سالمية وال��دع��وة والإر� �ش��اد بقيادة الوزير
الهمام الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ يف
ال��رع��اي��ة والإ� �ش��راف على امل�سابقات القر�آنية م��ن خالل
مكاتب امللحقيات الدينية ب�سفارات اململكة بالعامل واملراكز
الإ�سالمية ب��اخل��ارج ودع��م كل عمل ر�شيد يعزز ر�سالة
الو�سطية واالعتدال التي جاء بها الإ�سالم.

ورف��ع الدكتور حممد بن عبدالعزيز العقيل ال�شكر
لله �أو ًال ث��م لقيادة اململكة العربية ال�سعودية ممثلة
بخادم احلرمني ال�شريفني ،و�سمو ويل عهده الأمني
ـ�ـ حفظهما الله ـ�ـ على رعايتهم وعنايتهم بالإ�سالم
وامل�سلمني بالعامل� ،سائ ًال الله �أن ي��دمي على اململكة
�أمنها و�أمانها وا�ستقرارها.
واختتم الدكتور حممد العقيل ت�صريحه ب�س�ؤال الله
�أن يغفر ل�صاحب اجل��ائ��زة �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز ،و�أن يبارك يف عقبه،
و�أن يجزيهم خري اجل��زاء على موا�صلة امل�سري على
خطى رجل العطاء والوفاء يف العناية بالقر�آن الكرمي
و�أهله.
من جهة �أخرى �أكد �سفري مملكة البحرين لدى جمهورية
�إندوني�سيا الدكتور حممد غ�سان� ،أن امل�سابقات القر�آنية
املحلية والدولية التي تنظمها اململكة العربية ال�سعودية
من خالل وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد،
وكذلك م�ؤ�س�سة الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز اخلريية،
تن�شئ جي ًال مدر ًكا ب�أهمية الو�سطية واالعتدال.
وث ّمن غ�سان جهود اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ــ
حفظه الله ــ يف ن�شر كتاب الله الكرمي ،والعناية ب�أهله ،من
خالل �إقامة امل�سابقات القر�آنية املحلية والدولية ،وطباعة
وتوزيع امل�صحف ال�شريف عرب جممع امللك فهد لطباعة
امل�صحف باملدينة املنورة ،وال��ذي يعد منارة يف منارات
اخلري والعطاء خلدمة كتاب الله.

�إعالن الفائزين والفائزات يف م�سابقة الر�سم التوعوية
الريا�ض -وا�س

�أعلنت الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد "نزاهة"
�أم ����س ،ن�ت��ائ��ج م�سابقة ال��ر��س��م ال�ث��ال�ث��ة لطالب
وطالبات م��دار���س التعليم ال�ع��ام ،التي تنظمها
"نزاهة" �سنوي ًا ،بالتعاون مع وزارة التعليم
ب�ه��دف ن�شر ال��وع��ي امل�ع��ريف ب�ين ال�ط�لاب حول
�أهمية الأمانة وتعزيز ال�سلوك الإيجابي.
وا��س�ت�ق�ب�ل��ت ن��زاه��ة  4000م �� �ش��ارك��ة ،وج��رى
حتكيمها من قبل املخت�صني يف وزارة التعليم،
وبلغ ع��دد الفائزين  30طالب وطالبة ،بجوائز
ت�صل قيمتها �إىل � 129ألف ريال.
وج� ��رى يف ك��ل م��رح �ل��ة ت�ع�ل�ي�م�ي��ة اخ �ت �ي��ار 10
فائزين ،وذلك بالت�ساوي لكل فئة "بنني وبنات"،
وبجوائز قدرها �ستة �آالف ريال ل�صاحب املركز
الأول ،وخم�سة �آالف ريال املركز الثاين ،و�أربعة
�آالف للمركز الثالث ،وثالثة �آالف للمركز الرابع،
و�ألفي ريال للمركز اخلام�س.
وحقق املركز الأول يف املرحلة االبتدائية للبنني،
ف��ار���س ب��ن �سعد احل�م��اد ،م��ن منطقة الريا�ض،
فيما حققت هيا بن نا�صر اليو�سف ،من منطقة
الريا�ض �أي�ضا املركز الأول لفئة البنات باملرحلة
االب�ت��دائ�ي��ة ،ويف املرحلة املتو�سطة لفئة البنني
حقق الطالب يزن بن علي الزهراين ،من منطقة
مكة املكرمة املركز الأول ،و�سحر وج��دي رزق

من منطقة مكة املكرمة املركز الأول لفئة البنات،
فيما جاء املركز الأول للمرحلة الثانوية من ن�صيب
راكان ثامر العنزي من املنطقة ال�شرقية ،و�سحر
�أحمد عكي�س من منطقة جازان لفئة البنات.
وت��أت��ي ه��ذه امل�سابقة ك��أح��د ال�برام��ج التوعوية
والتثقيفية التي تنفذها الهيئة الوطنية ملكافحة
الف�ساد "نزاهة" ،بالتعاون مع وزارة التعليم
ال �ت��ي ت �� �س �ت �ه��دف ف �ي �ه��ا ط �ل�اب ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ام
واجلامعي انطالق ًا من اال�سرتاتيجية الوطنية
حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد ،التي ت�ؤكد على
�أهمية توعية املجتمع بكل فئاته �ضد الف�ساد،
وت�ع��زي��ز ال���س�ل��وك الأخ�ل�اق��ي ،وتنمية ال�شعور
باملواطنة ،وب�أهمية حماية املال العام واملرافق،
واملمتلكات العامة.
وق��دم��ت ن��زاه��ة �شكرها ل ��وزارة التعليم وجلميع
امل���ش��ارك�ين وامل���ش��ارك��ات يف امل�سابقة .ي��ذك��ر �أن
ن��زاه��ة �أطلقت م��ؤخ��را م�سابقتها الثانية "�أف�ضل
مقطع توعوي" املوجهة لطالب وطالبات م�ؤ�س�سات
التعليم ال�ع��ايل ،والكليات الع�سكرية ،وم�ؤ�س�سة
التعليم التقني والتدريب املهني ،التي تهدف �إىل
حتفيز الطلبة للإ�سهام يف تعزيز قيم النزاهة يف
امل�ؤ�س�سات التعليمية ،وحتقيق �أحد �أه��داف الهيئة
املتمثل بن�شر الوعي مبخاطر الف�ساد و�أهمية تعزيز
قيم النزاهة.
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متابعات

�أكرث من  100كلية يف مناطق اململكة

�شباب الوطن يعربون طريق الطموح باملهارات التقنية

تو�سع يف التخ�ص�صات وفر�ص واعدة يف ملتقيات التوظيف
عمل لكل خريج " والتي يجري العمل خاللها
على ح�صر �أعداد اخلريجني ليتم �إيجاد فر�ص
وظيفية لهم �سواء يف القطاع العام �أو اخلا�ص
� ،أو متكني اخلريج من فر�صة ممار�سة الأعمال
احل���رة  ،م�شريا �إىل �أن  400م��ت��درب تقري ًبا
 ،يلتحقون ���س��ن��و ًي��ا ب��وظ��ائ��ف وه���م يف مقاعد
التدريب مبختلف الوحدات التدريبية بجازان.
ول��ف��ت ال��ن��ظ��ر �إىل ال�����ش��راك��ات اال�سرتاتيجية
يف املنطقة مع �شركة �أرامكو ومعهد الكهرباء
واملعهد العايل لل�سياحة وال�ضيافة  ،حيث تقوم
تلك ال�����ش��راك��ات على ف��ك��رة " توظيف مبتدئ
بالتدريب " فبمجرد التحاق املتدرب بالوحدة
التدريبية يعترب موظفـًا يف ال�شركة .

جدة  -البالد

ت�شهد اململكة مرحلة حت��ول ك�برى يف التقدم
االقت�صادي وا�ستثمار الرثوة الب�شرية الوطنية
 ،وت�شرع الكليات ووح���دات التدريب التقني
وامل��ه��ن��ي يف ك��اف��ة امل��ن��اط��ق �أب��واب��ه��ا وق��اع��ات��ه��ا
ال��ت��دري��ب��ي��ة وور�����ش ال��ع��م��ل لتحت�ضن ال��ك��وادر
الوطنية ال�شابة يف تخ�ص�صات تقنية ذات جودة
تدريبية عالية تواكب احتياجات �سوق العمل ،
مبا يت�سق مع �أهداف ر�ؤية اململكة  ، 2030حيث
يعرب ال�شباب والبنات طريق الطموح واخلربة
مبختلف املناطق للم�شاركة يف حركة التنمية
ال�شاملة.
وت��وا���ص��ل امل���ؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��دري��ب التقني
واملهني خطتها لدعم خارطة الكليات واملعاهد
يف امل��ن��اط��ق ال�ستيعاب امل��زي��د م��ن ال��دار���س�ين
واملتدربني من �أب��ن��اء وبنات الوطن ،م��ن خالل
ال��ت��و���س��ع وت��ط��وي��ر االم��ك��ان��ات،مل��واك��ب��ة ل��ر�ؤي��ة
اململكة  2030يف التنمية الب�شرية و�إتاحة فر�ص
القبول يف التخ�ص�صات التقنية واملهنية التي
يتطلبها �سوق العمل.
وي��ب��ل��غ ع���دد ال���وح���دات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة
للم�ؤ�س�سة بكل مناطق اململكة  41كلية تقنية،
و 66معهد ًا ،و 34معهد ًا يف ال�سجون� ،إ�ضافة
�إىل  30كلية من الكليات التقنية العاملية ،و25
معهد ًا من معاهد ال�شراكات اال�سرتاتيجية مع
القطاع اخلا�ص  ،حيث تعترب امل�ؤ�س�سة العامة
للتدريب التقني واملهني اجلهة الرائدة يف جمال
ال��ت��دري��ب حلكومة اململكة العربية ال�سعودية،
والكربى على م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط.

خارطة طموحة

وبالنظر �إىل الكليات واملعاهد املنت�شرة يف كافة
�أنحاء اململكة ،يت�ضح مدى قدرة امل�ؤ�س�سة العامة
للتدريب التقني واملهني يف �سد �إحتياج �سوق
العمل ،فهناك �أك�ثر من � 100أل��ف متدرب يف
�أكرث من  100كلية حول اململكة ،وجود امل�صلحة
الوا�ضحة يف �إع���داد القوى العاملة للمجاالت
التقنية واملهنية،بالأ�ضافة �إىل الإحتياج املتزايد
لت�أهيل ال�شباب ال�سعودي للمجاالت التقنية
وال�صناعية  ،يعتربان ع��ام�لان مهمان جعلت
اململكة ت�ضم ك��اف��ة جم���االت ال��ت��دري��ب التقني

ملتقى التوظيف

واملهني حت��ت مظلة امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني وامل��ه��ن��ي .وحت��ر���ص امل���ؤ���س�����س��ة العامة
للتدريب التقني وامل��ه��ن��ي على م��واك��ب��ة �سوق
العمل عرب تطوير وحتديث مناهجها التدريبية؛
حيث ُيعد القطاع اخلا�ص �شريك ًا رئي�سي ًا يف
ت�صميم تلك امل��ن��اه��ج؛ ب��ه��دف ت���أه��ي��ل ال��ك��وادر
ال��وط��ن��ي��ة م���ن ال�����ش��ب��اب وال��ف��ت��ي��ات ل��ل��ع��م��ل يف
جميع القطاعات التجارية وال�صناعية؛ ل�ضمان
الإ����س���راع يف ت��وف�ير ف��ر���ص وظيفية منا�سبة
للجن�سني ،مبا يتوافق مع ر�ؤية اململكة .
وي�����ش��م��ل ق���ط���اع ال���ت���دري���ب ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي
تخ�ص�صات ع��دي��دة ت�صقل م��ه��ارات وق���درات
ال�����ش��ب��اب ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة وي��ت��ط��ل��ع �إل��ي��ه��م �سوق
العمل حيث يتيح تنوع التخ�ص�صات التقنية
فر�صا واع��دة �أم��ام �شباب املنطقة يف اختيار
ً
التخ�ص�ص امل��ن��ا���س��ب ال����ذي ي��ت��ف��ق م��ع امل��ي��ول
وي��واك��ب احتياجات العمل امل�ستقبلية ،حيث
ت��ت��ن��وع ت��ل��ك ال��ت��خ�����ص�����ص��ات ل��ت�����ش��م��ل التقنية
امليكانيكية واملحركات واملركبات وتقنية الغذاء
والبيئة واحلا�سب الآيل والتقنية الكهربائية
والتقنية الإداري����ة � ،إىل جانب التقنية املدنية
واملعمارية وق�سم الإلكرتونيات وق�سم املحا�سبة
 ،وميكانيكا ال�سيارات والتقنية االلكرتونية
 ،وال��ك��ه��رب��اء ال�صناعية وال��ت�بري��د والتكييف
وال��ت��م��دي��دات ال�صحية وت�شغيل �آالت االنتاج
والإن�شاءات املعدنية والربجميات  ،ف�ضال عن

م .فوزي ر�ضوان

ت�صميم الأزياء وتقنية التجميل .

�صروح يف جازان

وت�����ش��ه��د حم��اف��ظ��ات منطقة ج����ازان ان��ت�����ش��ا ًرا
لوحدات التدريب التقني واملهني  ،التي ت�شمل
الكلية التقنية بجازان وفروعها يف �أبوعري�ش
والعار�ضة وال��داي��ر وفر�سان  ،وكذلك الكلية
التقنية يف �صامطة والكلية التقنية يف الدرب
والكلية التقنية للبنات ب��ج��ازان � ،إىل جانب
املعاهد الثانوية ال�صناعية يف ج��ازان و�صبيا
والعيدابي و�صامطة .
ويف ذلك ال�سياق �أكد مدير عام التدريب التقني
واملهني مبنطقة جازان املهند�س فوزي بن �أحمد
ر�ضوان يف حديث لـ"وا�س" �أن الإدارة العامة

للتدريب التقني واملهني باملنطقة ت�سعى لزيادة
الطاقة اال�ستيعابية بالوحدات التدريبية وزيادة
�أع���داد القبول  ،م�شريا �إىل �أن املنطقة ت�شهد
حال ًيا تو�س ًعا يف افتتاح الكليات التقنية وتنوع
التخ�ص�صات  .وب�ين �أن امل�����ش��روع��ات التقنية
اجل���اري العمل على �إن�شائها مبنطقة ج��ازان
ت�شمل جمم ًعا تقن ًيا يف �صبيا ي�ضم كلية تقنية
للبنني وللبنات  ،وكلية للعمارة والت�شييد �إىل
جانب فندق ون ٍ��اد �صحي حيث �سيتم ت�شغيله
من �أحد ال�شركاء  ،وذلك امتدا ًدا للمعهد العايل
لل�سياحة وال�ضيافة  ،ليكون فند ًقا تدريب ًيا.
وي���أت��ي ذل��ك �إىل ج��ان��ب الكلية التقنية للبنات
يف ال�����ش��واج��رة ويف �صامطة  ،وك��ذل��ك الكلية

التقنية للبنني يف بي�ش و�أبوعري�ش  ،متطر ًقا
�إىل امل�شروعات امل�ستقبلية التي يتم التخطيط
والإع�����داد لها  ،ب���إن�����ش��اء وح���دات تدريبية يف
املو�سم و�ضمد والريث وهروب .
ّ
و�أك��د املهند�س ر�ضوان حر�ص الإدارة العامة
للتدريب التقني واملهني باملنطقة على �إ�شراك
ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص يف امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
للتدريب التقني واملهني بجازان  ،حيث يعمل
امل��ج��ل�����س ع��ل��ى حت��دي��د التخ�ص�صات املطلوبة
لتكون متنوعة ومواكبة ل�سوق العمل .
وب�ين �أن جميع ال��وح��دات التدريبية ب��ج��ازان
ت�ضم مكتب تن�سيق وظيفي مل�ساعدة اخلريجني
� ،إىل جانب املبادرة التي مت �إطالقها " فر�صة

وك�شف مدير عام التدريب التقني واملهني
مبنطقة ج���ازان ع��ن ا�ستعدادتهم اجل��اري��ة
لتنظيم ملتقى التوظيف التقني يف نهاية
�شهر رج���ب احل���ايل  ،ح��ي��ث ي��ج��ري العمل
ل��ت��وف�ير �أك��ب�ر ع���دد م��ن ال��ف��ر���ص الوظيفية
خلريجي ال��ع��ام احل���ايل وخريجي الأع���وام
الثالثة املا�ضية  .و�أ�شار �إىل �أهمية الربنامج
التدريبي " اتقن " الذي يتم توجيهه ملختلف
ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع ل�لا���س��ت��ف��ادة م���ن ال���وح���دات
ال��ت��دري��ب��ي��ة م��ن خ�ل�ال دورات متخ�ص�صة
يف املهارات الأ�سا�سية مليكانيكا ال�سيارات
وال��ك��ه��رب��اء وغ�يره��ا � ،إىل ج��ان��ب ب��رن��ام��ج
ال��ت��وج��ي��ه والإر�����ش����اد ال����ذي ي��ت��م م��ن خالله
ربط مدار�س التعليم العام بالكليات التقنية
وامل���ع���اه���د ال�����ص��ن��اع��ي��ة م���ن خ��ل�ال زي�����ارات
متبادلة لتعريف طالب التعليم العام بوحدات
التدريب التقني واملهني .
و�أف����اد املهند�س ر���ض��وان �أن���ه �سيتم قري ًبا
ت��د���ش�ين ت��ط��ب��ي��ق اجل������وال " دوت�����ي " يف
منطقة جازان  ،والذي يتم من خالله البحث
ع��ن �أق����رب ف��ن��ي لإ���ص�لاح �أع��ط��ال ال�سباكة
وال��ك��ه��رب��اء داخ���ل امل��ن��ازل  ،حيث �سي�ضم
التطبيق فنيني �سعوديني خا�ضعني للتدريب
وحائزين على رخ�صة االن�ضمام للتطبيق
�سواء من خريجي وح��دات التدريب التقني
واملهني �أو من الفنيني ال�سعوديني امل�ؤهلني .

غ�سيل الكلى لل�سعوديني العاملني يف القطاع اخلا�ص

الريا�ض -البالد

ي�شارك �صندوق تنمية امل��وارد الب�شرية "هدف"
بجناح �ضمن فعاليات اليوم العاملي للكلى حتت
�شعار "�صحة الكلى لكل �شخ�ص يف كل مكان"،
وذل���ك يف م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان لأم���را����ض الكلى

بالريا�ض.
ويطلع ال���زوار وال�ضيوف باهتمام على برامج
الدعم واملبادرات التي يقدمها "هدف" ،التي جاء
من بينها برنامج دعم �أجر �أيام غ�سيل الكلى ،الذي
يقوم على تعوي�ض املن�ش�آت يف القطاع اخلا�ص

ب����أج���ور الأي�����ام ال��ت��ي يحتاجها امل��وظ��ف لغ�سيل
الكلى ،ف�ضال عن �أحقية املوظف يف اال�ستفادة
من الدعم و�إن كان مدعو ًما �ضمن برامج �أخرى.
و يف اجل��ن��اح ي��ق��دم ال��ق��ائ��م��ون عليه ���ش��رح�� ًا عن
�آليات وطريقة الت�سجيل يف الربنامج للح�صول

على الدعم ،كما ا�ستعموا �إىل �أه��داف الربنامج
ال���ت���ي ت��ت��ج�����س��د يف م�����س��اع��دة م��ر���ض��ى ال��ف�����ش��ل
الكلوي لال�ستمرار يف �أعمالهم مبا ي�ضمن لهم
حتقيق اال�ستقرار الوظيفي .وي�شمل الربنامج
ال�سعوديني وال�سعوديات العاملني يف القطاع

اخل��ا���ص .ويهدف الربنامج �إىل حتفيز من�ش�آت
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف م��ر���ض��ى الف�شل
ال��ك��ل��وي وا���س��ت��م��راره��م يف ال��ع��م��ل،ح��ي��ث يعد
الربنامج نوع ًا من �أن���واع امل�شاركة وامل�س�ؤولية
االجتماعية.
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حمليات

 % 30ح�صة اململكة من الطائرات باملنطقة

ال�سوق ال�سعودية الأوىل يف قطاع املعار�ض وامل�ؤمترات

الريا�ض  -البالد

�أك��د �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلطان
ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز رئي�س جمل�س
�إدارة هيئة الف�ضاء رئي�س وم�ؤ�س�س نادي
ال��ط�يران ال�سعودي� ،أن اململكة �ست�صبح
قريبا ال�سوق الأ�ضخم والأك�بر للمعار�ض
وامل�ؤمترات قري ًبا.
وب�ي�ن ���س��م��وه يف ت�����ص��ري��ح ���ص��ح��ايف عقب
زيارته مع معايل وزير النقل املهند�س نبيل
العمودي الليلة ،لفعاليات املعر�ض ال�سعودي
الدويل للطريان� ،أن اململكة من الدول الأكرث
ا�ستقطا ًبا للمعار�ض وامل����ؤمت���رات ،وخري
�شاهد على ذلك املعر�ض ال�سعودي الدويل
ل��ل��ط�يران ،ال���ذي انطلقت فعاليته ال��ث�لاث��اء
و�شارك فيه مئات ال�شركات العاملية ،ويتوقع
�أن ي�صل عدد ح�ضوره �إىل � 20ألف.
و�أو�ضح �سموه �أن نادي الطريان ال�سعودي
امل��ن��ظ��م ل��ه��ذه الفعالية ب��ن��ي ع��ل��ى توجيهات
خ����ادم احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك �سلمان
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ،حينما ك��ان �أم��ي� ًرا ملنطقة
الريا�ض ،حيث زار النادي قبل � 12سنة،
ودعمه ووج��ه بانطالق �أعماله ،وق��د �آمنت
الدولة بالفكرة وتبنتها حتى و�صل النادي
�إىل ما هو عليه الآن.
و�أ�شار �سموه �إىل �أن النادي �أ�صبح عالمة
فارقة ب�شهادة كل من تابع �أن�شطته ،وقال:
نحن متحم�سون لدعم الن�سخة القادمة من
املعر�ض يف نهاية ع��ام  ،2020بال�شراكة
مع وزارة النقل وهيئة الف�ضاء وع��دد من
امل�ؤ�س�سات احلكومية ،ليكون �أكرب معر�ض
يف املنطقة يحمل ا�سم الطريان والف�ضاء".
و�أبدى الأمري �سلطان بن �سلمان عن �سعادته
ب��ه��ذا ال��ن��ج��اح ،والأ�����ص����داء ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي
حتققت ،م���ؤك�� ًدا �أن الطريان �أ�صبح اً
جمال
�ضخ ًما وال���دول���ة ت�ستثمر ف��ي��ه ،ح��ي��ث تعد

اململكة �أكرب دولة يف املنطقة تبني مطارات،
وم��ث��ل ه��ذا املعر�ض الكبري ه��و ا�ستحقاق
طبيعي للمملكة العربية ال�سعودية.
من جهته عرب معايل وزي��ر النقل املهند�س
نبيل العمودي عن �شكره وتقديره ل�سمو
الأمري �سلطان بن �سلمان ،ونادي الطريان
ال�سعودي ،م�ؤك ًدا �أن اململكة هي من �أكرب
الدول �سوقًا يف قطاع النقل اجلوي ويجب
�أن يكون لها ح�صة وا�ضحة يف هذا املجال،
وه�����ذا امل���ع���ر����ض جن���ح يف ج��ل��ب ك�بري��ات
ال�شركات العاملية.
و�شاركت الهيئة العامة للطريان املدين يف
امل��ع��ر���ض ال����دويل ال�����س��ع��ودي ل��ل��ط�يران يف
الريا�ض من خالل رعايتها الإ�سرتاتيجية
من�صة مهمة لعر�ض املنتجات
ل��ه  ،وي��ع��د ّ

واخل���دم���ات ،وط���رح ف��ر���ص �أع��م��ال جديدة
وفتح قنوات ات�صال جتمع �أ�صحاب القرار
وامل��ه��ت��م�ين يف ج��م��ي��ع ق��ط��اع��ات ال���ط�ي�ران،
كما اقيم على هام�ش املعر�ض ور���ش عمل
ون����دوات ت�����ش��ارك بها م�ؤ�س�سات و�أ���س��م��اء
مهمة يف جمال الطريان.
وي�أتي �إقامة املعر�ض يف �إطار النقلة الكبرية
التي ي�شهدها قطاع ال��ط�يران يف اململكة،
خ��ا���ص��ة ���س��وق ال���ط�ي�ران ال�����س��ع��ودي ال��ذي
ُيعد واح���د ًا من �أك�بر الأ���س��واق يف ال�شرق
الأو�سط و�أكرثها قيمة.
وتعول العديد من �شركات وهيئات الطريان
على معر�ض ال��ط�يران ال���دويل ال�سعودي
حيث حظي باهتمام وا���س��ع م��ن ال�شركات
ال��ع��امل��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة وت�����س��وي��ق

وت��و���س��ي��ع وت��ط��وي��ر ال���ع�ل�ام���ات ال��ت��ج��اري��ة
وال��ت��ع��ري��ف مبنتجاتها ،وت��ب��ادل اخل�ب�رات
وال��ت��ف��اع��ل ب�ين اجل��ه��ات املعنية ،كما يفتح
املعر�ض قنوات ات�صال بني املهنيني ويوفر
العديد من فر�ص الأعمال اجلديدة والدخول
فــي برامج الأعمال املنظمة خالل املعر�ض،
حيث ي�����ش��ارك يف امل��ع��ر���ض  750جهة من
ج��م��ي��ع �أن���ح���اء ال���ع���امل ،و 1500مم��ث��ل عن
امل�ؤ�س�سات التجارية الدولية.

�سوق الطريان

وي��ع��د ���س��وق ال��ط��ي��ـ��ران يف اململكة العربية
ال�سعودية واحدا من �أكرث الأ�سواق تنظيما
يف ال���ع���امل  ،وم���ع ازدي������اد ع��ـ��دد ال�����س��ـ��ك��ان
والزائرين ووجود الوافديـن  ،يزداد الطلب
يف اململكة على خدمات الطريان ،ويف هذا

الأمري �سلطان بن �سلمان ووزير النقل خالل زيارتهما ملعر�ض الطريان
ال�صدد تتوقـع الهيئة العامة للطيـران املدين طائرات الأعمال اخلا�صة والطريان العام يف
ازدي��اد حركة املالحة اجلوية ب��ازدي��اد عـدد ال�شرق الأو�سط ،وي�ساعد التنامي ال�سريع
امل�سافرين مـن  65مليون م�سافر يف العام القت�صادات دول جمل�س التعاون اخلليجي
 2012لت�صل �إىل  100مليـون م�سافر بحلول ع���ل���ى ت��وط��ي��ـ��د دع����ائ����م ال����ط��ي�ران اخل���ا����ص
العام  ،2020مت�ضمنة منو تعداد امل�سافرين والتجاري باعتبارها حجر الزاوية مل�ستقبل
ع��ل��ى ال��رح�لات ال��داخ��ل��ي��ة ال���ذي م��ن املتوقع ���ص��ن��اع��ة ال����ط��ي�ران يف ال�������ش���رق الأو����س���ط
ت�ضاعفــه لي�صل �إىل  5.28ماليني م�سافر .ل�سنوات قادمة
ويف جمال الطريان اخلا�ص والعام ،ال يزال كما تتميز �سوق املروحيات املدنية بوجود
الطريان اخلا�ص يف ال�شـرق الأو�سط ي�شـهد عديد من ال�شركات العاملية والإقليمية واملحلية
من ًوا مطر ًدا وقويا يف كل من احلركة وعـدد املنتجة ،يف �سوق تناف�سية متزايدة ،وبح�سب
الطائـرات امل�سـجلة ،ومتثـل ح�صة اململكة البيانات يقدر �سوق امل��روح��ي��ات املدنية يف
العربية ال�سعودية  % 30م��ن �إج��م��ايل عـدد ال���ع���امل ب��ن��ح��و  26.26م��ل��ي��ار دوالر طبقا
ال��ط��ائ��رات امل�سجلة يف ال�����ش��رق الأو���س��ط ،الح�صاءات  ،2016ومن املتوقع �أن ت�صل �إىل
كما تعد اململكـة واح���دة مـن �أك�ب�ر �أ���س��واق  30.69مليار دوالر بحلول عام . 2022

البحرين تربز هويتها الثقافية مبعر�ض الريا�ض للكتاب

الريا�ض -وا�س

ع�برت معايل ال�شيخة م��ي بنت حممد �آل
خليفة ع��ن اع��ت��زازه��ا وت��ق��دي��ره��ا الختيار
مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ���ض��ي��ف ���ش��رف معر�ض
الريا�ض الدويل للكتاب لهذا العام ،م�شيدة
بدور وزارتي الثقافة والإعالم باململكة يف
النهو�ض بالثقافة املحلية والإقليمية.
و�أ�ضافت معاليها" :من جديد ،تقوم الثقافة
ب��دوره��ا يف ت�أ�سي�س ح��وار ح�ضاري مع
الآخر ،ويف هذه املرة جتمع مملكة البحرين
واململكة العربية ال�سعودية يف �سياق ثقايف
موحد ،وتبادل مميز للح�ضور يف امل�شهد
ال��ث��ق��ايف ب�ي�ن امل��م��ل��ك��ت�ين ،ف��ال��ي��وم مملكة
البحرين �ضيف �شرف معر�ض الريا�ض
ال��دويل للكتاب ،ويف العام املا�ضي كانت
اململكة العربية ال�سعودية �ضيف �شرف
م��ع��ر���ض ال��ب��ح��ري��ن ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب ،حني
كانت امل��ح��رق عا�صمة للثقافة الإ�سالمية
."2018
و�أك����دت معاليها م��ا تت�شاركه اململكتان
م��ن م��ق��وم��ات ت��اري��خ��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة �أ���ص��ي��ل��ة،
وما تتمتعان به من عالقات �أخوية عميقة
ورا���س��خ��ة ،م�شرية �إىل �أه��م��ي��ة ا�ستمرار
التبادل والتعاون الثقايف ما بني البلدين
ال�شقيقني.
وح��ول �أهمية معار�ض الكتاب يف تعزيز
احلراك الثقايف يف املنطقة ذكرت معاليها
" :ما زال الكتاب الو�سيلة الأف�ضل لنقول
ب���أن �أوطاننا متتلك من الوعي الثقايف ما

ي�ؤهلها لتكون مراكز للإ�شعاع احل�ضاري،
ولدينا ال��ي��وم فر�صة كبرية لن�أخذ بزمام
املبادرة ونعيد حلركة الن�شر العربية الزخم
واالهتمام الذي ت�ستحقه".
و�أ�شارت �إىل �أن هيئة الثقافة �ستعك�س من
خ�لال برناجمها غنى ثقافة البحرين عرب
العديد من الأن�شطة التي تقدم �شخ�صيات
ثقافية مرموقة وفنانني ي�ب�رزون جوانب
خمتلفة من م�شهد البحرين الراهن م�ضيفة
�أن زوار املعر�ض ،و�إ�ضافة �إىل الربنامج
الثقايف� ،سيتمكنون من االطالع على �آخر
م��ا �أ���ص��درت��ه البحرين م��ن نتاجات فكرية

و�أدبية وعلمية.
وت���أت��ي م�شاركة مملكة البحرين جت�سيدا
ل��ل��ع�لاق��ات وال���رواب���ط ال��ت��اري��خ��ي��ة املتميزة
وال���ق���وي���ة ال���ت���ي ت���رب���ط م����ا ب��ي�ن ال��ب��ل��دي��ن
ال�����ش��ق��ي��ق�ين ،وت��ع��زي��زا ل��ل���إرث الإن�����س��اين
امل�شرتك ،وق��د احت�ضن معر�ض البحرين
الدويل للكتاب يف ن�سخته الأخرية اململكة
العربية ال�سعودية ك�ضيف �شرف ،لتحل
مملكة البحرين بحلتها الثقافية ممثلة بهيئة
البحرين للثقافة والآثار هذا العام ك�ضيف
�شرف يف �أك�بر تظاهرة ثقافية ت�شهدها
العا�صمة الريا�ض.
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�شركة مدينة الطاقة تناق�ش خطتها ملدينة امللك �سلمان

اقت�صاد
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الظهران -وا�س

عقد جمل�س �إدارة �شركة مدينة الطاقة
ل�ل�ت�ط��وي��ر امل ��ال ��ك وامل� �ط ��ور ال��رئ�ي����س
ملدينة امللك �سلمان للطاقة (�سبارك)
االجتماع الأول برئا�سة النائب الأعلى
للرئي�س للتنقيب والإن� �ت ��اج ،رئي�س
جمل�س �إدارة ��ش��رك��ة م��دي�ن��ة الطاقة
ل�ل�ت�ط��وي��ر حم �م��د ي�ح�ي��ى ال�ق�ح�ط��اين،
وع�ضوية نائب الرئي�س للحفر و�صيانة
الآب� ��ار ع�ب��داحل�م�ي��د ال��ر��ش�ي��د ،ون��ائ��ب
ال��رئ�ي����س ل�ت�ط��وي��ر الأع �م ��ال اجل��دي��دة
حم �م��د ال �ع �� �س��اف ،ون ��ائ ��ب ال��رئ�ي����س
للم�شرتيات و�إدارة �سل�سلة التوريد
حم�م��د ال���ش�م��ري ،وم���س��اع��د امل��راق��ب
املايل ب�سام ع�سريي.
ت�ضمن االج�ت�م��اع مناق�شة واعتماد
ال �ق��رارات وال�ن�ق��اط الرئي�سة التالية:
تعيني كبار امل�س�ؤولني يف ال�شركة،
وامل��واف �ق��ة ع�ل��ى خ�ط��ة ال�ع�م��ل -2019
2021م وم �ي��زان �ي��ة ��س�ن��ة 2019م،
واملوافقة على احلوكمة وال�سيا�سات

اخلا�صة بال�شركة التي ت�شمل دليل
الإدارة ،وال�سيا�سات املالية ،و�إدارة
ال� �ع� �ق ��ود وامل� ��� �ش�ت�ري ��ات ،وامل� � � ��وارد
ال�ب���ش��ري��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �صالحية
الرئي�س واملدير التنفيذي لل�شركة.
وعرب حممد القحطاين يف كلمة له عن
�سعادته بتد�شني �أعمال �شركة مدينة
ال�ط��اق��ة للتطوير ال�ت��ي يتمثّل دوره��ا
امل �ح��وري يف ت�ط��وي��ر البنية التحتية
ملدينة امللك �سلمان للطاقة (�سبارك)
ب�أف�ضل املقايي�س واملعايري ،بالإ�ضافة
�إىل ت ��وف�ي�ر امل� ��راف� ��ق واخل� ��دم� ��ات،
وت�شغيل و�صيانة املدينة ال�ستقطاب
امل�ستثمرين املحلّيني وال��دول�ي�ين يف
جمال �صناعة الطاقة.
و ُي �ع � ّد م���ش��روع م��دي�ن��ة امل�ل��ك �سلمان
ل�ل�ط��اق��ة (� �س �ب��ارك) �أح ��د م���ش��روع��ات
اململكة العربية ال�سعودية ال�ضخمة
والطموحة التي �ست�سهم يف حتقيق
ودع ��م م���س�يرة ال�ت�ن�م�ي��ة واالق�ت���ص��اد
الوطني حتقيقًا لر�ؤية اململكة ."2030

وكانت �أرامكو ال�سعودية قد �شرعت
ف ��ور � �ص��دور ق ��رار جم�ل����س ال� ��وزراء
ب��إن���ش��اء امل��دي�ن��ة يف ي��ول�ي��و 2017م،
ب ��إج ��راء درا� �س ��ات وا��س�ت�ب�ي��ان��ات مع
املوردين الرئي�سني لل�شركة ،وح ّددت
ه� ��ذه اجل� �ه ��ود ع� � ��د ًدا م ��ن امل �ك� ّ�ون��ات
ال��رئ�ي���س��ة ل�صنع بيئة ع�م��ل متكاملة
وم���س�ت��دام��ة ت�ضاهي �أف���ض��ل م��راك��ز
ال �� �ص �ن��اع��ة يف ال� �ع ��امل .ك �م��ا ق ��ررت
�أرام� �ك ��و ال �� �س �ع��ودي��ة �إن �� �ش��اء م�ق��ره��ا
ال��رئ �ي ����س لأع� �م ��ال احل �ف��ر و��ص�ي��ان��ة
الآب��ار يف مدينة امللك �سلمان للطاقة،
مركز لل�شراء و�إدارة
بالإ�ضافة �إىل ٍ
منظومة الإمداد.و�سرتكز املدينة على
ا�ستقطاب ا�ستثمارات يف ال�صناعات
واخلدمات امل�ساندة خلم�س قطاعات:
قطاع �أع�م��ال التنقيب و�إن �ت��اج النفط
اخل ��ام ،وق �ط��اع ال�ت�ك��ري��ر وامل�ع��اجل��ة،
قطاع والبرتوكيميائيات ،قطاع الطاقة
الكهربائية  ،وقطاع و�إنتاج ومعاجلة
امل�ي��اه ،و�سيتم ذل��ك م��ن خ�لال توفري

بنية حتتية مبوا�صفات عاملية جاذبة
للم�ستثمرين ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تقدمي
خ��دم��ات متكاملة ت�ساند امل�ستثمرين
يف حتقيق ا�ستدامة يف ا�ستثماراتهم.
ي��ذك��ر �أن مدينة امل�ل��ك �سلمان للطاقة
(�سبارك) �ست�سهم يف متكني �سل�سلة
الإم � � ��دادات امل��رت �ب �ط��ة ب��ال���ص�ن��اع��ات،
واخلدمات امل�ساندة لقطاع الطاقة يف
املنطقة واململكة ّمما �سيوفّر ع�شرات
�أالف ال��وظ��ائ��ف م ��ن ف��ر���ص ال�ع�م��ل
لل�سعوديني وال�سعوديات.
وي �� �ض � ّم م �� �ش��روع امل��دي �ن��ة  5م�ن��اط��ق
حمورية هي :
 -1املنطقة ال�صناعية  :وتنق�سم �إىل 5
جتمعات �صناعية متخ�ص�صة ،تُ�سهم
يف ت�ط��وي��ر م�ن�ظ��وم��ة ال�ق�ي��م املتكاملة
ملنتجات وخ��دم��ات ال�ط��اق��ة ،و�سرتكز
التجمعات املتخ�ص�صة على الت�صنيع
ال� �ع ��ام ،وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ات وامل� �ع ��دات،
وال�سوائل والكيميائيات ،وت�شكيل
املعادن ،واخلدمات ال�صناعية.

 -2املنطقة اللوج�ستية :وت�ضم امليناء
اجل� ��اف م��ع م�ن�ط�ق��ة ج �م��ارك حت�ت��وي
ع�ل��ى منطقة اي ��داع و�إع � ��ادة ت�صدير
�سيتم ربطها ب�سكة احلديد اخلليجية
يف امل�ستقبل  ،كما �ست�ضم املنطقة
جم�م��ع خ��دم��ات لوج�ستية ،وم��راف��ق
خدمية �أخ ��رى -3 .منطقة الأع�م��ال:
وت���ض��م م��رك��ز �إدارة امل��دي �ن��ة ،ومقر
�أرام �ك��و ال�سعودية الرئي�س لأع�م��ال
احل �ف��ر و� �ص �ي��ان��ة الآب� � ��ار ،وع �ق��ارات
جتارية حتتوي على م�ساحات مكتبية،
ومطاعم ،وحم��ال جتارية -4 .منطقة
ال�ت��دري��ب� :صممت لت�ستوعب ع�شرة
م��راك��ز ت��دري��ب متخ�ص�صة يف قطاع
ال �ط��اق��ة ل �ت��دري��ب وت �ط��وي��ر ال �ك ��وادر
الوطنية ،وتلبية احتياجات امل�ستثمرين
يف امل �ن �ط �ق��ة -5 .م �ن �ط �ق��ة ��س�ك�ن�ي��ة
وجت��اري��ة :وت�ضم جممعات �سكنية،
ووح � � ��دات ف �ن��دق �ي��ة ��س�ي�ت��م ع��ر��ض�ه��ا
ل�ل�م���س�ت�ث�م��ري��ن .ك �م��ا ت�ت���ض�م�ن�م��رك� ًزا
�صح ًيا ،ومرافق م�ساندة.

ارتفاع قيا�سي لأ�سعار النفط
عوا�صم  -وكاالت

�صعد �سعر خ��ام برنت لأعلى م�ستوياته مدفوعا
بتخفي�ضات الإنتاج التي تقودها �أوبك والعقوبات
الأم��ري �ك �ي��ة امل �ف��رو� �ض��ة ع�ل��ى ف �ن��زوي�لا و�إي � ��ران ،
فيما ق��ال متعاملون �إن انخفا�ضا غري متوقع يف
خم��زون��ات النفط اخل��ام الأمريكية رف��ع الأ�سعار
�أي�ضا .وبلغت العقود الآجلة خلام القيا�س العاملي
برنت ذروة  2019فوق  68دوالر للربميل للمرة
الأوىل منذ نوفمرب � ، 2018أم��ا العقود الآج�ل��ة
خلام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي فقد بلغت
 58.40دوالر للربميل مرتفعة � 14سنتا �أو %0.2
م��ن �سعر الت�سوية ال�سابقة ،ومقرتبة �أي�ضا من
�أعلى م�ستوى منذ نوفمرب املا�ضي ال��ذي �سجلته
يف اجلل�سة ال�سابقة .وتخف�ض منظمة البلدان

امل �� �ص��درة ل �ل �ب�ترول "�أوبك" وب �ع ����ض املنتجني
خارجها مبا يف ذلك رو�سيا �إم��دادات النفط منذ
بداية العام لتقلي�ص الفجوة بني العر�ض والطلب
يف الأ� �س��واق العاملية ودع��م �أ��س�ع��ار اخل��ام .ويف
ف�ن��زوي�لا ،تعطل �إن �ت��اج النفط و� �ص��ادرات��ه ج��راء
�أزم��ة �سيا�سية واقت�صادية ت�سببت يف انقطاعات
كبرية يف الكهرباء ونق�ص يف الإم��دادات ،بينما
حظرت وا�شنطن على ال�شركات الأمريكية التعامل
مع احلكومة الفنزويلية ،مبا يف ذلك �شركة النفط
بي.دي.يف�.إ�س�.إيه اململوكة للدولة .من جهة ثانية
ق��ال تقرير �أ�سبوعي �صادر عن �إدارة معلومات
ال �ط��اق��ة الأم��ري �ك �ي��ة �إن خم��زون��ات ال�ن�ف��ط اخل��ام
التجارية يف الواليات املتحدة انخف�ضت ،الأ�سبوع
املا�ضي ،مع زيادة �إنتاج امل�صايف.

0

كيف ت�ستفيد املن�ش�آت من دعم التوظيف؟

التجارة تغلق ح�سابات ملنتجات مغ�شو�شة

هي :دعم توظيف اخلريجني واخلريجات العاطلني
عن العمل ،ودعم التوظيف يف املدن والقرى ذات
الكثافة ال�سكانية املنخف�ضة ،ودعم توظيف الإناث
والأ��ش�خ��ا���ص ذوي الإع��اق��ة ،ودع��م التوظيف يف
املن�ش�آت ال�صغرية واملتناهية ال�صغر .وقد �أتاح
�صندوق تنمية املوارد الب�شرية (هدف) ،للمن�ش�آت
ع��دة خ�ط��وات مي�سرة للت�سجيل واال��س�ت�ف��ادة من
برنامج دعم التوظيف لرفع املهارات ،تبد�أ بت�سجيل
امل�ن���ش��أة يف ال �ب��واب��ة ال��وط�ن�ي��ة للعمل (ط��اق��ات) ،
وتفعيل ح�ساب "برامج دعم التوظيف" من قائمة
براجمنا ،ثم تقدمي بيانات الإع�ل�ان الوظيفي بعد
اختيار ن��وع العمل "برنامج دع��م التوظيف لرفع
املهارات" ورفعها على �صفحة ال�ب��واب��ة ،ليت�سنى
للباحثني والباحثات عن عمل التقدمي على الوظيفة،
ويف اخلطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف،
يتم ان�ضمام املن�ش�أة لربنامج الدعم.

التي لديها �سجل جتاري �أو امل�سجلة ولديها �شهادة
خدمة "معروف" �أو املواقع املعروفة عاملي ًا ،وذلك
ل�ضمان وحفظ حقوق امل�شرتين.
وك��ان��ت وزارة ال�ت�ج��ارة واال��س�ت�ث�م��ار ق��د �أغلقت
 55ح�ساب ًا مبواقع التوا�صل االجتماعي وموقعا
�إلكرتونيا ملخالفة نظام مكافحة الغ�ش التجاري
م��ن خ�ل�ال ت���س��وي��ق م�ن�ت�ج��ات مغ�شو�شة وم�ق�ل��دة
خ�لال العام  .2018ويعد بيع �أو ت�سويق ال�سلع
وال�ب���ض��ائ��ع امل �ق �ل��دة �أو امل�غ���ش��و��ش��ة ع�ب�ر امل��واق��ع
الإلكرتونية ومواقع التوا�صل االجتماعي خمالفة
لنظام مكافحة الغ�ش التجاري ون�ظ��ام العالمات
التجارية ،يرتتب عليها عقوبات ت�صل �إىل ال�سجن
ث�لاث �سنوات ،وغ��رام��ات مالية ت�صل �إىل مليون
ريال وترحيل العمالة املخالفة �إىل بلدانها والإيقاف
واملنع من ممار�سة الن�شاط التجاري والت�شهري
بن�شر منطوق احلكم الق�ضائي يف �صحيفتني.

الريا�ض  -البالد

ت�ستفيد املن�ش�آت بان�ضمامها لربنامج دعم التوظيف
لرفع املهارات ،بتحمل ال�صندوق لن�سبة من �أجور
ال���س�ع��ودي�ين وال �� �س �ع��ودي��ات امل�ن�ظ�م�ين ع��ن طريق
ال�برن��ام��ج ،ح�ي��ث مت�ت��د ف�ت�رة ال��دع��م امل ��ايل ل��رات��ب
املوظف �إىل � 36شه ًرا ،مبعدل  % 30من الراتب
ال�شهري لل�سنة الأوىل من ال��دع��م ،و  %20لل�سنة
الثانية ،و % 10لل�سنة الثالثة ،كما ت�ضاف ن�سبة
�إ�ضافية للدعم ،عند توظيف املن�ش�أة ل�ل�إن��اث �أو
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وعند التوظيف يف املدن
ال�صغرية وال�ق��رى ،ويف ح��ال ك��ان حجم املن�ش�أة
 50عامل ف�أقل .وبح�سب �ضوابط الربنامج ،يوجه
 %70من الدعم للتوظيف و  %30لدعم التدريب،
كما �أن احل��د الأدن��ى من الأج��ر امل�ستحق للدعم 4
�آالف ريال ،واحلد الأعلى من الأجر � 10آالف ريال،
وي�ترك��ز ال��دع��م يف ال�برن��ام��ج على �أرب�ع��ة جوانب،

الريا�ض  -البالد

�أغلقت وزارة التجارة واال�ستثمار  10ح�سابات
مب ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ت �� �س��وق ��س�ل�ع� ًا
مغ�شو�شة ومقلدة لعالمات جتارية م�سجلة لدى
الوزارة بالتن�سيق والتعاون مع اجلهات املخت�صة،
لريتفع عدد احل�سابات التي �أغلقتها ال��وزارة منذ
ب��داي��ة ال�ع��ام  2019وحتى الأن �إىل  18ح�ساب ًا،
حيث يبلغ عدد متابعيها �أكرث من � 300ألف متابع.
وت�ضمنت املنتجات املخالفة ال�ت��ي يتم ت�سويقها
ع�بر ه��ذه احل���س��اب��ات ،ال�ع�ط��ور وامل�ستح�ضرات
واخل �ل �ط��ات التجميلية ،وم�ن�ت�ج��ات التخ�سي�س،
وغريها من ال�سلع واملنتجات.
وح ��ذرت ال � ��وزارة امل�ستهلكني م��ن ال ���ش��راء من
ال���ص�ف�ح��ات واحل �� �س��اب��ات امل �ج �ه��ول��ة يف م��واق��ع
التوا�صل االجتماعي ،وتدعو امل�ستهلكني لل�شراء
من املتاجر الإلكرتونية واحل�سابات وال�صفحات
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قلق �أممي من عرقلة احلوثيني التفاقات ال�سويد  ..وخرباء �إيرانيون يت�سللون للخوخة

جدة ــ وكاالت

�أبدت الأمم املتحدة ،قلقها �إزاء ،عرقلة امللي�شيات
احلوثية املدعومة من ايران تنفيذ اتفاق ال�سويد.
ونقلت "قناة ا�سكاي نيوز" عن م�صادر بالأمم
املتحدة ما دار يف جل�سة جمل�س الأمن الدويل
املغلقة التي انعقدت ،ام�س "اخلمي�س" ملناق�شة
الأو�ضاع يف اليمن وتطورات اتفاق احلديدة.
فقد �أ�شار املبعوث ال��دويل اخلا�ص �إىل اليمن،
مارتن غريفيث ،يف �إف��ادت��ه �أن��ه مل يتم حتقيق
�أه � ��داف ات �ف��اق احل��دي��دة ح�ت��ى الآن ،موجها
�شكره للحكومة اليمنية ال�شرعية على مرونتها
يف الإعداد للمرحلة الأوىل من االتفاق.و�أعرب
غريفيث عن �أمله من �أن يتم اطالق �سراح عدد
من الأ�سرى يقدر بـ  1700حمتجز ،م�شريا �إىل
�أن ال�صليب الأحمر ممتع�ض من عدم �إطالق �أي
عدد من الأ�سرى حتى الآن.
من جهته �أو�ضح رئي�س بعثة املراقينب الدوليني
يف احل ��دي ��دة اجل �ن ��رال ال ��دمن ��ارك ��ي م��اي�ك��ل
لولي�سغارد يف كلمته �أن ��ه ال ي��وج��د ت�ق��دم يف
عملية �إع� ��ادة االن�ت���ش��ار يف امل��دي�ن��ة ،و�أن ��ه من
املحتمل اندالع �صراع يف الوقت الراهن .ونوه
لولي�سغارد �إىل �أن احلوثيني ا�ستهدفوا م�صنع
داخل احلديدة مما �أثر على الو�ضع الإن�ساين،
�شاكرا يف الوقت نف�سه احلكومة اليمينة على
جهودها للو�صول �إىل مطاحن البحر الأحمر.
ولفت كذلك �إىل �أن امليلي�شيات احلوثيية عرقلت
تنفيذ املرحلة الأوىل من االت�ف��اق ،م�شريا �إىل
�سيتم التوا�صل مع االنقالبيني للخروج من هذا

الطريق امل�سدود ،على حد تعبريه.
م��ن جهته� ،أع ��رب ممثل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة عن
ام�ت�ع��ا��ض��ه م ��ن ع ��دم وج� ��ود ت �ق��دم يف تنفيذ
االت �ف��اق ،وك��ذل��ك م��ن ق�ي��ام احل��وث�ي�ين بت�سمية
مقاتليهم كـ"قوات حملية" ،م�شددا على �أن��ه ال
ميكن م�ساواة احلوثيني باحلكومة ال�شرعية.
و�أكد املندوب الأمريكي �أي�ضا على �أن من يعرقل
تنفيذ االتفاقيات ،وي�سعى ال�ستمرار الأعمال
العدائية �ستتم مواجهته بحزم من قبل جمل�س
الأمن الدويل.
ويف نف�س ال�سياق� ،أ��ش��ار م�ن��دوب �أملانيا �إىل
�إمكانية �أن يلوح املجل�س ببيان يحدد املعرقلني
للعملية ال�سيا�سية ،م�ضيفا �أنه ال يجب الت�سامح
مع �أي طرف معرقل �أو خمطئ.يف غ�ضون ذلك
ك�شفت قوات �ألوية العمالقة باجلي�ش اليمني ،عن
�إن خ�براء �إيرانيني ق�صفوا بال�صواريخ مدينة
اخلوخة جنوبي احلديدة غربي البالد ،بالتزامن
مع خرق ملي�شيا احلوثي لوقف �إطالق النار.
وذكر بيان للمركز الإعالمي لألوية العمالقة �أن
الق�صف احلوثي جاء عقب ر�صد ا�ستخباراتي
ل �ـ 6خ�ب�راء �إي��ران �ي�ي�ن دخ �ل��وا �إىل ت �خ��وم ب�ل��دة
"اجلبلية" جنوب التحيتا ،يعتقد �أنهم من �أطلق
ال�صواريخ على اخلوخة.
و�أو� �ض��ح ال�ب�ي��ان �أن ��ص��اروخ�ين يعتقد �أنهما
�إي��ران �ي��ا ال���ص�ن��ع و�أح��دث��ا ان �ف �ج��ارات �ضخمة
و�أ��ض��رارا حلقت باملراكز وامل�ن��ازل املدنية بعد
�سقوط �أح��ده�م��ا �أط ��راف مع�سكر �أبومو�سى
الأ�شعري و�آخ��ر �شرق املدينة الواقعة جنوبي

احلديدة� .أ�شار بيان العمالقة �إىل �أن م�ست�شفى
اخلوخة امليداين ومنازل ال�سكان يف الطريق
من مدينة اخلوخة �إىل حي�س �أ�صيبت ب�أ�ضرار
متفرقة ،ف�ضال عن حالة من الذعر والهلع يف
�أو�ساط املدنيني ،نتيجة ال�صواريخ التي �شارك
يف �إط�لاق�ه��ا خ�ب�راء ط�ه��ران يف ال�ي�م��ن .ولفت
البيان �إىل �أن ق�صفا حوثيا �آخر ا�ستهدف ميناء
احليمة �شمال مدينة اخلوخة ،وذلك يف �أعقاب
ت�صعيد كبري �شنته ملي�شيا احلوثي على وقع
جل�سة جمل�س الأم��ن املغلقة ح��ول تنفيذ اتفاق

�ستوكهومل.
وكانت ق��وات التحالف العربي �أك��دت يف بيان
�أن ملي�شيا احل��وث��ي ارتكبت  31خرقا لوقف
�إط�ل�اق ال�ن��ار خ�ل�ال ال� �ـ�� 24س��اع��ة امل��ا��ض�ي��ة يف
�سل�سلة هجمات �أ�سفرت عن مقتل مدين و�إ�صابة
ع�شرات �آخرين.
ويف وق��ت ��س��اب��ق ،نقل م��وق��ع "�سبتمرب نت"
ال �ت��اب��ع ل � ��وزارة ال��دف��اع ال�ي�م�ي�ن��ة �إن دف��اع��ات
ال �ت �ح��ال��ف اع�ت�ر� �ض��ت ط ��ائ ��رة ح��وث �ي��ة حمملة
باملتفجرات كانت حتلق �أعلى مقر وفد احلكومة

ع�شرات امل�ستوطنني يقتحمون امل�سجد الأق�صى

القد�س املحتلة ــ وكاالت

اقتحم ع�شرات امل�ستوطنني ،ام�س
"اخلمي�س" امل�سجد الأق�صى من
باب املغاربة بحرا�سة عنا�صر من
��ش��رط��ة االح �تل��ال الإ��س��رائ�ي�ل��ي،
و�سط دعوات من منظمات يهودية
لـ"اجتياحه".
ون�ق�ل��ت ��س��ائ��ل �إع�ل�ام فل�سطينية
ع��ن دائ ��رة الأوق � ��اف الإ��س�لام�ي��ة
ب ��ال� �ق ��د� ��س امل� �ح� �ت� �ل ��ة �أن 150

م���س�ت��وط�ن��ا اق �ت �ح �م��وا الأق �� �ص��ى
خ�ل�ال ال �ف�ت�رة ال���ص�ب��اح�ي��ة ،عرب
ب��اب املغاربة ونظموا ج��والت يف
باحاته.وت�سمح �شرطة االحتالل
للم�ستوطنني ب��اق�ت�ح��ام امل�سجد
الأق���ص��ى م��ن خ�لال ب��اب املغاربة
يف اجلدار الغربي للم�سجد.
وف ��ر�� �ض ��ت �� �ش ��رط ��ة االح � �ت �ل�ال
املتمركزة عند الأب��واب �إج��راءات
م �� �ش��ددة ع �ل��ى دخ � ��ول امل���ص�ل�ين

ل �ل �م �� �س �ج��د ،واح� �ت� �ج ��زت ب�ع����ض
الهويات ال�شخ�صية عند بواباته
اخلارجية.
ي�أتي ذل��ك ،يف وقت يدعو فيه ما
ي�سمى "احتاد منظمات الهيكل"
امل��زع��وم امل�ستوطنني للم�شاركة
الوا�سعة فيما �سماه "اجتياح"
امل���س�ج��د الأق �� �ص��ى حت��ت ��ش�ع��ار
"معا من �أجل منع امل�سلمني من
ال�سيطرة على باب الرحمة".

وت ��أت��ي ه��ذه ال��دع��وات املتطرفة،
و�سط دع��وات �شبابية فل�سطينية
ل �ل �ن �ف�ي�ر يف ب � ��اح � ��ات امل �� �س �ج��د
الأق� ��� �ص ��ى؛ ل� �ل ��وق ��وف يف وج��ه
امل�ستوطنني والت�صدي القتحامهم
للم�سجد وم�صلى ب��اب الرحمة.
وت �� �س��ود ح ��ال ��ة م ��ن ال �ت��وت��ر يف
الأق���ص��ى منذ ف�ترة عقب �إغ�لاق
ال�شرطة لباب الرحمة بامل�سجد ثم
�إق��دام دائ��رة الأوق��اف الإ�سالمية
يف القد�س على فتح امل�صلى.
وهو الأمر الذي ردت عليه �شرطة
االح � �ت �ل�ال ب� ��إب� �ع ��ادات ج�م��اع�ي��ة
مل���س��ؤول�ين وح��را���س يف امل�سجد
الأق�صى ملدد تتفاوت ما بني �أيام
وعدة �أ�شهر.
وما زاد من التوتر هو �إعالن وزير
الأمن الداخلي الإ�سرائيلي جلعاد
�أردان نية ال�شرطة �إع��ادة �إغ�لاق
امل�صلى .وي�ق��ع ب��اب ال��رح�م��ة يف
اجلدار ال�شرقي للم�سجد الأق�صى
ويعود �إىل الع�صر الأموي (662
  750م) وه��و ب��اب م��زدوج مت�إغالقه منذ عقود ولكنه من جهة
امل�سجد الأق�صى ي�ضم قاعة كبرية
يتم الو�صول �إليها من خالل درج.
اىل ذل��ك اعتقلت ق��وات االحتالل
الإ�سرائيلي 5 ،فل�سطينيني بعد
ت�سللهم ع�بر ال�سياج احل��دودي
�شرق خان يون�س ،جنوب قطاع
غزة.

ال�شرعية يف جلنة �إع��ادة االنت�شار بالدريهمي
جنوب احلديدة .و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن عملية
االعرتا�ض متت بنجاح دون حدوث �أية �إ�صابات
ب�ع��د �إ��س�ق��اط ال�ط��ائ��رة يف منطقة غ�ير م��أه��ول��ة
بال�سكان.
وتعد هذه ثاين حماولة مللي�شيا احلوثي الإرهابية
ال�ستهداف ال��وف��د احلكومي ،بعد �إط�ل�اق عدة
�صواريخ كاتيو�شا على مقر الوفد.وفى ال�سياق
ك�شفت م���ص��ادر اق�ت���ص��ادي��ة �أن امليلي�شيات
طلبت من البنوك التجارية ت�سليم ن�صف قيمة
االع �ت �م��ادات البنكية ،ال�ت��ي تغطيها احلكومة
للتجار بهدف ا�سترياد ال�سلع الأ�سا�سية .وقالت
امل�صادر �إن امليلي�شيات ،املوالية لإيران ،هددت
البنوك بعقوبات كبرية �إذا مل يلتزموا بالقرار،
ال��ذي ي��ؤك��د جم��ددا ا�ستهتار احلوثيني بحياة
املدنيني يف املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرتهم.
ورف �� �ض��ت ال �ب �ن��وك ال�ت�ج��اري��ة م� ��ؤخ ��ر ًا� ،ضمن
ال �ت��زام �ه��ا ب�ت�ع�ل�ي�م��ات احل��وث �ي�ي�ن ،ت�ن�ف�ي��ذ �آل �ي��ة
االع �ت �م��ادات ال�ب�ن�ك�ي��ة امل��دع��وم��ة م��ن احل�ك��وم��ة
ال�شرعية ،والتي تتيح ا�سترياد املواد الغذائية
ب�أ�سعار خمف�ضة ،ما مل يقم التجار بدفع ن�صف
قيمة االعتمادات يف �صنعاء ،وهو ما �سينعك�س
�سلب ًا على �أ�سعار املواد الغذائية وحجم املخزون
ال �غ��ذائ��ي .وت �ق��وم احل�ك��وم��ة اليمنية ال�شرعية
ب�ت��وف�ير ال�ع�م�ل��ة ال���ص�ع�ب��ة ل�لاع �ت �م��ادات ب�سعر
خم�ف����ض ع��ن ال���س��وق لتغطية واردات امل��واد
الأ�سا�سية� ،إال �أن �إج ��راءات احلوثي الأخ�يرة
التي ت�شرتط دفع  50باملئة من قيمة االعتماد يف

�صنعاء �سيعطل عملية اال�ستفادة من تلك الآلية،
ما يرتتب عليه ارتفاع يف �أ�سعار املواد الغذائية.
وو�صف م�ستوردون �إجراء احلوثي باخلطري،
و�سيعمل على تعطيل ح��رك��ة ا��س�ت�يراد امل��واد
الغذائية وانخفا�ض املخزون املحلي من الأغذية.
وي�ع�م��د احل��وث�ي��ون ع�ل��ى ف�ت��ح م�ل�ف��ات �ضريبية
للبنوك والتلويح بعقوبات قد ت�ؤدي �إىل ت�صفية
ال�ب�ن��وك ال�ت��ي ال ت�ل�ت��زم بتعليماتهم ،وه��و �أم��ر
يرف�ضه البنك املركزي يف عدن� ،ضمن خطوة
له من �أجل �إعادة املبادرة لل�سيطرة على العملية
النقدية يف البلد.
لكن احلوثيني ي�ستغلون وجود املراكز الرئي�سية
للبنوك وال�شركات التجارية يف �صنعاء ،لإمالء
�شروطهم عليها.
وف�ت��ح البنك امل��رك��زي اليمني مل ��وردي ال�سلع
الرئي�سية اع�ت�م��ادات ت�صل �إىل ح��وايل 200
�ألف دوالر ،على �أن يقوموا بتوريد قيمتها �إىل
البنك يف عدن بالعملة املحلية وبت�سعرية للدوالر
خمف�ضة ع��ن ال���س��وق ،ك��دع��م حكومي للمواد
الأ�سا�سية.
و�أت� ��اح ذل ��ك للبنك امل��رك��زي ك�م�ي��ة ك �ب�يرة من
امل �خ ��زون ال �ن �ق��دي ،ال ��ذي خ ��رج ع��ن �سيطرة
احلكومة ،وميتلك احلوثيون اجلزء الأكرب منه
منذ �سيطرتهم على البنك املركزي يف �صنعاء.
و�سبق للحوثيني �أن قاموا باعتقال م�س�ؤولني
يف امل�صارف اليمنية ،حيث ي�سعون للدفاع عن
�إي��رادت�ه��م التي حت��اول احلكومة يف ع��دن �سد
منابعها.

�إثيوبيا تلج�أ �إىل فرن�سا حلل
لغز الطائرة املنكوبة

ادي�س ابابا ــ وكاالت

�أف��ادت اخلطوط اجلوية الإثيوبية ،بان وفدا �إثيوبيا
يقوده مكتب التحقيق يف احلوادث نقل ال�صندوقني
الأ�سودين للطائرة املنكوبة من �أدي�س �أبابا �إىل باري�س
للفح�ص .وي��أت��ي ه��ذا التطور بعد �أن رف�ض املكتب
االحت ��ادي الأمل ��اين للتحقيق يف ح ��وادث الطائرات
حتليل ال�صندوق الأ�سود اخلا�ص بالطائرة� ،إذ قال
املتحدث با�سم املكتب جريموت فريتاج" :هذا طراز
جديد من الطائرات ب�صندوق �أ��س��ود جديد ،يعتمد
على برجميات جديدة .ال ن�ستطيع القيام بذلك".
وك��ان��ت ط��ائ��رة �شركة اخل�ط��وط الإثيوبية م��ن ط��راز
"بوينغ  737ماك�س  "8قد حتطمت االحد املا�ضي
بعيد �إقالعها من العا�صمة �إدي�س �أبابا ،مما �أدى �إىل
مقتل الركاب الـ 157الذين كانوا على متنها.
وحدثت هذه امل�أ�ساة بعد حتطم طائرة من نف�س الطراز،
تابعة للخطوط اجلوية الإندوني�سية "ليون �إير" قبالة

�سواحل �إندوني�سيا ،بعيد �إقالعها م��ن جاكرتا يف
�أكتوبر ،مما �أودى بحياة  189م�سافرا كانوا على
متنها .وك��ان الرئي�س الأم�يرك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ،قد
�أ�صدر الأربعاء قرارا طارئا مبنع كل طائرات بوينغ
 737ماك�س  ،8و 737ماك�س  9م��ن التحليق ،يف
�أك�بر دالل��ة على القلق م��ن عيوب ت�صنيع يف هذين
الطرازين .وقبل ذل��ك ان�ضمت دول عربية و�أجنبية
جديدة �إىل قرار �إيقاف ت�شغيل الطائرة "بوينغ ماك�س
 " 737لدى �شركات الطريان امل�سجلة لديها .وكانت
�سلطنة ع�م��ان وفرن�سا و�أمل��ان�ي��ا والنم�سا و�أي��رل�ن��دا
وبريطانيا قررت منع حتليق هذا النوع من الطائرات
يف �أجوائها ومطاراتها .كما �أعلنت الإمارات والكويت
و�إثيوبيا و�سنغافورة وال�صني و�إندوني�سيا وكوريا
اجلنوبية ومنغوليا و�أ�سرتاليا والربازيل والأرجنتني
واملك�سيك واملغرب والهند ،يف �أوقات �سابقة ،تعليق
ا�ستخدام هذا الطراز من الطائرات.
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رئي�س الوزراء اجلزائري :يك�شف مالمح
احلكومة ويحث املعار�ضة على احلوار

اكد رئي�س ال��وزراء اجلزائري نور الدين بدوي
ا��س�ت�م��رار امل �ح��ادث��ات ب���ش��أن ت�شكيل حكومة
ج��دي��دة �ستمثل ال���ش�ب��اب ،ك�م��ا �أن �ه��ا �ستكون
حكومة خرباء .وقال بدوي خالل م�ؤمتر �صحفي
ع�ق��ده ام����س "اخلمي�س" �أن امل ��ؤمت��ر الوطني
للإ�صالحات ال�سيا�سية �سيبد�أ العمل بعد ت�شكيل
احلكومة ،داعيا �إىل �إقامة دول��ة قانون جديدة.

و�أ�شار بدوي �إىل �أن احلكومة منفتحة على �إجراء
ح��وار ب�ش�أن ك��ل الق�ضايا ،ق��ائ�لا" :نتعهد ب��أن
تكون �أبوابنا مفتوحة وب�أن ن�ستمع ونتحاور مع
اجلميع" .ولفت �إىل �أن عمل احلكومة اجلديدة
�سيكون ميدانيا ،وق ��ال" :علينا العمل بهدوء
وتر�سيخ الثقة فيما بيننا ..نتعهد بالعمل بكل
�صدق و�إخال�ص لتحقيق تطلعات مواطنينا".
وفيما حث رئي�س ال��وزراء اجلزائري املعار�ضة
على قبول احل��وار� ،أعلن �أن احلكومة اجلديدة
�ستتوىل ال�سلطة لفرتة ق�صرية ،و�ستدعم �أعمال
"الندوة الوطنية" لالنتقال ال�سيا�سي ،م�شريا
�إىل �أن ال�صحفيني �سيلعبون دورا يف امل�ؤمتر
الوطني للإ�صالحات ال�سيا�سية.
وحول االنتخابات الرئا�سية� ،أكد رئي�س الوزراء
اجل��زائ��ري �أن ت�أجيلها ج��اء ا�ستجابة لإرادة
ال�شعب ،م�شريا �إىل �أن االنتخابات الرئا�سية
املقبلة �ستخ�ضع لإ�شراف جلنة م�ستقلة.
وك��ان الرئي�س اجل��زائ��ري عبدالعزيز بوتفليقة،
�أع�ل��ن الإث �ن�ين ،تعيني ن��ور ال��دي��ن ب��دوي رئي�سا
للوزراء ،خلفا لأحمد �أويحيى الذي قدم ا�ستقالته.

رف����ض ال �ن��واب ال�بري�ط��ان�ي��ون ب��أغ�ل�ب�ي��ة �ضئيلة،
اخل ��روج م��ن االحت ��اد الأوروب � ��ي ب�لا ات �ف��اق يف
ت�صويت رمزي ميهد لطلب ت�أجيل بريك�ست.
و�أيد  312نائب ًا رف�ض اخلروج بال اتفاق مقابل
 302فيما مي�ث��ل �صفعة ج��دي��دة ال�سرتاتيجية
رئي�سة الوزراء ترييزا ماي .وقالت رئي�سة وزراء
بريطانيا ت�يري��زا م��اي� :إن بريك�ست ق��د ي�ؤجل
لفرتة طويلة �إذا مل يوافق النواب يف الأيام املقبلة
على االتفاق الذي تو�صلت �إليه مع بروك�سل.
و�أ� �ض��اف��ت �أن امل��واف�ق��ة �ستعني "متديد ًا تقنيا
ق���ص�يرا وحمدودا" ،وم��ا ع��دا ذل��ك "�ستكون
ه�ن��اك ح��اج��ة لتمديد �أط ��ول بكثري" ،بعد موعد

 29مار�س املحدد مبدئي ًا لالنف�صال.وتفاقمت
�أزم��ة خ��روج بريطانيا من االحت��اد الأوروب��ي مع
حتذير قادة قطاع الأعمال من �أن اململكة املتحدة
"حتدق يف قاع الهاوية".وقدمت جمموعة من
امل�شرعني مقرتح ًا بدي ًال لإرج��اء بريك�ست حتى
 22مايو ،و�إب��رام عدد من االتفاقيات امل�ؤقتة مع
االحت��اد الأوروب ��ي ت�ستمر حتى .2021وك��ان��ت
رئي�سة احلكومة الربيطانية ترييزا م��اي �أعلنت
يف وق��ت �سابق� ،أن املقرتح غري منطقي ،الفتة
�إىل �أن االحت��اد الأوروب ��ي ق��ال م��رار ًا �إن اتفاقه
هو الوحيد امل�ط��روح على ال�ط��اول��ة .وق��ال زعيم
املعار�ضة جريميي كوربن" :هذه حكومة بال دفة
يف مواجهة �أزمة وطنية �ضخمة".

اجلزائر ــ وكاالت

الربملان الربيطاين يرف�ض مغادرة االحتاد الأوروبي دون اتفاق

لندن ــ وكاالت

مقتل � 6إيرانيني يف انفجار ..

دولية

روحاين وال�سي�ستاين  ..ا�ستعرا�ض مف�ضوح على ح�ساب �سيادة العراق

طهران ــ رويرتز

لقي � 6أ�شخا�ص م�صرعهم و�أ�صيب 5
�آخرون ،ام�س "اخلمي�س" ،يف انفجار
وقع بخط �أنابيب للغاز بالطريق ال�سريع
ب�ين م��دي�ن��ة الأح � ��واز وم��دي �ن��ه مع�شور
جنوب غربي �إيران وفق ما ذكرته وكالة
"�إي�سنا".
ونقلت مواقع حملية عن م�س�ؤولني �أن
االنفجار جاء نتيجة اهرتاء الأنبوب ،ما
�أدى �إىل ت�سرب الغاز.
و�أ�سفر احلادث عن حرق �سيارات عدة
كانت متر قرب موقع احل��ادث� ،إ�ضافة
�إىل ا�شتغال ال�ن�يران يف ب��ا���ص رك��اب
كان متجه ًا �إىل مدينة كرمان.
بدورها نقلت وكالة �أنباء فار�س الإيرانية
�شبه الر�سمية عن قائد الإطفاء يف مدينة
الأح��واز ،علي ط��وراب��ور ،قوله �إن عدد
امل�صابني ال يزال جمهو ًال.
وت �ف �ت �ق��ر �إي � � ��ران ل �ت ��داب�ي�ر ال �� �س�لام��ة،
وم �ع��ر� �ض��ة خل �ط��ر ك �ب�ير يف م �ث��ل ه��ذه
احل� � � ��وادث ب �� �س �ب��ب ب �ن �ي �ت �ه��ا ال�ت�ح�ت�ي��ة
املتداعية.
وفى �سياق منف�صل طالب املرجع علي
ال�سي�ستاين الرئي�س الإي ��راين ح�سن
روحاين ،باحرتام �سيادة العراق
وق��ال ال�سي�ستاين يف ر�سالة بعث بها
ل��روح��اين� ،إن ال�سيادة العراقية يجب
�أن حت�ترم و�أن تبقى الأ��س�ل�ح��ة يف يد
امل�ؤ�س�سات ال�ع��راق�ي��ة ،يف �إ� �ش��ارة �إىل
امللي�شيات امل�سلحة التي تدعمها �إي��ران
وحتظى بنفوذ متزايد داخل الأرا�ضي
العراقية.
وج � ��اءت ر� �س��ال��ة ال���س�ي���س�ت��اين خ�لال
االج�ت�م��اع يف ال�ي��وم الثالث م��ن زي��ارة
روحاين للعراق التي تهدف �إىل ت�سليط

ال���ض��وء على هيمنة �إي ��ران ال�سيا�سية
واالقت�صادية يف بغداد لإنقاذ طهران
من العقوبات الدولية.
وتت�سق ت�صريحات ال�سي�ستاين مع
خم� ��اوف ك �ث�ير م��ن ال �ع��راق �ي�ين ب���ش��أن
وج��ود ملي�شيات م�سلحة تابعه لإي��ران
بالعراق.
ويرى مراقبون لل�ش�أن العراقي �أن زيارة
روح��اين لن تتجاوز �إط��اره��ا ال�شكلي،
يف ظل تغول ملي�شيا طهران املنخرطة
يف ال�ق�ت��ال ع�سكريا خ��ارج ح��دوده��ا،
ع �ل��ى ع �م��ل الأج � �ه� ��زة ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة
وال�سيا�سية الإيرانية �إقليميا.
ويف الوقت الذي ركزت و�سائل �إعالم
�إيرانية مقربة من احلر�س الثوري على
النفوذ �سيا�سيا واقت�صاديا يف بغداد،
اع �ت�بر ع ��ارف ال�ك�ع�ب��ي رئ�ي����س اللجنة
التنفيذية لإعادة ال�شرعية لدولة الأحواز
�أن نظام طهران ي�سعى �إىل الهروب من
�أزماته االقت�صادية الطاحنة من خالل
�إب� � ��رام � �ش��راك��ات جت��اري��ة وه �م �ي��ة يف
ال�ع��راق بهدف التحايل على العقوبات
الأمريكية.
و�أ� �ض ��اف "الكعبي" يف ت�صريحات
�صحفية �أن زيارة روحاين هدفها �إعطاء

عمال مونديال قطر � ..إجنازات بح�صد الأرواح
جدة ــ وكاالت

اظ�ه��رت درا��س��ة مقارنة حديثة ف��داح��ة الأزم ��ة الإن�سانية
للعاملني يف من�ش�أة كا�س العامل يف قطر .يف وقت اكدت
وثيقة م�سربة قيام الدوحة بر�شوة الفيفا لت�أمني حقوق
ا�ست�ضافة ك�أ�س العامل.
و�أفادت الدرا�سة بان عدد القتلى يف من�ش�آت البطولة يف
قطر قد و�صل �إىل  ،1200فيما ادعى الكثريون �أن الأرقام
ميكن �أن تكون �أكرث من الرقم املذكور.
وتك�شف املقارنة عن عدد الذين ق�ضوا نحبهم يف الأعمال
التح�ضريية للبطوالت العاملية ،مثل الألعاب الأوملبية يف
بكني  ،2008وفانكوفر  2010ولندن  ،2012و�سوت�شي
 ،2014وب�ط��والت ك��أ���س ال�ع��امل بجنوب �أفريقيا 2010
وال�ب�رازي ��ل .2014ت� �ب نّ�ّي� �أن ��ه يف ح�ين �سجلت �أومل�ب�ي��اد
�سوت�شي ال�شتوية حوايل  60حالة وفاة (وهو الأعلى بني
البطوالت الأخ��رى)� ،إال �أن الأرواح التي زهقت يف قطر
ا�ستعدا ًدا لك�أ�س العامل تزيد � 26ضعفا.
و�أدىل ه��ان��ز ك��ري���س�ت�ي��ان غ��اب��ري�ل���س��ن ،زع �ي��م االحت ��اد
الرنويجي لنقابات العمال ،ببيان م�ؤمل ب�ش�أن الأزمة .قال:
"�إذا كنا نلتزم ال�صمت ملدة دقيقة لكل وفاة تقديرية لعامل
مهاجر يف �إن�شاءات ك�أ�س العامل يف قطر� ،ستقام �أول 44
مباراة يف البطولة يف �صمت".
�أ�ضاف" :ق�ص�ص العمال يف قطر لي�ست للأ�سف فريدة
من نوعها ،بل هي احلياة اليومية ملئات الآالف من العمال
املهاجرين يف جميع �أنحاء العامل".
ت�شمل �إ�ساءة معاملة العمال املهاجرين ت�أخري دفع الأجور
�أو ع��دم دفعها م��ن الأ��س��ا���س ،واالف�ت�ق��ار �إىل احل��ري��ة يف
تغيري الوظيفة �أو البلدان و�سوء و�ضع ال�سكن.
وك�شف تقرير ن�شرته �صحيفة اجلارديان الربيطانية ان
املهاجرين النيباليني ماتوا مبعدل واح��د كل يومني على
م��دار ال �ع��ام .ذك��رت هيومن رايت�س ووت����ش �أن ظ��روف
العمل يف قطر خ�لال بع�ض �أ��ش�ه��ر ال�صيف ق��د ت ��ؤدي
�إىل "�أمرا�ض قاتلة مرتبطة ب��احل��رارة يف غياب الراحة
املنا�سبة" .و�أث��ارت املقارنة غ�ض ًبا على موقع التوا�صل
االجتماعي تويرت ،حيث ق��ال غ��امن ن�سيبة ،مدير �شركة
"كورنر�ستون جلوبال" لال�ست�شارات املالية "�أكرث من
� 1000شخ�ص ماتوا يف م�شروعات قطر ال�ست�ضافة ك�أ�س
العامل  ،2022وهناك � 4000آخرون ُمعر�ضون للموت".
�أ� �ض��اف" :يجب �أن ت�ك��ون الأول ��وي ��ة للتحقيق يف ه��ذه
الوفيات ،والتي يرجع �سبب الكثري منها �إىل الف�ساد".

�صورة زائفة بوجود عالقات �سيا�سية
ق��ائ�م��ة ب�ين دول �ت�ين ،غ�ير �أن ملي�شيات
طهران ت�سيطر على �شرايني اقت�صادية
ع��دي��دة يف ال��داخ��ل ال �ع��راق��ي� ،أب��رزه��ا
عمليات تهريب النفط اخلام ،وفق قوله.
فالرئي�س الإيراين الذي يحدد له د�ستور
نظام والي��ة الفقيه �صالحيات حم��دودة
للغاية وتبقى رهن �إ�شارة املر�شد الأعلى
للبالد ،حاول على هام�ش زيارته الأوىل
ل�ب�غ��داد م�ن��ذ  2013ا��س�ت�غ�لال ل �ق��اء له
ال�سي�ستاين يف مدينة النجف ،للإيحاء
ب�شكل مبطن ب�ق��وة م��رك��زه ال�سيا�سي
�ضمن تركيبة نظام طهران ،خا�صة يف
ظل جتاذبات داخلية كبرية مع مناوئني
له �أبرزهم املت�شدد واملقرب من احلر�س
ال �ث��وري ورئ �ي ����س ال���س�ل�ط��ة الق�ضائية
الإيرانية املعني حديثا �إبراهيم رئي�سي.
وجاءت �أوىل ر�سائل روحاين من لقائه
مع ال�سي�ستاين ،وفقا ملحتوى فيديو،
ب�ث��ت من�صة �إع�لام �ي��ة ت��اب�ع��ة للحكومة
امل�لايل �أث��ار حمتواه جدال وا�سعا ،قبل
�أن ت���ض�ط��ر حل��ذف��ه الح �ق��ا ب��ل وت�ق��دمي
اعتذار عنه بدعوى الت�سرع من القائمني
على عمل املن�صة اخلربية .ب�أن روحاين
يتمتع بقوة �سيا�سية يف الداخل ،وميكن

للعراقيني التحاور معه ب�ش�أن م�صاحلة
تكتيكية بدال من �شخ�صيات �أو كيانات
ع�سكرية �إيرانية �أخرى.
والر�سالة الثانية ،بح�سب نف�س الفيديو
الذي ت�ضمن حمتوى ن�صيا على ل�سان
حم �ل �ل�ين "مل ي�ف���ص��ح ع ��ن هويتهم"،
ه��ي ا��س�ت�غ�لال ل �ق��اء روح ��اين م��ع �أح��د
�أب��رز امل��راج��ع ال�شيعة و�أك�ثره��م نفوذا
داخ��ل ال �ع��راق ،وذل��ك كرئي�س �إي��راين
لأول م��رة م�ن��ذ  11ع��ام��ا ،يف م�سعى
للفت �أنظار تيار املت�شددين الذي ميثله
املر�شد الإيراين علي خامنئي وجرناالت
ملي�شيا احلر�س الثوري.
ويف ال ��وق ��ت ال � ��ذي ح �م �ل��ت ف �ي��ه ث��ال��ث
ر�سائل الفيديو املحذوف �إ�شارة �ضمنية
�إىل الواليات املتحدة ب�أن زيارة روحاين
تعك�س �سيطرة ط �ه��ران ع�ل��ى �شرايني
االق�ت���ص��اد وال���س�ي��ا��س��ة داخ ��ل ب �غ��داد،
�شنت ح�سابات مل�ستخدمني �إي��ران�ي�ين
م��وال�ي�ن ل �ت �ي��ار خ��ام�ن�ئ��ي ه �ج��وم��ا �ضد
ال��رئ�ي����س الإي� ��راين ع�ل��ى م��وق��ع ت��وي�تر،
حيث اعتربوا املقطع املذكور جزءا من
� �ص��راع �سيا�سي ب�ين ح�سن روح��اين
ومناف�سيه على كر�سي خالفة املر�شد
الإيراين.

قوات �سوريا الدميقراطية تتقدم يف الباغوز

الباغوز ــ رويرتز

�أعلنت قوات �سوريا الدميقراطية املدعومة من
الواليات املتحدة عن تقدم مقاتليها يف املعركة
�ضد تنظيم داع�ش الإره��اب��ي ال��ذي حتا�صره
يف �آخر جيب له �شرقي �سوريا بعد ا�شتباكات
و�ضربات جوية نفذها التحالف الدويل الذي
تقوده وا�شنطن .وقال املكتب الإعالمي لقوات
�سوريا الدميقراطية ،يف بيان" ،تقدم مقاتلونا
يف ع�م��ق امل�ن��اط��ق ال �ت��ي ك ��ان ي�سيطر عليها
التنظيم الإره��اب��ي ،وثبتوا ع��ددا م��ن النقاط
اجل��دي��دة ،وذل ��ك �إث ��ر ا��ش�ت�ب��اك��ات تكبد فيها
الإرهابيون عددا من القتلى واجلرحى".
وذك��ر البيان �أن ق��وات �سوريا الدميقراطية
قتلت  15م��ن عنا�صر داع����ش بعدما حاولوا
مهاجمة القوات التي جنحت يف �صد هجومهم

و�إقامة عدد من النقاط اجلديدة.
وب��د�أت الف�صائل الكردية والعربية املدعومة
من التحالف ال��دويل بقيادة وا�شنطن ،مطلع
ال�شهر اجلاري ،هجومها الأخري على مقاتلي
التنظيم املحا�صرين ببلدة الباغوز بعد عمليات
�إجالء ا�ستمرت �أ�سبوعني ،ثم علقت هجومها
ي��وم�ين �إف���س��اح� ًا للمجال �أم ��ام ال��راغ�ب�ين يف
اخلروج.
ومنذ �إعالن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
يف دي���س�م�بر امل��ا� �ض��ي ،ع��زم��ه ��س�ح��ب ك��ام��ل
اجل�ن��ود الأمريكيني م��ن ��س��وري��ا ،بحلول 30
�أب��ري��ل ،زادت التكهنات ب�ش�أن م�صري قوات
�سوريا الدميقراطية التي خا�ضت على مدى
�سنوات معارك ك�برى �ضد داع����ش ،وطردته
من مناطق وا�سعة يف �شمال و�شرق �سوريا.
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التاريخية

هذه املواد ن�شرت بتاريخ 1385 /1 /19هـ املواففق 1965 /5 /19م

ان�ضمام اململكة اىل معاهدة ال�سالمة الدولية

من مندوبنا م�صطفى كتوعة:
علم مندوبنا ان جاللة امللك املعظم
قد وافق على ان�ضمام اململكة اىل
معاهدة ال�سالمة الدولية البحرية
(لندن  )1990والتي ا�صبحت
نافذة املفعول اعتبارا من يونيو
�سنة .1962
وان�ضمام اململكة اىل هذه املعاهدة
بعد وثبة جبارة �سيهيء لها املكانة
الالئقة بها يف عامل املالحة البحرية

و�ستجنى اململكة عدة مزايا اخرى.
نرجو ان نقرر لها قريبا حتقيقا
�شامال عنها ان�شاء هلل.
وملا كان ان�ضمام اململكة ي�ستدعي
وجوب ان�شاء جهاز ملراقبة تنفيذ
ن�صو�ص هذه املعاهدة فقد علم
مندوب البالد انه �ستن�ش�أ مراقبة
للتفتي�ش البحري يكون مركزها
الرئي�سي ميناء جدة ومركز اخر
فرعي مبيناء الدمام و�سري�أ�س هذه

املراقبة اال�ستاذ عبدالعزيز احمد
ال�شامي خبري املوانئ كما ان وزارة
امل��وا���ص�لات يف طريقها الع��داد
اجل��ه��از ال��ب��ح��ري وال��ف��ن��ي ال�لازم
لهذه املراقبة من �ضباط بحريني
ومهند�سني مدنيني وميكانيكيني
و�ضباط ال�سلكي وغري ذلك من
الوظائف الالزمة مبا يحقق وفاء
اململكة لتعهداتها بح�سن تنفيذ
�رشوط املعاهدة املذكورة.

ابتعاث مدير الثقافة ال�شعبية بوزارة املعارف

الريا�ض  -مكتب "البالد"
ا���ص��درت وزارة امل��ع��ارف ق��رارا
يق�ضي بابتعاث اال�ستاذ �صالح
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اجل��ه��ي��م��ان مدير
الثقافة ال�شعبية اىل جامعة مان�ش�سرت

باجنلرتا مل��دة �سنتني ال�سنة االوىل
لدرا�سة الثقافة العامة وال�سنة الثانية
لدرا�سة طرق تعليم الكبار وهذا
�ضمن الربنامج ال�شامل الذي تعده
اململكة للق�ضاء على االمية جتاوبا

م��ع م��ق��ررات هيئة االمم املتحدة
واجلدير بالذكر ان اال�ستاذ �صالح
اجلهيمان يعمل يف هذا احلقل منذ
�سبع �سنوات اي منذ ا�ستقالل هذه
االدارة بهذا النوع من التعليم.

�صورة من التاريخ

�سعادة وكيل وزارة الزراعة لل�ش�ؤون
الزراعية يكرم وكيلها ل�ش�ؤون املياه
الريا�ض  -مكتب "البالد"

اق���ام ���س��ع��ادة وك��ي��ل وزارة
الزراعة ل�ش�ؤون املياه ال�شيخ
ح�سن �شطا حفلة ع�شاء فخمة
ليلة ام�س تكرميا ل�سعادة
ح�سن �شطا
وكيل ال��وزارة ل�ش�ؤون املياه
ال�شيخ حممد بادكوك مبنا�سبة عودته من رحلته
العالجية اىل اوروبا.
هذا وقد دعي اىل احلفلة كبار موظفي الوزارة
وبع�ض ال�شخ�صيات البارزة وا�صدقاء الطرفني
وكانت ممتعة باالحاديث التي حتللتها ومبا
عر�ض فيها من اطايب الطعام.

م�شروع فلل مدينة املوظفني بجدة

علم م��ن م�صدر م�����س��ؤول ببلدية ج��دة ان
م�رشوع فلل مدينة املوظفني املزمع ان�شا�ؤه يف
جدة �سيعر�ض قريبا جدا على وزارة الداخلية
المكان احل�صول على املوافقة عليه والبدء يف
تنفيذه ،بعد ان ا�ستكملت جميع الدرا�سات
ال�لازم��ة القامة ه��ذا امل����شروع ال��ذي �سيعود
بالنفع على موظفي الدولة مبنطقة جدة.

اململكة ت�شرتك يف م�ؤمتر
�صناعة ال�شاي يف �سيالن
الريا�ض  -مكتب "البالد"

من جوالت مدير الأمن العام الفريق عبداهلل عبدالرحمن �آل ال�شيخ التفقدية

ا�ستجابة

ا���س��ت��ج��اب��ة ل��رغ��ب��ة امل��زارع�ين
وحتقيقا للغاية التي ان�شئ
من اجلها البنك الزراعي فقد
ر�أى �سعادة مدير عام البنك
الزراعي تعيني مهند�س زراعي
ملنطقة امل��دي��ن��ة ه��و ال�سيد
عبداملطلب م�شوح وم�ساعده
ال��ف��ن��ي ال�����س��ي��د حم��م��د احمد
باجبري ليتولوا ا�ستقبال طلبات
القرو�ض من املزارعني ودرا�ستها
تي�سريا ل�رسعة اجنازها ورفعها
ملدير البنك الزراعي بجدة.
و�سيكون م��رك��زه��م مبديرية
ال�ش�ؤون الزراعية باملدينة.

تلقت اململكة دعوة حل�ضور م�ؤمتر �صناعة ال�شاي
ال��ذي �سيعقد يف �سيالن ،ه��ذا وق��د قبلت
احلكومة ال�سعودية هذه الدعوة وقد �سافر
اال�ستاذ حممد ال�سقاف مدير ادارة ال�ش�ؤون
التجارية ب���وزارة التجارة وال�صناعة لتمثيل
اململكة يف امل�ؤمتر املذكور.

قريب ًا �سيتم التنقيب عن احلديد يف رابغ ووادي فاطمة

فرقة هند�سية فرن�سية تزور مناطق احلديد يف املنطقتني..
بات من امل�ؤكد ان يتم قريبا التنقيب عن احلديد يف كل يوم ام�س االول بجولة تفقدية على هذه املناطق حيث طبقت
من منطقة رابغ ووادي فاطمة ح�سب الدرا�سات واخلرائط التي املخططات على الطبيعة وقد رافق البعثة يف هذه اجلولة نائب
حمافظ م�ؤ�س�سة البرتول باملنطقة الغربية ال�سيد ع�صام ر�ضا..
اعدتها وزارة البرتول والرثوة املعدنية.
فقد علم حمرر "البالد" مبكة ان فرقة فرن�سية هند�سية قامت و�سنقدم تف�صيال اكرث عن هذه اجلولة يف عدد الغد باذن هلل.

تكوين جلنة حلل اخلالف القائم بني وزارة احلج واالوقاف
وامانة مدينة الريا�ض حول وقفية بع�ض عقارات االمانة
الريا�ض  -مكتب البالد
الريا�ض وهيئة النظر باملنحكمة
ا�صدر �سمو امري منطقة الريا�ض امرا الكربى بالريا�ض وذلك لالطالع
بت�شكيل جلنة مكونة من وزارة على الوثائق وامل�ستندات اخلا�صة
احل���ج واالوق�����اف وام��ان��ة مدينة ب��ع��ق��ارات ام��ان��ة مدينة الريا�ض

والتي تدعي وزارة احلج واالوقاف
وقفيتها وذلك للتو�صل اىل حل لهذا
اخل�لاف يحفظ �صالح االط��راف
املعنية فيه.
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املجل�س الأعلى للق�ضاء يوقع مذكرة تفاهم مع معهد الإدارة

حمليات

وفد الرتفيه يطلع على خدمات مركز املعلومات الوطني

الريا�ض -البالد

وقّع املجل�س الأعلى للق�ضاء مع معهد الإدارة العامة �أم�س
الأول مذكرة تفاهم يف جمال التدريب واال�ست�شارات،
بح�ضور معايل وزير العدل رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء
ال�شيخ الدكتور وليد بن حممد ال�صمعاين ،ومعايل وزير
اخلدمة املدنية رئي�س جمل�س �إدارة معهد الإدارة العامة
الأ�ستاذ �سليمان بن عبد الله احلمدان .وتهدف مذكرة
التفاهم �إىل تدريب وت�أهيل الق�ضاة واملالزمني الق�ضائيني
يف قطاع القانون باملعهد ،وبالذات يف برنامج الدبلوم
ال�ع��ايل للعلوم القانونية؛ لتحقيق امل �ع��ارف واخل�ب�رات
املنهجية لتعزيز الكفاءة الالزمة لأع�ضاء ال�سلك الق�ضائي،
من خالل اخلدمات التدريبية املقدمة من املعهد.
وات �ف��ق امل��وق �ع��ون ع�ل��ى ت�شكيل ف��ري��ق م���ش�ترك ي�ضم
املخت�صني من �أطراف االتفاقية لتفعيل جماالت التعاون
املتفق عليها ،ويعد الفريق تقري ًرا �سنو ًيا موح ًدا يبني
ف�ي��ه ��س�ير ال�ع�م��ل وم�ن�ج��زات��ه وم�ع��وق��ات��ه ،ع�ل��ى �أن يعقد
اج�ت�م��اع ��س�ن��وي ب�ين ال�ط��رف�ين ملناق�شة �أع �م��ال الفريق
وم�ن�ج��زات��ه .ي��ذك��ر �أن ال��دب�ل��وم ال�ع��ايل للعلوم القانونية
ق��د �أق��ر م ��ؤخ � ًرا ،وي�ب��د�أ انطالقه مطلع ال�ع��ام التدريبي

ن �ف��ذت �إدارة ال�ت��وع�ي��ة ال��دي�ن�ي��ة ب�صحة مكة
املكرمة مبادرة فعاليات الربنامج الرتفيهي الثاين
ملر�ضى الإقامة الطويلة مب�ست�شفيات مكة املكرمة،
مب�شاركة دار امل�سنني للرعاية الإجتماعية مبكة
املكرمة ،برعاية مدير عام ال�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة
مكة املكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطري
وذك ��رت �صحة مكة امل�ك��رم��ة �أن الفعالية �أقيمت
للرتفيه والرتويح عن املر�ضى وامل�سنني و�إدخ��ال
البهجة وال���س��رور على نفو�سهم مم��ا ي�ساهم يف
حت�سني حالتهم النف�سية والإجتماعية .حيث احتوت
على العديد من الربامج الهادفة وامل�سلية مب�شاركة

فريق �أن�س الرتفيهي بتقدمي الأنا�شيد الرتحيبية
والأل�ع��اب الرتفيهية وامل�سابقات وتقدمي اجلوائز
لهم مما كان له الأثر الإيجابي يف نفو�سهم ،ثم كلمة
لراعي احلفل وقد �ألقاها نيابة عنه نائب م�ساعد
املدير العام للخدمات العالجية مبنطقة مكة املكرمة
الدكتور نزار باوهاب �شكر فيها كل من �ساهم يف
�إجناح هذا الربنامج ،و كلمة مدير �إدارة التوعية
الدينية هالل كادومي ،ور�سالة توجيهية للمر�ضى
والعاملني �ألقاها ال�شيخ عبدالعزيز بن داود الفايز.
اجلدير بالذكر �أن هذا املبادرة تقام للعام الثاين
على التوايل وهي بادرة فريدة من نوعها تقام على
م�ستوى �صحة منطقة مكة املكرمة.

الريا�ض -وا�س

1440ه� �ـ 1441 -ه� �ـ ب��واق��ع �ستة ف�صول درا��س�ي��ة ملدة
ثالث �سنوات ،وي�ضم م�سارات تخ�ص�صية يف القانون
الإداري وال��دويل واجلنائي والأع�م��ال .وي�أتي ذل��ك يف
�إطار م�ساهمة معهد الإدارة العامة يف رفع كفاءة موظفي
الدولة والإ�سهام يف حتقيق التنمية ال�شاملة يف اململكة.

واملجل�س الأعلى للق�ضاء ي�سعى لتعزير وتنمية كوادره
الب�شرية ،واال�ستثمار الأم �ث��ل ل��ر�أ���س امل��ال الب�شري،
وعقد ال�شراكات املثمرة بني اجلهات املعنية ،واال�ستفادة
امل�ث�ل��ى م��ن ق��درات�ه��ا وخ�برات�ه��ا املتخ�ص�صة يف جم��ال
اال�ست�شارات والتدريب.

ربط اجلهات احلكومية مبنظومة �شامل الإلكرتونية

الريا�ض -البالد

اختتمت �أم�س �ألأول املرحلة الرابعة من
خطة رب��ط اجل�ه��ات احلكومية امل�شمولة
ب��رق��اب��ة دي ��وان امل��راق�ب��ة ال�ع��ام��ة مبنظومة
الرقابة الإلكرتونية "�شامل" ،التي ًعقدت
ب�ق��اع��ة الأم �ي�ر م���س��اع��د ب��ن ع�ب��دال��رح�م��ن
مبقر ال��دي��وان الرئي�س مبدينة الريا�ض،
بح�ضور ع��دد كبري م��ن ممثلي اجلهات
احل�ك��وم�ي��ة م��ن جميع ال�ق�ط��اع��ات بهدف
�إي���ض��اح �آل�ي��ات التطبيق وتدريبهم على
كيفية جتهيز وار� �س��ال ال�ب�ي��ان��ات املالية
ل �ل��دي��وان وك��ذل��ك ال� ��رد ع�ل��ى م�لاح�ظ��ات
ال��دي��وان ،وذل��ك يف �سبيل تعزيز جانب
ال�ت��وا��ص��ل ال�ف�ع��ال وامل�ث�م��ر ب�ين ال��دي��وان
واجلهات امل�شمولة برقابته.
ويعترب العمل على ه��ذه املنظومة �ضمن
�إط� ��ار ال�ت��وج�ي�ه��ات ال��رام �ي��ة �إىل حتقيق
ر�ؤي� � ��ة امل �م �ل �ك��ة  ،2030وح��ر� �ص��ا م��ن
دي��وان املراقبة العامة على تنفيذ اخلطة
اال�سرتاتيجية للتحول ال��رق�م��ي للرقابة
الإلكرتونية داخل اململكة ويف �إطار خطة
التحول الوطني  ،2020التي ت�سهم يف
تعزيز ال�شفافية وحت�سني كفاءة الأداء،
وت��وف�ير املجهود الإداري وال��رق��اب��ي بني
الديوان وكافة اجلهات احلكومية ،حيث
�أن��ه من امل�ستهدف رب��ط �أك�ثر من 1000
جهة حكومية م�شمولة ب��رق��اب��ة ال��دي��وان
مبنظومة "�شامل" وذل��ك �ضمن اخلطة

قام وفد من الهيئة العامة للرتفيه برئا�سة املدير
التنفيذي لقطاع تقنية املعلومات بالهيئة �إبراهيم
املقبل� ،أم�س،بزيارة ملركز املعلومات الوطني
برئا�سة �أمن الدولة .
واطلع الوفد خالل الزيارة على ال��دور التقني
الوطني ملركز املعلومات ومتيزه يف اخلدمات
التقنية وما يطمح له يف امل�ستقبل القريب وفق
توجيهات القيادة احلكيمة � ،إ�ضافة �إىل الر�ؤية
الطموحة للمركز نحو حتقيق التميز يف تقدمي
خدمات ذكية ،م�ستدامة ،و�آمنة ،على امل�ستوى
الوطني خدم ًة للمواطنني واملقيمني والزائرين .
و�شملت الزيارة جولة على مركز البيانات ,حيث
اطلع الوفد على ما يت�ضمنه من خدمات تقنية
عالية ,بالإ�ضافة �إىل �أب��رز اخلدمات والأعمال

يف امل�ع��ر���ض ال��دائ��م للخدمات التقنية �شملت
مركز الطباعة املركزية للوثائق ال�شخ�صية و�آلية
طباعتها و�شحنها و�إر�سالها ،ومرا�صد ذكاء
الأع�م��ال وم��ا تقدمه من معلومات �آنية وفورية
يف جم��االت عديدة �أمنية واقت�صادية وتنموية
�،إ�ضافة ً �إىل عر�ض عن من�صة النفاذ الوطني
امل��وح��د وخ��دم��ات ال���س�م��ات احل �ي��وي��ة و�أب ��رز
الأعمال التي يقدمها املركز للعديد من اجلهات
احلكومية من خالل خدمات الربط الإلكرتوين
 .ويف ختام الزيارة رّعب املدير التنفيذي لقطاع
تقنية امل�ع�ل��وم��ات بالهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل�ترف�ي��ه عن
�سعادته بهذه الزيارة  ,منوه ًا بدور املركز يف
التقدم والتطور التقني الذي و�صلت له اململكة
 ،مقدم ًا �شكره وتقديره جلميع القائمني على
مركز املعلومات الوطني .

يوم ترفيهي مب�ست�شفيات مكة

امل��و� �ض��وع��ة ل��رب��ط اجل �ه ��ات احل�ك��وم�ي��ة
باململكة مبختلف القطاعات منها اجلهات
املدنية والع�سكرية والهيئات وامل�ؤ�س�سات
وال�شركات.
وت ��أت��ي ه��ذه املن�صة لتحل حم��ل الطرق
التقليدية لعمليات ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة التي
تعتمد ع�ل��ى الأن�ظ�م��ة ال�ق��دمي��ة والتدقيق
الورقي لت�ضع بني �أيدي م�ستخدميها من
من�سوبي ديوان املراقبة العامة واجلهات
احلكومية �أدوات حتكم �أكرث قدرة لإجراء
ع�م�ل�ي��ات ال�ت��دق�ي��ق الإل� �ك�ت�روين وتبليغ
املالحظات للجهات احلكومية وكذلك الرد

الإل�ك�تروين على مالحظات التدقيق من
خالل من�صة موحدة.
وي�ع��د م���ش��روع تطوير منظومة الرقابة
الإل �ك�ت�رون �ي��ة "�شامل" م ��ن امل���ش��اري��ع
املهمة يف خطة ال�ت�ح��ول �إىل التعامالت
الإلكرتونية ،ذلك نظر ًا لأنه ي�شمل جميع
�أط��راف ومراحل العمل الرقابي ولتعدد
اجل �ه��ات امل���ش�م��ول��ة ب��ال��رق��اب��ة ال �ت��ي يتم
التن�سيق والتعامل معها ،حيث مت عقد
ور���ش تدريبية لأك�ثر من  2000موظف
م��ن ك��اف��ة اجل �ه��ات ال �ت��ي �أك �م �ل��ت ال��رب��ط
الإلكرتوين بالديوان ،وذلك لأمتته جميع

�أعمال الديوان الرقابية لت�سهيل وت�سريع
ت �ب��ادل امل���س�ت�ن��دات الإل�ك�ترون�ي��ة ونتائج
التدقيق مع اجلهات احلكومية من خالل
ال�شبكة احلكومية الآمنة (.)GSN
اجل��دي��ر بالذكر �أن��ه مت ت�صميم منظومة
"�شامل" لتكون الأح��دث ومن احللول
ال��رق�م�ي��ة امل�ب�ت�ك��رة �ضمن ق�ط��اع ال��رق��اب��ة
املالية على م�ستوى ال�ع��امل ،و�أن �أهمية
منظومة "�شامل" تكمن يف كونها نقلة
مهمة ونوعية يف م�سار حتقيق التحول
الرقمي للرقابة الإلكرتونية داخل اململكة
مع كافة اجلهات احلكومية.

مكة املكرمة  -احمد االحمدي

تعليم الريا�ض يحتفل باليوم العاملي للمر�أة حملة (ام�ش  )30تنطلق اليوم يف واجهة جدة البحرية
جدة  -ابراهيم املدين

برعاية وكيل الوزارة للخدمات العالجية الدكتور طريف
الأع�م��ى  ،تطلق �صحة ج��دة بالتعاون مع امانة املحافظة
ظهر اليوم اجلمعة حملة " ام�ش  " 30يف الواجهة البحرية
بالكورني�ش  ،و ذلك بالتزامن مع احلملة الوزارية فعاليات
امل�شي يف خمتلف مناطق اململكة .و�أ�شارت ال�صحة �إىل

�أن احلملة �سيتم �إط�لاق�ه��ا �أي���ض� ًا يف حمافظة راب��غ يف
مم�شى املارينا مبدينة امللك عبدالله الإقت�صادية  ،و الليث
يف مم�شى الواجهة البحرية  ،و�أ�ضم يف املم�شى الواقع
بجوار جامع العزيزية  ،و �ست�شهد كذلك فعاليات م�صاحبة
للم�شاركني واحل�ضور .
ودع��ت ال�صحة يف ج��دة �أه ��ايل املحافظة م��ن املواطنني

واملقيمني للم�شاركة يف احلملة  ،م�ؤكدة �أنها تهدف لزيادة
الوعي العام جتاه ريا�ضة امل�شي  ،وتعزيز ال�صحة العامة
و منط احلياة ال�صحي باملجتمع � ،إىل جانب �أن امل�شي
ي�ساعد يف حت�سني امل��زاج و كذلك املحافظة على �صحة
القلب و ال��وق��اي��ة م��ن الأم��را���ض امل��زم�ن��ة و امل�ساعدة يف
تخفيف الوزن و تقوية العظام و املفا�صل .

دعم العملية الإ�صالحية لنزالء ال�سجون �ضبط خمالفات لبيع التبغ

جنران  -وا�س

الريا�ض -البالد

احتفلت الإدارة العامة للتعليم
مبنطقة الريا�ض باليوم العاملي
ل�ل�م��ر�أة يف �ساحة الإدارة يف
ح�ف��ل نظمته �إدارة ال�ع�لاق��ات
ال �ع��ام��ة و� � �ش� ��ارك ف �ي��ه ج�م�ي��ع
م �ن �� �س ��وب ��ات الإدارات م��ن
رئي�سات الأق�سام والإداريات.
وق � ��ال امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
مب �ن �ط �ق��ة ال ��ري ��ا� ��ض ح �م��د ب��ن
ن��ا��ص��ر ال��وه�ي�ب��ي �إن االح�ت�ف��اء
بهذا ال�ي��وم ي��أت��ي ت�أكيدا ل��دور
املر�أة وعرفانا مباقدمته وتقدمه
ل��وط �ن �ه��ا ب��اع �ت �ب��اره��ا ��ش��ري�ك��ا
�أ�سا�سيا مع الرجل يف بناء هذا
الوطن وا�ستمرار تقدمه ومنائه
م�ضيفا �أن امل� ��ر�أة ال�سعودية
اجلهة
دائرة التنفيذ
رقم
القرار  391184039يف 1439/9/2هـ
الق�ضائي
ا�سم املنفذ عبد الرحمن ابراهيم ال�شميمرى
�ضده
1059075315
رقم الهوية

قد حظيت باهتمام وعناية من
ل��دن ق�ي��ادت�ن��ا ال��ر��ش�ي��دة وال�ت��ي
�سعت لتمكني امل��ر�أة يف جميع
امل�ج��االت ف�أ�صبح لها ال��ري��ادة
ملا تتمتع به من كفاءة ومقدرة
ب��و�أت �ه��ا ال �ع��دي��د م��ن امل�ن��ا��ص��ب
القيادية  ،وم��ا تعيني �صاحبة
ال���س�م��و امل�ل�ك��ي الأم �ي��رة رمي��ا
بنت بندر بن �سلطان ك�سفرية
للمملكة يف ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية �إال ت�أكيدا على كفاءة
املر�أة .
من جهتها �أو�ضحت م�ساعدة
مدير العالقات العامة الأ�ستاذة
ن ��وف ال�ع�ج�م��ي �أن االح �ت �ف��ال
ب�ه��ذا ال �ي��وم تكرميا ل�ل�م��ر�أة ملا
ق��دم�ت��ه م��ن ع �ط��اء ل �ه��ذا ال��وط��ن

حمكمة التنفيذ بالطائف
دائرة التنفيذ ال�سابعه

إبالغ بأمر تنفيذ
تعلن الدائرة عن �صدور القرار املو�ضحة بياناته  ,و
لتعذر تبليغ املنفذ �ضده جري الإعالن للإبالغ و يف حال
عدم التنفيذ خالل خم�سة �أي��ام من تاريخ ن�شره ف�سيتم
اتخاذ الإجراءات النظامية التي ن�ص عليها نظام التنفيذ .

من فاملجتمع تُن�سج ح�ضارته
ب�أنامل ال�سيدات .
و�أو�ضحت �أن��ه احتفاء ًا باليوم
العاملي للمر�أة �أقامت الإدارة
معر�ضا لإجنازات ودور املر�أة
يف عهد ملوك اململكة مع توزيع
ه��داي��ا عينية ورم��زي��ة ملوظفات
الإدارة ت�خ�ل�ل�ه��ا ��س�ح��ب على
�سبعة ج��وائ��ز ت�ضمنت �إق��ام��ة
يومني يف فندق باحلرم املكي
و�إقامة يوم يف �شاليه وبوك�س
ه��دي��ة وك��وب��ون��ات م �ق��دم��ة من
م�ط�ع��م ل��وج�ب��ة غ ��داء �أو ع�شاء
ل�شخ�صني وك��وب��ون��ان مقدمة
من مركز جتميل للن�ساء.
اجل� ��دي� ��ر ذك � � ��ره �أن امل � � ��ر�أة
ال�سعودية قد حققت ح�ضور ًا
حملي ًا ودولي ًا يف جميع املحافل
العلمية والعملية باهتمام ودعم
م��ن ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة وال�ت��ي
ت�ن�ط�ل��ق م ��ن م� �ب ��ادئ و�أح� �ك ��ام
ال �� �ش��ري �ع��ة الإ� �س�ل�ام �ي��ة حلفظ
حقوقها واحرتام كرامتها.

ن��اق ����ش م��دي��ر ع ��ام ال�ت�ع�ل�ي��م مبنطقة
جن� ��ران ,ال��دك �ت��ور حم���س��ن ب��ن علي
احل �ك �م��ي �أم ����س الأول مب�ك�ت�ب��ه يف
�إدارة التعليم ،مع مدير عام ال�سجون
باملنطقة العقيد ال��دك�ت��ور �شائع بن
�سعد القحطاين �سبل دع��م العملية
الإ��ص�لاح�ي��ة ل�ن��زالء ال���س�ج��ون.و�أك��د
ال��دك �ت��ور احل�ك�م��ي �أن ال �ل �ق��اء ي��أت��ي
يف �إط��ار اللقاءات الثنائية مل�سئويل
الأجهزة واجلهات احلكومية خلدمة
الفرد واملجتمع ودعم وتعزيز التنمية
امل�ستدامة ومناق�شة �أوج��ه التعاون

امل���ش�ترك ب�ين اجلهتني احلكوميتني
مبا ي�سهم يف دعم العملية الإ�صالحية
ل �ن��زالء ال���س�ج��ون ،م�ب��دي� ًا ا��س�ت�ع��داد
�إدارت � � � ��ه ت� �ق ��دمي م ��ا مي �ك��ن ت �ق��دمي��ه
للإ�سهام يف العملية الإ�صالحية.
و�أ� �ش��ار الدكتور احلكمي �إىل جود
م��در��س��ة م�سائية يف �سجن جن��ران
ال�ع��ام ت�شمل م��راح��ل التعليم العام
الثالث بطاقم تعليمي مكون من 26
معلم ًا ،و مركز ًا للن�شاط يقدم دورات
تدريبية و�أن���ش�ط��ة ثقافية وترفيهية
ل�ن��زالء ال�سجن ال �ع��ام ،تابعة لإدارة
تعليم جنران.

املدينة املنورة ـ خالد �سعيد باحكم

�أو�ضحت اللجنة الوطنية ملكافحة التبغ
خ�لال ج��والت�ه��ا ال�ت��ي مت��ت م ��ؤخ��ر ًا عن
ر� �ص��د ارب ��ع خم��ال �ف��ات ف�ق��ط يف ()15
م��وق�ع��ا جت��اري��ا وحت��ري��ر ( )15تعهدا،
وذل��ك يف تطور ملحوظ وانخفا�ض يف
ن�سبة املخالفات لأنظمة مكافحة التبغ
املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.
ويف ال �� �س �ي��اق مل ت��ر� �ص��د ال �ل �ج �ن��ة �أي ��ة
خم��ال �ف��ات �أث� �ن ��اء ج��والت �ه��ا التفتي�شية
امل�ف��اج��أة ال�ت��ي مت��ت يف م��راف��ق القطاع
ال�صحي اخلا�ص مبنطقة املدينة املنورة
؛ ل �ل �ت ��أك��د م��ن ت�ط�ب�ي��ق �أن �ظ �م��ة مكافحة
التبغ وت��وف��ر اال� �ش�تراط��ات وال�ل��وح��ات

التحذيرية كما ح��ررت اللجنة ( �صفر)
تعهدات .كما مل تر�صد اللجنة الوطنية
مل�ك��اف�ح��ة ال�ت�ب��غ ب�صحة امل��دي�ن��ة امل �ن��ورة
�أث�ن��اء جوالتها التفتي�شية على ع��دد من
امل�ن���ش��آت احلكومية وح ��ررت اللجنة (
�صفر ) تعهدات .ونفذت اللجنة يف �إطار
الفعاليات التوعوية ( )5فعاليات توعوية
مبنطقة املدينة املنورة للتعريف ب�أ�ضرار
مكافحة التبغ بالإ�ضافة �إىل التعريف
بنظام مكافحة التبغ ال�صادر باملر�سوم
امللكي م 56/ب��الإ��ض��اف��ة �إىل التعريف
باخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
من خالل العيادات امل�ساعدة لالقالع عن
التبغ للراغبني يف ذلك.

منا�شطدعويةن�سائيةمبنطقةاملدينة تعليم�شرورةيطلقمبادرةتعلمال�صينية

املدينة املنورة  -البالد

ينظم فرع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
وال��دع��وة والإر�� �ش ��اد مبنطقة املدينة
امل � �ن� ��ورة ـ � �ـ مم� �ث�ل� ًا مب ��رك ��ز ال ��دع ��وة
والإر�� �ش ��اد ـ �ـ ع ��دد ًا م��ن امل�ح��ا��ض��رات
ال �ن �� �س��ائ �ي��ة ,خ �ل��ال � �ش �ه��ري رج��ب
و�شعبان 1440ه� �ـ ،تلقيها الدكتورة
ب��رك��ة ب�ن��ت م�ضيف ال�ط�ل�ح��ي ,وذل��ك
�ضمن �سل�سلة املحا�ضرات الن�سائية
ال� �ت ��ي ت� �ق ��ام يف ع � ��دد م� ��ن ج ��وام ��ع

وم�ساجد املنطقة ،بعد �صالة املغرب.
وت� ��أت ��ي ه ��ذه امل �ح��ا� �ض��رات ب�ت��وج�ي��ه
م��ن م�ع��ايل ال��وزي��ر ال�شيخ ال��دك�ت��ور
عبداللطيف بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ؛
للقيام بواجب الدعوة �إىل الله ،ون�شر
العلم النافع ب�ين �أو��س��اط الن�ساء من
خ�لال م�شاركة ال��داع �ي��ات امل ��ؤه�لات
لتب�صريهن ب��أم��ور ال��دي��ن ،وم��ا ينفع
الأ�سرة امل�سلمة ،وي�ساهم يف حت�صني
الن�ساء والفتيات من الأفكار ال�ضالة.

جنران -البالد

�أطلقت الإدارة العامة للتعليم بنجران
ممثلة ب � ��إدارة تعليم حمافظة ��ش��رورة
�أم�س الأول مبادرة تعلم اللغة ال�صينية،
وذلك يف قاعات التدريب مبركز احلي
املتعلم مبدر�سة عقبة بن نافع باملحافظة.
و�أكد مدير تعليم �شرورة فهد بن �صالح
عقاال �أن هذه املبادرة ت�أتي �ضمن خطط
التعليم وبراجمه املختلفة لالنطالق نحو
ال�ت�م�ي��ز وامل�ن��اف���س��ة ال��دول �ي��ة ،وتثقيف
وتعليم �أبناء املجتمع �ضمن ر�ؤية وطنية

�شاملة.
و�أ�شار عقاال �إىل �أنه �سيتم تنفيذ العديد
من الربامج والدورات يف �أندية الأحياء
للبنني والبنات لتعليم الطالب و�أف��راد
املجتمع �أ�سا�سيات اللغة ال�صينية التي
تعد م��ن �أه��م اللغات يف ال�ع��امل ولفتح
�آفاق درا�سية جديدة �أمام طالب املراحل
التعليمية امل�خ�ت�ل�ف��ة و�أف � ��راد املجتمع
ودع��م توجه اململكة نحو �إ�سرتاتيجية
امل�ستقبل الطموحة يف جماالت العلوم
وال�صناعات التكنولوجية املتطورة.
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تنفيذ القتل ق�صا�صا يف جان

حمليات

نائب �أمري الريا�ض يرعى حفل التخرج بجامعة ريا�ض العلم

الريا�ض-وا�س

�أ�صدرت وزارة الداخلية �أم�س ،بيان ًا ب�ش�أن تنفيذ حكم القتل ق�صا�ص ًا ب�أحد
اجلناة يف مدينة الريا�ض ،فيما يلي ن�صه:
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ا�ص يِف ال َق ْتلى ) الآية.
قال الله تعاىل ( َيا �أَ ُّي َها ا َّلذِ َين �آ َمنُو ْا ُكتِ َب َعل ْيك ُم القِ َ�ص ُ
ُون ).
وقال تعاىل ( َو َل ُك ْم يِف ا ْلقِ َ�صا�صِ َح َيا ٌة َيا �أُ ْو يِل الأَ ْل َب ِاب َل َع َّل ُك ْم َت َّتق َ
�أقدم نايف بن ع�ساف بن ع�ساف الدو�سري � -سعودي اجلن�سية  -على قتل
هادف بن فرحان بن فهد الدو�سري � -سعودي اجلن�سية  ،-وذلك ب�إطالق
النار عليه ب�سبب خالف بينهما.
وبف�ضل من الله متكنت �سلطات الأمن من القب�ض على اجلاين املذكور و�أ�سفر
التحقيق معه عن توجيه االتهام �إليه بارتكاب جرميته وب�إحالته �إىل املحكمة
العامة �صدر بحقه �صك يق�ضي بثبوت ما ن�سب �إليه واحلكم عليه بالقتل
ق�صا�ص ًا ،و�أيد احلكم من حمكمة اال�ستئناف ومن املحكمة العليا ،و�صدر
�أمر ملكي ب�إنفاذ ما تقرر �شرع ًا ،و�أيد من مرجعه بحق اجلاين املذكور .ومت
تنفيذ حكم القتل ق�صا�ص ًا باجلاين نايف بن ع�ساف بن ع�ساف الدو�سري
 �سعودي اجلن�سية � -أم����س اخلمي�س  1440 / 7 / 7ه�ـ يف حمافظةاخلرج مبنطقة الريا�ض .ووزارة الداخلية �إذ تعلن عن ذلك لت�ؤكد للجميع
حر�ص حكومة خادم احلرمني ال�شريفني  -حفظه الله  -على ا�ستتباب الأمن
وحتقيق العدل وتنفيذ �أحكام الله يف كل من يتعدى على الآمنني وي�سفك
دم��اءه��م ،وحت��ذر يف الوقت ذات��ه كل من ت�سول له نف�سه الإق��دام على مثل
ذلك ب�أن العقاب ال�شرعي �سيكون م�صريه.والله الهادي �إىل �سواء ال�سبيل.

الريا�ض -البالد

رع��ى ��ص��اح��ب ال�سمو امل�ل�ك��ي الأم�ي�ر حم�م��د بن
ع�ب��دال��رح�م��ن ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ن��ائ��ب �أم�ي�ر منطقة
ال��ري��ا���ض �أم ����س ح�ف��ل ت�خ��ري��ج ط�ل�اب وط��ال�ب��ات
جامعة ريا�ض العلم ،وذل��ك يف مركز امللك فهد
الثقايف.
وق ��دم رئ�ي����س جم�ل����س الأم �ن �ـ��اء جل��ام�ع��ة ري��ا���ض
العلم الدكتور عبدالله بن ركيب ال�شمري �شكره
وتقديره ل�سمو نائب �أم�ير الريا�ض على رعايته

الكرمية ودعمه لكل �ش�أن يخدم الوطن واملواطن،
م�ب�ي�ن� ًا �أن اجل��ام�ع��ة حت�ق��ق ر��س��ال�ت�ه��ا التعليمية
وم�ساهمتها العلمية هدف ًا خلدمة املجتمع والر�ؤية
الطموحة 2030م ،منوه ًا باهتمام حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود و�سمو ويل عهده الأمني  -حفظهما الله -
بالتعليم الأهلي ودوره يف التنمية التعليمية .
و�أ�ضاف �أن املبادرات التي تتبناها اجلامعة ت�أتي
م��ن ب��اب حر�صها وم���ش��ارك�ت�ه��ا يف امل�س�ؤولية

املجتمعية منها ت��دري��ب �أط�ب��اء الأ��س�ن��ان حديثي
ال�ت�خ��رج باململكة ب�ن�ظ��ام وم�ت�ط�ل�ب��ات ال�ع�م��ل يف
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص و�إك���س��اب�ه��م امل �ه��ارات ،وكذلك
تقدمي ال�سند املهني والتدريبي لأطباء الأ�سنان
ال�سعوديني لتمكينهم من العمل بالقطاع اخلا�ص
بكفاءة وت�أمني البديل ملن يرتك العمل مب�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص والتوجيه والن�صح يف برامج
الدرا�سات العليا.
و�أل �ق��ى ال�ط�لاب اخل��ري�ج�ين كلمة ب�ه��ذه املنا�سبة

�أل �ق��اه��ا ن�ي��اب��ة ع�ن�ه��م ال��دك �ت��ور ري��ا���ض ال���ش��اي��ع
والدكتورة مي ال�سابح ا�ستهلوها باحلمد والثناء
لله  -عز وج��ل  -على ما من به عليهم من نعمة
العلم والتعلم و�شرف خدمة هذا الوطن وجمتمعه
�آملني �أن يكونوا عون ًا دائ��م وي��د ًا بانيه ،مقدمني
�شكرهم لكل من �ساهم يف مرحلتهم التعليمية.
وت�ضمن احلفل فيلما وثائقيا عن م�سرية جامعة
ريا�ض العلم ويف اخلتام قدمت الدروع التكرميية
والتقطت ال�صور التذكارية.

االعالنات الفردية
جدة

• يعلن ال�سيد /حممد لقمان عبدال نوبي عن فقدان جواز
�سفر رق��م  BF0983849على م��ن يجده االت�صال على
رقم  0536945076فعلى من يجده ي�سلمه مل�صدره.

الطائف

• تقدم ملكتب االح ��وال املدنية مبحافظة الطائف طالبا
تعديل ا�سمه اال�سم /ابراهيم غالب ح�سني الفعر ال�سجل
امل��دين  1007059122م��ن :ابراهيم غالب ح�سني الفعر
اىل :ابراهيم غالب ح�سني الفعر ال�شريف فمن له معار�ضة
على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل ق�سم اال�سناد
الق�ضائي ان املواطن ( �سامل �صالح احمد املالكي) �سجل
م ��دين رق ��م (  )1041237809ط��ال�ب��ا ا� �س �ت �خ��راج �صك
ا�ستحكام على (حو�ش وبداخله مباين �شعبيه ) الواقع يف
( ذوى حجى ) والذى ال اليه عن طريق ال�شراء من عطيه
رده احمد املالكي واملحياه من قبل عام 1385ه�ـ وحدوده
واطواله وم�ساحته االجمالية وفق الكروكى املرفق كما يلى:
من ال�شمال :ملك حممد على ال�شهري بطول 30.05م.
من اجلنوب� :شارع عر�ضه 12م يليه ملك زايد دخيل الله
الثقفي بطول 30.05م.
ومن ال�شرق :ملك جمعان احمد الغامدي بطول 19.90م.
من الغرب� :شارع عر�ضه 12م يليه عي�ضه عوا�ض املالكي
بطول 19.90م.
وامل�ساحة االجمالية 597.99م.2
فمن له معار�ضة فله التقدم بها خ�لال امل��دة امل�ق��ررة نظاما
وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل ق�سم اال�سناد
الق�ضائي ان امل��واط��ن ( �سعد �صالح ه�لال ال��وذي �ن��اين )
�سجل مدين رقم (  )1063486946طالبا ا�ستخراج �صك
ا�ستحكام على ( حو�ش وبداخله مبنى م�سلح ) الواقع يف (
�سديره �شرقيه ) والذى ال اليه عن طريق ال�شراء من عامر
فالح �صالح الويناين املحياه من قبل البائع من عام 1385هـ
وحدوده واطواله وم�ساحته االجمالية وفق الكروكى املرفق
كما يلى:
من ال�شمال� :شارع غري حمدد العر�ض عر�ضه 20م يليه ملك
ابراهيم معيو�ض الوذيناين .بطول 44.15م.
من اجلنوب :ملك حمود مفلح الوذيناين بطول 50.40م.
وم��ن ال �� �ش��رق� � :ش��ارع غ�ير حم��دد ال�ع��ر���ض ع��ر��ض��ه 10م
يليه ملك حامد مفلح الوذيناين بطول جمموع انك�سارته
50.90م.
من الغرب :ملك عمار فالح الوذيناين بطول 49.75م.
وامل�ساحة االجمالية 2386.83م.2
فمن له معار�ضة فله التقدم بها خ�لال امل��دة امل�ق��ررة نظاما
وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل ق�سم اال�سناد
الق�ضائي ان امل��واط��ن( حممد فهد منحى اجلعيد) �سجل
م ��دين رق ��م (  )1024613935ط��ال�ب��ا ا� �س �ت �خ��راج �صك
ا�ستحكام على ( حو�ش وبداخله بيت �شعبي ) الواقع يف
( الرميده ) والذى ال اليه عن طريق ال�شراء من حممد عبد
الله جابر احل�سني املحي له من قبل عام 1385هـ وحدوده
واطواله وم�ساحته االجمالية وفق الكروكى املرفق كما يلى:
من ال�شمال� :شارع عر�ضه 25م يليه ملك غائب فهد ال�شريف
بطول 29.94م.
من اجلنوب :ملك طالل عبد الله الثقفي بطول 29.37م.
ومن ال�شرق :ملك حمد ح�سني ال�شريف بطول 26.09م.
من الغرب :ملك �سعد �سفر ال�شريف بطول 29.53م.
وامل�ساحة االجمالية 821.75م.2
فمن له معار�ضة فله التقدم بها خ�لال امل��دة امل�ق��ررة نظاما
وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل ق�سم اال�سناد
الق�ضائى ان امل��واط��ن( دخ�ي��ل ال�ل��ه ف��ائ��ز دومي ال�سبيعي)
�سجل م��دين رق��م (  )1059810778ط��ال�ب��ا ا�ستخراج
�صك ا�ستحكام على ( حو�ش بداخله عمارة م�سلح دورين
) الواقع يف ( ال�سيل ال�صغري -ريحه ) والذى ال اليه عن
طريق ال���ش��راء م��ن حممد را��ش��د العتيبي املحياه م��ن قبله
ع��ام 1385ه �ـ وح��دوده واط��وال��ه وم�ساحته االجمالية وفق
الكروكى املرفق كما يلى:
من ال�شمال� :شارع عر�ضه 11.50م ويليه من الغرب حو�ش
به عمارة م�سلح ملك عبد الله �سعيد املالكي وم��ن ال�شرق
م�سجد بطول 27.50م.

من ال�شمال  :يحده �شارع عر�ض 30م يليه بقية ملكهم بطول
373.06
جنوبا :يحده �شارع عر�ض 25م يليه ار�ض حكومية بطول
 634.34م.
و��ش��رق��ا  :ي�ح��ده �� :ش��ارع ع��ر���ض 20م يليه ق��رار زراع��ي
من ال�شمال و��ش��ارع عر�ض 30م من اجلنوب بطول يبدا
من ال�شمال للجنوب بطول 316.37م ثم ينك�سر لل�شرق
بزاوية قدرها  272.54درجة وبطول 270.31م ثم ينك�سر
للجنوب ال���ش��رق ب��زاوي��ة ق��دره��ا  102.40درج��ة وبطول
456.85م نهاية احلد بطول اجمايل للحد ال�شرقي قدره
1043.53م.
غربا  :يحده من ال�شمال مواقف عر�ض 4م يليها ال�شارع
ال�ع��ام ع��ر���ض 40م وم�ل��ك اب�ن��اء ��س��امل ب��ن ح�ط��اب احلربي
ومن الو�سط �شارع عر�ض  12م ومن اجلنوب ملك فواز
بن �سامل احلربي بطول يبدا من ال�شمال للجنوب 64.05م
ق��م ينك�سر لل�شرق ب��زاوي��ة ق��دره��ا  97.20درج��ة وبطول
49.32م ثم ينك�سر للجنوب بزاوية  264.33درجة وبطول
77.31م ثم ينك�سر لل�شرق بزاوية قدرها 102.16درج��ة
وبطول 64.24م ثم ينك�سر للجنوب ال�شرقي بزاوية قدرها
 122.02درجة وبطول 168.78م ثم ينك�سر للجنوب بزاوية
قدرها  189.84درجة وبطول 158.14م ثم ينك�سر لل�شرق
بزاوية قدرها  97.32درج��ة وبطول 35.45م ثم ينك�سر
للجنوب ال�شرقي ب��زاوي��ة ق��دره��ا  228.41درج��ة وبطول
59.48م ثم ينك�سر للجنوب بزاوية قدرها 223.29درجة
وبطول 84.14م نهاية احل��د بطول اجمايل للحد الغربي
ق ��دره 760.91م .مب�ساحة اج�م��ال�ي��ة () 323542.27
ثالثمائة وثالثة وع�شرون الفا وخم�سمائة واثنان واربعون
مرتا مربعا و�سبعة وع�شرون �سنتمرتا مربعا.
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه اىل املحكمة
خالل �شهرين من تاريخه .
• تعلن املحكمة العامة بعيون اجل��واء ب�أنه تقدم اليها
امل��واط��ن � /ضيف ال�ل��ه ب��ن حم�م��ا���س �ضيف ال�ل��ه احل��رب��ي
�سعودي بال�سجل املدين رقم  10666005592طالبا حجة
ا�ستحكام علي ملك ورث��ة وال��ده الزراعي الواقع بالقوارة
ال ��دارج عليهم ب ��الإرث م��ن وال��ده��م وال ��دارج علي والدهم
باالحياء ال�شرعي من قبل عام 1386ه�ـ وح��دوده واطوال
وم�ساحة امللك ح�سب الطبيعة وح�سب خطاب �أمانة الق�صيم
رقم  15086يف 1440/6/13هـ هي كالتايل:
�شماال :يحده �شعيب املخر وملك �سعود بن حممد الهوميل
بطول يبدا من ال�شرق للغرب بطول 113.77م ثم ينك�سر
للجنوب ال�غ��رب��ي ب��زاوي��ة ق��دره��ا  145.45درج��ة وبطول
130.01م ث��م ينك�سر ل�ل�ج�ن��وب ال �غ��رب��ي ب��زاوي��ة ق��دره��ا
 200.02درجة وبطول  60.10م نهاية احلد بطول اجمايل
للحد ال�شمايل قدره 303.88م.
وجنوبا  :يحده �شارع عر�ض 30م يليه باقي امللك بطول
553.85م.
و�شرقا  :يحده � :شارع عر�ض 30م يليه باقي امللك بطول
 749.36م.
وغربا  :يحده �شارع عر�ض 15م يليه ملك نا�صر بن حمود
احلربي من ال�شمال ومن الو�سط ال�شارع العام عر�ض 40م
ومن اجلنوب ملك �ضيف الله بن حما�س احلربي وال�شارع
العام عر�ض 40م بطول يبدا من ال�شمال للجنوب بطول
130.56م ثم ينك�سر لل�شرق بزاوية قدرها  97.88درجة
وب �ط��ول 19.36م �ت��ر ث��م ينك�سر للجنوب ب��زاوي��ة ق��دره��ا
 261.80درجة وبطول 88.48م ثم ينك�سر للغرب بزاوية
ق��دره��ا  270درج��ة وب�ط��ول 99.68م ث��م ينك�سر للجنوب
بزاوية قدرها  96.73درج��ة وبطول 57.87م ثم ينك�سر
لل�شرق ب��زاوي��ة قدرها  70.64درج��ة وبطول  230.20م
ثم ينك�سر للجنوب ال�شرقي بزاوية 268.41درج��ة وبطول
144م ثم ينك�سر للجنوب الغربي بزاوية قدرها 264.05
درج ��ة وب �ط��ول 84م ث��م ينك�سر ل�ل�ج�ن��وب ب��زاوي��ة ق��دره��ا
 121.89درج ��ة وب �ط��ول 120.28م ن�ه��اي��ة احل��د بطول
اجمايل للحد الغربي قدره 767.43م.
ومب���س��اح��ة اج�م��ال�ي��ة ( ) 255740.21م��ائ�ت��ان وخم�سة
وخم�سون ال�ف��ا و�سبعمائة وارب �ع��ون م�ترا مربعا وواح��د
وع�شرون �سنتمرتا مربعا .
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه اىل املحكمة
خالل �شهرين من تاريخه .

م��ن اجل �ن��وب :ح��و���ش م�ل��ك حم�م��د را� �ش��د ال��ذي��اب��ي بطول ادارة اح��وال اخ��رى الن ح�ي��ازة ه��ذه الوثيقة والعبث بها
وا�ستعمالها من غري قبل �صاحبها يعد خمالف يعاقب عليها
26.60م.
ومن ال�شرق� :شارع خمتلف العر�ض من ال�شمال عر�ضه النظام.
10.50م وم��ن اجلنوب عر�ضه 11.30م ويليه حو�ش به
مكة املكرمة
عمارة م�سلح ملك نا�صر عبد الله الهويدي بطول 23م.
من الغرب حو�ش ملك حممد را�شد الذيابى بطول 21.50م • تعلن  /غدير حممد ح�سني القدمي  ,مينية اجلن�سية
ع� ��ن ف � �ق� ��دان ج� � ��واز � �س �ف��ر رق � ��م  08208678ت ��اري ��خ
وامل�ساحة االجمالية 601.48م.2
فمن له معار�ضة فله التقدم بها خ�لال امل��دة امل�ق��ررة نظاما اال�صدار2018/4/17م االنتهاء 2024/4/17م م�صدره
القن�صلية اليمنية بجدة من يجده ي�سلمه �إىل م�صدره و له
وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• ت �ق��دم مل �ك �ت��ب االح� � ��وال امل��دن �ي��ة ب��اخل��رم��ة  /غ�صن ال�شكر .
ع �ب��د ال �ل��ه � �ش �ب �ن��ان ال���ص�م�ي�ل��ي ال���س�ب�ي�ع��ي رق� ��م ال���س�ج��ل • يعلن � /سعود مبارك عطيه احلربي � ,سعودي اجلن�سية
امل ��دين  1023998410رق ��م احل�ف�ي�ظ��ة  5391تاريخها ه��وي��ة رق��م  1027794575ع��ن ف�ق��دان ا��س�ت�م��ارة �سيارة
1395/7/13ه� �ـ امل�صدر �سدير بطلب تعديل ا�سم الفخد تويوتا كر�سيدا اللون �أبي�ض موديل 1983م رقم اللوحة
من :ال�صميلي اىل :ال �شبنان ليكون ا�سمه بعد تعديل ا�سم ح �أ ب  932من يجدها ي�سلمها �إىل م�صدرها و له ال�شكر .
الفخد ( غ�صن عبد الله �شبنان ال �شبنان ال�سبيعي فمن • يعلن  /حممد �سعيد علي �صالح  ,ميني اجلن�سية عن
له معار�ضة على ذل��ك فليتقدم خ�لال �شهر من تاريخ هذا فقدان �إقامة رقم  2207575826من يجدها ي�سلمها �إىل
�أق ��رب �إدارة ج ��وازات و ك��ذل��ك ع��ن ف�ق��دان رخ�صة قيادة
االعالن.
• تعلن املحكمة ال�ع��ام��ة ب��ال�ط��ائ��ف ان��ه ان�ه��ى اىل ق�سم �أج��رة عامة رق��م  2207575826م��ن يجدها ي�سلمها �إىل
اال�سناد الق�ضائي ان امل��واط��ن( عبد الرحمن نا�صر منيع �أقرب �إدارة مرور و له ال�شكر .
الله اجلعيد) �سجل مدنى رق��م (  )1040794297طالبا • تعلن املحكمة العامة مبكة املكرمة املكتب الق�ضائي رقم
ا�ستخراج �صك ا�ستحكام على ( حو�ش ) الواقع يف ( احللقة ( )18ب��أن��ه ت�ق��دم �إليها امل��واط��ن  /معيو�ض عاي�ض بريك
ال�شرقية ) والذى ال اليه عن طريق ال�شراء من عوي�ض نافل الع�صيمي  ,مبوجب ال�سجل مدين رقم 1004001960 :
اجلعيد املحياه من عام 1385هـ وحدوده واطواله وم�ساحته ال�صادر من احوال مكة  ,املقيدة ب�أ�سا�س هذه املحكمة برقم
 391388265 :و ت��اري��خ 1439/4/7ه� � �ـ  ,بطلب حجة
االجمالية وفق الكروكى املرفق كما يلى:
من ال�شمال :ار�ض ملك عبد الرحمن نا�صر اجلعيد بطول ا�ستحكام علي املحدود الكائن :الرا�شدية  1ي�سار الذاهب
�إىل عرفات من طريق ال�سيل و امل�شتمل على  :حو�ش من
63.20م.
من اجلنوب� :شارع عر�ضه 12م ثم يليه حو�ش ملك في�صل البلك بارتفاع مرتين به ملحق �أر�ضي م�سلح  ,.و حدوده و
�أطواله كما يلي - :
فهاد اجلعيد بطول 56.50م.
ومن ال�شرق :حو�ش ملك عبد الرحمن نا�صر اجلعيد بطول �شما ًال  :حو�ش به �شعبي  /فهد حبيب عبد الرزاق احل�سني
 .بطول 25.00 :م
59م.
من الغرب :حو�ش ملك �سعد عيفان اجلعيد بطول 31.50م� .شرق ًا � :أر�ض ف�ضاء يليها على بعد 110م حو�ش به �شعبي/
حممد �سعيد النفيعي .بطول 25.00 :م
وامل�ساحة االجمالية 2333.67م.2
فمن له معار�ضة فله التقدم بها خ�لال امل��دة امل�ق��ررة نظاما جنوب ًا � :سكة م�سفلتة نافذة عر�ض 12م من ال�شرق و الغرب
فا�صلة بني املحدود و حو�ش به �شعبي  /حممد هاجد جبل
وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• تعلن املحكمة ال�ع��ام��ة ب��ال�ط��ائ��ف ان��ه ان�ه��ى اىل ق�سم البقمي  .بطول 21.80 :م4.20+م
اال�سناد الق�ضائي ان املواطن ( عبد الرحمن نا�صر منيع غرب ًا � :سكة م�سفلتة نافذة عر�ض 17.50م من ال�شمال و
الله اجلعيد) �سجل م��دين رق��م (  )1040794297طالبا اجلنوب فا�صلة بني املحدود و حو�ش به �شعبي  /جنالء بنت
ا�ستخراج �صك ا�ستحكام على ( حو�ش ) الواقع يف ( احللقة �سعد ال�صليمي و �أر�ض ف�ضاء يليها على بعد 110م حو�ش
ال�شرقية ) والذى ال اليه عن طريق ال�شراء من عوي�ض نافل  /حممد حامد �سويلم القر�شي  .بطول 22.80 :م
اجلعيد املحياه من عام 1385هـ وحدوده واطواله وم�ساحته و جم�م��وع م�ساحة الإج�م��ال�ي��ة ()628.37م� 2ستمائة و
ثمانية و ع�شرون مرت ًا مربع ًا و �سبعة و ثالثون باملائة من
االجمالية وفق الكروكى املرفق كما يلى:
من ال�شمال :ار�ض ملك عبد الرحمن نا�صر اجلعيد بطول املرت املربع.
فمن له معار�ضة يف ذل��ك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل هذه
42م.
من اجلنوب� :شارع عر�ضه 12م ثم يليه حو�ش ملك حمد املحكمة (م�ك�ت��ب ق���ض��ائ��ي) رق��م ( )18خ�ل�ال �شهرين من
تاريخه .
�سعد احل�شيربي بطول 56.35م.
ومن ال�شرق :ملك فهد عويزم اجلعيد بطول 48.15م.
املدينة املنورة
من الغرب :ملك عبد الرحمن نا�صر اجلعيد بطول 59م.
• تقدم لإدارة الأح��وال املدينة باملدينة املنورة املواطنة
وامل�ساحة االجمالية 2606.14م.2
فمن له معار�ضة فله التقدم بها خ�لال امل��دة امل�ق��ررة نظاما  /ع �ي��ده ��ص��ال��ح ��ش�ل��وه امل�خ�ل���ص��ي رق ��م ال���س�ج��ل امل ��دين:
 1115274037رق��م امل�ل��ف احلفيظة  84830ال�ت��اري��خ
وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• تعلن املحكمة العامة بالطائف ان��ه انهى اىل ال��دائ��رة 1436/6/13هـ امل�صدر املدينة املنورة بطلب تعديل ا�سمها
االن�ه��ائ�ي��ة االوىل م ��ادة  31ان امل��واط��ن ده �ي�ران دوخ��ي من  :عيده �صالح �شلوه املخل�صي اىل :وعد �صالح �شلوه
ح�سني احل��ارث��ي �سجل مدنى رق��م  1027672250تقدم املخل�صي فمن ل��ه معار�ضة على ذل��ك فليتقدم مبعار�ضته
طالبا ا�ستخراج �صك ا�ستحكام على بيت �شعبي الواقع يف خالل �شهر من تاريخ هذا االعالن.
وادي النمل وال��ذى ال اليه عن طريق ال�شراء من البائع ـ
وحدوده واطواله وم�ساحته وفق الكروكى املرفق كما يلى:
الق�صيم
الغرب
من ال�شمال� :شارع عر�ض 20.40م من ال�شرق ومن
• يعلن  /خالد حممد علي ال�شواف عن فقدان قرار زراعي
20م يليه ملك على ال�شمراين بطول 10.50م.
رق��م  78286ب�ت��اري��خ 1409/12/26ه � � �ـ ��ص��ادر م��ن فرع
11م.
من اجلنوب :ملك حممد �سعيد احلارثى بطول
وزارة والزراعة واملياه يرجي من يعرث عليه ي�سلمه مل�صدره.
20.40م.
من ال�شرق :ملك �شريفه الغامدى بطول
• يعلن  /نادر بن فهد بن هالل الطري�سي احلربي �سجل
الو�سط
ومن
7.70م
من الغرب� :شارع عر�ضه من ال�شمال
مدين رقم  1057011247عن فقدان �شهادة الكلية التقنية
في�صل
وملك
ال�شمال
من
8م ومن اجلنوب 7م يليه ملك املنهي
بالر�س للعام 1430ه�ـ تخ�ص�ص حما�سبة يرجى من يعرث
20.40م.
انك�ساراته
جمموع
احلارثي من اجلنوب بطول
عليها ي�سلمها اىل م�صدرها وله ال�شكر.
222.19م.2
وامل�ساحة االجمالية
• تعلن املحكمة العامة بعيون اجل��واء ب�أنه تقدم اليها
نظاما
�ررة
�
ق
�
مل
ا
�دة
�
مل
ا
�لال
خ
بها
التقدم
فله
فمن له معار�ضة
امل��واط��ن � /ضيف ال�ل��ه ب��ن حم�م��ا���س �ضيف ال�ل��ه احل��رب��ي
االعالن.
هذا
تاريخ
من
يوما
وقدرها �ستون
�سعودي بال�سجل املدين رقم  10666005592طالبا حجة
املدعو/
الطائف
مبحافظة
املدنية
االحوال
الدارة
• تقدم
ا�ستحكام علي ملك ورث��ة وال��ده الزراعي الواقع بالقوارة
الذويبي
الله
عبد
ر�شاد
املفو�ض/
ال ��دارج عليهم ب��االرث م��ن وال��ده��م وال ��دارج علي وال��ده��م
هوية رق��م  1094283296 /مفيدا ان �شهادة ( امليالد باالحياء ال�شرعي من قبل عام 1386ه�ـ وح��دوده واطوال
ابها
) العائدة للمدعو حممد �سعد حممود غالب ميني اجلن�سية وم�ساحة امللك ح�سب الطبيعة وح�سب خطاب �أمانة الق�صيم
• ت �ق��دم لإدارة الأح� � ��وال امل��دن �ي��ة يف خ�م�ي����س م�شيط
اق��ام��ة رق��م  2336722786ف�ق��دت منه ي��رج��ى مم��ن يعرث رقم  5529يف 1440/3/3هـ هي كالتايل:
عليها ت�سليمها الدارة االح��وال املدنية بالطائف او اقرب

امل��واط��ن( علي �سعيد ث��اب��ت م�ب��ارك ) رق��م ال�سجل امل��دين
( )1052390976بطلب تعديل اال��س��م م��ن  :علي �سعيد
ثابت مبارك – اىل  :علي �سعيد ثابت مبارك ال غنوم فمن
له معار�ضة على ذل��ك فليتقدم مبعار�ضته خ�لال �شهر من
تاريخ هذا االعالن.
• يعلن /ديرا كار متننييان هندي اجلن�سية عن فقدان
جواز �سفر برقم � N0513246/صادر من الهند على من
يجده ي�سلمه اىل م�صدره.
• يعلن /عبدالرحمن علي حممد �آل �شاهر القحطاين عن
ف�ق��دان ل��وح��ة ��س�ي��ارة ت��وي��وت��ا ك��ام��ري رق��م ال�ل��وح��ة د ط ح
 9149على من يجدها ي�سلمها اىل م�صدرها.

جنران

• ت �ق��دم لإدارة الأح� � ��وال امل��دن �ي��ة ب �ن �ج��ران  -امل�ك�ت��ب
الق�ضائي الثالث  -بانه تقدم �إليها ورثة املواطن  /ح�سني
م� ��رزوق ح���س�ين ال �غ �ب��اري وك �ي�لا ع�ن�ه��م  /م �ه��دي ح�سني
م ��رزوق ال�غ�ب��اري ��س�ع��ودي مب��وج��ب ال�ه��وي��ة ال��وط�ن�ي��ة رق��م
 1023856444حيث يطلب ا�ستخراج حجة ا�ستحكام على
الأر�ض ال�سكنية الواقعة يف  :جنران  -حي �أبو غبار والتي
حدودها واطوالها وم�ساحتها كما يلي :
من ال�شمال � :شارع ا�سفلتي ع��ر���ض7م ب�ط��ول26م يليه
من ال�شرق ار���ض يدعي ملكيتها  /ورث��ة ح�سني م��رزوق
الغباري وار���ض يدعي ملكيتها  /مبخوت حممد ح�سني
الغباري غربا .
م��ن اجل�ن��وب  :حدين  -احل��د الأول �أر���ض يدعي ملكيتها
 /مبخوت حممد ح�سني الغباري بطول يبدا م��ن ال�شرق
17.30م ث��م ينك�سر ل�ل�خ��ارج ب��زاوي��ة 85درج ��ة ب�ط��ول7م
ثم ينك�سر للداخل بزاوية 86درج��ة ب�ط��ول0.50م وبطول
�إجمايل للحد الأول 24.80م واحلد الثاين يبد�أ من نهاية
احلد الأول وعلى امتداده ممر غري نافذ بعر�ض3م وبطول
ي �ب��د�أ م��ن ال �� �ش��رق 12.30م ث��م ينك�سر ل �ل��داخ��ل ب��زاوي��ة
128درج � ��ة ب �ط��ول 3.6م وب �ط��ول �إج �م��ايل ل�ل�ح��د ال�ث��اين
15.90م يليه ار�ض يدعي ملكيتها  /ورثة ح�سني مرزوق
ح�سني الغباري وبطول �إجمايل للحد اجلنوبي 40.70م
م��ن ال���ش��رق  :ار� ��ض ي��دع��ي ملكيتها  /ورث ��ة ح�م��د ناجي
الغباري بطول 33.60م
من الغرب  :ممر ترابي ع��ر���ض3م بطول 37م يليه ار�ض
يدعي ملكيتها  /جابر �صالح حممد الغباري وعلي جابر
�صالح الغباري
امل�ساحة الإجمالية = 1047م 2املحيط الكلي = 137.30
مرت طويل و�إحداثيات املوقع كالتايل :
		
الركن ال�شمايل ال�شرقي
		
1936186.9241
�ش
		
412796.2824
ق
		
الركن ال�شمايل الغربي
		
1936180.4757
�ش
		
412771.0635
ق
		
الركن اجلنوبي ال�شرقي
		
1936154.7603
�ش
		
412806.5374
ق
		
الركن اجلنوبي الغربي
		
1936144.0754
�ش
		
412776.7105
ق
فمن لديه معار�ضة على ذلك فليتقدم مبعار�ضته �إىل املحكمة
العامة بنجران  -املكتب الق�ضائي الثالث  -خالل �شهرين
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
REHAN
AHMAD
ZAINUDDIN, of an Indian
nationality, declares the loss of
issued the passport No. P0756119
And 2016/05/30 in New Bombay on
If 2026/05/29 ends on the date of
found, kindly please hand it over
to the .authorities
• تقدم �إىل فرع الأحوال املدنية يف منطقة جنران املواطن
 /م�سعود م ��رزوق م�سعود �آل فطيح �سجله امل��دين رقم
 1103907844طالبا ا��س�ت�خ��راج ��ش�ه��ادة وف ��اة للمدعو
 /م�سفر �شايع م�سعود �آل فطيح رق��م ال���ش�ه��ادة 3864
وتاريخها 1424/08/04ه �ـ م�صدرها جنران يرجى ممن
يعرث عليها �أن ي�سلمها �إىل فرع االح��وال املدنية يف منطقة
جنران �أو �أقرب فرع للأحوال املدنية .

ن�ستقبل كافة �إعالناتكم من مدن الريا�ض والدمام والإح�ساء والق�صيم من ( � ) 8صباحا حتى ال�ساعة (  )5م�ساءاً ..ويتم ا�ستقبال جميع �إعالنات باقي الفروع التي ت�شمل كل من :
مكة املكرمة ــ املدينة املنورة ــ جدة ــ �أبها ــ الباحة ــ الطائف ــ جازان ــ جنران ــ ينبع ــ تبوك ــ رابغ  ..من ال�ساعة ( � ) 8صباح ًا حتى (  ) 11ليالً ..ت�ستقبل الإعالنات من كافة الفروع على :هاتف (  ) 0126711000فاك�س ( .. ) 0126716241
حتى (  ) 5م�ساء ًا ..وت�ستقبل كافة الإعالنات  ..بعد ال�ساعة (  ) 5م�ساء ًا حتى (  ) 11م�ساء ًا  ..على فاك�س رقم (  ..) 0122750012ولال�ستف�سار عن الإعالنات على مدار ال�ساعة  ..ن�أمل االت�صال على جوال ( ) 0567878781
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عنرب يختار  23العبا ملواجهتي الإمارات وغينيا

ريا�ضة

باجتاه الهدف

الريا�ض -البالد

�أع �ل �ن��ت �إدارة املنتخب
ال�سعودي الوطني الأول
قائمة الأ��س�م��اء املختارة
م � ��ن امل � � � ��درب ال ��وط �ن ��ي
يو�سف عنرب؛ للم�شاركة
يف امل� �ع� ��� �س� �ك ��ر ال� � ��ذي
� �س �ي �ق��ام يف ال �ع��ا� �ص �م��ة
ال��ري��ا���ض خ�ل�ال ال �ف�ترة
من  ١٨وحتى  ٢٦مار�س
اجل � ��اري ،وال � ��ذي ي ��أت��ي
متزامنًا مع �أي��ام الفيفا،
وقد وج��اءت القائمة على
ال�ن�ح��و ال �ت��ايل :ح��را��س��ة
املرمى :م�صطفى مالئكة،
وع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �� �ص ��ال ��ح،
وعبدالله اجل��دع��اين .خط
ال��دف��اع :يزيد البكر ،ومدالله العليان،
وحم �م��د اخل�ب��راين ،وزي ��اد ال�صحفي،
وم�ت�ع��ب امل �ف��رج ،و��س�ل�ط��ان ال�غ�ن�ي�م��ان،
وب �ن��در امل �ط�ي�ري ،وع �ب��دال �ل��ه ال���ش��ام��خ.
خط الو�سط :وليد باخ�شوين ،وفار�س

اجلاراهلل
د.حممدبركات
علي

�شم�س الع�صاري وتزوير العمادة

العياف ،ونايف ه��زازي ،وعلي هزازي،
و�أحمد الزين ،و�سلطان مند�ش ،و�أ�سامة
اخل �ل��ف ،ورب �ي��ع ال���س�ف�ي��اين ،ومن�صور
حمزي ،وح�سن احلبيب.
خ��ط ال�ه�ج��وم :عبدالفتاح �آدم ،وح�سن
�شراحيلي .و�سيخو�ض املنتخب خالل

م �ع �� �س �ك��ره م� �ب ��ارات�ي�ن ودي � �ت �ي�ن ،ح�ي��ث
��س�ي��واج��ه يف امل� �ب ��اراة الأوىل منتخب
الإم ��ارات ي��وم  ٢١م��ار���س يف �أبوظبي،
ويف امل �ب��اراة ال�ث��ان�ي��ة ��س�ي��واج��ه منتخب
غينيا الإ�ستوائية يوم  ٢٥من ذات ال�شهر
يف الريا�ض.

يف دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان..

الفي�صلي ي�ؤزم موقف القاد�سية والفتح يتعادل مع التعاون

جدة-ـ البالد

حقق فريق الفي�صلي �أم�س فوزا
ع�ل��ى ال�ق��اد��س�ي��ة ب�ث�لاث��ة �أه ��داف
دون رد ،يف اف �ت �ت��اح اجل��ول��ة
ال �ـ  24م��ن دوري ك��أ���س الأم�ير
حم �م��د ب��ن ��س�ل�م��ان للمحرتفني
لكرة القدم .
�� �س� �ج ��ل �أه � � � � ��داف ال �ف �ي �� �ص �ل��ي
�سلطان مند�ش بالدقيقة ، 56
والربازيليان جو�ستافو وبرييرا
بالدقيقتني  82و ، 86لريتفع
ر�صيد الفي�صلي �إىل  33نقطة
ب��امل��رك��ز ال���س��اب��ع م ��ؤق � ًت��ا  ،فيما
جتمد ر�صيد القاد�سية عند 24
نقطة يف املركز احلادي ع�شر .ويف بريدة ،تعادل فريق
التعاون مع نظريه الفتح بهدف لكل منهما� .سجل � اًأول،
الفتح عن طريق ج��واو �سانتو�س يف الدقيقة (،)31

ثم �أدرك التعاون هدف التعادل عن طريق تاوامبا يف
الدقيقة ( ، )46لريتفع ر�صيد التعاون �إىل  43نقطة
يف املركز الثالث بفارق الأهداف عن ال�شباب الرابع ،
وبقي الفتح يف املركز ال�سابع بـ 33نقطة.

• �أ�صبح املهتمون بال�ش�أن االحت��ادي؛ فاقدي الإت��زان ،كل
اً
وتطبيل ،ويندر �أن يتحدثوا
مدحا ،و�إعجا ًبا،
يوم مع فريق ً
ع��ن � �ش ��أن فريقهم ال ��ذي ي���ص��ارع م��ن �أج ��ل ال�ب�ق��اء ،و�أم ��واج
حميط الدرجة الأوىل جتذبه �إليها ،وبحر الدرجة الأوىل علق ًما
يف مدرجات فريقهم ،ومابني املحيط والبحر حكايات م�ؤملة يف
تاريخ فريق االحتاد.
• متكن امل�ؤرخ حممد غزايل مياين من هز م�ؤرخي فريق
االحت ��اد ،وهزمهم �شر هزمية يف عقر داره��م ويف ملعبهم،
وم��ن �ضعف حججهم ت ��واروا خ�ل��ف ن��اع�ق�ين ال ي�ج�ي��دون �إال
ال�سب وال�شتيمة يف الربامج الريا�ضية ،كتب الغزايل ووثق
تاريخ ت�أ�سي�س نادي الوحدة ،ون�سف كل كتب التزوير التي
مار�سها مدعو م�سمى م�ؤرخ احت��ادي ،وو�ضعهم يف حجمهم
الطبيعي ،بعد �أن كذبوا الكذبة ،ومن ثم �ساقوها على الو�سط
الريا�ضي ،ف�صدقوا كذبتهم وتزويرهم.
• يتحجج مطبلو فريق االحتاد ب�أنه �أول فريق ت�أ�س�س يف
ب�لادن��ا ،وم��ع القوة الإعالمية التي �سيطروا عليها مع �إع�لام
الهالل ،روج االثنان لكذبات وتزوير متكنوا من غر�سه يف
�أذهان املجتمع الريا�ضي ،الأول من ناحية �أقدمية الت�أ�سي�س،
والثاين من ناحية الت�سمية امللكية لفريقهم ،وجاء الوقت لك�شف
�أقنعة التزوير والكذب.
• مل يتمكن ه� ��ؤالء امل � ��زورون م��ن ت�ق��دمي وث�ي�ق��ة واح��دة
�صحيحة ،ال على �أقدمية الت�أ�سي�س لل��أول ،وال الأم��ر امللكي
لت�سمية فريقهم للثاين ،بالرغم من ال�شهادة التاريخية لكابنت
الهالل مبارك عبدالكرمي الذي قال ذات لقاء� :إن الذي اطلق
م�سمى الهالل هو عبدالرحمن بن �سعيد ،ولي�س امللك �سعود،
و��س��اق��وا لقب ال�ق��رن ال��ذي �أطلقته عليه خ��ادم��ة يف �أبوظبي،
لي�شرتوا الوهم ،ورئي�س االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم نفى �أن
يكون اللقب من قبل االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم.
• تعالوا لنتذكر بع�ضا من تاريخ فريق االحت��اد ،الذي مل
يتمكن من الفوز على امللكي منذ �سبعة موا�سم يف ال��دوري
ال�سعودي يف ا�ستاد اجلوهرة منذ الإن�شاء �إىل هذا املو�سم،
وهذا �أمر طبيعي لفريق ين�سحب من �أجل احت�ساب ركلة جزاء،
ح��دث ذل��ك حينما ت�ق��اب��ل م��ع �سفري ال��وط��ن ب�ت��اري��خ /2 /2
1370هـ ،واالن�سحاب الثاين كان بتاريخ 1388 /7 /22هـ بعد
�أن كان النادي الأهلي متقد ًما بخم�سة �أهداف نظيفة ،دك فيها
مرمى االحتاد �أ�شكاال و�ألوانا من فنون التهديف الأهالوي.
• ماذا بقي؟

بقي القول:

النحيـط توجت الفـائزات باملراكز الثـالثة الأوىل ..

م�شاعل ومو�ضي تنتزعـان ذهب بطولة ال�سيدات الأوىل لل�سهـام

الريا�ض – البالد

ان�ت��زع��ت ال��رام�ي��ة مو�ضي ال�سبيعي اب�ن��ة ال �ـ 13
ربيع ًا امليدالية الذهبية يف مناف�سات " م�سافة
10م" لبطولة ال�سيدات الأوىل لرمي ال�سهـام التي
احت�ضنتها ال�صالة املغلقة مبعهد �إع��داد القادة
حتت تنظيم و �إ�شراف االحتاد ال�سعودي لل�سهام
و ق�سم املبادرات و الريا�ضة املجتمعية يف احتاد
ال�سهـام .
و توجت مها النحيط ع�ضو جمل�س �إدارة االحتاد
ال���س�ع��ودي لل�سهام ال �ف��ائ��زات ب��امل��راك��ز الثالثة
الأول اذ حلت الرامية �سارة الكريدي�س ثاني ًا يف
مناف�سات 10م و جاءت ثالث ًا هدى م�صلي .
بعد تغلبها على الرامية ابتهال الأ�سمري التي نالت املناف�سة :بطولة ال�سيدات الأوىل لرمي ال�سهـام
ويف مناف�سات " م�سافة 18م" حققت الرامية املركز الثاين و امليدالية الف�ضية فيما ح�صلت على اجلهة املنظمة :االحتاد ال�سعودي لل�سهام
�أيام البطولة 14-12 :مار�س
م�شاعل العتيبي املركز الأول وامليدالية الذهبية امليدالية الربونزية الرامية ح�صة ال�سريع.

املكان  :ال�صالة الريا�ضية مبعهد �إع��داد القادة
بالريا�ض
عدد امل�شاركات 25 :

اليوم ..انطالقة بطولة حائل الدولية لل�شطرنـج

�إىل م�ت��ى وامل �ج��ان�ين ي�ه�ج��رون م��درج �ه��م� ،إىل م�ت��ى وبع�ض
الإعالميني املهتمني بال�ش�أن الأهالوي ي�ستفزون جمهور الكيان
الكبري مبدح فرق �أخرى؛ حينما يتعادل �أو ينهزم امللكي ،كفى
ث��م كفى ث��م كفى ،يحتاج الأه�ل��ي لكل �صوت يع�شق الكيان،
و�إىل متى جمهور �سفري الوطن يف تويرت يروجون لتغريدات
م��ن مي��دح��ون الأه �ل��ي وق�صدهم الإ� �س �ق��اط عليه ،متى يتعلم
جمهور الكيان العظيم �أن هناك �إعالميني وغريهم ال يتمنون
ع��ودة قلعة ال�ك��ؤو���س �إىل البطوالت واع�ت�لاء املن�صات ،متى
يفوقون من �سكرة اخلداع التي متار�س عليهم� ،أما الالعبون،
ف�أقتب�س تغريدة جميلة ومعربة للمغردة امللكية ريناد العتيبي
@ g9__9يف ر�سالتها لالعبني( ،ناف�س يف امللعب ،وقاتل
مثل اجلندي املحارب يف �أعظم ملحمة ،عتاده القوة ،وال يعرف
لال�ستالم ُعـرفًا ،البد للقلعة �أن تبقى �شاخمة مبجدها ،فخلفها
جنو ٌد حماربون ،ت�أبى الهزمية) ،هذا القول لو مت حتويله �إىل
�أفعال يف املدرج� ،سيتفاعل الالعبون ويحققون االنت�صار.
• ترنيمتي:
كنت �أح�س
يف غيابك كل
�أحالمي متوت
ليه تغيبي
ويف ح�ضورك تنبت
�أوراق الغرام
@muh__aljarallah

رف�ض احتجاج الهالل على م�شاركة القرين

الريا�ض -البالد

�أكدت م�صادر مقربة من احتاد كرة القدم ،عن رف�ض
كل االحتجاجات التي �شهدتها مباريات اجلولة 23
من دوري ك�أ�س الأم�ير حممد بن �سلمان؛ �أبرزها
احتجاج الهالل على م�شاركة الالعب حممد القرين
مع الوحدة يف املباراة التي جمعت الفريقني اجلولة
املا�ضية ،وانتهت بالتعادل  .1-1وك��ان الهالل قد
تقدم باحتجاج على م�شاركة القرين بحجة "ت�سجيله
يف خارج فرتة االنتقاالت" ,كما رفعت �إدارة احلزم
احتجاجا على م�شاركة الالعب عبدالله العوي�شري مع
واحتج الفيحاء على م�شاركة نا�صر ال�شمراين
� ُأحدّ ,

حائل -خالد احلامد

تنطلق اليوم بطولة حائل الدولية لل�شطرجن
يف ن�سختها الأوىل ،بتنظيم م���ش�ترك من
االحتاد ال�سعودي لل�شطرجن ،وغرفة حائل،
وبرعاية من �أم�ير املنطقة الأم�ير عبدالعزيز
ب��ن �سعد ب��ن عبدالعزيز  ،ومب�شاركة �أك�ثر
من  200العب والعبة؛ حمليني ودوليني من
 17دول��ة ،وت�ستمر مل��دة � 4أي��ام من � 15إىل
 19مار�س احلايل .و�أكد رئي�س غرفة حائل

عبدالله العدمي� ،أن البطولة ت�شهد �إقباال كبريا
من قبل الالعبني من داخل اململكة وخارجها،
وم �� �ش��ارك��ة الع �ب�ين دول �ي�ي�ن ،ل�ه��م ت��اري�خ�ه��م
و�سجلهم احلافل ب��الإجن��ازات على م�ستوى
العامل ،والتي �ستزيد من �أهمية وقوة البطولة.
و�أ�ضاف :ر�صدنا لهذه البطولة جوائز قيمتها
 150.000ريال موزعة على �أول  12فائز ًا
وجوائز لأف�ضل فائز وفائزة وكذلك جوائز
لأف�ضل العب والعبة �سعودية حتت � 16سنة،

متمني ًا �أن ت�سجل البطولة جناح ًا كبري ًا يف
ظل الدعم الالحمدود الذي يوليه �أمري املنطقة
لها.
م��ن ج�ه�ت��ه� ،أك� ��د �أم �ي�ن االحت� ��اد ال���س�ع��ودي
لل�شطرجن عبدالرحمن ال�صبحي ،م�شاركة
� 14أ��س�ت��اذا دول�ي��ا ،و � 9أ��س�ت��اذات دوليات
من  17دولة ،بالإ�ضافة �إىل عدد من الأ�سماء
ال �ب ��ارزة وامل���ص�ن�ف�ين مب��راك��ز م�ت�ق��دم��ة على
م�ستوى العامل  ،و�أ�ضاف ال�صبحي� ،أنه مت

جتهيز  100ط��اول��ة �شطرجن للرجال ،و20
ط��اول��ة لل�سيدات  ،مو�ضح ًا �أن��ه مت جتهيز
�صالة للجمهور ملتابعة لعبة البطولة نقال حيا
 ،الف�ت��ا �إىل �أن��ه مت جتهيز ا�ستديو للتعليق
والتحليل الفني للمباريات و�أن��ه ق��د �أقيمت
دورات تدريبية جلميع الالعبني والالعبات
حت��ت �إ� �ش��راف  15حكم ًا وحكمة يف فندق
امللينيوم لتعليم الالعبني �أنظمة ال�شطرجن
اجلديدة.

مع االحتاد لـ "نف�س ال�سبب" .ورفعت �إدارة االتفاق
احتجاجا على حكم لقاء الفريق مع الن�صر يف اجلولة
احتج الرائد على م�شاركة الالعب وليد
 ,23وكذلك ّ
باخ�شوين مع الوحدة .وكانت جلنة اال�ستئناف قد
رف�ضت � ،أم�س الأول ا�ستئناف ن��ادي الن�صر على
ق��رار جلنة االن���ض�ب��اط والأخ �ل�اق القا�ضي برف�ض
احتجاجه على م�شاركة الالعب علي النمر مع الوحدة
يف م�ب��اراة الفريقني يف ال��دور الأول .كما رف�ضت
ا�ستئناف ن��ادي القاد�سية على تعليق �إي�ق��اف العب
الن�صر �سلطان الغنام وم�شاركته يف مباراة الفريقني
يف اجلولة .19
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ريا�ضة

مواعيد املباريات

يف اجلولة الـ 24من دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني...

الرائد  vsالباطن  4ع�صرا
االتفاق  vsال�شباب  8م�ساء

الرائد يواجه الباطن واالتفاق يتحدى ال�شباب

تقدمي -حممود العو�ضي

تتوا�صل اليوم مباريات اجلولة الـ  24من مناف�سات دوري ك�أ�س
الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني مبواجهتني؛ جتمع الأوىل
بني الرائد مع الباطن ،واالتفاق �أمام ال�شباب.
الرائد  vsالباطن

ي�شهد ملعب مدينة امللك عبدالله الريا�ضية
ب�بري��دة ،مواجهة قوية ب�ين ال��رائ��د و�ضيفه
الباطن.
يدخل الرائد ال��ذي غاب عن االنت�صارات
يف اجل � ��والت اخل �م ����س امل��ا� �ض �ي��ة ,ال �ل �ق��اء

�ساعي ًا للظفر بنقاط املباراة الثالث ،عندما
ي�ست�ضيف الباطن ،الرائد ر�صيده  25نقطة
يحتل بها املركز العا�شر ،الفريق تعر�ض
للخ�سارة اجلولة املا�ضية يف ديربي الق�صيم
�أمام التعاون.
يف املقابل ي�أمل الباطن الذي ي�صارع على

ال�ب�ق��اء يف ك�سب م�ضيفه ،و�إ��ض��اف��ة ثالثة انتهت بفوز الرائد  .3/1اللقاء �سينطلق يف
نقاط مهمة �إىل ر�صيده واالبتعاد عن مناطق متام الرابعة ع�صرا.
اخلطر .ال�سماوي ميتلك يف جعبته  22نقطة
االتفاق  vsال�شباب
يحل بها يف املرتبة الثالثة ع�شرة .الباطن ويف ال��دم��ام وعلى ملعب الأم�ي�ر حممد بن
حقق مفاج�أة اجلولة املا�ضية؛ بعدما فاز على فهد ،ي�ست�ضيف االت�ف��اق نظريه ال�شباب،
الفتح بهدفني نظيفني .مواجهة الدور الأول يف لقاء مهم لكال الطرفني ،االت�ف��اق ال��ذي

الكويكبي :طوينا �صفحة الن�صر
الدمام-حمودالزهراين

�أكد جنم االتفاق الالعب حممد الكويكبي
�أن الفريق �سيكون جاهزا فنيا ومعنوي ًا،
وق��ال� :سيكون تركيزنا كالعبني ين�صب
على مباراة ال�شباب ،مو�ضحا �أن مباراة
الن�صر املا�ضية انتهت ،مبا لها وما عليها،
وب��ات��ت يف ط��ي ال�ن���س�ي��ان ،ودع ��ا زم�ل�اءه
الالعبني بالرتكيز وا�ستغالل كل العوامل
والفر�ص واح�ترام اخل�صم ،ف�أمام العبي
االتفاق م�س�ؤولية م�ضاعفة ومهمة لي�ست
�سهلة من �أجل الفوز بالثالث نقاط ،وم�سح
ال�صورة املا�ضية والتعوي�ض ،وم�صاحلة
ج�م��اه�يرن��ا ال��وف �ي��ة ،م���ش��ددا ع�ل��ى �أه�م�ي��ة
املواجهه وننتظر جماهرينا مل�ساندتنا يف
املباراة ،و�أمتنى التوفيق.

يحتل املركز التا�سع بر�صيد  28نقطة ،ي�أمل
يف العودة جم��دد ًا خلط �سري االنت�صارات
بعد النتائج ال�سلبية يف اجلوالت الأخرية؛
ح�ي��ث خ�سر �أرب ��ع م �ب��اري��ات ،وت �ع��ادل يف
م��واج �ه �ت�ين ،ال �ن��واخ��ذة خ �� �س��روا اجل��ول��ة
املا�ضية �أمام الن�صر  .3/2يف املقابل يدخل

برينا�س :مواجهة مف�صلية
الدمام-حمودالزهراين

�أكد الإ�سباين برينا�س املدير الفني للفريق الأول لكرة
القدم بنادي االتفاق� ،أن ا�ستعدادات االتفاق ملواجهة
ال�شباب كانت خا�صة ج��دا؛ لأنها مواجهة مف�صلية
للفريق االتفاقي للخروج من نفق النتائج ال�سلبية؛
خ�صو�صا بعد جم��ري��ات ل�ق��اء ال�ف��ري��ق �أم ��ام الن�صر
الأ�سبوع املا�ضي .وقال برينا�س� :إن اال�ستعدادات
خالل الفرتة املا�ضية تركزت على اجلوانب النف�سية
لالعبني ،وذلك ال�ستعادة احلالة الذهنية لهم ،م�شريا
�إىل �أن التوجيهات كانت ��ض��رورة تقليل احل�صول
على �إن ��ذارات؛ لأنها ت�ؤثر على م�سرية الفريق ،يف
ه��ذه اجل ��والت احلا�سمة .ودع��ا ب�يرن��ا���س اجلماهري
االتفاقية للح�ضور وم�ساندة الفريق يف لقاء اليوم
�أم��ام ال�شباب؛ ت�شجيعا للم�ستوى اجليد ال��ذي قدمه
الالعبون يف مباراة الن�صر.

تفوق ملحوظ لليث على النواخذة
يلتقي اليوم االتفاق وال�شباب يف �إط��ار اجلولة
 24م��ن دوري املحرتفني .ويف ق��راءة تاريخية
ملواجهات الفريقني يت�ضح الآتي:
 تقابل ال�شباب واالت �ف��اق  17م��رة يف دورياملحرتفني؛ حيث تغلب ال�شباب  9مرات ،واالتفاق
 3مرات ،وح�سم التعادل خم�س مواجهات.
�أحرز العبو ال�شباب  24هدفًا يف مرمى االتفاق،
يف امل�ق��اب��ل �سجل االت �ف��اق  15ه��دف��ا يف مرمى
ال�شباب.
ُيعد نا�صر ال�شمراين هداف ال�شباب بر�صيد 5
�أه��داف ،وي�أتي �صالح الب�شري كهداف االتفاق
بثالثة �أهداف.
املواجهات ال�سابقة التي جمعت الفريقني:

الهالل يغرد خارج ال�سرب

بهدف دون رد،
انتهى لقاء الذهاب بفوز ال�شباب ِ
�سجله نا�صر ال�شمراين.
ويف لقاء الإي ��اب متكن االت�ف��اق م��ن ح�سم اللقاء
ل�صاحله بنتيجة � ،1-2سجل هديف االتفاق �صالح
الب�شري ،و�سجل هدف ال�شباب عبده عطيف.

مو�سم .2010-2009

مو�سم 2011-2010

يف لقاء الذهاب كان الفوز من ن�صيب ال�شباب
وتغلب على االتفاق بنتيجة � ،1-2سجل هديف
ال�شباب نا�صر ال�شمراين ،بينما �سجل هدف
االتفاق يو�سف ال�سامل.
بهدف دون رد،
وجاء لقاء االياب ل�صالح االتفاق ِ

نب�ض القلم

بندر البدراين

مو�سم .2009-2008

يف لقاء الذهاب� ،سحق ال�شباب نظريه االتفاق
بنتيجة قوامها � 4أه ��داف مقابل ه��دف� ،سجل
�أهداف ال�شباب ،نا�صر ال�شمراين هدفني ،وعبد
الله ال�شهيل هدف ،وعبد الله الأ�سطا هدفا ،بينما
�سجل هدف االتفاق الوحيد يون�س منقاري.
وح�سم التعادل ال�سلبي لقاء الإياب.

ال�شباب اللقاء؛ من �أجل املحافظة على املركز
الثالث ،ل�ضمان مقعد �آ�سيوي يف الن�سخة
ال �ق��ادم��ة .ال �� �ش �ب��اب ي�ح�ت��ل امل��رك��ز ال�ث��ال��ث
بر�صيد  43نقطة .مباراة الفريقني يف الدور
الأول خيم التعادل الإي�ج��اب��ي 2/2عليها.
اللقاء �سينطلق يف متام الثامنة م�ساء.

هدف ال�شباب ،خمتار فالته.
�أحرزه ماتيو�س.
ل�يرد ال�شباب يف ل�ق��اء الإي ��اب بالنتيجة ذاتها
مو�سم 2012-2011
بهدف دون مقابل 1-3 ،ل�صاحله� ،أحرز �أهداف ال�شباب �سب�ستيان
فاز ال�شباب يف لقاء الذهاب ِ
وم��ار��س�ي�ل��و كمات�شو ،وال �ه��دف ال�ث��ال��ث �سجله
�أحرزه فهد اليماين.
ح�سن كاد�ش يف مرماه عن طريق اخلط�أ ل�صالح
وخيمت النتيجة ال�سلبية على لقاء الإياب.
ال�شباب ،وجاء هدف االتفاق الوحيد عن طريق
مو�سم
2013-2012ل��ذه��اب بالظفر بنقاط �صالح ب�شري.
مت�ك��ن االت �ف��اق يف ل�ق��اء ا
املباراة كاملة حيث انتهت املباراة بنتيجة  1-3مو�سم 2014-2013
بهدف دون رد� ،سجله
ل�صالح االتفاق� ،سجل �أه��داف الأخ�ير ،يو�سف ُح�سم لقاء الذهاب لل�شباب ِ
ال�سامل هدفني ،و�أحمد عكا�ش هدف ،بينما �سجل عبد املجيد الرويلي.

فيما خيم التعادل ال�سلبي على لقاء الإياب.

مو�سم 2017-2016

ت�ع��ادل الفريقان يف لقاء ال��ذه��اب بنتيجة هدف
ملثله� ،أحرز لل�شباب حممد يطو ،ولالتفاق حممد
كنو .وفاز ال�شباب يف الدور الثاين .1/0

مو�سم 2017/2018

فاز ال�شباب يف الدور الأول  ، 2/3ويف الدور
الثاين فاز ال�شباب .3/1

مو�سم 2018/2019

يف الدور الأول خيم التعادل الإيجابي .2/2

ال�ت��وه��ج ال�ف�ن��ي للفريق ال �ه�لايل يف ه��ذا املو�سم
والنف�س الطويل بالبطوالت باملحافظة على ال�صدارة
بالدوري ،واملناف�سة على �أرب��ع بطوالت ونتائجه
الإي�ج��اب�ي��ة ب ��دوري �أب �ط��ال �آ��س�ي��ا ،تعطي م�ؤ�شرا
�إيجابيا؛ لعمل �إدارة الهالل برئا�سة الأم�ير حممد
بن في�صل �صاحب اخل�برة الريا�ضية .لغة الأرق��ام
تن�صف الفريق ال�ه�لايل� ،سنوات وال�ه�لال يناف�س
وكلمة ال�سر يف تكاتف رج ��االت ال �ه�لال فجعلوا
ناديهم نادي بطوالت .يعرف طريق املن�صات.
موا�سم الهالل بطوالت رفعت طموحات اجلمهور
الهاليل وزادت �سقف طموحه ،الير�ضى �إال باملناف�سة
على جميع البطوالت وحتقيقها .تلك الأرقام الهاللية
مل ت ��أت م��ن ف��راغ ب��ل كانت انعكا�سا �إيجابيا للعمل
ال�تراك�م��ي ل �ل��إدارات املتعاقبة على رئا�سة ال�ه�لال،
واملح�صلة فريق يزداد توهجا يف كل مو�سم بعنا�صر
حملية وحم�ترف�ين �أج��ان��ب .جن�ح��ت �إدارة ال�ه�لال
باملو�سم احل��ايل يف ك�سب خدمات حمرتفني �أجانب
�ساهموا بالتوهج امل �ي��داين � ،شكلوا �إ��ض��اف��ة فنية
للفريق  ،ا�ستثمر الهالليون الدعم امل��ادي الكبري من
الهيئة العامة للريا�ضة بتعاقدات مميزة ،وباملقابل
ف�شلت �إدارات �أن��دي��ة �أخ���رى ،ن���ادي االحت���اد مثال
،الأموال الطائلة مل جتلب جنوما ينقذون العميد بل
كانوا عالة على الفريق ،ولعل ذلك يبني �إيجابية ومتيز
�إدارة الهالل بال�صفقات الأجنبية ،واحلراك الإداري،
لذا �سوف يقطف الهالليون ثماره بنهاية املو�سم .
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تقدمي  -حممود العو�ضي

ريا�ضة

يف �إياب ثمن نهائي �أبطال �أوروبا..

البايرن ي�سقط �أمام ليفربول والبار�سا يق�سو على ليون

ح�سم فريق ليفربول ت�أهله ل��دور الثمانية
مب�سابقة دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم،
بعد فوزه على م�ضيفه بايرن ميونخ الأملاين
 ،1/3على ملعب "�أليانز �أرينا" يف �إياب
ال � ��دور ث �م��ن ال �ن �ه��ائ��ي .ت �ب��ادل ال�ف��ري�ق��ان
ال �� �س �ي �ط��رة م �ن��ذ ال� �ب ��داي ��ة ،م ��ع �أف���ض�ل�ي��ة

هجومية ن�سبية للفريق ال �ب��اف��اري ال��ذي
واج��ه تنظيم ًا دفاعي ًا بقيادة فريجيل فان
تعر�ض فيه ال�ضيوف
ديك ،يف الوقت الذي ّ
ل�ضربة موجعة ب�إ�صابة ،خرج على �أثرها
الع��ب الو�سط ج ��وردان هندر�سون ،ليتم
تعوي�ضه بالربازيلي فابينهو .بعدها �أر�سل

امل��داف��ع الهولندي فريجيل ف��ان دي��ك كرة
طويلة لزميله ال�سنغايل �ساديو ماين ،الذي
ا�ستغل خ��روج � ًا غ�ير م��وف��ق مل��ان��وي��ل لكن
نوير ،لينجح يف جت��اوز احلار�س لري�سل
ك��رة مقو�سة ،منح م��ن خاللها الأ�سبقية
لفريقه عند الدقيقة ال�ساد�سة والع�شرين.

ب�ع��ده��ا ت �ق��دم ال �ب��اف��اري��ون ب ��أم��ل تعوي�ض
ال�ن�ت�ي�ج��ة يف احل �� �ص��ة الأوىل ،وم��ار���س
�أ�صحاب الأر���ض �ضغط ًا كبري ًا ،م�ستغ ًال
تراجع كتيبة املدرب يورغن كلوب ،لينجح
النجم ال�شاب �سريجي غنابري ،يف التوغل
باجلهة اليمنى ،لري�سل كرة عر�ضية قابلها

الكامريوين جويل ماتيب يف مرمى فريقه،
م�ه��دي� ًا �أ� �ص �ح��اب الأر�� ��ض ه��دف التعديل
الذي انتهت به �أحداث ال�شوط الأول .دخل
الفريقان احل�صة الثانية ب�أمل ح�سم اللقاء،
لكن رف ��اق النجم امل���ص��ري ك��ان��وا الأك�ثر
جناعة ،من خالل ال�سيطرة والتهديد ،يف
الوقت الذي ف�شل فيه البايرن يف الظهور
مب�ستواهم امل�ع�ه��ود ،الأم ��ر ال ��ذي �ص ّعب
ع�ل�ي�ه��م الأم � ��ور ك� �ث�ي�ر ًا ،م��ن خ�ل�ال واب��ل
للهجمات من قبل الفريق الزائر .وا�ستثمر
�أبناء كلوب ركلة ركنية ،ارتقى لها املدافع
ف��ان دي��ك ،ليودعها ال�شباك عند الدقيقة
التا�سعة ال�ستني ،لينجح يف منح فريقه

الأ�سبقية ،كون مواجهة الذهاب قد انتهت
بالتعادل ال�سلبي ،وبعد �أن �أ�ضاع �صالح
فر�صة �سانحة للت�سجيل ،عاد ليمنح كرة
على طبق من ذهب لزميله ماين ،الذي وقع
على ثالثية فريقه وه��دف��ه ال�ث��اين باللقاء،
ليوا�صل "الريدز" م�شوارهم يف البطولة
القارية الأعرق .ويف لقاء �آخر  ،قاد النجم
ليونيل مي�سي فريقه بر�شلونة الإ�سباين
ل�ف��وز ع��ري����ض ع�ل��ى �ضيفه �أومل �ب �ي��ك ليون
الفرن�سي بخم�سة �أهداف لواحد على ملعب
"كامب نو" يف املباراة التي جمعت بينهما؛
لينجح ال�بر��س��ا ب��ال�ت��أه��ل �إىل رب��ع نهائي
امل�سابقة القارية.

ال�صحف الإنكليزية ُت�شيد برجال كلوب ..والأملانية تتح�سر
�أ�شادت ال�صحف الربيطانية بنجاح نادي ليفربول
الإنكليزي يف �إق�صاء ُم�ضيفه بايرن ميونخ ب�إياب
دو ال �ـ 16يف بطولة دوري �أب�ط��ال �أوروب ��ا ،بعدما
تغلب عليه بثالثة �أه��داف مقابل ه��دف وحيد على
ملعب "�أليانز �أرينا" ،فيما حت�� ّ��س��رت ال�صحافة
الأمل��ان�ي��ة على خ��روج �آخ��ر ممثل لها يف امل�سابقة
الأمل��ان�ي��ة ،وح ّملت الهزمية للحار�س مانويل نوير
ب�سبب خطئه الفادح .وخطت �صحيفة "الغارديان"
الربيطانية عنوان ًا "ثنائية النجم ال�سنغايل �ساديو
م��اين وه��دف امل��داف��ع الهولندي ف��ان دي��ك يجعالن
ليفربول يهيمن على امل�ب��اراة ،ليعرب �إىل دور ربع
نهائي دوري �أبطال �أوروبا ب�إخراجه لبايرن ميونخ
الأملاين".
وكتبت �صحيفة "مريور" عنوان ًا "�سحق رج��ال

املدرب يورغن كلوب بثالثة �أهداف لواحد ،بف�ضل
هديف النجم �ساديو ماين واملدافع املت�ألق فان ديك
على �أر�ض بايرن ميونخ الأملاين ،وعربوا �إىل دور
ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا".
و�سارعت �صحيفة "ديلي ميل" �إىل و�ضع عنوانها
"ليفربول يت�أهل �إىل رب��ع نهائي دوري �أبطال
�أوروب��ا بفوزه على بايرن ميونخ الأمل��اين ،بف�ضل
ثنائية النجم ال�سنغايل ��س��ادي��و م ��اين ،ور�أ��س�ي��ة
��ش��اه�ق��ة ل�ل�م��داف��ع ال �ه��ول �ن��دي امل �ت ��أل��ق ف ��ان ديك".
وعنونت �صحيفة "ذا �صن"" :ليفربول ينت�صر على
بايرن ميونخ الأمل��اين بثالثة �أه��داف لواحد ،بعدما
�أطلق ال�سنغايل �سادي ماين نريانه بثنائية ،واملدافع
الهولندي ف��ان دي��ك بر�أ�سية ،ليت�أهل الريدز لربع
نهائي امل�سابقة القارية" .و�إىل ال�صحافة الأملانية،

رئي�س ليون ينتقد تقنية الـ( )VAR

اع�ت�رف الأوروغ� ��وي� ��اين ل��وي����س ��س��واري��ز،
مهاجم نادي بر�شلونة� ،أن ركلة اجلزاء التي
احت�سبت ل�صاحله يف م�ب��اراة فريقه �أم��ام
ل�ي��ون "رمبا مل تكن �صحيحة" ،فيما عبرّ
رئي�س النادي الفرن�سي ،جان مي�شيل �أوال�س
عن عدم �شعوره بخيبة الأمل .وفاز بر�شلونة
بخم�سة �أهداف دون ر ّد ،لكن الهدف الأول
جاء من ركلة جزاء مل تكن �صحيحة ل�صالح
الرب�سا ،حني قام �سواريز بده�س قدم مدافع
فريق ليون ،البلجيكي جي�سون ديناير .وقال
�سواريز يف ت�صريحات �صحافية بعد املبارة
التي جرت على ملعب كامب نو�" :أعتقد �أنني

قمت بده�س قدمه دون ق�صد ،وعندما ح�صل
هذا الأمر ،ت�سبب ذلك يف عدم اتزاين قلي ًال،
ثم اتخذ احلكم القرار ،كان ب�إمكانه احت�ساب
اخل�ط��أ م��ن عدمه" .ب��دوره ��ص��رح �أوال���س،
رئي�س ليون لراديو " "RMCالفرن�سي
بعد امل �ب��اراة م�ب��ا��ش��رة" :اليوم الـVAR
مل يكن ناجح ًا �أبد ًا" م��ؤك��د ًا �أن م��ا ح�صل
�أ ّث��ر على نتيجة اللقاء لأن الأم��ور حينها مل
تعد م�ت��وازن��ة ،و�أ� �ض��اف" :لدي �شعور �أن��ه
مت معاقبتنا ،مع العلم �أن لدينا بع�ض نقاط
ال�ضعف ،بر�شلونة كان �أق��وى ،لكن مل يكن
فرق كبري كما ت�شري النتيجة".
هناك ٌ

كتبت �صحيفة "كيكر" عنواناً" :ليفربول الإنكليزي
ينجح يف الق�ضاء على بايرن ميونخ بثالثة �أهداف
لواحد ،بف�ضل الأداء الرائع لفريق يورغن كلوب،
وت�ألق الثنائي �ساديو ماين واملدافع فان ديك"� .أما
�صحيفة "بيلد" فكتبت عنوان ًا "خروج م�ؤمل لنادي
بايرن ميونخ من ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا،
على يد �ضيفه ليفربول الإنكليزي بثالثة �أه��داف
لواحد لأول مرة منذ ثماين �سنوات ،وخط�أ فادح
للحار�س مانويل نوير".
وختام ًا مع �صحيفة "دير �شبيغل" ،التي عنونت
"ا�ستبعاد �آخر ممثل للكرة الأملانية من ربع نهائي
دوري �أبطال �أوروب��ا ،بعدما ف�شل بايرن ميونخ،
تعر�ض للهزمية على يد ليفربول القوي بثالثة
الذي ّ
�أهداف لواحد ،ومانويل نوير ارتكب خط�أ حا�سماً".

زيدان يح�ضر مفاج�آت مدوية جلماهري الريال

ي �ن��وي ن ��ادي ري ��ال م��دري��د ب �ق �ي��ادة امل� ��درب "اجلديد
القدمي" ،زين الدين زيدان ،جتهيز فريق ملكي بامتياز
يف املو�سم املقبل؛ �إذ ا�شرتط امل��درب الفرن�سي مبالغ
مالية كبرية من الرئي�س فلورنتينو برييز ،لتح�ضري
فريق قوي مناف�س ،وهو ال�شرط الذي مت قبوله ،فقد
ك�شفت تقارير �إعالمية �إ�سبانية �أن برييز ر�صد مبلغا
م��ال�ي��ا ي�ق��در ب� �ـ 350م�ل�ي��ون ي ��ورو� ،سيتم تخ�صي�صه
ال�ستقطاب العبني جدد ،و�ستذهب القيمة الأكرب جللب
خليفة للنجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو ،الذي �أثر
رحيله كثريا على الفريق هذا املو�سم.
ور�شحت �صحيفة "�إندبندنت" الربيطانية ،يف ن�سختها
الإلكرتونية ،ا�سم النجم البلجيكي �إيدين هازارد ليكون
�أول الأ�سماء التي �سيغريها "زيزو" لالن�ضمام �إىل
الكتيبة البي�ضاء ،وهو الالعب الذي عبرّ يف �أكرث من
مرة عن رغبته يف حمل القمي�ص امللكي م�ستقبال ،الأمر
ال��ذي قد يعجل بقدومه للفريق خ�لال ف�ترة االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة.
وحتدثت و�سائل �إعالمية �إ�سبانية عن طموحات برييز،
ال��ذي ي�ه��دف لإع ��ادة ال��ري��ال مل�ج��ده ،بعدما خ�سر كل
�شيء هذا املو�سم ،باخلروج من دوري �أبطال �أوروب��ا
وك�أ�س ملك �إ�سبانيا ،والفارق الكبري بينه وبني املت�صدر
باري�س �سان جريمان ،كيليان مبابي والربازيلي نيمار ،مدريد نحو التتويجات يف املوا�سم املا�ضية ،لإقناع
بر�شلونة يف "الليغا".
وت�ت�م�ث��ل رغ �ب��ات ال��رئ�ي����س الإ� �س �ب��اين يف ا�ستقطاب رغ��م مت�سك باري�س �سان جريمان بهما .و�سي�ستغل جنوم عامليني بتدعيم الفريق ،وبف�ضل م�شروعه الذي
ه ��ازارد� ،إ��ض��اف��ة لنجم عاملي �آخ��ر ،على غ��رار جنمي زي��ن ال��دي��ن زي ��دان جنوميته ك�لاع��ب ،وك�ق��ائ��د ل��ري��ال ي�ستهدف التتويج بدوري �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل.

يف  .. NBAفوز مثري لوريورز على روكت�س وثاندر يتخطى نت�س
�سجل الثالثي ك�لاي طوم�سون ،ودمي��ارك��و���س ك��ازن��ز،
و�ستيفن كوري  81نقطة ليوقف جولدن �ستيت وريورز
ان�ت���ص��ارات م�ست�ضيفه هيو�ستون روك�ت����س عند ت�سع
مباريات متتالية عندما تغلب عليه  104-106يف دوري
كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني .وحقق را�سل و�ستربوك
ثالثة �أرق��ام م��زدوج��ة ليعو�ض �أوك�لاه��وم��ا �سيتي ثاندر
ت ��أخ��ره ب �ف��ارق  17نقطة وي �ف��وز  96-108ع�ل��ى �ضيفه
بروكلني نت�س.
وخ�سر وري��ورز �أول ثالث مواجهات �ضد روكت�س هذا
املو�سم لكنه انت�صر يف امل�ب��اراة الأخ�ي�رة بينهما لي�ضع
حدا لأربع هزائم متتالية �أمام مناف�سه .وجتاوز وريورز

ت�أخره  1-3يف نهائي الق�سم الغربي يف املو�سم املا�ضي
ليفوز  3-4على روكت�س قبل �أن يحافظ على اللقب للعام
الثاين على التوايل بفوز على كليفالند كافالريز� .سيطر
وري��ورز يف الربع الأول وتقدم بفارق  12نقطة قبل �أن
يقل�ص �صاحب الأر� ��ض النتيجة �إىل  52-54يف نهاية
ال�شوط الأول.
وب��د�أ روكت�س الربع الثالث ب�شكل �أف�ضل وتقدم بفارق
�أربع نقاط لكن وريورز ا�ستعاد �سيطرته ليتقدم 78-85
قبل بداية الربع الأخ�ير .وبعد بداية قوية و�سع وري��ورز
ال �ف��ارق �إىل  14نقطة وه��و الأك�ب�ر يف امل �ب��اراة وب��دا �أن��ه
ي�سيطر متاما بعد التقدم  94-104قبل دقيقتني و 43ثانية

من النهاية .لكن روكت�س �سجل ت�سع نقاط متتالية لت�صبح
النتيجة  103-104قبل  10.8ثانية من النهاية .وح�صل
كوري على رميتني حرتني نفذهما بنجاح ليتقدم وريورز
 103-106و�سجل جيم�س هاردن رمية حرة وتعمد يف
الإخ�ف��اق يف الثانية ملنح روكت�س فر�صة معادلة النتيجة
لكن �أندريه �إيجوداال خطف الكرة ومررها لكوري لتنتهي
املباراة بفوز وري��ورز .ويحل وري��ورز �ضيفا على ثاندر
غ��دا ال�سبت .ويت�صدر وري��ورز الق�سم الغربي بر�صيد
 46فوزا و 21هزمية متقدما بانت�صارين عن دنفر ناجت�س
( 66مباراة) و�أربعة عن ثاندر وروكت�س ،الذي تراجع �إىل
املركز الرابع ،بعد خو�ض كل منهما  68مباراة.
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يوم من التاريخ

األزياء اإلسالمية
تكتسح العالم

 15مار�س

جدة ـ وكاالت

 - 632النبي �صلي الله عليه و�سلم يخرج من مكة
متج ًها نحو املدينة املنورة بعدما �أمت منا�سك احلج
فيما عرف با�سم حجة الوداع.
 - 1498امل�ستك�شف الربتغايل فا�سكو دا غاما ي�صل
�إىل مدغ�شقر �ضمن حملته للو�صول �إىل الهند بحرًا.
 - 1907احل�ك��وم��ة الفنلندية مت�ن��ح امل� ��ر�أة حق
الت�صويت يف االنتخابات لت�صبح �أول دول��ة يف
�أوروبا تعطي املر�أة هذا احلق.
� - 1917إح ��دى قطعات اجلي�ش العثماين ت�صل
�إىل خانقني من�سحبة من بغداد بعد دخول القوات
الربيطانية �إليها ،حيث �أخ�ف��ق "خليل با�شا" يف
�إع��داد خنادق متتد من الكوت �إىل بغداد ليحتمي
بها جي�شه و�إ�ستغلت بريطانيا هذه الأ�سباب ف�ضلاً
عن �إن القوات العثمانية كانت قليلة وما تعر�ضت له
من هزائم متكررة بعد معارك الكوت التي �إ�ستطاعت
بريطانيا حتقيق الغلبة فيها على القوات العثمانية
مما �أ�شعر العثمانيني ب�ضرورة الإن�سحاب من بغداد.
� - 1922إعالن ا�ستقالل م�صر مبوجب ت�صريح 28
فرباير ال�صادر من طرف بريطانيا.
ف ��ؤاد الأول ب��ن اخل��دي��وي �إ�سماعيل يعلن تغيري
نظام احلكم من �سلطنة �إىل مملكة ويغري لقبه من
ال�سلطان ف�ؤاد �إىل امللك ف�ؤاد الأول.
 - 1939زواج �شقيقة ملك م�صر فاروق الأول الأمرية
فوزية من ويل عهد �إيران حممد ر�ضا بهلوي.
 - 2009افتتاح ال�سفارة اللبنانية يف العا�صمة
ال�سورية دم�شق ورفع العلم اللبناين على مبناها
لتكون هناك �سفارة لبنانية يف �سوريا للمرة الأوىل
منذ ا�ستقالل البلدين.
� - 2011إندالع االحتجاجات يف �سوريا �ضد نظام
الرئي�س ب�شار الأ�سد.
ملك مملكة البحرين حمد ب��ن عي�سى يعلن حالة
الطوارئ ملدة ثالثة �شهور ويكلف قائد قوة الدفاع
باتخاذ كل التدابري الالزمة حلماية �سالمة البالد
واملواطنني وذل��ك بعد ي��وم من دخ��ول ق��وات درع
اجلزيرة للبحرين ملواجهة �أعمال العنف

توقع تقرير جديد �صادر عن �شركة الت�سويق واال�ست�شارات
الأمريكية ،جراند فيو ري�سري�ش� ،أن تزداد النفقات املتعلقة
ب�سوق الأزياء الإ�سالمية ب�شكل كبري ،حيث �ستبلغ 88.35
مليار دوالر بحلول عام .2025
وبح�سب التقرير مثلت هذه املالب�س  ٪70.9من ال�سوق من
حيث الدخل ،يف العام  ،2017مع تزايد الطلب على العبايات
والثياب واملالب�س الدينية التي حتظى ب�شعبية يف البلدان
التي بها عدد كبري من ال�سكان امل�سلمني.
ووف�ق� ًا ل�صحيفة « »le360الناطقة بالفرن�سية ،فانة من
امل�ت��وق��ع ب�ح�ل��ول ع��ام � ،2025أن ت��رت�ف��ع مبيعات ال�برق��ع
والنقاب بن�سبة  ٪5.4ب�سبب الطلب القوي على هذه املالب�س
يف العديد من الدول العربية والإ�سالمية.
ويف تف�سريها لهذا الطلب املتزايد على الأزي��اء الإ�سالمية،
�أ�شارت درا�سة ال�شركة �إىل �أن الأزياء الإ�سالمية يف الواقع
�أ�صبحت �ضمن اهتمامات ماركات الأزي��اء العاملية متعددة
اجلن�سيات ،مثل تومي هيلفيغر ،ودولت�شي �آند غابانا �أو
دكني.
وقالت �إن الكثري من م��ارك��ات الأزي ��اء الغربية متكنت من
التكيف مع متطلبات ال�سكان امل�سلمني الذين تزداد نفقاتهم
كل عام على منط احلياة و�شراء املالب�س ،ومن بينهم جيل
ال���ش��اب ،ال��ذي مل يتم ا�ستبعاده ،وذل��ك بف�ضل العالمات
التجارية مثل هاو�س �أوف فريزر ،مارك�س �أند �سبن�سر� ،آب،
و�إت�ش �أند �أم.

رهف عواد ولينا عطري� ،ضمن م�شاركتهما يف حفل �أقيم �أم�س يف مدينة جدة على هام�ش تد�شني جمموعة من الأعمال الريادية  .ت�صوير :خالد بن مر�ضاح)

لوحات دافينشي تزور المملكة

جدة ــ البالد

تزور اعمال الفنان الإيطايل "ليوناردو دافين�شي"
اململكة ،حيث من املنتظر ان تعر�ض مبركز �إث��راء
العاملي يف الفرتة من � 14إىل  30مار�س ،بدعم من
وزارة ال�تراث والثقافة الإيطالية وبالتعاون مع
مكتبة "�أمربو�سيانا ميالنويف" �إيطاليا.
وينظم "�إثراء" هذه الربامج �ضمن فعاليات "مو�سم
ال�شرقية" التي تهدف �إىل تطوير �أ�ساليب جديدة
حا�ضنة ل�ل�إب��داع ،م��ن خ�لال دع��م و�إب ��راز املواهب
الوطنية يف بيئة حمفزة على �إنتاج وتبادل املعرفة،
وتعزيز املفاهيم املختلفة يف العلوم والفنون .وياتي
عر�ض اع�م��ال دافين�شي حت��ت ع�ن��وان (ليوناردو
دافين�شي ت�أمالت فنية عرب الزمن والف�ضاء) ليعرب
عن الفكر الهند�سي واالبتكاري يف القرن اخلام�س

�سيدين ـ رويرتز

ب��رزب�ين .وذك��رت ال�شرطة يف بيان �أن
"الرجل رف��ع هاتفه املحمول اللتقاط
�صورة للم�سلح الذي رفع عندها قو�سه
وكان م�ستعدا لإطالق ال�سهم" .و�أ�ضافت
�أن املرجح هو "�أن امل�سلح �أطلق ال�سهم
فاخرتق هاتف الرجل املحمول وا�صطدم
بذقنه مما �سبب جرحا �صغريا مل ي�ستدع
ع�ن��اي��ة طبية" .وق��ال��ت ال���ش��رط��ة �إن�ه��ا
اعتقلت رجال عمره  39عاما يف املوقع
ووجهت �إليه اتهامات.

انطالقة موسم الشرقية بـ" "100فعالية

فيسبوك يواجه أكبر عطل في تاريخه

جدة ــ وكاالت

ع�شر ،وذلك عرب تقدمي خمطوطات هند�سية ح�صرية
للعبقري ال��راح��ل ح��ول مفهوم الطاقة و�صورها
املتنوعة� ،إ�ضافة �إىل عر�ض خا�ص يقدمه الفنان
املعا�صر "فيليب رام" يف القاعة الكربى.
ويعترب الر�سام واملفكر ال�شهري دافين�شي �صاحب
ل��وح��ة "موناليزا" م��و��س��وع��ة تنتمي �إىل ع�صر
ال�ن�ه���ض��ة ،ح �ي��ث ك ��ان ر� �س��ام � ًا ،م �ه �ن��د� �س � ًا ،وع��امل
نبات وجيولوجيا ،ومو�سيقي ًا ،معماري ًا ،وعاملا
�إيطاليا م�شهورا ،ودر���س دافين�شي علم ت�شريح
ج�سم الإن�سان ،لإتقان ر�سومات القلب والأوعية
والدموية ،والتي تعترب من بني الر�سومات الأوىل
يف ال�ت��اري��خ الب�شري ،كما �أل�ه�م��ت �أع�م��ال��ه الفنية
ور�سوماته النادرة العديد من الفنانني ،مما جعله
رائد ًا يف عامل النه�ضة.

هاتف ينقذ صاحبه

جنا رجل �أ�سرتايل من املوت ب�أعجوبة،
يف مواجهة م�سلح بقو�س و�أ�سهم �أمام
م�ن��زل��ه� ،إذ اخ�ت�رق �سهم �أط�ل�ق��ه امل�سلح
ه��ات �ف��ه امل �ح �م��ول ال � ��ذي ك� ��ان مي�سكه
لت�صوير ال��واق�ع��ة .وك��ان ال��رج��ل ال��ذي
يبلغ من العمر  43عاما عائدا �إىل منزله،
فوجد رجال م�سلحا يعرفه يف انتظاره
خ��ارج املنزل يف بلدة نيمنب ال�صغرية
على ال�ساحل ال�شرقي للبالد ،جنوبي

�أخرية

تلقى م�ستخدمو موقع في�سبوك للتوا�صل االجتماعي
خ�لال ال�ساعات الأخ�ي�رة �آالف الر�سائل التي تدعي
تقدمي حل لإعادة ت�شغيل املوقع الذي واجه �أحد �أ�شد
�أزمات انقطاع اخلدمة يف تاريخه.
و�أكدت في�سبوك� ،أن بع�ض امل�ستخدمني يف دول خمتلفة
ي��واج�ه��ون م�شكلة يف ت�صفح تطبيقاتها الوا�سعة
االنت�شار مثل �إن�ستغرام ووات�ساب وفي�سبوك.
وجل� ��أ امل� ��ارد الأزرق �إىل م��وق��ع ت��وي�تر ح�ت��ى يخرب
امل�ستخدمني ب�أنه يعمل على حل امل�شكلة التي ت�أثر بها
بع�ض امل�ستخدمني منذ �أكرث من ع�شر �ساعات يف �أقرب
وقت ممكن ،و�أكد �أن امل�س�ألة لي�ست ناجمة عن هجوم
حلجب اخل��دم��ة .يف غ�ضون ذل��ك ،ذك��ر موقع "داون
ديتيكتور" ال��ذي يتابع �أعطال املواقع الإلكرتونية،
�أن م�ستخدمي و�سائل التوا�صل االجتماعي يف �أجزاء
من الواليات املتحدة واليابان وبع�ض �أجزاء �أوروبا
ت�أثروا بالعطل .وط��ال العطل �أي�ضا امل�ستخدمني يف
ال��دول العربية.وقالت �شركة في�سبوك ،التي جتني
�أغلبية دخلها من الإع�لان��ات ،لوكالة "بلومربغ" �إنها
ما زال��ت تدر�س الأث��ر الكامل لهذا العطل "مبايف ذلك
احتمال رد الأموال للمعلنني" .ومبجرد ح�صول العطل
تلقى عدد من م�ستخدمي في�سبوك وابال من الر�سائل
التي تروج �أخبارا كاذبة ب�ش�أن م�ستقبل املوقع وطريقة
ح��ل العطل التقني.وفيما تقول �إح��دى الر�سائل �إن
ا�ستخدام في�سبوك لن يظل جمانيا بل �سي�صبح مدفوعا
عما ق��ري��ب ،روج��ت ر��س��ائ��ل �أخ ��رى طريقة مزعومة
لـ"�إعادة تفعيل احل�ساب" عن طريق �أحد الرموز الذي
يجب �إر�ساله �إىل  20م�ستخدم �آخر.
و�أب ��دى م�ستخدمون انزعاجهم م��ن حجم الر�سائل
التي و�صلت من �أ�صدقائهم ،وقالوا �إن معارفهم �أخذوا
يحولون ما و�صلهم عن طريق الن�سخ والل�صق دون �أن
يتحققوا من �صحة امل�ضمون.

جدة ــ البالد

مب�شاركة جن��وم ع��رب و�أج��ان��ب انطلق ام�س
"اخلمي�س" ب��امل�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق �ي��ة "مو�سم
ال�شرقية" ال ��ذي ي � َع��د �أك�ب�ر ت�ظ��اه��رة ثقافية
وترفيهية و�سياحية ت�شهدها املنطقة ،وت�أتي
�ضمـن برنامج "جودة احلياة  ،"2020ور�ؤية
اململكة .2030
وي�ه��دف املو�سم �إىل تطوير ق�ط��اع ال�سياحة
والرتفيه يف اململكة ،لدفع م�سرية االقت�صاد،
وت�ن��وي��ع م���ص��ادر ال��دخ��ل ،وخ �ل��ق امل��زي��د من
الفر�ص الوظيفية لأبناء الوطن.
ويحت�ضن "مو�سم ال�شرقية" �أك�ثر م��ن 100
فعالية ترفيهية ،وثقافية ،وجت ��ارب علمية،
وم�شاركات عاملية يف جمال الفن والريا�ضة،

الشاي األخضر يحارب السمنة
تك�سا�س ــ وكاالت

خل�صت درا� �س��ة علمية حديثة اج��راه��ا
ف ��ري ��ق ب �ح �ث��ي م���ن ج��ام �ع��ة ت�ك���س��ا���س
الأمريكية ،اىل ان ال�شاي الأخ�ضر يقلل
من ال�سمنة وعددا من امل�ؤ�شرات احليوية
االلتهابية املرتبطة بال�صحة ال�سيئة.
واخ �� �ض �ع��ت ال ��درا�� �س ��ة ،ف� �ئ ��ران ت�غ��ذت
على نظام غ��ذائ��ي يحتوي على  ٪2من
م�ستخل�ص ال�شاي الأخ�ضر للبحث ،حيث
�أظهرت �أداء �أف�ضل بكثري من تلك التي
تناولت نظاما غذائيا
ال يحتوي على ال�شاي
الأخ�ضر.
ووف� � ��ق م� ��ا ج � ��اء يف
ت�ف��ا��ص�ي��ل ال��درا� �س��ة،
فقد مت ت�صميم نظام
غ��ذائ��ي ط�ب�ي�ع��ي مل��دة
ثمانية �أ�سابيع ،كان
ن �� �ص��ف احل��ي��وان��ات

خاللها ت�أكل غذاء غنيا بالدهون م�صمما
لي�سبب ال�سمنة ،وك��ان ن�صفهم يتغذى
ع�ل��ى ن �ظ��ام غ��ذائ��ي ط�ب�ي�ع��ي ،ويف كل
من هاتني املجوعتني ،تناول الن�صف
م�ستخل�ص ال�شاي الأخ�ضر خمتلطا مع
الطعام .ثم قام الباحثون بقيا�س وزن
�أن���س�ج��ة اجل���س��م وال��ده��ون وم�ق��اوم��ة
الأن �� �س��ول�ين وع��وام��ل �أخ� ��رى .ووج��د
الفريق البحثي �أن الفئران التي تتغذى
على نظام غذائي غني بالدهون وت�ستكمل
مع م�ستخل�ص ال�شاي
الأخ���ض��ر حققت وزن��ا
�أق� � � ��ل ب� �ن� �ح ��و ،%20
وك��ان��ت �أق� ��ل م�ق��اوم��ة
للأن�سولني من الفئران
ال � �ت� ��ي ت� �ت� �غ ��ذى ع �ل��ى
نظام غ��ذائ��ي مماثل ال
ي�ت���ض�م��ن م�ستخل�ص
ال�شاي.

وحفالت مو�سيقية ،ومهرجان �أفالم �سينمائية،
وفعاليات تراثية وفلكلورية ،تتميز بالتنوع
والت�شويق والرثاء املعريف والفني.
وت�ستمر الفعاليات حتى  30مار�س اجلاري،
وتغطي خمتلف حمافظات ومدن املنطقة يف كل
من (الدمام ،والظهران ،واخل�بر ،والأح�ساء،
واجلبيل ال�صناعية ،والقطيف ،والنعريية،
واخل�ف�ج��ي ،وح�ف��ر ال�ب��اط��ن) ،مب�شاركة نحو
 4500متطوع ومتطوعة.
ومن املنتظر م�شاركة دار الأوبرا امل�صرية يف
املو�سم الذي يقام حتت �شعار "ال�شرقية ثقافة
وطاقة" ،بحفلها الأول يف املنطقة ،وال��ذي
�سيقام يف معر�ض الظهران الدويل يومي 22
و 23مار�س اجلاري.

إنقاذ طفل ابتلع جسما غريبا في جدة
جدة ــ البالد

جنح رجل �إ�سعاف يف هيئة الهالل الأحمر
مبحافظة جدة يف �إنقاذ حياة طفل يبلغ
من العمر عامني ،بعدما ابتلع ج�سما غريبا
ت�سبب يف �إغالق جمرى التنف�س وتوقف
النب�ض ودخول ال�صغري يف حالة اختناق.
وق ��ال امل �ت �ح��دث ال��ر��س�م��ي لهيئة ال�ه�لال
الأح�م��ر بجدة عبد الله �أح�م��د� ،أن غرفة
العمليات تلقت ب�لاغ��ا ع��ن تعر�ض طفل
�صغري لالختناق وفقدان التنف�س وعلى
الفور مت مبا�شرة البالغ.
وافاد املتحدث ب�أن الطفل كان يعاين من
ان�سداد يف جم��رى التنف�س بعدما ابتلع
اجل�سم ت�سبب يف توقف التنف�س والنب�ض
لديه فتم تقدمي الإ��س�ع��اف��ات الأول �ي��ة له،
وع �م��ل �إن �ع��ا���ش ق�ل�ب��ي رئ� ��وي ،و�إخ� ��راج
اجل�سم الغريب منه وجرى �إعادة التنف�س
للطفل ،ومت نقله �إىل جممع امللك عبد الله
الطبي.

