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االإ�صالحات تتواىل واالقت�صاد ال�صعودي يوا�صل االزدهار
جدة - البالد

ابتداًء  الأعلى  احلد  ذو  املوازية  ال�سوق  موؤ�سر منو  ينطلق 
التي مت  التغيريات اجلوهرية  من  الأح��د، كجزء  اليوم  من 
الإعالن عنها �سابقا وتهدف من خاللها اإىل تطوير ال�سوق 
وال�سيولة  فيها  امل��درج��ة  ال�سركات  ع��دد  وزي���ادة  امل��وازي��ة 

املتداولة.
اأن  "تداول"  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  واأو�سحت 
موؤ�سرات  ح�ساب  يف  املتبعة  املنهجية  على  يرتكز  املوؤ�سر 
ال�سوق الرئي�سية وموؤ�سرات القطاعات مع اإ�سافة حد اأعلى 
 %20 ن�سبة  املوؤ�سر  يف  �سركة  اأي  وزن  يتجاوز  ل  بحيث 

كحد اأق�سى، و�ستتم مراجعة هذا املوؤ�سر على اأ�سا�س ربع 
�سنوي مبا يتما�سى مع دورة �سيانة املوؤ�سرات يف تداول 
، و�سيكون موؤ�سر ال�سوق املوازية ذو احلد الأعلى موؤ�سرًا 
ال�سفحة  على  عر�سه  و�سيتم  امل��وازي��ة،  لل�سوق  رئي�سيًا 
موؤ�سر  �سيظل  بينما  الإل��ك��روين  ت���داول  ملوقع  الرئي�سية 
ال�سوق املوازية احلايل متاحًا عرب موقع تداول الإلكروين 

وبوابة البيانات املرجعية الإلكرونية.
وكانت )تداول( قد اأطلقت نهاية ال�سهر املا�سي فرباير عددا 
والتي  املوازية  ال�سوق  منو  على  اجلوهرية  التغيريات  من 
ال�سركات  ع��دد  وزي���ادة  تطويرها  اإىل  خاللها  م��ن  تهدف 

املدرجة وال�سيولة املتداولة. ومن اأهم التعديالت التي اأعلنت 
عنها ، ال�سماح باإدراج ال�سركات من دون اكتتاب، وهو ما 
�سيدفع باجتاه اإدراج املزيد من ال�سركات ومنها ال�سغرية 
الوطني  لالقت�ساد  رئي�سيًا  راف��دًا  تعترب  والتي  واملتو�سطة 

ومتكينها من الإدراج يف ال�سوق املالية مبرونة اأكرب.
يف  الأوىل  مرحلتني،  على  التغيريات  ه��ذه  تطبيق  ويتم 
الربع الأول من العام اجلاري 2019 م، والثانية يف الربع 
ال�سماح  الأوىل  املرحلة  يف  التغيريات  وت�سمل   ، الثاين 
لل�سركات بالإدراج املبا�سر يف منو- ال�سوق املوازية من 

غري عملية اكتتاب.

خادم احلرمني يكرم الفائزين بجوائز مهرجان امللك عبدالعزيز لالإبل
ال�صياهد- 

البالد- وا�س
رعى خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
- حفظه الله - بعد ظهر اأم�س بال�سياهد 

اجلنوبية للدهناء احلفل اخلتامي ملهرجان امللك 
عبدالعزيز لالإبل الثالث.

ولدى و�سول خادم احلرمني ال�سريفني مقر 
املهرجان، كان يف ا�ستقباله - رعاه الله - �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل 
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع امل�سرف 

العام على نادي الإبل، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 
بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب اأمري منطقة الريا�س، 

و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سعود بن نايف 
بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ورئي�س جمل�س اإدارة نادي 

الإبل فهد بن فالح بن حثلني.
وتف�سل خادم احلرمني ال�سريفني  - حفظه الله - بت�سليم 

الفائزين باملراكز الأوىل جلائزة امللك عبدالعزيز ملزاين الإبل 
وجائزة امللك عبدالعزيز ل�سباقات الهجن.

وكرم الراعي الإعالين للمهرجان " ال�سركة العربية 
للتعهدات الفنية " ت�سلمها حممد اخلريجي.

عقب ذلك �ساهد خادم احلرمني ال�سريفني و�سيوف 
املهرجان ، عرو�س النوماد) البداوة العاملية( .

عقب ذلك اأديت العر�سة ال�سعودية.
ويف ختام احلفل ت�سلم خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه الله - من 
موؤلف عامل النوماد رئي�س الحتاد العاملي 
لريا�سة ال�سعوب الّرحل اأ�سكات بيكاييف 

الكتاب التاريخي وامليدالية التقديرية 
لعامل النوماد) البداوة العاملية (..

التفا�صيل �س3

�س2اأوامر ملكية بتعيني قيادات يف التعليم والعمل والعوهلي حمافظا لهيئة ال�سناعات الع�سكرية

ويلينغتون ــ وكاالت 
ال��ذي طال م�سجدين  الإرهابي  احل��ادث  بعد 
النيوزيلندية،  كراي�ست�سري�س  م��دي��ن��ة  يف 
اأرديرن على  الوزراء جا�سيندا  تلقت رئي�سة 
التعامل  يف  طريقتها  ب�سبب  عاملية  اإ���س��ادات 
ح�سد  ال��ذي  الإرهابي  الهجوم  تداعيات  مع 
ال�سريعة  وا�ستجابتها  �سخ�سا،   50 اأرواح 
اأن  يبدو  لكن  الأ�سلحة،  قوانني  لإ�سالحات 

هناك من مل يعجبه الأمر.
فقد تلقت اأرديرن تهديدات بالقتل يف اأعقاب 
ال�سرطة حتقيقات  الأل��ي��م، وجت��ري  احل��ادث 
ت��ه��دي��دي��ن ع��ل��ى الأق�����ل ع���رب �سبكات  ح����ول 
�سحيفة  ب��ح�����س��ب  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل 
يف  التهديد  ميل" الربيطانية.ومتثل  "ديلي 

اأر�سلت  �سالح  ���س��ورة  معها  مرفق  تغريدة 
على  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  وزراء  رئ��ي�����س��ة  حل�����س��اب 
"توير"، وُكتب عليها تعليق "اأنِت التالية"، 
ثم اأر�سلت التغريدة نف�سها مرة اأخرى.وظل 
املن�سور الأول على موقع توير لأكرث من 48 

�ساعة قبل اأن حتذف املن�سة احل�ساب.
"توير" اأن��ه جرى  با�سم  متحدث  واأو���س��ح 
الأول  الإب���الغ  بعد  عاجلة  اإج����راءات  ات��خ��اذ 
لبع�س  ن�سطا  ظل  احل�ساب  لكن  الأم���ر،  عن 
ال���وق���ت، وك����ان م���وج���ودا ع��ل��ي��ه ال��ك��ث��ري من 
امل��ن�����س��ورات امل��ع��ادي��ة ل��الإ���س��الم وخ��ط��اب��ات 
ك���راه���ي���ة ل��ل��م��ت��ع�����س��ب��ني ال���ب���ي�������س.واأو����س���ح 
اأن  هريالد"  "نيوزيلندا  ل�سحيفة  املتحدث 
من  التخل�س  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ت��وا���س��ل  ف��رق��ه��م 

من  القانونية  وغ��ري  الالئقة  غ��ري  املحتويات 
اجلهات  م��ع  تعاونهم  اإىل  لف��ت��ا  من�ستهم، 

املعنية باإنفاذ القانون لت�سهيل التحقيقات.
تر�سيحها  م��ن  ت��ق��رب  اأردي�����رن  ان  وي��ب��دو 
تعاملها  طريقة  ب�سبب  لل�سالم،  نوبل  جلائزة 
م����ع ح������ادث م�������س���ج���دي ك��راي�����س��ت�����س��ري���س 
"نيوزيلندا  ���س��ح��ي��ف��ة  الإره����اب����ي.وذك����رت 
هريالد" اأن التما�سا بداأه موقع "تغيري دوت 
اأورج/Change.org" الأمريكي منذ 
اأي��ام ح�سل على 3 اآلف توقيع، يف حني   4
"اآفاز دوت  موقع  على  اآخ��ر  التما�س  ح�سل 
األ��ف  على   "AVAAZ.org اأورج/ 
ل�"اآفاز"  الفرن�سية  الن�سخة  توقيع.وقالت 
اأردي������رن لتكون  ت��ر���س��ي��ح  ي��ع��ت��زم��ون  اإن���ه���م 

القادمة،  لل�سالم  نوبل  جائزة  على  احل��ائ��زة 
يف اأعقاب الأحداث املاأ�ساوية التي وقعت يف 

كراي�ست�سري�س وطريقة ا�ستجابتها لالأمر.
100" التابع  "اإندي  موقع  اأع��د  جانبه،  من 
تقريرا  الربيطانية  "اإندبندنت"  ل�سحيفة 
ال��وزراء  رئي�سة  تر�سيح  اأ�سباب  ي�ستعر�س 

النيوزيلندية جلائزة نوبل لل�سالم.
واأو�سح املوقع الربيطاين اأن اأرديرن تتلقى 
ال�سريعة  الإج�����راءات  ب�سبب  عاملية  اإ���س��ادة 
ح��ادث  اأع��ق��اب  يف  اتخذتها  ال��ت��ي  احلا�سمة 
 50 �سحيته  راح  ال���ذي  امل��اأ���س��اوي  الهجوم 
اجلائزة  ملنحها  دع��وات  هناك  ل��ذا  �سخ�سا، 
قاموا  الذين  الأ�سخا�س  عليها  يح�سل  التي 

بدور ا�ستثنائي.

رئي�صة وزراء نيوزيلندا تن�صر م�صاعر الت�صامح وتغر�س روح التاآخي وتعزز ثقافة االعتذار

االحتالل يتفاخر بالتطبيع .. قطر تعزف الن�صيد االإ�صرائيلي على اأر�صها
جدة ــ وكاالت 

من ال�سرية والكتمان التام اإىل العلن املف�سوح 
ت�سري العالقات امل�سبوهة بني اإ�سرائيل وقطر، 
مع  التطبيع  ع��الق��ات  يف  ق��ط��ر  مت�سي  ه��ك��ذا 
م�ستوى،  من  اأكرث  على  الإ�سرائيلي  الحتالل 
فلم  احلائط،  عر�س  العربية  بالتقاليد  �ساربا 
م�سراعيها  على  اأبوابها  بفتح  الدوحة  تكتف 
اأم����ام ال��وف��ود الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اإىل ال���دوح���ة، بل 
الن�سيد  ب��ع��زف  ال�����س��م��اح  الم����ر ح���د  و���س��ل 

الوطني الإ�سرائيلي يف قلب الدوحة.
ه����ذا ف��ي��م��ا اع���ت���رب م����غ����ردون ق���ط���ري���ون ع��رب 
يك�سف  ق��ط��ر  يف  الح���ت���الل  ن�سيد  ع���زف  اأن 

التنظيم احلاكم، ومتاجرته بق�سايا  تناق�سات 
الأمة العربية وعلى راأ�سها الق�سية الفل�سطينية.

وا�ستهجن القطريون عدم قيام و�سائل الإعالم 
يف  بالتطبيع،  النظام  قيام  بك�سف  ب��ال��دوح��ة 
التطبيع  النظام الإرهابي تهمة  وقت ي�سن هذا 
اأثناء حمالته الكاذبة لت�سويه اأي دولة تك�سف 

جرائم "احلمدين".
الن�سيد الإ�سرائيلي يف قطر، اجلمعة،  وعزف 
األيك�س  بعد فوز ريا�سي اجلمباز الإ�سرائيلي 
�ساتيلوف مبيدالية ذهبية يف كاأ�س العامل يف 

الدوحة.
اأي��ام  بعد  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الن�سيد  ع��زف  وي��اأت��ي 

نتنياهو  بنيامني  ال����وزراء  رئي�س  ك�سف  م��ن 
الق�سية  على  قطر  تاآمر  و�سريح  علني  ب�سكل 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ب���اأم���وال���ه���ا، ل��ت��ع��زي��ز الن��ق�����س��ام 

الفل�سطيني ومنع قيام الدولة الفل�سطينية.
احتفت  قد  الإ�سرائيلي  الحتالل  دولة  وكانت 
وبث  القطرية،  الأرا���س��ي  على  ن�سيدها  بعزف 
ح�ساب  وه��و  بالعربية"  "اإ�سرائيل  ح�ساب 
ت��وي��ر ال��ر���س��م��ي ب��ال��ع��رب��ي��ة لإ���س��رائ��ي��ل فيديو 
وو�سف  الفائز،  وتتويج  الن�سيد  عزف  للحظة 
الإ�سرائيلية".  للريا�سة  كبري  "اإجناز  ب��اأن��ه 
املركز  يف  اإ���س��رائ��ي��ل  علم  الفيديو  يف  وظ��ه��ر 
والثالث،  ال��ث��اين  امل��رك��زي��ن،  يف  بينما  الأول، 

الفلبني واإ�سبانيا. وكان لفتا يف ظل الحتفاء 
بالتطبيع مع قطر حماولة و�سائل  الإ�سرائيلي 
"اجلزيرة"  راأ���س��ه��ا  ال��ق��ط��ري��ة وع��ل��ى  الإع����الم 
مع  بالتطبيع  احل��م��دي��ن  تنظيم  ق��ي��ام  اإخ���ف���اء 
الحتالل، يف وقت كانوا يكيلون فيه التهامات 
الكاذبة اأناء الليل واأطراف النهار للدول الأربع 
ه��ذا احلدث  واآث��ار  الإره���اب.  ملكافحة  الداعية 
ث����ورة غ�����س��ب ع���ارم���ة يف ���س��ف��وف امل��غ��ردي��ن 
ها�ستاقات  ع��دة  ود�سنوا  وال��ع��رب،  القطريني 
)#قطريون_ بينها  م��ن  التطبيع،  راف�����س��ة 
بالتناق�س  التنظيم  متهمني  �سد_التطبيع"( 

واملتاجرة بق�سايا الأمة واأنه ل مبداأ له.

التفا�صيل �س8

الفي�صل يوقع 4 اتفاقيات مبنتدى مكة املكرمة االقت�صادي
مكة املكرمة-  احمد االحمدي - 

عبد الهادي املالكي
ت�صوير- حممد باكراع

ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  م�ست�سار  د���س��ن 
ال�سمو  ���س��اح��ب  امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  منطقة  اأم���ري 
اأعمال  اأم�س   ، الفي�سل  خالد  الأم��ري  امللكي 
املكرمة  مكة  منطقة  ملنتدى  الثانية  ال����دورة 
يف  فعالياته  تقام  2019ال����ذي  القت�سادي 
املقد�سة  بالعا�سمة  عمر  جبل  هيلتون  فندق 

يف الفرة من 23 اإىل 26 مار�س 2019. 
الأم��ري  توقيع  الفتتاحية  اجلل�سة  و�سهدت 

العامل  مركز  لإن�ساء  اتفاقية  الفي�سل  خالد 
واتفاقية  الفي�سلية،  م�سروع  يف  الإ�سالمي 
مع وزير الطاقة املهند�س خالد الفالح لإن�ساء 
مكة  منطقة  يف  ال�سم�سية  للطاقة  م�����س��روع 
املكرمة، اأما التفاقية الثالثة فقد وقعها �سموه 
مع معايل وزير احلج والعمرة الدكتور حممد 
يف  العاملية  ال��واح��ة  لت�سغيل  بننت  �سالح  بن 
مكة، ويف املقابل مت توقيع التفاقية الرابعة 
العمر  ابراهيم  ال�ستثمار  هيئة  حمافظة  مع 
يف  والأجنبية  املحلية  ال�ستثمارات  لتعزيز 

املنطقة.
التفا�صيل �س7

خطة للتو�صع يف اللغة ال�صينية 
الريا�س-  البالد

اأو�سح معايل وزير التعليم الدكتور حمد بن حممد اآل ال�سيخ اأن اإدراج اللغة ال�سينية يف مراحل 
التعليم املختلفة باململكة توجه نابع من الرغبة يف تنويع اأدوات اللغة يف التعليم، بناء على الأهمية 
ال�سراتيجية والقت�سادية للغة ال�سينية، واأي�سا لالأهمية ال�سراتيجية والقت�سادية التي متثلها 
دولة ال�سني يف العامل حاليا وم�ستقبال، موؤكدا على اأهمية اأن يكون هناك برنامج وا�سح لتاأهيل عدد 
من املعلمني يف برامج مكثفة قد ت�سل اإىل �سنة لكي يكونوا معلمي ومعلمات لغة �سينية للمراحل 
الثانوية يف  املرحلة  من  مدار�س خمتارة  �سنوات  ثالث  اأول  امل�ستهدف يف  يكون  وقد  امل�ستهدفة، 
خمتلف املناطق . واأ�ساف يف ور�سة عمل "اإدراج اللغة ال�سينية يف التعليم" التي د�سنها اأم�س : " 
هناك خطة للتو�سع العددي فيها، بناء على تاأهيل املتطلبات ثم التو�سع للمرحلة املتو�سطة، ويجب اأن 
ي�ساحب هذا التو�سع اإر�سال عدد من املعلمني يف برامج يتم تطويرها مع اجلانب ال�سيني ملدة �سنة 

ومع وكالة البعثات لتاأهيل املعلمني لكي يكونوا معلمني للغة ال�سينية".
التفا�صيل �س3

توا�صع واإن�صانية اأمري املنطقة تتج�صد يف منتدى مكة االقت�صادي
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د اهتمام اململكة بق�ضايا الأمة �ضالة الغائب يف احلرمني ال�ضريفني جت�ضّ
مكة املكرمة - البالد

بقيادتها  الثابتة  اململكة  م��واق��ف  ي��وؤك��د  عظيم  م�شهد  يف 
احلكيمة لن�شرة امل�شلمني يف ملماتهم ، وامل�شوؤولية الرائدة 
جتاه ق�شايا الأمة ، اأُقيمت �شالة الغائب عقب �شالة اجلمعة 
يف احلرمني ال�شريفني على �شهداء الهجوم الإرهابي الذي 
يف  ت�شري�س  ك��راي�����ش��ت  م��دي��ن��ة  يف  م�شجدين  ا���ش��ت��ه��دف 
 ، مليوين م�شٍل  من  اأك��ر  ال�شالة  اأدى  ، حيث  نيوزيلندا 
الدكتور  ال�شيخ  ف�شيلة  احل��رام  امل�شجد  يف  امل�شلني  واأّم 
ف�شيلة  ال��ن��ب��وي  امل�شجد  يف  اأّم��ه��م  فيما  املعيقلي،  م��اه��ر 
يتغمدهم  اأن  تعاىل  الله  �شائلني  البعيجان،  عبدالله  ال�شيخ 
ذويهم  ويلهم  ال�شهداء،  من  يتقبلهم  واأن  رحمته،  بوا�شع 
عليهم  وي��ت��م  امل�����ش��اب��ني  ي�شفي  واأن  وال�����ش��ل��وان،  ال�����ش��ر 
ال�شحة والعافية.   واأو�شح معايل الرئي�س العام ل�شوؤون 
عبد  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  النبوي  وامل�شجد  احل���رام  امل�شجد 
اهتمام خادم احلرمني  يج�شد  هذا  اأن  ال�شدي�س،  الرحمن 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود و�شمو ويل 
عهده الأمني – حفظهما الله - بق�شايا الإ�شالم وامل�شلمني 
والتطرف  الإره���اب  مكافحة  يف  احل���ازم  اململكة  وم��وق��ف 
اأن يجعل ذلك  الله تعاىل  له، �شائاًل  ال��ذي لدي��ن ول وطن 
يف موازين اأعمالهما ال�شاحلة.  فمنذ حلظة وقوع اجلرمية 
الإرهابية بحق امل�شلني يف نيوزيلندا ، جاء املوقف القوي 
للمملكة وحتركها ال�شريع بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني 
امللك �شلمان بن عبدالعزيز و�شمو ويل العهد نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الدفاع �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
حممد بن �شلمان-حفظهما الله- لإدانة اجلرمية الإرهابية 

الب�شعة التي هزت العامل.
الأ�شعدة  كافة  على  املوؤثر  الفاعل  والتحرك  املوقف  ه��ذا   
مليار  م��ن  اأك���ر  وغ�شب  �شمري  ع��ن  ال�شدق  بكل  ع��ّر   ،
ون�شف املليار م�شلم يف العامل بل الإن�شانية جمعاء ، وهو 
ما عّر عنه الأمني العام ملنظمة التعاون الإ�شالمي الدكتور 
جتاه  ال�شعودي  املوقف  مثمنا  العثيمني  اأحمد  بن  يو�شف 
احلادثة الإرهابية التي وقعت �شد امل�شلمني يف نيوزيلندا 
اجلمعة املا�شية، وبالتحرك ال�شريع من القيادة يف اململكة ، 
والتاأكيد على اأن الإرهاب لدين له ول جن�شية، وي�شتوجب 
على العامل اتخاذ موقف موحد �شده، والعمل على حت�شني 
املجتمعات وتاأهيلها للت�شدي لهذه الآفة اخلطرية، قبل اأن 
لتعزيز  ودعمها  اململكة  بجهود  ب��دور   م�شيدا  ت�شتفحل، 

احلوار احل�شاري وال�شالم والأمن يف العامل.
تفاعلها  نيوزيلندا على  �شكره حلكومة  العثيمني  قدم   كما 
ال�شريع مع جرمية العتداء على امل�شجدين وقتل امل�شلني، 
على  النيوزيلندية  احل��ك��وم��ة  قبل  م��ن  الكبري  وال��ت��ج��اوب 
حتى  اأو  ال�شيا�شي  اأو  الأم��ن��ي  اأو  الج��ت��م��اع��ي  ال�شعيد 
اإىل ت�شافر  اأهمية موقف دعوة اململكة  الت�شريعي، موؤكدا 
اجلهود الدولية ملكافحة التطرف والإرهاب وبث الكراهية 
وجت���رمي ك��ل ال���دع���وات ال��ت��ي ت��وؤي��د ه���ذه الأف���ك���ار امل��دم��رة 

لالإن�شانية وال�شالم.

مركز امللك �ضلمان يوا�ضل امل�ضاعدات لليمنيني وال�ضوريني

حجة-اخلروب- وا�س
وزع م��رك��ز امل��ل��ك ���ش��ل��م��ان ل���الإغ���اث���ة والأع���م���ال 
تزن  غ��ذائ��ي��ة،  �شلة   600 الأول  اأم�����س  الإن�شانية 
ال��ن��ازح��ني  ع��ل��ى  غ�����رام،  ك��ي��ل��و  و 400  ط��ًن��ا   44
وال�شادة  املال�شية  ال�شادة  قرى  واملت�شررين يف 
واملغرتبني  وال�شرافية  الظهر  وال�شادة  ال�شباكية 
ملديريتي حر�س وحريان مبحافظة حجة،  التابعة 

ي�شتفيد منها 3،600 فرد.
وقدم 180 يتيمًا ويتيمة هدايا رمزية لأمهاتهم يف 
حمافظة ماأرب وذلك �شمن اأن�شطة م�شروع املركز 

اليمن. يف  الأيتام  اأ�شر  وحدك" حلماية  "ل�شت 
��ا مبعيالت الأ���ش��ر  واف��ت��ت��ح امل��رك��ز ج��ن��اًح��ا خ��ا���شً
ال��الت��ي ت��خ��رج��ن م��ن ب��رام��ج ت��دري��ب��ي��ة مهنية يف 

�شاحل ح�شرموت.

اأي��ام  ث��الث��ة  م��دى  على  امل��ع��ي��الت  بع�س  و�شتقوم 
اأرب��ع  ي�شم  ال��ذي  اجلناح  يف  منتجاتهن  بعر�س 
خيام، وذلك �شمن فعاليات مهرجان ربيع املكال.

واأو�����ش����ح امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لئ���ت���الف اخل��ري 
الآليات  اإح��دى  ُيعد  املعر�س  اأن  من�شور  فهمي 
املعيلة،  امل���راأة  م�شاريع  منتجات  لعر�س  املهمة 
العي�س  �شبل  حت�شني  م�شروع  حر�س  م��وؤك��دًا 

امل��ج��الت،  جميع  يف  باملعيالت  النهو�س  على 
مبا  املعيالت  للمتدربات  ج��دي��دة  اآف���اق  واإي��ج��اد 
ي�شاعدهن على اإيجاد فر�س للتمكني الجتماعي 

والقت�شادي.
كما قام املركز اأم�س الأول بتوزيع 1،444 فر�شة و 
662 �شلة غذائية، تزن 49 طًنا، للعائالت ال�شورية 

الالجئة يف اإقليم اخلروب مبحافظة جبل لبنان.

باأوامر ملكية: العوهلي حمافظا لهيئة ال�ضناعات الع�ضكرية واملرزوقي نائبا لوزير التعليم للجامعات والبحث والبتكار
اآل فهيد م�ضاعدا لوزير التعليم واجلا�ضر م�ضاعدا لوزير العمل والعامري مديرا جلامعة الإمام حممد بن �ضعود الإ�ضالمية

اإينا�س العي�ضى مديرة جلامعة الأمرية نورة وال�ضهري مديرا جلامعة احلدود ال�ضمالية

احلربي حمافظًا لهيئة التجارة اخلارجية واإعفاء توفيق ال�ضديري من من�ضبه
الريا�س- وا�س

�شدر اأم�س عدد من الأوامر امللكية فيما 
يلي ن�شو�شها:
الرقم اأ / 258

التاريخ 16 / 7 / 1440ه�
بعون الله تعاىل

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
ملك اململكة العربية ال�شعودية

ب��ع��د الط����الع ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي 
للحكم، ال�شادر بالأمر امللكي رقم ) اأ / 

90 ( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�.
وبعد الطالع على نظام الوزراء ونواب 
ال������وزراء وم��وظ��ف��ي امل��رت��ب��ة امل��م��ت��ازة ، 
ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم ) م / 10 

( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�.
العامة  الهيئة  تنظيم  على  الط��الع  وبعد 
بقرار  ال�شادر  الع�شكرية،  لل�شناعات 
جمل�س الوزراء رقم ) 210 ( بتاريخ 25 

/ 4 / 1440ه�.
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم ) اأ / 

14 ( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�.
اأمرنا مبا هو اآت :

اأوًل : يعني املهند�س اأحمد بن عبدالعزيز 
بن املحمد العوهلي حمافظًا للهيئة العامة 

لل�شناعات الع�شكرية مبرتبة وزير.
ثانيًا : يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�شة 

لعتماده وتنفيذه.

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
الرقم اأ / 259

التاريخ 16 / 7 / 1440ه�
بعون الله تعاىل

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
ملك اململكة العربية ال�شعودية

ب��ع��د الط����الع ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي 
للحكم، ال�شادر بالأمر امللكي رقم ) اأ / 

90 ( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�.
وبعد الطالع على نظام الوزراء ونواب 
ال�������وزراء وم��وظ��ف��ي امل��رت��ب��ة امل��م��ت��ازة، 
ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم ) م / 10 

( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�.
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم ) اأ / 

14 ( بتاريخ 30 / 1 / 1438ه�.
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم ) اأ / 

14 ( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�.
اأمرنا مبا هو اآت :

ال��دك��ت��ور ح���امت بن  ي��ع��ني م��ع��ايل  اأوًل : 
لوزير  نائبًا  امل��رزوق��ي  حمزة  بن  ح�شن 
والب��ت��ك��ار  وال��ب��ح��ث  للجامعات  التعليم 

باملرتبة املمتازة.
ثانيًا : يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�شة 

لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

 الرقم اأ / 260
التاريخ 16 / 7 / 1440ه�

بعون الله تعاىل
نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية
ب��ع��د الط����الع ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي 
للحكم، ال�شادر بالأمر امللكي رقم ) اأ / 

90 ( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�.
وبعد الطالع على نظام الوزراء ونواب 
ال�������وزراء وم��وظ��ف��ي امل��رت��ب��ة امل��م��ت��ازة، 
ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم ) م / 10 

( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�.
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم ) اأ / 

14 ( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�.
اأمرنا مبا هو اآت :

اأوًل : يعني الدكتور �شعد بن �شعود بن 
التعليم  لوزير  م�شاعدًا  فهيد  اآل  ماجد 

باملرتبة املمتازة.
ثانيًا : يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�شة 

لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

الرقم اأ / 261
التاريخ 16 / 7 / 1440ه�

بعون الله تعاىل
نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية
ب��ع��د الط����الع ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي 
للحكم، ال�شادر بالأمر امللكي رقم ) اأ / 

90 ( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�.
وبعد الطالع على نظام الوزراء ونواب 
ال�������وزراء وم��وظ��ف��ي امل��رت��ب��ة امل��م��ت��ازة، 
ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم ) م / 10 

( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�.
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم ) اأ / 

14 ( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�.
اأمرنا مبا هو اآت :

نا�شر  ب��ن  حممد  املهند�س  يعني   : اأوًل 
العمل  لوزير  م�شاعدًا  اجلا�شر  علي  بن 

والتنمية الجتماعية باملرتبة املمتازة.
ثانيًا : يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�شة 

لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

الرقم اأ / 262
التاريخ 16 / 7 / 1440ه�

بعون الله تعاىل
نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية

ب��ع��د الط����الع ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي 
للحكم، ال�شادر بالأمر امللكي رقم ) اأ / 

90 ( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�.
وبعد الطالع على نظام الوزراء ونواب 
ال�������وزراء وم��وظ��ف��ي امل��رت��ب��ة امل��م��ت��ازة، 
ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم ) م / 10 

( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�.
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم ) اأ / 

14 ( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�.
اأمرنا مبا هو اآت :

اأحمد بن �شامل بن  الدكتور  : يعني  اأوًل 
الإم���ام  م��دي��رًا جلامعة  ال��ع��ام��ري  حممد 
باملرتبة  الإ���ش��الم��ي��ة  ���ش��ع��ود  ب��ن  حم��م��د 

املمتازة.
ثانيًا : يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�شة 

لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

الرقم اأ / 263
التاريخ 16 / 7 / 1440ه�

بعون الله تعاىل
نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية
ب��ع��د الط����الع ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي 
للحكم، ال�شادر بالأمر امللكي رقم ) اأ / 

90 ( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�.
وبعد الطالع على نظام الوزراء ونواب 
ال�������وزراء وم��وظ��ف��ي امل��رت��ب��ة امل��م��ت��ازة، 

ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم ) م / 10 
( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�.

وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم ) اأ / 
14 ( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�.

اأمرنا مبا هو اآت :
اأوًل : تعني الدكتورة اإينا�س بنت �شليمان 
بن حممد العي�شى مديرة جلامعة الأمرية 

نورة بنت عبدالرحمن باملرتبة املمتازة.
ثانيًا : يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�شة 

لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

لرقم اأ / 264
التاريخ 16 / 7 / 1440ه�

بعون الله تعاىل
نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية
ب��ع��د الط����الع ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي 
للحكم، ال�شادر بالأمر امللكي رقم ) اأ / 

90 ( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�.
وبعد الطالع على نظام الوزراء ونواب 
ال�������وزراء وم��وظ��ف��ي امل��رت��ب��ة امل��م��ت��ازة، 
ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم ) م / 10 

( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�.
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم ) اأ / 

14 ( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�.
اأمرنا مبا هو اآت :

بن  بن يحي  الدكتور حممد  : يعني  اأوًل 

احلدود  جلامعة  مديرًا  ال�شهري  غرامه 
ال�شمالية باملرتبة املمتازة.

ثانيًا : يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�شة 
لعتماده وتنفيذه.

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
الرقم اأ / 265

التاريخ 16 / 7 / 1440ه�
بعون الله تعاىل

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
ملك اململكة العربية ال�شعودية

ب��ع��د الط����الع ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي 
للحكم، ال�شادر بالأمر امللكي رقم ) اأ / 

90 ( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�.
وبعد الطالع على نظام الوزراء ونواب 
ال�������وزراء وم��وظ��ف��ي امل��رت��ب��ة امل��م��ت��ازة، 
ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم ) م / 10 

( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�.
وب����ع����د الط��������الع ع���ل���ى ق�������رار جم��ل�����س 
الوزراء رقم ) 211 ( بتاريخ 25 / 4 / 
العامة  الهيئة  باإن�شاء  ال�شادر  1440ه�، 

للتجارة اخلارجية.
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم ) اأ / 

14 ( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�.
اأمرنا مبا هو اآت :

بن  ع��ب��دال��رح��م��ن  الأ���ش��ت��اذ  ي��ع��ني   : اأوًل 
اأح���م���د ب���ن ح���م���دان احل���رب���ي حم��اف��ظ��ًا 
باملرتبة  للتجارة اخلارجية  العامة  للهيئة 

املمتازة.
ثانيًا : يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�شة 

لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

الرقم اأ / 266
التاريخ 16 / 7 / 1440ه�

بعون الله تعاىل
نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية
ب��ع��د الط����الع ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي 
للحكم، ال�شادر بالأمر امللكي رقم ) اأ / 

90 ( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�.
وبعد الطالع على نظام الوزراء ونواب 
ال�������وزراء وم��وظ��ف��ي امل��رت��ب��ة امل��م��ت��ازة، 
ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم ) م / 10 

( بتاريخ 18 / 3 / 1391ه�.
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم ) اأ / 

28 ( بتاريخ 29/ 2 / 1437ه�.
اأمرنا مبا هو اآت :

توفيق  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ي��ع��ف��ى   : اأوًل 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����ش��دي��ري ن��ائ��ب وزي��ر 
والإر�شاد  والدعوة  الإ�شالمية  ال�شوؤون 
ل�شوؤون امل�شاجد والدعوة والإر�شاد من 

من�شبه.
ثانيًا : يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�شة 

لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

اآل فهيدالعوهلي اإينا�س العي�سىاملرزوقي

حامت املرزوقي..�ضرية ذاتية
تاريخ ومكان امليالد :

مكة املكرمة 1387ه�
املوؤهالت العلمي���ة :

ال��ه��ن��د���ش��ة امل��ع��م��اري��ة  دك�����ت�����وراه يف 
وال��ت��خ��ط��ي��ط م���ن ج��ام��ع��ة ن��ي��وك��ا���ش��ي��ل، 

اململكة املتحدة 1999م .
احل�شري  الت�شميم  يف  ماج�شت��ري 
ك��ول��وراد،  جامعة  امل��دن  واقت�شاديات 

1995م.
م��اج�����ش��ت��������ري يف ال��ه��ن��د���ش��ة امل��ع��م��اري��ة 
والتخطيط جامعة كولورادو، 1994م.

املعمارية  الهند�شة  يف  ب��ك��ال��وري��و���س 
جامعة اأم القرى، 1991م.

احلياة العملية :
مدير اجلامعة الإ�شالمية باملدينة املنورة 

30 / 1 / 1438ه� - حتى الأن
ع�������ش���و جم���ل�������س ال���������ش����ورى جم��ل�����س 
ال�شورى 3/ 3 /1430ه� - 30 / 1/ 

1438ه�.
اإم��ارة  للتنمية  امل�شاعد  الإم���ارة  وكيل 
 –  1430  /1/1 املكرمة  مكة  منطقة 

3/3/ 1430ه�.
امل�������ش���رف ال����ع����ام ع���ل���ى م���رك���ز ت��ق��ن��ي��ة 
املكرمة  مكة  منطقة  اإم����ارة  امل��ع��ل��وم��ات 

1/1 /1430 – 3/3 /1430ه�.
املكرمة  مكة  منطقة  جمل�س  ع��ام  اأم��ني 
اإم������ارة م��ن��ط��ق��ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة 30/ 4 

/1422- 3/ 3/ 1430ه�
اأ�����ش����ت����اذ م�������ش���اع���د، ق�������ش���م ال���ع���م���ارة 
اأم  جامعة  الهند�شة.  كلية  الإ�شالمية، 
 4/  30 –  1420/  12/  23 ال��ق��رى 

/1422ه�.
معيد. ق�شم العمارة الإ�شالمية. جامعة 
 12  /28 ال��ق��رى  اأم  جامعة  ال��ق��رى  اأم 

/1411 – 23 /12/ 1420ه�.
احلرمني  خ��ادم  معهد  ب��اح��ث،  م�شاعد 
ال�����ش��ري��ف��ني لأب���ح���اث احل���ج ج��ام��ع��ة اأم 

القرى )1411 -1412 ه�(
ع�شوية اللجان :

جلنة تنمية وتطوير اخلدمات واملرافق، 
جمل�س منطقة مكة املكرمة.

ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة، جمل�س  جل��ن��ة 
منطقة مكة املكرمة

الدائرة القت�شادية الجتماعية مبنطقة 
مكة املكرمة

– منطقة  الدرا�شات والتخطيط  مركز 
مكة املكرمة.

الهيئة ال�شت�شارية لنادي مكة الثقايف 

الأدبي.
ع�شو الهيئة العليا ملنا�شبة مكة املكرمة 

عا�شمة الثقافة الإ�شالمية.
ع�����ش��و ف��ري��ق ع��م��ل ت�����ش��م��ي��م امل��خ��ط��ط 

الإقليمي مبنطقة مكة املكرمة.
ع�����ش��و ف���ري���ق ع��م��ل م�������ش���روع خ���ادم 
عني  اإعمار  لإع��ادة  ال�شريفني  احلرمني 

زبيدة.
مكة  مدينة  درا���ش��ة  عمل  ف��ري��ق  ع�شو 

املكرمة للعلوم والأبحاث والتقنية.
ع�شو جلنة �شوؤون املراعي مبنطقة مكة 

املكرمة.
مبنطقة  وال��رف��ادة  ال�شقاية  جلنة  ع�شو 

مكة املكرمة.
ع�شو فريق عمل برنامج نظم املعلومات 

اجلغرافية مبنطقة مكة املكرمة.
جمال�س الإدارة :

ع�شو واأمني عام جمل�س مكة الثقايف.
ع�شو واأمني عام جائزة مكة للتميز.

الفرو�شية  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
مبحافظة جدة.

م��راك��ز  جمعية  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
الأحياء مبنطقة مكة املكرمة.

للجمعيات  التن�شيقي  املجل�س  ع�شو 

اخلريية مبنطقة مكة املكرمة.
الدرا�شات والبحوث :

لتطوير  القرى  اأم  جامعة  فريق  رئي�س 
م�������ش���روع ج���ب���ل ع���م���ر مب���ك���ة امل��ك��رم��ة 

)1420ه�(.
متطلبات  تقييم  درا���ش��ة  ف��ري��ق  رئي�س 
ب��احل��رم  ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة 

املكي ال�شريف )1421ه�(.
�شاحل  تطوير  م�شروع  فريق  رئي�س 
املكرمة  مكة  – منطقة  الأح��م��ر  البحر 

)1423ه�(.
جمال�س  دور  وتن�شيط  تفعيل  درا���ش��ة 

املناطق )1424ه�(.
اأمانات جمال�س  اأو�شاع  تقييم  درا�شة 

املناطق )1427ه�(.
منطقة  جمل�س  اأع��م��ال  تطوير  درا���ش��ة 

مكة املكرمة )1422ه�(.
درا�شة ميكنة اأعمال جمل�س منطقة مكة 

املكرمة )1425ه�(.
درا����ش���ة واق����ع ظ���اه���رة امل��ت��خ��ل��ف��ني من 
املكرمة  مكة  منطقة  يف  املقيمني  غ��ري 

)1425ه�(.
املنزلية  العمالة  ه��روب  ظاهرة  درا�شة 

)1427ه� حتت التنفيذ(.



ال�صياهد- البالد-  وا�س
�سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  رع��ى 
بعد   - ال��ل��ه  حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 
احلفل  للدهناء  اجلنوبية  بال�سياهد  اأم�س  ظهر 
اخلتامي ملهرجان امللك عبدالعزيز للإبل الثالث.

ال�سريفني مقر  ول��دى و���س��ول خ��ادم احل��رم��ني 
 - ال��ل��ه  رع���اه   - ا�ستقباله  ك���ان يف  امل��ه��رج��ان، 
بن �سلمان  الأمري حممد  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن 
العام على نادي  الدفاع امل�سرف  ال��وزراء وزير 
الإبل، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 
منطقة  اأم��ري  نائب  عبدالعزيز  ب��ن  عبدالرحمن 
ال���ري���ا����س، و���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري 
عبدالعزيز  بن  نايف  بن  �سعود  بن  عبدالعزيز 
ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزي���ر 

الإبل فهد بن فلح بن حثلني.
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ا�ستقبل  ذل���ك،  اإث���ر 
حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بح�سور   - الله 
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب 
امل�سرف  ال��دف��اع  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س 
العام على نادي الأب��ل، كل من �ساحب ال�سمو 
ال�سباح  املبارك  اجلابر  الأحمد  ن��واف  ال�سيخ 
وزراء  رئي�س  ودول���ة  ال��ك��وي��ت،  دول��ة  عهد  ويل 
حممد،  ابيلغازييف  قريغيز�ستان  جمهورية 
اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  و�سمو 
مكتوم ويل عهد دبي، و�سمو ال�سيخ نا�سر بن 
حمد اآل خليفة ممثل جللة ملك مملكة البحرين 
وال�سيخ  اخل��ريي��ة،  والأع��م��ال  ال�سباب  ل�سوؤون 
وزي��ر  وم��ع��ايل  ث����اين،  اآل  �سحيم  ب��ن  ���س��ل��ط��ان 
�سعد  ال�سيخ  عمان  ب�سلطنة  الريا�سية  ال�سوؤون 

حممد ال�سعدي، ومعايل وزير الثقافة وال�سناعة 
التقليدية والعلقات مع الربملان الناطق الر�سمي 
املوريتانية  با�سم حكومة اجلمهورية ال�سلمية 

�سيد حممد ولد حممد.
امللكي  ال�سمو  ���س��اح��ب  ال���س��ت��ق��ب��ال،  وح�����س��ر 
الأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة 
الأمري تركي  امللكي  ال�سمو  الريا�س، و�ساحب 
الدولة  وزي��ر  عبدالعزيز  ب��ن  فهد  ب��ن  حممد  ب��ن 
ع�سو جمل�س الوزراء، و�ساحب ال�سمو امللكي 
ب��ن عبدالعزيز  ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن  الأم����ري حم��م��د 
ال�سمو  و�ساحب  ال��ري��ا���س،  منطقة  اأم��ري  نائب 
امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن 

عبدالعزيز وزير الداخلية.
ال�سريفني،  احل��رم��ني  خ���ادم  ت��وج��ه  ذل���ك،  عقب 
و�سيوف املهرجان، اإىل املن�سة الرئي�سة للحفل، 

حيث عزف ال�سلم امللكي.
اآيات  املنا�سبة بتلوة  املعد بهذه  ثم بدئ احلفل 

من القراآن الكرمي.
الإب��ل  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  األ��ق��ى  بعدها 
فهد بن فلح بن حثلني كلمة قال فيها :" �سيدي 
�سنتني،  قرابة  قبل  ال�سريفني،  احلرمني  خ��ادم 
يف ال�ساد�س والع�سرين من �سهر �سوال، �سنة 
األف واأربعمائة وثمانية وثلثني للهجرة النبوية 
اإىل  بعني حكمتكم ورعايتكم،  ال�سريفة، نظرمت 
وم��وروث  وحا�سرنا،  ثقافتنا  يف  جميل  رم��ز 
للإبل،  ن��اٍد  باإن�ساء  فاأمرمت  تاريخنا،  يف  عميق 
لي�سكل رابطة جتمع وتنظم ملك الإبل واملعتنني 
بها، وقد جعل الله تبارك وتعاىل الإبل اآية على 
اأفل ينظرون اإىل الإبل  قدرته وعجيب �سنعه ) 
فيه عظيم  وج��ل  عز  اأودع  كما   ،  ) كيف خلقت 
�سعائر  من  لكم  جعلناها  والبدن   ( ونعمه  اآلئ��ه 

الله، لكم فيها خري( .
املهرجان  هذا  :" اإن  قائل  ابن حثلني  واأ�ساف 
يحمل ا�سم امللك املوؤ�س�س – رحمه الله – هذا 
اأ�سالة  معانيه،  يف  تن�سوي  ال���ذي  امل��ه��رج��ان 
امل�ستقبل،  واأم���ل  احلا�سر،  ونه�سة  املا�سي، 
الإب����ل، حتت  ن���ادي  ينظمه  م��ه��رج��ان  اأول  وه��و 
يفتاأ  الذي مل  العهد،  اإ�سراف �سيدي �سمو ويل 
ال�سعي يف كل ما من �ساأنه تنظيم وتطوير  عن 
اجتماعيًا  وال�����س��ب��اق��ات،  وامل��ه��رج��ان��ات  ال��ن��ادي 
وقانونيًا،  اقت�ساديًا  وطبيًا،  اأمنيًا  واإع��لم��ي��ًا، 
اأ�سبح للنادي قدرة مميزة على ا�ستيعاب  حتى 
رواد الإبل واإبلهم، القادمني بكرثتهم من اأطراف 
وطننا الغايل، ومن خليجنا احلبيب، وطموحنا 
من  ب��الإب��ل  املهتمني  مق�سد  ي��وم  ذات  يكون  اأن 
العامل كله، وحمط رحالهم وترحالهم، اأ�ساأل الله 
تعاىل اأن يدمي على بلدنا الغالية الأمن والرخاء، 

واأن يحيطكم بالعز والتاأييد .
ثم انطلق ال�سوطان الأخريان ل�سباق الهجن فئة 

)احليل(.
وعقب ذلك األقى ال�ساعر فلح بن حممد القرقاح 

ق�سيدة نبلطية.
امللك  ال�سريفني  بعد ذلك تف�سل خادم احلرمني 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه الله - 
امللك  جلائزة  الأوىل  باملراكز  الفائزين  بت�سليم 

عبدالعزيز ملزاين الإبل.
وجاءت النتائج على النحو التايل:

فئة اجلمل 100 :
و���س��ح(،   ( القحطاين  �سنار  ب��ن  فهد  ب��ن  عمري 
�سفر(،   ( العتيبي  دغيرث  بن  عائ�س  بن  اه��لل 
 ،  ) جماهيم   ( امل���ري  علي  ب��ن  عو�سه  ب��ن  حمد 
مطلق �سقر عبدالله الفطيماين ال�سهلي ) �سعل (.

فئة اجلمل 50 :
���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ري ع��ب��دال��رح��م��ن 
بن  مو�سى   ،) جماهيم   ( م�ساعد  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن 
عبدالعزيز بن عبدالله املو�سى ) �سقح (، عاي�س 
بن رفعان بن عاي�س القحطاين ) حمر (، مرتك 

ظايف  طلق   ،) �سعل   ( حجنة  ب��ن  ت��رك��ي  ن��اي��ف 
القحطاين ) و�سح ( ، حممد فهاد بن  اآل روق 

جخدب ال�سعدي القحطاين ) �سفر (.
فئة اجلمل 30 :

تركي بن �سعد بن �سويد احلقباين ) و�سح (، 
عبدالله بن نا�سر بن عبدالله اجلربي ) �سفر ( ، 
�سيف حم�سن بخيت حفيظ املزروعي ) جماهيم 
(، فالح بن حممد فالح بن �سوي�سان ) �سعل (، 
نايف بن عبداملح�سن بن �سالح الراجحي ) حمر 
 ( ال��دو���س��ري  عبدالهادي  عبدالله  ب��ن  ه��ادي   ،)

�سقح (.
ال�سريفني جائزة امللك  كما �سلم خادم احلرمني 
باملركز  فاز  حيث  الهجن،  ل�سباقات  عبدالعزيز 
الأول يف �سوط زمول عام ) نبه( حلمد بن را�سد 
بن غدير من الإمارات العربية املتحدة ، وفاز يف 
لهجن  غ���ازي(   ( مفتوح  زم���ول  ال��ث��اين  ال�سوط 
وامل�سمر  املتحدة  العربية  ب��الإم��ارات  الرئا�سة 
�سوط احليل  فاز يف  كما  اخلييلي،  اأحمد مطر 
الإم��ارات  من  ال�سبو�سي  ل�سلطان  )ه��ل(  العام 
مفتوح  احل��ي��ل  ب�سوط  وف���از  امل��ت��ح��دة،  العربية 
العربية  ب��الإم��ارات  الرئا�سة  لهجن  مر�سية(   (

املتحدة وامل�سمر اأحمد حممد اخلييلي.
وكرم خادم احلرمني ال�سريفني الراعي الإعلين 
للمهرجان " ال�سركة العربية للتعهدات الفنية " 

ت�سلمها حممد اخلريجي.
ال�سريفني - رع��اه  خ���ادم احل��رم��ني  ���س��اه��د  ث��م 
الأول  املركز  املنقيات  - واحل�سور عر�س  الله 
فئة مائة ) و�سح، �سعل، �سفر، جماهيم(، وفئة 

خم�سني ) �سقح، حمر(.
ال�سريفني  ���س��اه��د خ����ادم احل��رم��ني  ذل���ك  ع��ق��ب 
البداوة  النوماد)  و�سيوف املهرجان ، عرو�س 

العاملية( .
عقب ذلك اأديت العر�سة ال�سعودية.

ويف خ���ت���ام احل���ف���ل ت�����س��ل��م خ������ادم احل���رم���ني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
رئي�س  النوماد  عامل  موؤلف  الله - من  - حفظه 

الحتاد العاملي لريا�سة ال�سعوب الّرحل اأ�سكات 
التقديرية  وامليدالية  التاريخي  الكتاب  بيكاييف 

لعامل النوماد) البداوة العاملية (.
ثم �سرف خادم احلرمني ال�سريفني، واأ�سحاب 
الغداء  ماأدبة  املهرجان  ال�سمو واملعايل �سيوف 

التي اأقيمت بهذه املنا�سبة.
ح�سر احلفل اخلتامي ملهرجان امللك عبدالعزيز 
بن  فهد  بن  خالد  الأم��ري  ال�سمو  �ساحب  للإبل، 
بن  تركي  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  خالد، و�ساحب 
الأمري  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  في�سل 
و�ساحب  الكبري،  �سعود  بن  حممد  بن  �سلطان 
ال�����س��م��و الأم������ري م��ت��ع��ب ب���ن ث��ن��ي��ان ب���ن حم��م��د، 
و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن بندر بن 
ال�سريفني،  احلرمني  خادم  م�ست�سار  عبدالعزيز 
و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري متعب بن عبدالله 
الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب   ، عبدالعزيز  بن 
عبدالرحمن بن خالد بن م�ساعد بن عبدالعزيز، و
بن  عبدالله  ب��ن  �سعود  الأم���ري  ال�سمو  �ساحب 
ثنيان، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 
احلرمني  خ��ادم  م�ست�سار  عبدالعزيز  بن  ن��واف 
بن  ن��واف  الأم��ري  ال�سمو  و�ساحب  ال�سريفني، 
ال�سمو الأم���ري  ب��ن ع��ب��دال��ل��ه، و���س��اح��ب  حم��م��د 
ال�سمو  و�ساحب  حممد،  بن  �سعود  بن  في�سل 
الأم����ري ال��دك��ت��ور ت��رك��ي ب��ن ���س��ع��ود ب��ن حممد 
ال�سمو  و�ساحب  امللكي،  ب��ال��دي��وان  امل�ست�سار 
عبدالعزيز،  ب��ن  �سعود  ب��ن  نهار  الأم���ري  امللكي 
ب��ن ���س��ع��ود بن  ب��ن��در  و���س��اح��ب ال�سمو الأم����ري 
و�ساحب  امل��ل��ك��ي،  ب��ال��دي��وان  امل�ست�سار  حممد 
ال�����س��م��و الأم������ري خ���ال���د ب���ن ث��ن��ي��ان ب���ن حم��م��د، 
و�ساحب ال�سمو الأمري الدكتور تركي بن �سعد 
بن  �سلطان  الأمري  ال�سمو  �سعود، و�ساحب  بن 
�سعود بن حممد، و�ساحب ال�سمو الأمري م�سعل 
بن متعب بن ثنيان، و�ساحب ال�سمو الأمري نايف 
ال�سمو  و�ساحب  الكبري،  بن حممد  �سلطان  بن 
عبدالعزيز،  ب��ن  م��ق��رن  ب��ن  ب��ن��در  الأم���ري  امللكي 
بن  عبدالعزيز  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 
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كلمة
ت��ع��ي�����ش ال��ري��ا���س��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
مب��ف��ه��وم��ه��ا ال�����س��ام��ل، ازده�����ارا 
للرعاية  ح�سادا  م�سبوق،   غ��ر 
القيادة  من  املحدود  غر  والدعم 
ال���ر����س���ي���دة، ف��ق��ب��ل اأي������ام اأط��ل��ق 
ع��دة  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
م�������س���روع���ات ن��ه�����س��وي��ة ك���رى 
ب��ال��ع��ا���س��م��ة ال��ري��ا���ش، ك���ان من 
الريا�سي  امل�سار  م�سروع  اأبرزها 
وال�����ذي مي��ت��د داخ����ل ال��ع��ا���س��م��ة 
وم��ا  م�����را،  ك��ي��ل��و  ب���ط���ول 135 
ي��ح��ت��وي��ه م���ن م���اع���ب وق���اع���ات 
لل�سيدات  خم�س�سة  ري��ا���س��ي��ة 
واخرى للرجال وال�سباب، لزيادة 
من  للريا�سة  امل��م��ار���س��ني  ن�سبة 
ا�ستقبلت  وب��الأم�����ش  امل��واط��ن��ني، 
اخلا�ش  الأوملبياد  اأبطال  اململكة 
ال�سعودي بعد تاألقهم يف الألعاب 
 40 وحتقيقهم  باأبوظبي  العاملية 
ميدالية متنوعة يف اأكر م�ساركة 
���س��ع��ودي��ة يف ت��اري��خ الأومل��ب��ي��اد 

اخلا�ش.
 وت���اأت���ي ال��رع��اي��ة ال��ك��رمي��ة من 
خادم احلرمني ال�سريفني لل�سباق 
ال��ك��ب��ر ل��ل��ف��رو���س��ي��ة ع��ل��ى ك��اأ���ش 
- حفظه  امل��وؤ���س�����ش،  ورع��اي��ت��ه 
ال����ل����ه- خل���ت���ام م���ه���رج���ان امل��ل��ك 
ل���اإب���ل ، جت�����س��ي��دا  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
الريا�سة  ب��ه��ذه  الفائقة  للعناية 
ال�سامل  التطور  �سمن   ، العريقة 
يف  الريا�سة  قطاع  ي�سهده  ال��ذي 
يف   ، امل��ج��الت  ك��اف��ة  يف  اململكة 
اإطار روؤية 2030 التي اأكدت على 
ممار�ستها  م��ع��دل  رف��ع  ���س��رورة 
يف امل��ج��ت��م��ع ك���اإح���دى امل��ف��ات��ي��ح 
وج���ودة  ال��ع��ام��ة  لل�سحة  امل��ه��م��ة 
اجلميع  مبقدور  ليكون   ، احلياة 
يف  املف�سلة  ريا�ساتهم  ممار�سة 
التميٍز  وحتقيق   ، مثالية  بيئة 
الريا�سي حمليا وعامليا ، وتقوية 
موارد  الأندية الريا�سية وتعزيز 
اجل��اذب��ي��ة ل��ا���س��ت��ث��م��ار يف ه��ذا 

القطاع احليوي ملايني ال�سباب.

ا�صتقبل وليي العهد بالكويت ودبي ورئي�س وزراء قريغيز�صتان وممثلي عدد من الدول

خادم احلرمني يكرم الفائزين بجوائز مهرجان امللك عبدالعزيز للإبل

امللك �سلمان يت�سلم الكتاب التاريخي وامليدالية التقديرية لعامل النوماد) البداوة العاملية(
للريا�سة،  العامة  الهيئة  رئي�س  الفي�سل  تركي 
و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري بندر بن في�سل بن 
ال�ستخبارات  بن عبدالعزيز م�ساعد رئي�س  بندر 
جلوي  ب��ن  فهد  الأم���ري  ال�سمو  و�ساحب  العامة، 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن م�����س��اع��د، و���س��اح��ب ال�سمو 
عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن  �سعود  الأم��ري  امللكي 
و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالله بن خالد بن 
�سلطان بن عبدالعزيز امل�ست�سار بالديوان امللكي، 
نواف  بن  نا�سر  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 
بن نا�سر بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو امللكي 
واأ�سحاب  عبدالعزيز،  بن  بندر  بن  ف��واز  الأم��ري 
وع�سكريني  مدنيني  من  امل�سوؤولني  وكبار  املعايل 

وجمعا من املهتمني ب�سباقات الهجن.

اململكة تدين هجومي 
ال�سومال واأفغان�ستان

الريا�س- وا�س
اخلارجية  ب����وزارة  م�����س��وؤول  م�سدر  ع��رب 
ع���ن اإدان�������ة امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
اللذين  للهجومني  ال�سديدين  وا�ستنكارها 
مقدي�سو  ال�سومالية  العا�سمة  يف  وق��ع��ا 
وما  اأفغان�ستان،  جنوب  ل�سكركاه  ومدينة 
القتلى  م��ن  ع���دد  ���س��ق��وط  م��ن  عنهما  ن��ت��ج 

واجلرحى.
وق����دم امل�����س��در ال���ع���زاء وامل���وا����س���اة ل��ذوي 
جمهورية  و�سعبي  وحلكومتي  ال�سحايا 
ال�سومال الفيدرالية وجمهورية اأفغان�ستان 
العاجل  بال�سفاء  التمنيات  م��ع  الإ�سلمية 
للم�سابني، جمددا يف الوقت نف�سه، التاأكيد 
ال��دول��ت��ني  ج��ان��ب  اإىل  اململكة  وق���وف  ع��ل��ى 
جميع  �سد  معهما  وت�سامنها  ال�سقيقتني 

مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

�صرف حفل جائزة التميز ود�صن م�صروعات املكتبة الرقمية
وزير التعليم يوؤكد االهتمام بالبحث العلمي وااللتزام مبعايري اجلودة

الريا�س- البالد
ال�سيخ  اآل  حممد  بن  حمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  معايل  رع��ى 
���س��ب��اح اأم�����س ال�����س��ب��ت ح��ف��ل ج��ائ��زة ال��ت��م��ي��ز ل��لإن��ت��اج العلمي 
اأقامته  الذي  العاملية،  املعلومات  ال�سعودية يف قواعد  للجامعات 

املكتبة الرقمية ال�سعودية يف مقر وزارة التعليم.
بالتعليم  الله،  الدولة،وفقها  اهتمام  اإن  كلمته  يف  معاليه  وق��ال 
يوؤكد على دور اجلامعات ال�سعودية باأن تكون جزءًا من عنا�سر 
من  التي  اململكة 2030  لروؤية  العاملية، وذلك حتقيقًا  التناف�سية 
اأف�سل  من  الأق��ل  على  جامعات  خم�س  ت�سبح   اأن  موؤ�سراتها 
200 جامعة عاملية، موؤكدا على الهتمام احلقيقي بنواجت البحث 
اأث��ر  ذات  تطبيقية  علمية  اأب��ح��اث  وت��ق��دمي  وخم��رج��ات��ه،  العلمي 
اإيجابي وقيمة م�سافة للحقل العلمي الذي تقع فيه، مع اللتزام 

مبعايري اجلودة واأخلقيات البحث العلمي. 
واأو�سح امل�سرف العام على املكتبة الرقمية ال�سعودية الدكتور 
�سعود بن مو�سى ال�سلحي، اأن املكتبة ت�سم اأكرث من )200( 
مليون م�سدر معلوماتي كما اأ�سهمت يف تخفي�س التكلفة على 

ميزانية اجلامعات مبا يقارب 90% ، كما �ساعد هذا الكم ال�سخم 
العلمي  الن�سر  ترتيب  رفع  يف  الرقمية  املعلومات  م�سادر  من 
فقد خطا من  العاملية،  املوؤ�سرات  ال�سعودي يف  العلمي  للإنتاج 
املرتبة الثالثة عربيًا اإىل الأول خلل اخلم�س ال�سنوات املا�سية 

وحتى عامنا هذا، ومن املرتبة 56 اإىل 27 عامليًا يف عامنا هذا 
وتعمل املكتبة حاليًا على 25 م�سروعًا لتطوير متطلبات العملية 

التعليمية.
يف  ال�سعودية  للجامعات  العلمي  الإن��ت��اج  عر�س  مت  ذل��ك  عقب 
 ، )Web of Science ISI( – Scopus قاعدتي
ثم د�سن معايل وزير التعليم عددا من م�سروعات املكتبية كما 

�ساحب احلفل جمموعة ور�س عمل.
على �سعيد اآخر د�سن معاليه ور�سة عمل "اإدراج اللغة ال�سينية 
القائم  بح�سور  ب��ال��ري��ا���س،  ال�����وزارة  م��ق��ر  يف  التعليم"،  يف 
باأعمال ال�سفارة ال�سينية لدى اململكة، وم�سوؤولني من ال�سفارة 

ال�سينية، ومديري اجلامعات وم�سوؤويل التعليم يف اململكة.
وقال معاليه اإن اإدراج اللغة ال�سينية يف مراحل التعليم املختلفة 
باململكة توجه نابع من الرغبة يف تنويع اأدوات اللغة يف التعليم، 
ال�سينية،  للغة  والقت�سادية  ال�سرتاتيجية  الأهمية  على  بناء 
دولة  متثلها  التي  والقت�سادية  ال�سرتاتيجية  للأهمية  واأي�سا 

ال�سني يف العامل حاليا وم�ستقبل.
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كل يوم اأحداإن العامل يتحول ..

مقبول بن فرج اجلهنيزين اأمني

�آي�سكرمي بالكافيار ...
امل��دن االوروب��ي��ة .. �س�ألت عن مطعم  اإح��دى  اأث��ن���ء رحلة عمل يل يف 
الع�م يف  اجلو  الزمالء..ك�ن  وبع�ض  ان�  الع�س�ء  طع�م  لتن�ول  متميز 
املطعم ي�سعرك ب�لدفء .. ويف اخل���رج درجة احل��رارة حتت ال�سفر 
بع�سر درج�ت .. ج�ءن� اجلر�سون وجل�ض علي ركبتيه اىل ج�نبن� .. 
و�س�ألن� م�ذا نريد ان ن�أكل ..فقلن� له اين ق�ئمة الطع�م .. ابت�سم وق�ل 
نحن هن� نقدم لكم جتربة جديدة .. انت ت�سمم طبقك املف�سل بطريقتك 
وتقوم ب�عداده بنف�سك مب�س�عدتن� .. وحل�سن احلظ ك�ن معي اكرث من 
خبري يف اعداد الطع�م من الزمالء واذكر منهم اال�س�تذة عبدالرحمن 
ن�أكل  ان  نريد  م�  له  ..وو�سفن�  وغريهم  ال�س�دات  وع�س�م  الهاليل 
املطبخ  يرافقه احدن� اىل داخ��ل  ان  .. وعر�ض علين�  اع��داده  وطريقة 
ب�ن  ف�أج�بن�   .. املقبالت  .. و�س�ألن�ه عن  الوجب�ت وفعلن� ذلك  الع��داد 
الطبق �سيكون مف�ج�أة .. وفعال اح�سر لن� طبق� من �سغ�ر ال�سلطعون 
ابو مق�ض �سغري(  مل تكتمل منو ق�سرته او عظ�مه بعد ..وميكنك   (
الته�مه دفعة واحدة .. وعندم� ج�ء دور االطب�ق احللوة قلت له من ب�ب 
اآي�سكرمي ب�لك�في�ر .. و�سجل طلبي ..وك�نت املف�ج�أة  الدع�بة ..اريد 
لن   .. الك�في�ر  بحبيب�ت  خملوط�  االآي�سكرمي  من  ك�أ�س�  اعد  فعال  انه 

ان�سي طعمه طوال حي�تي.
يندرج حتت  اع��داده  اكل وطريقة  املطعم من  لن�  قدمه  م�   .. �س�دة  ي� 
او   .. ب�خلدمة  املتك�مل  اال�ستمت�ع  مرحلة  ان���  ا�سميه  جديد  مفهوم 

ا�سب�ع املتعة.
عزيزي العميل ..  هن�ك فرق بني املفهوم ال�س�ئد ب ) جتربة العميل( 
االح�س��ض  هن� هو  ب�ملتعة  واق�سد    .. ان� مبتعة اخلدمة  ا�سميه  وعم� 
و�سوت�   و�سكال  وملم�س�  ورائ��ح��ة  ..طعم�  فيه�  واالن��غ��م������ض  ب�للذة 
ال�سعور واالن�سج�م مع م� يقدم  التجربة  )فهي  ام�  ال��خ..   و�سورة  

لك من خدم�ت.  ( .
وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه بقوة.. هو كيف ميكن ملن�س�آت اخلدمة ان 

تبدع يف تقدمي خدم�ت ت�سل ب�لعميل ايل حدود املتعة .. ؟!
انني اري ان القرن 21 يتيح لن� فر�س� غري م�سبوقة وذلك عن طريق 
تقدمي خدم�ت بتوظيف التكنولوجي� مع الذك�ء اال�سطن�عي .. والتقليل 
من نق�ط التم��ض ب�لب�سر مع العميل .. حتي نتف�دي تذبذب م�ستوي�ت 

التع�مل وم� ينتج عنه� من �سلبي�ت ..
خدم�ت  يف  امل��ع��زز  االف��را���س��ي  ال��واق��ع  تكنولوجي�  توظيف  فمثال 
املحالت  يف  ال�سوتية  امل�س�عدات  اجهزة  ون�سر   .. وال�سفر  ال�سي�حة 
وحتويل   .. العمالء  ا�ستف�س�رات  علي  لالج�بة  وامل��ط���رات  والبنوك 
للعمالء  ت�سرح  ذكية  وجعله�  ال�سخمة  البق�الت  يف  الت�سوق  عرب�ت 
م��ك��ون���ت وم��وا���س��ف���ت امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ع��ن��د االرف����ف وامل���م���رات .. 
ومن�ق�سة  العميل  ايل  االن�����س���ت  لتكنولوجي�  التف�علي  والتوظيف 
التكنولوجي� يف  النت�ئج .. وتوظيف  مرئي�ته والتوا�سل معه ملن�ق�سة 
من�س�آت ال�سي�فة مثل تقدمي اخلدم�ت الب�سرية عن طريق الروبوت�ت 

.. وغريه� من االمور الكثري .
واخريا ..لكي تتحول املنظم�ت واملن�س�آت وت�سبح مع زمرة املبدعني .. 
يجب ان تتمحور ا�سرايجي�ته� يف ثالث نق�ط ..  اوال ..جعل العميل 
رقمية  حتتية  بنية  ان�س�ء   .. وث�ني�   .. واهتم�م�ته�  اولوي�ته�  قمة  يف 
قوية .. وث�لث� .. ايج�د بيئة ومن�خ وثق�فة تنظيمية تدعم التكنولوجي� .

ال تن�سوا ان جتربوا اآي�سكرمي الليمون مع الك�في�ر .. وادعويل .

جنر�ن.. يف عيون �أمريها) 2 - 2(
اأمري جنران : ال�ضعوديون يعتزون بت�ضحيات 

اأبطال احلد اجلنوبي

احل��د  يف  جن���ران  منطقة  ام���ري  �سمو  مع�ي�سة  خ���الل  وم���ن   
القوات  تلق�ه  ال��ذي  الالمتن�هي  الدعم  �سموه  ثمن  اجلنوبي 
ار�ض  ال��ذود عن  �سبيل  املختلفة يف  قط�ع�ته�  الع�سكرية يف 
الطم�أنينة  وت���أم��ني  امل��ق��د���س���ت  وح��م���ي��ة  ال�سريفني  احل��رم��ني 
ال�سعب  كل  واع��ت��زاز  فخر  م��وؤك��دًا  واملقيم  للمواطن  واالم����ن 
يف  البوا�سل  الرج�ل  يقدمه�  التي  والت�سحي�ت  ب�لبطوالت 
ال�سريفني  احلرمني  خل���دم  ب�لتقدير  م�سيدًا  اجلنوبي.  احلد 
االمري  االم��ني  عهده  ويل  و�سمو  عبدالعزيز  بن  �سلم�ن  امللك 
الله. ب�سرف راتب  حممد بن �سلم�ن بن عبدالعزيز حفظهم� 
�سهر للمرابطني على اخلطوط االم�مية وهذا التقدير والتكرمي 
وهي  بهم،  واالهتم�م  الوطن  جلنود  التقدير  اط���ر  يف  ي�أتي 

مب�درة على خطى مب�درات عديدة �سبقته�.

الكل ي�ضيد باأمري جنران
اعرفه  مل�  منطقة جن��ران  اأم��ري  �سمو  اكتب عن  عندم�  اأن��� 
من  العديد  ع��ن  وكت�ب�تي  مت�بع�تي  خ��الل  م��ن  ق��رب  ع��ن 
القي�ديني املتميزين وقد كتبت ذلك يف العديد من �سحفن� 
تلقيت  وقد  اجلزيرة  جريدة  الزميلة  مقدمته�  يف  املحلية 
الكثري من ر�س�ئل ال�سكر من املواطنني يف املن�طق التي 
النم�ذج املخل�سة وهن� البد  كتبت عن امرائه� وقي�دييه� 
ال�سمو  ل�س�حب  واالح���رام  والتقدير  ال�سكر  اأزج��ي  ان 
امللكي االمري عبدالعزيز بن �سعود بن ن�يف بن عبدالعزيز 
لياًل ونه�رًا  الداخلية والذي يعمل ب�سكل متوا�سل  وزير 
الجن�ز كل م� يعر�ض عليه من ق�س�ي� والبت فيه� ومت�بعة 
والتوجيه  املواطنني  بخدمة  العالقة  ذات  االجهزة  جميع 

ب�سرعة كل م� فيه راحة املواطن واملقيم.
املن��سبة م� دام احلديث عن �سمو امري منطقة  وتدعوين 
من  ه�تفيً�  تلقيته  ان  �سبق  م�  اىل  اأ�سري  ان  اىل  جن��ران 
ع���م حر�ض احل��دود  ال��ع��رادي مدير  ع��واد  الفريق  مع�يل 
منطقة جنران  امري  �سمو  قي�دة وجهود  على  اثنى  ال��ذي 
وم�س�ركته ب�لوقوف بني وقت واآخر مع اجلنود املرابطني 
ع��ل��ى خ��ط ال��ن���ر وه���ذا ال ي�ستغرب م��ن ام��ث���ل��ه االوف��ي���ء 

املخل�سني.
وكذا مه�تفة اللواء الركن عبدالرحمن ربيع اجلهني ق�ئد 
ام��ري جنران  �سمو  على جهود  مثنيً�  �س�بقً�  ق��وة جن��ران 
هن�ك.  الع�ملة  القي�دات  لكل  الدائمة  ومت�بعته  وحر�سه 
معنى  من  الكلمة  تعنيه  م�  بكل  متميز  اداري  ق�ئد  وان��ه 

نتمنى له دوام التوفيق والعون.

�ختتام م�سابقة �لقر�آن �لكرمي لالجئي �إفريقيا �لو�سطى

ياوندي-وا�س
اأق������م م��رك��ز خ�����دم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني 
االإ����س���الم���ي، يف ال��ع������س��م��ة ال��ك���م��ريون��ي��ة 
ي�����ون����دي، ال��ل��ي��ل��ة ق��ب��ل امل������س��ي��ة ، احل��ف��ل 
لالجئي  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  مل�س�بقة  اخلت�مي 
اإف��ري��ق��ي��� ال��و���س��ط��ى، ب��رع���ي��ة وك��ي��ل وزارة 
ال�������س���وؤون االإ����س���الم���ي���ة امل�����س���ع��د ل��ل��دع��وة 
واالإر�س�د، ال�سيخ عواد بن �سبتي العنزي، 
ب��ح�����س��ور م���ع����يل وزي�����ر امل���ل��ي��ة امل��ف��و���ض 
الك�مريوين، يعقوب عبدالله، ومع�يل وزير 

االأعم�ل واالأ�سغ�ل الع�مة عي�سى �س�روم�، 
و���س��ف��ري خ�����دم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني ل��دى 
�سليم�ن  بن  حممد  الك�مريون،  جمهورية 
بن  عنر  ال�سيخ  امل��رك��ز،  وم��دي��ر  امل�سهر، 
حممد احل�زمي اإىل ج�نب ح�سور عدد من 

ال�سفراء العرب لدى الك�مريون.
بهذه  ل��ه  كلمة  امل�����س��ه��ر يف  ال�����س��ف��ري  وق����ل 
املن��سبة "اإن اململكة العربية ال�سعودية منذ 
القراآن  م�س�بق�ت  برع�ية  تهتم  ت�أ�سي�سه�، 
الب�سرية  االإم��ك���ن��ي���ت  وت�����س��خ��ر  ال���ك���رمي، 

وامل�دية ك�فة خدمًة حلفظة القراآن الكرمي".
هذه  خ��الل  م��ن  اململكة حت��ر���ض  اأن  واأك���د 
امل�����س���ب��ق���ت ع��ل��ى ف��ه��م ال���دي���ن االإ���س��الم��ي 
كت�ب  يف  ج����ء  مب���  والتم�سك  ال�سحيح، 
الله، ون�سر مفهوم الو�سطية واالعتدال يف 

الدين.
على  اجلوائز  توزيع  مت  احلفل  خت�م  ويف 

الف�ئزين.
اأن هذه امل�س�بقة، خم�س�سة لالجئي  يذكر 

اإفريقي� الو�سطى �سرق الك�مريون.

جامعة �مللك عبد�لعزيز تكرم �ملتميزين
جدة - وا�س

اليوم،  بجدة  عبدالعزيز  امللك  ج�معة  تقيم 
احل���دي  العلمي  البحث  اأ�سبوع  فع�لي�ت 
العلمي،  البحث  عم�دة  تنظمه  ال��ذي  ع�سر 
ب��رع���ي��ة وح�����س��وٍر م��ع���يل م��دي��ر اجل�معة 
عبيد  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  االأ���س��ت���ذ 
مركز  يف  الكربى  ب�لق�عة  وذل��ك  اليوبي، 

امللك في�سل للموؤمترات ب�جل�معة.
وت�أتي احتف�لية هذا الع�م، بعد اأن ت�سدرت 
العربية  اجل�مع�ت  ق�ئمة  املوؤ�س�ض  ج�معة 
يف  متقدمة  مراكز  وح�سدت  واخلليجية، 
الت�سنيف�ت الع�ملية للج�مع�ت، التي تعتمد 
اجل�معة  خم��رج���ت  على  ج��وه��ري  ب�سكل 
اإجن���زات  اجل�معة  حققت  حيث  البحثية، 
العلمي  ال��ن�����س��ر  جم����ل  يف  م�سبوقة  غ��ري 
يف ال�سنوات اخلم�ض االأخرية، دفعت به� 

البحوث  اإع���داد  يف  اإقليمية  ���س��دارة  اإىل 
املن�سورة واال�ست�سه�دات املرجعية، نتيجة 
مل� يوليه والة االأمر من اهتم�م ب�لغ بتطوير 
البحث  منظومة  خ��سة  ال��ع���يل،  التعليم 

العلمي وفق روؤية 2030.
و���س��ي�����س��ه��د االأ����س���ب���وع ���س��م��ن ف��ع���ل��ي���ت��ه 
ال��ت��دري�����ض غ��زي��ري  اأع�����س���ء هيئة  ت��ك��رمي 
اال���س��ت�����س��ه���د، واحل������س��ل��ني ع��ل��ى ب���راءات 
االخ���������راع، وج����وائ����ز ال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي 
ب�حث،  واأف�سل  ب�لبحوث،  واال�ست�سه�د 
واأف�����س��ل كلية، واأف�����س��ل ط���ل��ب درا���س���ت 
االأ���س��ب��وع  يت�سمن  ك��م���  وم��ب��ت��ع��ث،  ع��ل��ي��� 
العمل وال��دورات  كذلك �سل�سلة من ور�ض 
خ��رباء  يقدمه�  وامل��ح������س��رات،  التدريبية 
ق���درات  لتنمية  ودول���ي���ون  متخ�س�سون 

اأع�س�ء هيئة التدري�ض.

�ملياه �لوطنية تطلق �خلدمة �لإلكرتونية بجاز�ن
جازان - البالد

ب�الإدارة  الوطنية ممثلة  املي�ه  اأطلقت �سركة 
الع�مة خلدم�ت املي�ه مبنطقة ج�زان املرحلة 
االأوىل من خدم�ته� االإلكرونية عرب فرعه� 
مبنطقة  ال���ع���م���الء  خل���دم����ت  االإل�����ك�����روين 
ب��ه��دف االرت��ق���ء مب�ستوى ج��ودة  ج�����زان، 
املنطقة  لعمالئه� يف  تقدمه�  التي  اخلدم�ت 
الطلب�ت  ت��ق��دمي  يف  ت��ع���م��الت��ه��م  وت�سهيل 
ومت�بعته�، ان�سج�ًم� مع مب�دراته� للتّحول 
اململكة  روؤي��ة  م�ستهدف�ت  وحتقيق  الرقمي 

2030م.
املي�ه  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  واأو���س��ح 
املوكلي،  اأحمد  بن  املهند�ض حممد  الوطنية 
تقدمي  التحول يف  رحلة  ب��داأت  ال�سركة  اأن 
من�طق  يف  لعمالئه�  ال��ك��رون��ي��ً�  اخل��دم���ت 
االأوىل  املرحلة  هي  ج���زان  ومنطقة  اململكة 
و���س��ي��ل��ي��ه��� ك���ف��ة امل��ن���ط��ق - ب������إذن ال��ل��ه - 
ا�سراتيجية  وفق  وذلك  متت�لية،  وب�سورة 

ال�سركة لتحقيق اأهداف التحول الرقمي يف 
تقدمي اخلدم�ت لعمالئه� يف من�طق اململكة.
واأ�س�ف اأن اإطالق املرحلة االأوىل للخدم�ت 
نقلة  ي��ع��د  ج�����زان  منطقة  يف  االإل��ك��رون��ي��ة 
املي�ه  لقط�عي  اخلدمي  التّحول  يف  نوعية 
اأن  مو�سحً�  ب�ملنطقة،  البيئية  واخل��دم���ت 
االلكرونية  اخلدم�ت  اإىل  التحول  مرحلة 
احل�س�ب�ت  اأرق����م  جلميع  تغيري  �س�حبه� 
اأرق������م  اإىل  ال��ع��م��الء  ب���ع���ق����رات  اخل������س��ة 
ح�س�ب�ت جديدة تتوافق مع االأنظمة التقنية 
امل��ع��م��ول ب��ه��� ل��ت��ق��دمي اخل���دم����ت ب�����س��ورة 

الكرونية.
ووج����ه امل��وك��ل��ي ر���س���ل��ت��ه جل��م��ي��ع ال��ع��م��الء 
للت�سجيل  ج���زان  منطقة  يف  وامل�ستفيدين 
للح�سول  ل��ل�����س��رك��ة  االإل����ك����روين  ب���ل��ف��رع 
لتمكنهم  اجل��دي��دة  احل�س�ب�ت  اأرق�����م  على 
وطلب  اإل��ك��رون��ي��ً�  ح�����س���ب���ت��ه��م  اإدارة  م��ن 
اخل���دم����ت ع���ن ب��ع��د وع��ل��ى م����دار ال�����س���ع��ة 

عملي�ت  ا���س��ت��ع��را���ض  واأه��م��ه���  ومت�بعته� 
ال���ف���وت���رة االإل���ك���رون���ي���ة وت���ق���دمي وم��ت���ب��ع��ة 
احل�جة  دون  اال�ستهالك  ومعدل  البالغ�ت 
اإىل زي�رة فروع خدم�ت العمالء، وكل ذلك 
يعتمد على مب�درة العمالء بتحديث بي�ن�تهم 
من  للت�أكد  االلكروين،  ب�لفرع  والت�سجيل 
االإلكرونية  الف�تورة  على  العميل  ح�سول 

ب�سكل دوري وتاليف تراكمه�.
ل��ل��خ��دم���ت  االأوىل  امل���رح���ل���ة  اأن  ي����ذك����ر 
ت���ت���واف���ق مت����م���ً� م���ع جميع  االإل���ك���رون���ي���ة 
االأجهزة �سواء احل��سب االآيل، اأو االأجهزة 
اأج���ه���زة اجل�����وال، ك��م��� متكن  اأو  ال��ك��ف��ي��ة، 
التي  اخل��دم���ت  من  اال�ستف�دة  من  العمالء 
ت��ق��دم��ه��� ���س��رك��ة امل���ي����ه ال��وط��ن��ي��ة، اإ���س���ف��ة 
تعديل  اأو  امل�ست�أجرة،  العق�رات  ح�س�ب�ت 
ارتب�طه مب�لك �س�بق،  امل�لك يف ح�لة  ا�سم 
تف��سيل  جميع  ا�ستعرا�ض  اإم��ك���ن��ي��ة  م��ع 

الفواتري، وحتديث البي�ن�ت.

تاأهيل �ملر�سدين �ل�سياحيني باملدينة �ملنورة
املدينة املنورة- البالد

نظمت الهيئة الع�مة لل�سي�حة والراث الوطني 
املركز  م��ع  ب���ل��ت��ع���ون  امل��ن��ورة  امل��دي��ن��ة  مبنطقة 
"تك�مل"،  الب�سرية  امل���وارد  لتنمية  الوطني 
دورت�������ني يف ب���رن����م���ج ت����أه���ي���ل امل���ر����س���دي���ن 
ومتدربة   متدربً�   32 مب�س�ركة  ال�سي�حيني، 
ب�لعمل  ال��ت��ع��ري��ف  ب��ه��دف  اأي�����م  خم�سة  ومل���دة 
البحث  واآل��ي��ة  ال�سي�حي  املر�سد  يقدمه  ال��ذي 
ع��ن امل��ع��ل��وم���ت ال��ت���ري��خ��ي��ة، اإ���س���ف��ة اإىل عدد 
من االأه��داف التي ت�سعى الهيئة لتحقيقه� من 

خالل مهنة االإر�س�د ال�سي�حي.
 وت�سمنت الدورت�ن تطبيق�ت عملية للمر�سدين 
امل�س�ركني، اإ�س�فة اإىل حق�ئب تدريبية اأخرى 
ت��ن��وع��ت ب���ني ال��ت��ع��ري��ف ب���مل��واق��ع ال��ت���ري��خ��ي��ة 
والتعريف ب�أهميته� والو�س�ئل املعتمدة للبحث 
ع��ن امل��ع��ل��وم���ت ال��ت���ري��خ��ي��ة، وك��ذل��ك مت���ري��ن 

خم��ت��ل��ف��ة ت��خ��ت�����ض مب�����س���م��ني ال�����دورة 
التي  الدورة  تن�ولت  كم�  التدريبية، 
املخت�سني  م��ن  ع��دد  فيه�  يح��سر 
يف جم������ل االإر������س������د ال�����س��ي���ح��ي 

اأ����س����ل���ي���ب االإر�������س�������د يف 
املواقع الت�ريخية واملت�حف 

امل��خ��ت��ل��ف��ة وامل����ع�����مل امل���ع���روف���ة 
ت��ب���دل  واآل���ي���ة  امل���ن���ورة  امل��دي��ن��ة  مبنطقة 

اخل����������������ربات 
ب�������ني امل����ر�����س����دي����ن 

املنطقة من خالل عقد �سل�سلة  ال�سي�حيني يف 
تعمل  ال��ت��ي  املختلفة  التدريبية  ال����دورات  م��ن 

لل�سي�حة  الع�مة  الهيئة  تنظيمه�  على 
ب�لتع�ون  ب�ملنطقة  الوطني  وال��راث 
امل��وارد  لتنمية  الوطني  املركز  مع 

الب�سرية "تك�مل".
للهيئة  الع�م  املدير   واأو�سح 
وال���راث  لل�سي�حة  ال��ع���م��ة 
املنورة  املدينة  مبنطقة  الوطني 
امل��ه��ن��د���ض ف��ي�����س��ل ب���ن خ����ل���د امل�����دين اأن 

ال������دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة 
يف جم���ل االإر���س���د 
ال�سي�حي  املر�سد  تهيئة  يف  ت�سهم  ال�سي�حي 
وف���ق االإج�������راءات وامل��ق��وم���ت امل���ق���ررة، التي 

تعطي ت�سورًا ك�ماًل للتعرف على مه�م املر�سد 
املعلومة  لنقل  منه  امل���أم��ول  وال���دور  ال�سي�حي 
يعمل  كم�  املعتمدة،  م�س�دره�  من  الت�ريخية 
الربن�مج التدريبي على التعريف ب�آلية التع�مل 
عن  ا�ستخدامه�  وكيفية  ال��ب��ح��ث  اأدوات  م��ع 
ط��ري��ق ت��ط��وي��ر ت��ق��ن��ي���ت امل�����س���ه��دة وامل���ه����رات 
مه�رات  وتطوير  ال�سي�حي  لالإر�س�د  العملية 
االإلق�ء واالت�س�ل وحتديثه�، وتطوير مه�رات 
القي�دة والتف�عل مع املجموعة وتطوير مه�رات 
اإعداد التق�رير والتقييم كم� تعد الدورة �سرطً� 
االإر����س����د  رخ�����س��ة  ع��ل��ى  للح�سول  اأ���س������س��ي��ً� 
ال�����س��ي���ح��ي.  واأك������د امل��ه��ن��د���ض امل�����دين �سعي 
االإر�س�د  لتطوير  املنورة  املدينة  مبنطقة  الهيئة 
ال�سي�حي وكل م� �س�أنه رفع م�ستوى هذه املهنة 
اأ�س��سيً�  الدورة �سرطً�  . وتعد  والع�ملني فيه� 

للح�سول على رخ�سة االإر�س�د ال�سي�حي.

�أطفال من ذوي �لإعاقة �لذهنية ير�سمون �أطول لوحة بكورني�ش جدة
جدة- عبدالهادي املالكي

����س����رك 11 م���رك���زا ت���أه��ي��ل��ي��ً� ل����ذوي االإع����ق���ة 
اليوم  احتف�ل  يف  العرو�ض"  "جمتمع  بجدة 
ال��ع���مل��ي مل��ت��الزم��ة ال����داون ب��ع��ن��وان  "ب�سمتي 
هي عنواين" وذلك مب�س�ركة 300 من اأطف�ل 
الدم�غي  وال�سلل  داون" والتوحد  "متالزمة 
على  الطلق  ال��ه��واء  يف  يق�م  مر�سم  اأك��رب  يف 
اإىل  ال��ل��وح��ة  البحرية وو���س��ل ط��ول  ال��واج��ه��ة 
ن�سف كيلو مر ب�إرتف�ع  مر ويعد املهرج�ن 

االأول لهوؤالء االأطف�ل.
واأك�����د امل�����س��رف اال���س��ت�����س���ري ع��ل��ى ب��رام��ج 
والت�أهيل  للرع�ية  ب�دغي�ض  مب��رك��ز  الت�أهيل 
الدكتور حممد ب�دغي�ض �س�حب املب�درة  انه 
العرو�ض  �سك�ن  عموم  اىل  الدعوة  توجيه  مت 
على  والتعرف  وت�سجيعهم   االأط��ف���ل  ملخ�لطة 
االأطف�ل  لك�فة  وكذلك  لديهم  التعبري  مظ�هر 
 –  3 �سن  املذكورة من  احل���الت  لديهم  الذين 
حرة  م�س�حة  طفل  لكل  وخ�س�ض  �سنوات   9
الراعية  املراكز  اإىل  املنت�سبني  من  للم�س�ركني 

اأو لذوي االإع�قة من ال�سيوف املتوقعني .
هذا  من  هدفت  املراكز  ان  ب�دغي�ض  واأو�سح 
املهرج�ن اىل اإدخ�ل الفرح والبهجة يف قلوب 
عن  للتعبري  ودفعهم  االإع���ق��ة  ذوي  من  اأطف�ل 

م� يدور يف خلدهم وتنمية قدراتهم بح�سور 
الطرق من  االأل��وان ومبختلف  اجلمهور وبكل 
ك�ن  املهرج�ن  اأن  كم�  وخ��الف��ه  ورم��ل��ي  م�ئي 
جم�ل  يف  املتوقعة  امل��ه���رات  لتح�س�ض  فر�سة 

الر�سم بني هوؤالء االأطف�ل.
ب�دغي�ض  ق�ل  املوقع  ال�سالم يف  �سروط  وعن 
اإن �سروط ال�سالمة مت مراع�ته� يف املهرج�ن 
فهن�ك قرابة 250 م�س�ركً� من الع�ملني ب�ملراكز 
من  االأط��ف���ل  ملنع  �سي�جً�  �سكلوا  واملتطوعني 
احل�فة  اإىل  الو�سول  اأو  لل�سي�رات  التعر�ض 
البحرية . واأو�سح ان املهرج�ن اتى مبن��سبة 
لع�م  داون   الع�ملي مبتالزمة  ب�ليوم  االحتف�ل 
2019وال������ذي ي��ح��ر���ض ع��ل��ى اإظ���ه����ر م��واه��ب 
يف  �سرك�ء  اىل  وحتويلهم  وقدراتهم  االأطف�ل 
بن�ء املجتمع ويحقق متطلب�ت  "روؤية 2030" 
ير�سل  كم�   ، الغ�لية  ال�سريحة  هذه  رع�ية  يف 
ب�عتب�رهم  االإع�قة  ذوي  لالأ�سر  �سكر  ر�س�لة 
للو�سول  الت�أهيل  فريق  اأع�س�ء  رك���ئ��ز  اح��د 
اأنف�سهم  على  االعتم�د  االأم���ن يف  بر  اإىل  بهم 

وامل�س�ركة يف بن�ء املجتمع.
واختتم الدكتور ب�دغي�ض حديثه اأن املهرج�ن 
البيئة  جنعل  ال  ب����أن  للمجتمع  ر�س�لة  ير�سل 
ع���ئ��ق��ً� ام����م ط��م��وح���ت ذوي االإع����ق���ة و���س��دد 

على �سرورة تهيئة البيئة )الو�سول ال�س�مل( 
القط�ع  يف  ال��ع��م��ل  )ب��ي��ئ��ة  امل��راف��ق  جميع  يف 
واالأ���س��واق  واملنتزه�ت  واحلكومي  اخل������ض 
امل�س�همة  وطرق املوا�سالت لكي يتمكنوا من 

ملراكز  �سكره  وم��وؤك��دا  وال��ع��ط���ء(،  البن�ء  يف 
�س�ركت  والتي  واخل��سة  احلكومية  الت�أهيل 
وك��ذل��ك  عنواين"  "ب�سمتي  امل��ه��رج���ن  يف 

و�س�ئل االإعالم املقروء وامل�سموع واملرئي.
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املطري  مهند  ال�شاب  يقول  البداية  فى   
ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  ُذك����ر يف  اإن احل�����ش��د 
اإذا  حا�شد  �شر  "ومن  ت��ع��اىل  ق��ول��ه  ف��ى 
ح�شد" ، ولكن يجب اأال ن�شل اإىل درجة 
ونتغافل   ، املر�شي من احل�شد  اخل��وف 
اأن كل �شىء يحدث لنا هو من ق�شاء الله 
اأن يح�شن  لذا من ال�شرورى   ، وق��دره 
امل�شلم نف�شه باالأذكار املعروفة واالأدعية 
عليه  الله  �شلى  النبى  بها  اأو���ش��ى  التى 
لقاء حا�شد  اخل��وف من  و�شلم فى حال 
اأو االإ�شابة الفعلية به ، مثلما وردت فى 

ال�شنة املحمدية املطهرة.
واأ�شاف " املطرى" اأن اخلوف املر�شي 
املجتمعات  فئات  بني  انت�شر  احل�شد  من 
من  وهناك  ن�شاء،  و  رج��ال  من  العربية 
على  م��ا  ه���دف  حتقيق  ف��ى  ف�شله  يعلق 
م���اال جن���ده فى  ، وه���و  �شماعة احل�����ش��د 
االنتباه  يجب  ل��ذا   ، الغربية  املجتمعات 
من  كثري  يعود يف  قد  االإخ��ف��اق  اأن  اإىل 
ن��ف�����ش��ي��ة داخ��ل��ي��ة  احل�����االت اإىل ع���وام���ل 
وحميطة حتتاج اإىل عالج ، م�شريا اإىل 
و�شل  باحل�شد  االإ�شابة  هاج�س  اأن  اأن 
بالبع�س لدرجة اخلوف من لب�س مالب�س 
جديدة اأو ال�شكن مبنزل حديث اأو �شراء 
�شيارة ب�شبب خوفه من االإ�شابة بالعني، 
وبالتايل يحرم نف�شه من التمتع مبا رزقه 

الله خوفًا من احل�شد.
احلديث عن النعم

ال�شياحية  امل��ر���ش��دة  اأدل���ت  جانبها  م��ن   
الق�شية  ه��ذه  ف��ى  براأيها  الغامدي  منى 
بع�س  اإزاء  الكتمان  ال��ت��زام  :اإن  قائلة 
الله  اأن��ع��م  التي  النعم  ح��ول  االأ�شخا�س 
اأمام  امل��رء وع��دم احلديث عنها  بها على 
ح�شد  لتجّنب  االأم��ث��ل  احل��ل  يعترب  اأّي 
اأو ح�شول  احلا�شدين من تفّوق االأبناء 
اأنَّ  حيث   ، جديدة  وظيفة  على  بع�شهم 
البع�س قد يكون لديه اأبناء بالكاد اأكملوا 
ووجدوا  تفّوق  دون  واأنهوها  درا�شتهم 

وظائف مردودها املادي �شعيف.
الرقية ال�شرعية

اأم��ا حممد االح��م��ري ، ف��ريوي موقفا   
�شعبا حدث له �شخ�شيًا والزال يرجعه 
اإىل احل�شد قائال : اأن اأحد اأبنائه تعر�س 
من  ق��دوم��ه  بعد  �شديدة  �شحية  لوعكة 
ماليزيا،  يف  ق�شاه  ال��ذي  الع�شل  �شهر 
لدرجة اأنه ظل يتحدث اإىل نف�شه ملدة 3 
�شهور كاملة وبعد مراجعات عدة الأكرث 
من م�شت�شفى يف جدة وا�شتخدام اأكرث 

ال�شبب،  يتبني  مل  ع��الج  ن��وع   20 م��ن 
ال�شرعية  بالرقية  ال��ع��الج  اإىل  فلجاأنا 
فيهم  نتو�شم  امل��ع��ارف ممنا  اأح��د  ل��دى 
كان حم�شودًا  ابني  اأن  فتبني  ال�شالح 
وبعد اأكرث من زيارة للراقي بداأت حالته 

تتح�شن حتى عاد اإىل طبيعته ".
طريقة اأخرى لعالج املح�شود

ومن جانبه اأكد املواطن اأحمد با جملي 
احل�����ش��د على  ع���الم���ات  ث��ب��ت��ت  اإذا  اأن����ه 
ب��اإذن  ل��ه عالجا وُي�شفى  ف��اإن  االإن�����ش��ان 
باأمرين  يكون  اأنه  مو�شحًا  تعاىل،  الله 
ك��م��ا ج���اء ف��ى ت����راث االأج������داد ، حيث 
يكون اأوال بالرقية ال�شرعية ثم اغت�شال 
"اإذا  املاأثورة  املقولة  بح�شب  املح�شود 
ثم  باالغت�شال"،  ي��وؤم��ر  ال��ع��ائ��ن  ُع���ِرف 
بُّ  وُي�شَ فيه،  اغت�شل  ال��ذي  امل��اء  يوؤخذ 
على املح�شود من خلفه، فيرباأ باإذن الله 

تعاىل.
من  وال�����ش��ح��ر  احل�����ش��د  اأن  واأ�����ش����اف 
القراآن الكرمي  التي ذك��رت يف  االأم��ور 
وال�����ش��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة ال�����ش��ري��ف��ة، وم���ع ذل��ك 
هذين  يف  م��وج��ود  منه  التح�شني  ف��اإن 

امل�����ش��دري��ن وه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن االآي���ات 
واالأذك��ار التي ُتعترب من طرق احلماية 
ال  اأن��ه  مو�شحًا   ، احل�شد  من  والوقاية 
وننكر  احلديث  ببع�س  نوؤمن  اأن  يجب 

البع�س االآخر، فنجد اأن البع�س ُيرجع 
العني  اإىل  النف�شية  االأم��را���س  اأ�شباب 
اأم��ور معرتف بها ولكن لي�س كل  وهي 
يرجع  وقد  العني،  �شببه  نف�شي  مر�س 
ال�شبب يف االعتقاد الرا�شخ بالعني اإىل 

اأن االإن�شان بطبعه �شعيف واإذا مل يجد 
ي�شتند  �شيء  اأي  اإىل  يلجاأ  فاإنه  العالج 
اإل��ي��ه وُي��رج��ع م��ا اأمّل ب��ه م��ن م��ر���س اأو 
و�شوا�س اإىل ال�شحر اأو العني واحل�شد 
، وت���ظ���ل ال���رق���ي���ة ال�����ش��رع��ي��ة ح�����ش��ن��ا 
وال�شعوذة  حر  ال�شِ اإىل  اللجوء  ولي�س 

والدجالني.
موروث اجتماعي

ال�شعور  اأن  على  القحطاين  واأكد طالل 
اإال �شعور  م��ا ه��و  م��ن احل�شد  ب��اخل��وف 
م��وروث��ن��ا  ح�شب  احل�����ش��د  واأنَّ  نف�شي 
االج��ت��م��اع��ي ع��ب��ارة ع��ن اأنَّ ه��ن��اك اأح��د 
االأ���ش��خ��ا���س ي��ك��ره اخل����ري ل��الآخ��ري��ن، 
يحاول  احلا�شد  ب��اأن  املح�شود  ويعتقد 
نف�شه  يجد  بحيث  عليه  النف�شي  التاأثري 
يتعر�س الأ�شياء ج�شدية ونف�شية ب�شبب 
الفتًا  احل��ا���ش��د،  بعني  امل�شتمر  التفكري 
الّنا�س  عند  اجلماعي  ال�شلوك  اأنَّ  اإىل 

ت�شرفهم  طريقة  على  اإرادة  يفر�س  قد 
ولي�س ب�شبب اخلوف من احل�شد.

واأ���ش��اف اأن ف��ك��رة اخل���وف امل��ف��رط من 
احل�شد فكرة تناقلتها االأجيال من الِقَدم، 
اأي  اإليه  ُيعزى  ال��ذي  ال�شبب  واأ�شبحت 
ف�شل اأو اإخفاق يف احلياة ، م�شريًا اإىل 
اأدت  الفكرة  هذه  على  االأبناء  تن�شئة  اأن 
اإىل ر�شوخها يف املجتمع ب�شكل اأكرب ، 

نتيجة عوامل اجتماعية.
دوامة ال�شك

من جهة اأخرى اأكد نواف خالد اأن اخلوف 
املبالغ فيه من العني قد يحرم االإن�شان من 
وقد  ول��ذت��ه��ا،  احل��ي��اة  مبتاع  اال�شتمتاع 
ُي��دخ��ل��ه يف دوام����ة ال�����ش��ك ب��ك��ل م��ا حوله 
كانت  ما  اجتماعية  م�شاكل  ويت�شبب يف 
ل��ت��ك��ون ل���وال اخل�����ش��ي��ة م��ن ال��ع��ني وح��ي��اة 
االإن�شان اخلائف من العني قد ُتدخله يف 
تقع  وحياته  والقلق  االكتئاب  من  دوام��ة 
يف دوامة ال�شك و�شرعة التاأثر وت�شخيم 
االأمور و�شوء الظن بكل من حوله وعدم 
مما  للعني  امل�شاكل  ك��ل  واإرج����اع  الثقة، 
اإي��ج��اد حلول  وع��دم  تراكمها  اإىل  ي��وؤدي 
حقيقية ومنطقية لها كل ذلك يجعل انهيار 
مراجعة  وامل��ف��رو���س  حتميًا  اأم���رًا  حياته 
حالته  لدرا�شة  النف�شي  بالعالج  خمت�س 

وتقرير ما يحتاج لذلك.
العالج نف�شي 

الطبية  وال��ت��ق��اري��ر  االأب��ح��اث  بع�س  ت�شري 
بعالج  يتعلق  فيما  م��وؤخ��رًا  ���ش��درت  ال��ت��ى 
على  ال��ت��غ��ّل��ب  اأن  اإىل   ، ن��ف�����ش��ي��ًا  احل�����ش��د 
ال���و����ش���وا����س ال���ق���ه���ري ال���ع���الج ال��ن��ف�����ش��ي 
باملعاجلة  امل�شّمى  العالج  طريق  عن  يكون 
ال�شلوكي  العالج  اأو  ال�شلوكية  االإدراك��ّي��ة 
املُ�شاب  م�شاعدة  على  ويعتمُد  امل��ع��ريّف، 
باحل�شد على اإدراك وتف�شري طريقة تفكريه 
ال�����ش��ل��ب��ّي��ة، م��ن اأج���ل ت��غ��ي��ريه��ا اإىل اأف��ك��ار 
اأي�شًا  يعتمد  كما  واقعية،  اإيجابّية  اأخ��رى 
على اإعادة البناء املعريّف للُم�شاب من اأجل 
تعديل االأفكار التي نتجت عن اال�شطراب، 
واملنطق  اجل��دل  اأ�شلوب  با�شتخدام  وذل��ك 
والنقا�س، حّتى ي�شل امل�شاب ويقتنع بال 

منطقية اعتقاداته وو�شاو�شه.

املواظبة على ذكر اهلل ح�شن منيع 
الأمرا�س النف�سية بني  احلقيقة وهواج�س احل�سد

مواطن :كانت �سببًا فى �سفاء ابنى بعد 3 �سهور

جدة – مهند قحطان
باحل�سد  الإ�سابة  العربية  املجتمعات  فى  مًنا  الكثري  يخ�سى 
اأنه ورد بالقراآن  واأ�سراره التى تقع على الإن�سان من منطلق 
الكرمي فى اآيات تدعو امل�سلم اإىل ال�ستعاذة بالله من �سر احل�سد 
، والتى تعد من ال�سفات املذمومة جمتمعيًا، وي�سل خوف املرء 
من احل�سد اإىل درجة اأن ينتابه هاج�س دائم وو�سوا�س قهري 
اأن  اإىل  ي�ساحبه على مدار حياته، فيما ي�سل بالبع�س احلال 
تكون الإ�سابة باحل�سد �سماعة يعلق عليها اإخفاقاته فى احلياة 
"الـــــــبالد"  ا�ستطلعت  ذلك   وحول  وقــدره.  الله  ق�ساء  نا�سيًا 

اأراء العديد من املواطنني.

اأحمد باجملي مهند املطريي م. نواف خالد 

اخلوف الزائد من 
احل�سد قد ي�سيب 
بالو�سوا�س والإخفاقات

البع�س يحرم نف�سه 
من النعم خ�سية اإ�سابته 
ب�سهم ح�سود!
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تعلن املديرية العامة لل�شئون ال�شحية مبحافظة بي�شة
 عن رغبتها يف طرح املناف�شات التالية:

ا�شم اجلهة 
املعلنة

اآخر موعد لقبول      اإ�شم املناف�شة
العرو�ض

موعد فتح املظاريف 
ومقر اجتماع اللجنة

           مالحظة

االدارة 
املالية

مركز  مبنى  ا�ستئجار 
�سحي ال حبه

يوم االثنني 
 1440/8/17هـ

يوم الثالثاء
 1440/8/18هـ

ال�ساعة  التا�سعة �سباحاً
مبقر ادارة قطاع الب�سائر

ملديــر  العرو�ــض  ت�سلــم 
بظــرف  الب�سائــر  قطــاع 

مغلق وخمتم

االدارة 
املالية

مركز  مبنى  ا�ستئجار 
�سحي �سقيق �سمران

يوم االربعاء
 1440/8/19هـ

يوم اخلمي�ض
 1440/8/20هـ

ال�ساعة  التا�سعة �سباحاً
مبقر ادارة قطاع الب�سائر

ملديــر  العرو�ــض  ت�سلــم 
بظــرف  الب�سائــر  قطــاع 

مغلق وخمتم

االدارة 
املالية

مركز  مبنى  ا�ستئجار 
�سحي الهدارة

يوم االحد 
 1440/8/23هـ

يوم االثنني
 1440/8/24هـ

ال�ساعة  التا�سعة �سباحاً
مبقر ادارة قطاع �سبت 

العاليا

ملديــر  العرو�ــض  ت�سلــم 
العاليــا  �سبــت  قطــاع 

بظرف مغلق وخمتم

االدارة 
املالية

مركز  مبنى  ا�ستئجار 
�سحي اخل�سراء

يوم االربعاء
 1440/8/26هـ

يوم اخلمي�ض
 27-/1440/8هـ

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً
مبركز �سحي اخل�سراء

ملديــر  العرو�ــض  ت�سلــم 
بظــرف  الب�سائــر  قطــاع 

مغلق وخمتم

قيمة ا�سم املزايدة
الكرا�سة

لتقدمي  موعد  اخــر 
العطاءات

مــــــوعــــــد فـــتـــح 
املظاريف

ال�سالم  حديقة  تــاأجــر 
االثنني 500ب�سبح بللحمر

1440/8/3هـ
الثالثاء 

1440/8/4هـ

تعلن بلدية بللحمر عن تاأجر املوقع التايل عن طريق املزايدة:

موعد لتقدمي العطاءات : االثنني  1440/8/3هـ  •اآخر 
املوقع  على  الدخول  واملوا�سفات  ال�سروط  كرا�سات  و�سراء  االطــالع  الراغبني  •وبامكان 
االلكرتوين  )balady.gov.sa( اأو من خالل حتميل تطبيق االجهزة الذكية "بلدي ا�ستثمار"

اال�ستثمار  بادارة  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  1440/08/4هـ  الثالثاء  املظاريف  •فتح 

بخطر  املكتب  ف�إن  االعالن  هذا  مبوحب 
من  او  ح�ضوره  ب�ضرورة  عليه  املدعي 
الثالث�ء املوافق  �ضرع� جل�ضة يوم  ميثله 
الت��ضعة  ال�ض�عة  1440/08/25هـ 
الوزارة  مبقر  وذلك  �ضب�ح�   )9.00(
ب�لدم�م طريق امللك فهد خمطط)91( 
بالموعد  الحضور  عدم  حال  وفي 
المحدد فسيتم النظر في الدعوى .

اإعـــــــالن 
وزارة التجارة واالستثماراجلهة

مكتب الفصل في منازعات االوراق االدارة
التجارية باملنطقة الشرقية

1431/1599رقم الق�ضية

شركة قنبر ستيتلي ا�ضم املدعية
السعودية احملدودة

محمد عبدالعزيز محيسن الغصنا�ضم املدعي عليه

1005695570 الهوية الوطنية
سند المرمقابل

ابالغ موعد جلسة

فيليب�ض وجمموعة فقيه للرعاية ال�شحية تتعاونان لتقدمي حلول ت�شخي�شية ال�شطرابات النوم
جدة ــ اأحمد �شرف الدين 

الرائدة  العاملية  ال�شركة  ’رويال فيليب�س‘،  اأعلنت   
مع  تعاونها  عن  ال�شحية  التكنولوجيا  جم��ال  يف 
خطوات  الت��خ��اذ  ال�شحية  للرعاية  فقيه  جمموعة 
اأثناء  التنف�س  انقطاع  معاجلة  نحو  فاعلية  اأك��ر 
النوم من خالل توفري حلول ت�شخي�شية وعالجية 
���ش��ام��ل��ة ت�����ش��م��ن ل��ل��م��ر���ش��ى ���ش��ب��ط وع�����الج ه��ذا 
والتوعية  باالهتمام  يحظى  ال  ال��ذي  اال���ش��ط��راب 
اململكة  يف  �شائعة  م��ت��الزم��ة  ك��ون��ه  رغ��م  الكافيني 

العربية ال�شعودية .
 ويف هذا ال�شياق، قالت اأوزمل فيدان�شي، الرئي�س 
التنفيذي ل�شركة ’فيليب�س‘منطقة ال�شرق االأو�شط 

وتركيا: "يدرك ماليني االأ�شخا�س حول العامل اأهمية النوم وتاأثريه على �شحتهم، 
ويبحث جميعهم عن اأف�شل ال�شبل لينعموا مبزيد من الراحة. لذا ت�شعى ‘فيليب�س‘ 
لتوفري النوم املريح والعميق من خالل حتديد احتياجات النوم الفردية وتقدمي حلول 
خم�ش�شة  ثورية  منتجات  تطوير  على  داأبنا  ولطاملا  طبيًا.  فعاليتها  اأثبتت  مبتكرة 
مل�شكالت النوم على مدار 35 عامًا باالعتماد على اأدلة علمية وطبية وروؤى م�شتندة 
النوم.  ابتكارات  جمال  يف  رائ��دة  ك�شركة  مكانتنا  عزز  مما  موثوقة،  بيانات  اإىل 
مل�شاعدة  انت�شارنا  نطاق  تو�شيع  على  نعمل  فيما  منوها  اأعمالنا  حمفظة  وتوا�شل 

نومهم  ب�شوية  االرتقاء  على  مكان  كل  يف  النا�س 
اأك���ر ���ش��ع��ادة و���ش��ح��ة. كما  واال���ش��ت��م��ت��اع بحياة 
نوؤكد التزامنا بالتعاون عن كثب مع جمموعة فقيه 
معاجلة  على  والعمل  ومر�شاها  ال�شحية  للرعاية 
متتاز  حلول  بتطوير  النوم  اأثناء  التنف�س  انقطاع 
وت�شميمها  املن�شودة  والرعاية  الطبية  بالفاعلية 
وي��الق��ي  اال���ش��ت��خ��دام  ���ش��ه��ول��ة  ي�شمن  ب��اأ���ش��ل��وب 

ا�شتح�شان العمالء لينعموا بنوم وحياة اأف�شل".
فقيه  وجمموعة  ’فيليب�س‘  بني  ال�شراكة  وتركز   
والعالج  الت�شخي�س  توفري  على  ال�شحية  للرعاية 
ال�شامل لتمكني امل�شابني من اتخاذ خطوات اأكر 
فاعلية يف ال�شيطرة على هذه امل�شكلة ومعاجلتها، 
وذلك من خالل حجز موعد يف واحد من مراكز املجموعة املتخ�ش�شة با�شطرابات 
�شيتم  االأويل حلالتهم،  الفح�س  وبعد  اململكة،  اأنحاء  واملنت�شرة يف خمتلف  النوم 
ت�شخي�شها ب�شكل دقيق من خالل االإقامة العالجية يف املركز ملدة ليلة واحدة يتم 
خاللها مراقبة اأمناط نومهم وا�شتخدام ابتكارات ‘فيليب�س‘ لتقدمي العالج املنا�شب. 
اإقامة  كما يتم اال�شتفادة من البيانات واملعلومات التي يجمعها خرباء النوم خالل 
املر�شى لتعديل اإعدادات االأجهزة التي �شي�شتخدمها املر�شى ملوا�شلة العالج يف 

املنزل بال�شورة التي تنا�شبهم.

 جانب من اجتماع توقيع االتفاقية

عقب فوزه بجائزة عبد اهلل الفي�شل
 كرمي العراقى لـ )              (: اأحلم باأم�شية �شعرية يف اململكة

هاتفيا– فاطمة اآل عمرو 
ت�شريحات  اأول  يف  ال��ع��راق��ي  ك��رمي  ال�شاعر  ك�شف 
�شحفية له عقب فوزه بجائزة االأمري عبد الله الفي�شل 
الفائزة باجلائزة  الغنائية  اأن ق�شيدته   ، لل�شعر العربي 
ك��اظ��م  ال��ف��ن��ان  غ��ن��اه��ا  وال���ت���ي  حبيبني"  "ق�شة  ه���ي 
باأحداثها  واقعية  الق�شيدة  اأن  اإىل  م�شريًا  ال�شاهر، 

وال�شخ�شيات التي وردت بها .
م�شريًا اإىل اأن اأغلب ق�شائده م�شتمدة من الواقع ومن 
جتارب االآخرين، والتي من بينها  امل�شتبدة، املعطف، 
البديل، ها حبيبي"، موؤكدًا اأن اإح�شا�س ال�شاعر يكون 

اأقوى عندما يرتجم معاناة االآخرين.
�شواء  االأح����داث  ي���وؤرخ  الغنائي  ال�شعر  اأن  واأ���ش��اف 
يف ح��ي��اة ال�����ش��اع��ر، اأو ح��ي��اة االآخ���ري���ن، االإن�����ش��ان��ي��ة 
واأ�شلوبه  طريقته  على  الق�شيدة  وُتكتب  واالجتماعية، 
اخل���ا����س، ل��ي��اأت��ي دور امل��ل��ح��ن ال���ب���ارع ال����ذي ي��ط��وع 
ب�شكل  الق�شيدة 
راق����������ي، ل���ت���ك���ون 
الغنائية   الق�شيدة 
غنائية  اأن�������ش���ودة 
اإىل  ت���������������ش�������ل 
ب�شهولة  اجلمهور 

ويتفاعل معها .

ل�)البالد(  العراقي  اأو�شح  ال�شعودية  اإىل  زيارته  وعن 
اأنه ياأمل اإقامة اأم�شية �شعرية، بعد مرا�شم التكرمي التي 
�شُتقام مطلع ال�شهر القادم، وهذا هو حلمه منذ �شنوات 
وع�شقهم  ل�شغفهم  ال�شعراء"  ب�"بلد  اململكة  وا�شفا   ،

لل�شعر.
وعرب العراقي عن �شعادته بعد تلقيه خرب الفوز، موؤكدًا 

باأنه كان على ثقة بقرار اللجنة، خ�شو�شًا واأن التقييم 
اإىل  م�شريًا  االب���داع،  قيمة  ُتقدر  �شخ�شيات  من  ج��اء 
قاده  ال�شغف  واأن  امل�شابقة،  فى  بالفوز  واثقًا  كان  اأنه 
للم�شاركة، الفتًا اإىل اأن جائزة االأمري عبد الله الفي�شل 
مثل  مثلها   ، كبرية  قيمة  ذات��ه��ا  ُتعترب  العربي  لل�شعر 
اجل��وائ��ز  ه��ذه  مثل  واأن  وال��ع��وي�����س،  البابطني  ج��ائ��زة 

ال�شعر  ا�شتحداث  واأن  عليها،  ال�شاعر  تربى  احلقيقية 
م�شيفا  نف�شهن  يف  كبري  وق��ع  له  م��رة،  الأول  الغنائي 
باأن هذه اجلائزة جاءت يف الوقت املنا�شب، خ�شو�شًا 
ال�شرير  على  ك��ان  عندما  معنوياته،  م��ن  رفعت  واأن��ه��ا 
االأبي�س، وقال: عندما و�شلني ات�شال هاتفي من اأحد 
االأ�شدقاء يبلغني بالفوز، بينما كنت اجري فحو�شاتي 
الطبية، تنا�شيت مر�شي، وحمبة اجلمهور كان مبثابة 

العالج بالن�شبة يل".
وع���ن ج��دي��ده ق���ال: ه��ن��اك اأك���ر م��ن اأغ��ن��ي��ة وق�شيدة 
�شيغنيها الفنان كاظم ال�شاهر، وننتظر اإطالقها، عالوة 
على عمل غنائى اإن�شاين عن الت�شامح عبارة عن دويتو 
للفنان ح�شني اجل�شمي والفنانة بلقي�س، احلان اإبراهيم 

جمعة.
ون�شح " العراقي " ال�شباب العربي مبزيد من االإطالع 
بالتجارب التي �شبقتهم، والت�شلح بالتوا�شع ، وطماأن 
يف  تتماثل  باأنها  ال�شحية  بحالته  جمهوره  العراقي 
ويعاين  م��وؤخ��رًا  �شحية  بوعكة  اأ�شيب  واأن���ه  ال�شفاء، 
الورم  ا�شتئ�شال  ال�شرطان، وقد مت  حاليا من مر�س 

و�شتظهر النتيجة خالل �شهر باإذن الله.
العربي  ال�شعر  رب��ي��ع  م��ه��رج��ان  ب���اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
كرمي  ال�شاعر  االأح��د  اليوم  �شي�شت�شيف  الكويت  يف 

العراقي الإقامة اأم�شية �شعرية.

اختتام مناورات مترين )العلم االأحمر 2019(
نيفادا- وا�س

اخ���ت���ت���م���ت ال������ق������وات اجل����وي����ة 
ال�����ش��ع��ودي��ة اأم�������س يف ق��اع��دة 
ب���ال���والي���ات  اجل���وي���ة  "نل�س" 
امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة م��ن��اورات 
"العلم االأحمر 2019"،  مترين 
الذي �شهد اأكر من 800 طلعة 
ج��وي��ة ن��ف��ذت ال���ق���وات اجل��وي��ة 
اأ�شل  من  ال�شعودية 95  امللكية 
اأث���ن���اء  ل��ه��ا  96 ك���ان���ت م���ق���رره 
التمرين، خا�شت خاللها االأطقم 
اجلوية عددًا من ال�شيناريوهات 
حقيقية  قتال  بيئة  يف  القتالية 

القتالية  كفائتهم  ال�شعوديون  الطيارون  فيها  واأثبت 
االأهداف  مع  التعامل  على  ال�شريعة  وقدرتهم  العالية 

املعادية وتدمريها.
ال���ق���وات اجل���وي���ة امللكية  ق��ائ��د جم��م��وع��ة  واأو�����ش����ح 
الركن  الطيار  العقيد  بالتمرين  امل�شاركة  ال�شعودية 
م�شعود بن نا�شر بن �شري اأن هذه امل�شاركة تهدف 
بني  اخل���ربات  وت��ب��ادل  التعاون  اأوا���ش��ر  تعميق  اإىل 

ال��ق��وات اجل��وي��ة ل��دى ال���دول امل�����ش��ارك��ة، وال��رف��ع من 
م�شتوى اجلاهزية القتالية و�شقل املهارات وتطويرها 
مما   ، ال�شالمة  درج���ات  اأع��ل��ى  وعلى  احرتافية  بكل 
الذي  باملظهر  ال�شعودية  امللكية  القوات اجلوية  يظهر 
يعك�س ال�شورة التي عليها قواتنا امل�شلحة من تطور 

ومتيز على امل�شتوى العاملي.
والفنية  اجل��وي��ة  االأط��ق��م  اأن  ���ش��ري  ب��ن  العقيد  واأك���د 
ح��ق��ق��ت جن��اح��ًا م��ت��م��ي��زًا ومب�����ش��ت��وى ع���ال م��ن ال��دق��ة 

واالحرتافية وتكللت جميع الطلعات اجلوية بالنجاح 
�شبحانه  الله  بف�شل  النجاح  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شريًا   ،
وتعاىل ثم بف�شل دعم خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود القائد االأعلى للقوات 
الع�شكرية كافة، و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  العهد  ويل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  ب��ن 
جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على 
امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  جعلت  ال���ذي  امل��ح��دود  غ��ري  دعمهم 

اأفرعها تكون على قدر عال من االحرتافية  مبختلف 
يف التدريب والتاأهيل .

الكبرية  بالفائدة  �شتعود  التمارين  هذه  اأن  واأ�شاف 
على امل�شاركني من اأطقم جوية وفنية واإدارية لتنمي 
بالنف�س وح�شن  الثقة  وتك�شبهم  مهاراتهم وت�شقلها 
الت�شرف باملواقف احلقيقية حيث تعد هذه التمارين 
�شمن اخلطط املعدة م�شبقًا لتطوير اجلاهزية القتالية، 

وللتدريب يف بيئات جوية وقتالية حقيقية وخمتلفة.

االعالنات الفردية

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

مكة املكرمة
�شعودية   ، العتيبي  علي  حممد  ج��وه��رة   / امل��وظ��ف��ة  تعلن   •
بطاقة  ف��ق��دان  ع��ن   1081648964 رق��م  م��دين  �شجل  اجلن�شية 
ع��م��ل م�����ش��دره��ا ���ش��رك��ة ك���رده ل��ل��ح��را���ش��ات االأم��ن��ي��ة م��ن يجدها 

ي�شلمها اإىل م�شدرها و له ال�شكر.

جازان
باأحد  العامة  املحكمة  يف  ال��راب��ع��ة  الق�شائية  ال��دائ��رة  تعلن   •
املواطن/ مرزوق بن حممد بن عبدالله  اإليها  تقدم  باأنه  امل�شارحة 
 )1031833435( رق��م  الوطنية  الهوية  يحمل  �شعودي  قي�شي 
وت��اري��خ  ب��رق��م 373116882  امل��ق��ي��دة  ا���ش��ت��ح��ك��ام  ح��ج��ة  ب��ط��ل��ب 
قرية  �شمال  يف  الواقعة  ال�شكنية  اأر�شه  على  1437/08/24ه����� 
البيطارية والتي تقع داخل النطاق العمراين وداخل حدود التنمية 
العمرانية ملدينة اأحد امل�شارحة وخارج جماري االأودية وال�شيول 

وال يوجد بها اأنقا�س اإزالة.
وحدود االأر�س واأطوالها وم�شاحتها كاالآتي:

�شماال: يحدها اأر�س �شكنية حماطة ب�شور من جميع اجلهات وبها 
مباين تدعي ملكيتها ح�شنة حممد عبدالله قي�شي.

طول ال�شلع: يبداأ من الغرب باجتاه ال�شرق بزاوية مقدارها ت�شعون 
درجة )90ْ( وبطول ال�شلع ثمانية واأربعني مرتًا )48،00م(.

ويليه  )12،00م(  م��رتًا  ع�شرة  اثنا  عر�س  �شارع  يحدها  وجنوبا: 
اأر�س يدعي مليكتها اإ�شماعيل حممد حمدي.

مائة  مقدارها  بزاوية  الغرب  باجتاه  ال�شرق  من  يبداأ  ال�شلع:  طول 
واأرب��ع��ني  اث��ن��ني  ال�شلع  وب��ط��ول   )ْ129( درج���ة  وع�����ش��رون  وت�شع 
مائة و�شت  مقدارها  بزاوية  �شمال غرب  وينك�شر  )42،00م(  مرتًا 
وع�شرين  اأم��ت��ار  اأرب��ع��ة  ال�شلع  وب��ط��ول   )ْ136( درج���ة  وث��الث��ون 

�شنتمرتًا )4،20م(.
اأر�س  ويليه  )7،00م(  اأمتار  �شبعة  عر�شه  �شارع  يحدها  و�شرقا: 

يدعي ملكيتها عزالدين قطابري واأحمد قطابري. 
ب��زاوي��ة مقدارها  اجل��ن��وب  ب��اجت��اه  ال�شمال  م��ن  ي��ب��داأ  ال�شلع:  ط��ول 
ت�شعون درجة )90ْ( وبطول ال�شلع �شتة واأربعني مرتًا )46،00م( 
وينك�شر جنوب غرب بزاوية مقدارها مائة واأربعون درجة )140ْ( 

وبطول ال�شلع اأربعة اأمتار و�شبعني �شنتمرتًا )4،70م(.
وغربا: يحدها �شارع عر�س اثنا ع�شر مرتًا )12،00م( ويليه اأر�س 

يدعي ملكيتها ح�شن عبدالله حمدي.  
ب��زاوي��ة مقدارها  ال�شمال  ب��اجت��اه  اجل��ن��وب  م��ن  ي��ب��داأ  ال�شلع:  ط��ول 

واأربعني  �شتة  ال�شلع  وبطول   )ْ135( درجة  وثالثون  وخم�س  مائة 
مرتًا)46،00م(.

ومب�شاحة اإجمالية وقدرها: األفان وثالثمائة وخم�شة وخم�شون مرتًا 
مربعًا وثمانية وخم�شون �شنتمرتًا )2355،58م2(. 

واالنك�شارات كاالآتي:
N16433597    E42585272
N16433612    E42585431
N16433461    E42585446
N16433447    E42585439
N16433444    E42585302
N16433451    E42585289

خالل  املحكمة  ه��ذه  اإىل  اع��رتا���ش��ه  ت��ق��دمي  فعليه  معار�شه  ل��ه  فمن 
�شهرين من تاريخه والله ويل التوفيق،،،

• تعلن الدائرة الق�شائية الرابعة يف املحكمة العامة باأحد امل�شارحة 
باأنه تقدم اإليها املواطن/ عبدالله بن احمد بن حممد حوذان حمدي 
بطلب حجة   )1043489929( رقم  الوطنية  الهوية  يحمل  �شعودي 
1437/08/24ه����  وتاريخ   373111589 برقم  املقيدة  ا�شتحكام 
تقع  والتي  البيطارية  قرية  �شمال  يف  الواقعة  ال�شكنية  اأر�شه  على 

اأحد  التنمية العمرانية ملدينة  داخل النطاق العمراين وداخل حدود 
اأنقا�س  بها  االأودي��ة وال�شيول وال يوجد  امل�شارحة وخارج جماري 

اإزالة.
وحدود االأر�س واأطوالها وم�شاحتها كاالآتي:

اإبت�شام  ملكيتها  تدعي  ب�شور  �شكنية حماطة  اأر���س  يحدها  �شماال: 
عقيل علي فقيهي.

بزاوية مقدارها ثمان  ال�شرق  الغرب باجتاه  يبداأ من  ال�شلع:  طول 
وثمانون درجة )88ْ( وبطول ال�شلع اأربعة واأربعني مرتًا )44،00م(.
مليكتها حممد  يدعي  ب�شور  �شكنية حماطة  اأر���س  يحدها  وجنوبا: 

علي عبدالله حارثي.
طول ال�شلع: يبداأ من ال�شرق باجتاه الغرب بزاوية مقدارها واحد 
واأربعني مرتًا وثالثني  ال�شلع واحد  )91ْ( وبطول  وت�شعون درجة 

�شنتمرتًا )41،30م(.
ويليه  )13،00م(  مرتًا  ع�شرة  ثالثة  عر�س  �شارع  يحدها  و�شرقا: 

اأر�س يدعي ملكيتها ح�شن عطية فرجي.
طول ال�شلع: يبداأ من ال�شمال باجتاه اجلنوب بزاوية مقدارها ثمان 
وثمانون درجة )88ْ( وبطول ال�شلع اأربعني مرتًا وع�شرين �شنتمرتًا 

)40،20م(.

وغربا: يحدها ار�س �شكنية حماطة ب�شور يدعي ملكيتها من�شور 
حممد فرجي.  

طول ال�شلع: يبداأ من اجلنوب باجتاه ال�شمال بزاوية مقدارها ثالث 
وت�شعون درجة )93ْ( وبطول ال�شلع اأربعني مرتًا )40،00م(.

مربعة  اأمتار  وت�شعة  و�شبعمائة  األ��ف  وق��دره��ا:  اإجمالية  ومب�شاحة 
واأربعة وع�شرون �شنتمرتًا )1709،24م2(.

واالنك�شارات كاالآتي:
N16433839    E42853058
N16433822    E42582910
N16433710    E42583074
N16433694    E42582935

خالل  املحكمة  ه��ذه  اإىل  اع��رتا���ش��ه  ت��ق��دمي  فعليه  معار�شه  ل��ه  فمن 
�شهرين من تاريخه والله ويل التوفيق،،،

املدينة املنورة 
• يعلن يو�شف حممد  عامل حممد كرمي افغاين اجلن�شية عن فقدان 
من  2016/9/4م  بتاريخ  �شادر    O0046392 رق��م  �شفر  ج��واز 

القن�شلية االفغانية بجدة فعلى من يجده ي�شلمه مل�شدره وله ال�شكر. 

 معر�ض الكتاب ي�شهد 
توقيعات املوؤلفني وفن الفجري 

الريا�س - البالد
معر�س  م��ن�����ش��ات  ع��ل��ى 
الريا�س الدويل للكتاب 
يف دورت������ه احل���ال���ي���ة ، 
يوا�شل املوؤلفون توقيع 
اإ�شداراتهم ، وبلغ عدد 
م���وؤل���ًف���ا،   14 امل���وؤل���ف���ني 
املوؤلفات  ع��دد  بلغ  فيما 
ت��ن��وع��ت  م����وؤل����ف����ة،   13
اإ�����ش����دارات����ه����م م����ا ب��ني 
والق�ش�س  ال����رواي����ات 

والكتب املتنوعة. واأو�شح املوؤلف متعب بن �شعد الغامدي اأن كتابه 
ي�شتمل على عدة ق�شائد  " عبارة عن ديوان �شعر  " هواية مغرتب 
غيث  املوؤلف  بني  . من جهته  االأول  اإ�شداره  اأن��ه  اإىل  م�شريًا  نبطية، 
ال�شايع اأن كتابه الذي يحمل عنوان " الباب املردوم " هو اإ�شداره 

االأول وهي رواية من عدة ف�شول حتكي ق�ش�شًا عن الغربة.
االأكلبي  ���ش��امل  م��ن��رية  امل��وؤل��ف��ة  توقيع  االأوىل  املن�شة  �شهدت  فيما 
اإ�شدارها االأول بعنوان " لك وحدك "، م�شرية اإىل اأن كتابها عبارة 
حتت  كتابها  ال�شمري  وع��د  املوؤلفة  وقعت  كما  متفرقة،  خواطر  عن 
الدويل  الريا�س  معر�س  م�شرح  و�شهد   . عدم  من  " ول��دت  عنوان 
حية  اأم�شية  للمعر�س،  امل�شاحبة  الفعاليات  �شمن   ،2019 للكتاب، 

عن فن "الفجري"، الذي ا�شتهرت به مملكة البحرين تاريخيًا.
البحرينية خالد بن حربان مع  ال��رتاث  الباحث يف مو�شيقى  و قدم 
فرقة "ابن دوا�س" عر�شًا فلكلوريًا ت�شكل فيه لوحات غنائية، تربز 

هذا اللون الذي متيزت به مملكة البحرين.
كما تناول ابن حربان خالل االأم�شية تاريخ " الفجري" و اأ�شوله و 
اأق�شامه و اأ�شاطريه، م�شريًا  ل� )وا�س( اإىل اأن فن الفجري له روافد 

خم�شة هي": بحري، عد�شاين، حدادي، خمولفي، وح�شاوي.
و  البحارة  و  الغوا�شني  مواويل  و  ال�شمر  غناء  اإىل  كذلك  وتطرق 
اأهازيجهم، التي ين�شدونها على ظهر املركب لتمنح قلوبهم البهجة و 

الفرح، و تعينهم اأثناء رحلتهم التي قد ت�شتغرق اأربعة اأ�شهر.
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)تداول( تطلق الي�م م�ؤ�شر احلد الأعلى 
عامل جديد لال�ستثمار يف ال�سوق ال�سعودية

الريا�ض - البالد
ينطلق ال��ي��وم م��وؤ���س��ر من��و- ال�����س��وق امل��وازي��ة ذو 
احل��د الأع��ل��ى اب��ت��داًء من اليوم الأح���د، كجزء من 
التغيريات اجلوهرية التي مت الإعالن عنها �سابقا 
وال���ت���ي ت��ه��دف م���ن خ��الل��ه��ا اإىل ت��ط��وي��ر ال�����س��وق 
امل���وازي���ة وزي����ادة ع���دد ال�����س��رك��ات امل��درج��ة فيها 

وال�سيولة املتداولة.
ال�سعودية  امل��ال��ي��ة  ال�����س��وق  ���س��رك��ة  واأو���س��ح��ت    
املنهجية  ع��ل��ى  ي��رت��ك��ز  امل��وؤ���س��ر  اأن  "تداول" 
الرئي�سية  ال�سوق  م��وؤ���س��رات  ح�ساب  يف  املتبعة 
اأعلى بحيث  اإ�سافة حد  القطاعات مع  وموؤ�سرات 
ل يتجاوز وزن اأي �سركة يف املوؤ�سر ن�سبة %20 
على  املوؤ�سر  ه��ذا  مراجعة  و�ستتم  اأق�سى،  كحد 
اأ�سا�س ربع �سنوي مبا يتما�سى مع دورة �سيانة 
ال�سوق  موؤ�سر  و�سيكون   ، ت��داول  يف  املوؤ�سرات 
لل�سوق  رئي�سيًا  موؤ�سرًا  الأعلى  احلد  ذو  املوازية 
الرئي�سية  ال�سفحة  على  عر�سه  و�سيتم  امل��وازي��ة، 
موؤ�سر  �سيظل  بينما  الإل���ك���روين  ت����داول  مل��وق��ع 
ت��داول  موقع  متاحًا عرب  احل��ايل  امل��وازي��ة  ال�سوق 

الإلكروين وبوابة البيانات املرجعية الإلكرونية.
  وكانت )ت��داول( قد اأطلقت نهاية ال�سهر املا�سي 
التغيريات اجل��وه��ري��ة على منو  م��ن  ع��ددا  ف��رباي��ر 
ال�����س��وق امل���وازي���ة وال��ت��ي ت��ه��دف م��ن خ��الل��ه��ا اإىل 
تطويرها وزيادة عدد ال�سركات املدرجة وال�سيولة 
 ، عنها  اأعلنت  التي  التعديالت  اأهم  ومن  املتداولة. 
باإدراج ال�سركات من دون اكتتاب، وهو  ال�سماح 

ال�سركات  م��ن  امل��زي��د  اإدراج  ب��اجت��اه  �سيدفع  م��ا 
راف��دًا  تعترب  وال��ت��ي  واملتو�سطة  ال�سغرية  ومنها 
الإدراج  من  ومتكينها  الوطني  لالقت�ساد  رئي�سيًا 

يف ال�سوق املالية مبرونة اأكرب.
ويتم تطبيق هذه التغيريات على مرحلتني، الأوىل 
م،   2019 اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  يف 
والثانية يف الربع الثاين ، وت�سمل التغيريات يف 
املرحلة الأوىل ال�سماح لل�سركات بالإدراج املبا�سر 
اكتتاب،  عملية  من غري  املوازية  ال�سوق  يف منو- 
ال�سوق  من  لل�سركات  منظمة  انتقال  اآلية  وحتديد 
املوازية اإىل ال�سوق الرئي�سية، اإ�سافًة اإىل حتويل 

التقارير املالية من ربع �سنوية اإىل ن�سف �سنوية، 
واإن�ساء  العادية،  لل�سفقات  الأدن���ى  احل��د  وتقليل 

موؤ�سر ال�سوق املوازية ذو احلد الأعلى.
اإدراج  فت�سمل  الثانية  املرحلة  يف  التغيريات  اأم��ا 
و�سناديق  امل��ت��داول��ة  املغلقة  ال�ستثمار  �سناديق 
ال�سوق  يف  )ريت�س(  املتداولة  العقارية  ال�ستثمار 
امل����وازي����ة، وت��ط��ب��ي��ق ح�����دود ال���ت���ذب���ذب ال�����س��ع��ري 
للبحوث والدرا�سات  وتخ�سي�س �سندوق خا�س 

التحليلية.
  وح��ول اأهمية ه��ذه اخل��ط��وة  ق��ال املهند�س خالد 
هذه  اأن  التنفيذي  امل��دي��ر  احل�����س��ان،  الله  عبد  ب��ن 

ال�سراتيجية  اخل��ط��ة  �سمن  ت��اأت��ي  ال��ت��غ��ي��ريات 
ل�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية ، جلعل ال�سوق 
امل���وازي���ة م��ن�����س��ة ج���اذب���ة واأك�����ر م���رون���ة ���س��واء 
لل�سركات الراغبة بالإدراج اأو للم�ستثمرين على 
حد �سواء، وذلك بعد مراقبة ال�سوق يف العامني 

ال�سابقني واأخذ اآراء كافة املتعاملني فيه.
ال�سوق  ان�سمام  مع  التغيريات  ه��ذه  وتتزامن   
ب��داأ مبوؤ�سر  ال��ذي  العاملية  امل��وؤ���س��رات  املالية يف 
يف  الإدراج  يليه   ، وم��وؤ���س��ر  را���س��ل(  )فوت�سي 
النا�سئة يف  لالأ�سواق  اآي(  اأ�س �سي  )اإم  موؤ�سر 
�سهر مايو القادم ، والتي من �ساأنها تعزيز مكانة 
ال�سوق املالية بني الأ�سواق العاملية ، وذلك �سمن  
امل��ال��ي��ة حتقيقًا لأه���داف  ال�����س��وق  ت��ط��وي��ر  خ��ط��ط 
برنامج )تطوير القطاع املايل( وهو اأحد الربامج 
اأك���دت  وال��ت��ي   ،2030 امل��م��ل��ك��ة  ل���روؤي���ة  الرئي�سية 
على  ومنفتحة  متقدمة  مالية  �سوق  بناء  ���س��رورة 
القدرات  ويعزز  التمويل  فر�س  يزيد  مما  العامل، 
لل�سركات  وال�ستثمارية  القت�سادية  والإمكانيات 

يف اململكة.
ومن املرتقب اأن جتذب هذه املرونة التي ت�سمنتها 
املغلقة  ال�سعودية  ال�سركات  من  الكثري  التعديالت 
ما �سيوؤدي اإىل تطويرها ب�سكل م�ستمر، و�سيمكن 
تطوير ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة التي �سيتم 
التطور  م��ن  امل��وازي��ة  اإدراج��ه��ا يف منو– ال�سوق 

لحقا لالإدراج يف ال�سوق املالية مبرونة اأكرب.

اختتام معر�ض البناء والديكور بجدة
جدة - البالد

اخ��ت��ت��م��ت ف��ع��ال��ي��ات ال������دورة ال��ث��ام��ن��ة 
البناء  "معر�س  لفعاليات  والع�سرين 
والديكور ال�سعودي 2019"  بجدة، 
اأي��ام،  اأرب��ع��ة  ال��ذي ا�ستمر على م��دار 
مب�ساركة اأكر من 300 �سركة حملية 

ودولية.
�ساملة  حزمة  على  املعر�س  وا�ستمل 
وم��ت��ن��وع��ة م��ن امل��ن��ت��ج��ات واخل��دم��ات 
واحل����ل����ول ال��ع��م��ل��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ب��ن��اء 
مي�ّسرة،  بطريقة  اخل��ا���س��ة  امل�ساكن 
واأح�������دث ال��ت�����س��م��ي��م��ات ال��ه��ن��د���س��ي��ة 

باأعمال  املت�سلة  امل��ج��الت  وخمتلف 
جت�����ارة م�����واد ال��ب��ن��اء وال���دي���ك���ورات 
ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة، اإ���س��اف��ة اىل 
والزجاج  والتدفئة  والتهوية  التربيد 
واخل���������س����ب واحل�����ج�����ر وال�����س����ط����ح 

واملفرو�سات.

الفي�سل يوقع 4 اتفاقيات يف افتتاح منتدى مكة املكرمة االقت�سادي

مكة املكرمة-
 عبد الهادي املالكي

ت�ش�ير- حممد باكراع
د�ّسن م�ست�سار خادم احلرمني 
ال�����س��ري��ف��ني اأم����ري م��ن��ط��ق��ة مكة 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  املكرمة 
اأم�س   ، الفي�سل  خالد  الأم���ري 
ملنتدى  الثانية  ال����دورة  اأع��م��ال 
منطقة مكة املكرمة القت�سادي 
2019، بح�سور نائبه �ساحب 
بن  ب��در  الأم���ري  امللكي  ال�سمو 
فعالياته  تقام  وال��ذي  �سلطان، 
يف ف��ن��دق ه��ي��ل��ت��ون ج��ب��ل عمر 
الفرة  يف  املقد�سة  بالعا�سمة 
من 23 اإىل 26 مار�س 2019، 
وت��ن��ظ��م��ه اإم�������ارة م��ن��ط��ق��ة مكة 
الغرف  م��ع  بال�سراكة  امل��ك��رم��ة 

ال���ت���ج���اري���ة ب���ج���دة وم���ك���ة امل��ك��رم��ة 
والطائف. 

الذكر  من  باآيات  الفتتاح  وبدئ حفل 
عر�سًا  احل�سور  �ساهد  ث��م  احلكيم، 
م��رئ��ي��ًا ع���ن م��ك��ة امل��ك��رم��ة وامل��ن��ت��دى، 
توقيع  الفتتاحية  اجلل�سة  و���س��ه��دت 
نائبه  وبح�سور  الفي�سل  خالد  الأمري 
لإن�ساء  اتفاقية  �سلطان  بن  بدر  الأمري 
م�سروع  يف  الإ�سالمي  العامل  مركز 
الطاقة  وزير  مع  واتفاقية  الفي�سلية، 
املهند�س خالد الفالح لإن�ساء م�سروع 
ال�����س��م�����س��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة مكة  ل��ل��ط��اق��ة 
امل��ك��رم��ة، اأم���ا الت��ف��اق��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة فقد 
احلج  وزي��ر  معايل  مع  �سموه  وقعها 
ب��ن �سالح  ال��دك��ت��ور حممد  وال��ع��م��رة 
يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال���واح���ة  لت�سغيل  ب��ن��ن 
مكة، ويف املقابل مت توقيع التفاقية 
ال�ستثمار  هيئة  حمافظة  مع  الرابعة 
ال�ستثمارات  لتعزيز  العمر  ابراهيم 

املحلية والأجنبية يف املنطقة.

واأل����ق����ى رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
الكلمة  الفالح  الدكتور ه�سام  للمنتدى 
املكرمة  مكة  منطقة  ملنتدى  الفتتاحية 
ب�ساحب  فيها  م��رح��ب��ًا  الق��ت�����س��ادي، 
الفي�سل  خ��ال��د  الأم���ري  امللكي  ال�سمو 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  م�ست�سار 
وب�ساحب  املكرمة،  مكة  منطقة  اأم��ري 
�سلطان  بن  ب��در  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 

ن���ائ���ب اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة مكة 
امل���ك���رم���ة رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة 
الإ�����س����راف����ي����ة ل��ل��م��ن��ت��دى، 
واأ�سحاب ال�سمو واملعايل 
و���س��ي��وف احل��ف��ل، ولكل 
ال����ق����ط����اع����ات احل���ك���وم���ي���ة 
والأه���ل���ي���ة وامل��وؤ���س�����س��ات 
وال���������س����رك����ات ال����راع����ي����ة 
للمنتدى  التنفيذية  وللجنة 
وال��������غ��������رف ال����ت����ج����اري����ة 
ولكل  باملنطقة  ال�سناعية 
اإع�������داد  اأ����س���ه���م يف  م����ن 
واأ���س��ار  امل��ن��ت��دى.  وتنظيم 
اإىل  ك��ل��م��ت��ه  يف  ال���ف���ال���ح 
ح���ر����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة 
ل��ل��م��ن��ت��دى م���ن���ذ ال���ب���داي���ة 
�ساحب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
و�ساحب  املنطقة  اأم��ري  امللكي  ال�سمو 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي ن���ائ���ب اأم�����ري امل��ن��ط��ق��ة 
ب��ال��رك��ي��ز يف امل��ن��ت��دى ع��ل��ى ب��رام��ج 
التنمية امل�ستدامة وبناء قاعدة را�سخة 
لعالقة ت�ساركية تكاملية بني القطاعني 
احل��ك��وم��ي واخل��ا���س مب��ا ي��ت��واءم مع 
اقت�ساد  لتحقيق   2030 اململكة  روؤي��ة 
م����زده����ر وق�������وي، لف����ت����ًا ال���ن���ظ���ر اإىل 

م�ساعي توجيه ال�ستثمارات نحو هذه 
لتكون  مدنها  وتنمية  لتطوير  املنطقة 
م��ل��ب��ي��ة ل��ط��م��وح��ات ���س��ك��ان��ه��ا وق����ادرة 
احلجاج  م��ن  امل��الي��ني  ا�ست�سافة  على 
وامل��ع��ت��م��ري��ن ول��ت�����س��ب��ح م��ك��ة امل��ك��رم��ة 
جميع  يف  للم�سلمني  قبلة  ه��ي  وك��م��ا 
اأنحاء العامل وجهة حقيقية لال�ستثمار.

 واأ�ساف: نطمح من القطاع احلكومي 
وت�سجيعه  اخل���ا����س  ل��ل��ق��ط��اع  دع���م���ه 
للم�ساركة يف رفع ن�سبة الناجت املحلي 

وتنفيذ امل�ساريع التنموية باملنطقة.
وا���س��ت��ه��ل امل��ن��ت��دى اأع��م��ال��ه ع��ق��ب حفل 
الف���ت���ت���اح ب��ج��ل�����س��ة وزاري�������ة رئ��ي�����س��ي��ة 
����س���ع���ودي���ني،   وزراء   5 مب�������س���ارك���ة  
التجارة  وزي���ر  م��ع��ايل  خاللها  حت��دث 
البلدية  ال�سوؤون  ووزي��ر  وال�ستثمار 
الله  والقروية املكلف د. ماجد بن عبد 
ب��ن حممد  الق�سبي ، وم��ع��ايل د.ول��ي��د 
العدل،  وزي��ر  ال�سمعاين،  �سالح  ب��ن 
ب��ن �سليمان  اأح��م��د  وم��ع��ايل الأ���س��ت��اذ 
العمل  وزير  الراجحي  العزيز  عبد  بن 
الأ�ستاذ  والتنمية الجتماعية، ومعايل 
م��اج��د ب���ن ع��ب��دال��ل��ه ب���ن ح��م��د احلقيل 
وزير الإ�سكان،ومعايل الدكتور حممد 
���س��ال��ح ب���ن ط���اه���ر ب��ن��ن وزي�����ر احل��ج 

والعمرة. 
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خرباء لـ)            ( : النظام االإيراين على م�شارف االنهيار 
�لقاهرة – عمر ر�أفت

ج����اء اع������راف ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي امل��ر���ش��د 
وهبوط  االقت�شادية  بامل�شاعب  االيراين 
اأ�شعب  يف  امل���ايل  ن��ظ��ام  لت�شع  العملة 

مواقفه منذ 40 عاًما.
واقر خامنئي بان اإيران تواجه م�شكات 
اق���ت�������ش���ادي���ة م���ن���ذ ان�������ش���ح���اب ال��رئ��ي�����س 
االأم����رك����ي دون����ال����د ت���رم���ب م���ن ات��ف��اق 
املا�شي،  ال��ع��ام  االأط����راف  متعدد  ن��ووي 
طهران،  على  عقوبات  فر�س  ومعاودته 
واأن امل�شاعب االقت�شادية وهبوط العملة 
املحلية ال تزال على راأ�س امل�شكات التي 
احلكومة  على  واأن  ال��ب��اد،  منها  تعاين 

مواجهتها بزيادة االإنتاج.
كما كان العراف الرئي�س االإيراين ح�شن 
روحاين باأن امل�شكات االقت�شادية التي 
تعاين منها اإيران ترجع لعوامل خارجية 
خ��ا���ش��ة ال��ع��ق��وب��ات االأم���ري���ك���ي���ة، وه���ذه 
الت�شريحات توؤكد و�شع الباد ال�شعب.
ويف هذا، قال حممد حامد، املتخ�ش�س 
يف ال�����ش��اأن ال����دويل، اإن ه��ذا االع���راف 
العقوبات  اأن  ويثبت  االأه��م��ي��ة،  غاية  يف 
ال��رئ��ي�����س  اإدارة  ب���ق���ي���ادة  االأم���ري���ك���ي���ة 

االأمريكي، دونالد ترامب اأتت اأكلها.
ل�"الباد"  ح��دي��ث��ه  ف��ى  ح��ام��د  واأ����ش���اف 
اأن  يقدر  ال  اأ�شبح  االإي���راين  النظام  اأن 
تنف�س  قد  ك��ان  اأن  بعد  قدميه  على  يقف 
ال��ع��ق��وب��ات يف فرة  ال�����ش��ع��داء بعد رف��ع 
الرئي�س االأمريكي ال�شابق، باراك اوباما.
اأن��ه ويف  يف الوقت ال��ذي اأك��د فيه حامد 

اإي��ران،  حال م�شاندة االحت��اد االوروب��ي 
فهذا لن يجدي نفًعا.

انهيار  ا�شتمرار  ح��ال  اأن��ه يف  واأو���ش��ح 
�شيفقد  النظام  فاإن  االإي��راين،  االقت�شاد 
ب��ري��ق��ه و���ش��ي��ك��ون ق��ري��ًب��ا م��ن ال�����ش��ق��وط، 
ن��ت��ي��ج��ة م���ا ���ش��ي��اق��ي��ه م���ن ح����روب ���ش��ده 
اإىل  اأ���ش��ار  ك��م��ا  ال����دويل،  ال�شعيد  ع��ل��ى 
يف  ت�شتمر  �شوف  املتحدة  ال��والي��ات  اأن 
زي�����ادة ال�����ش��غ��وط��ات ع��ل��ى اإي�����ران حتى 
ومن  وخامنئي  االإي����راين  النظام  يرحل 

معه نهائًيا.
بال�شاأن االإي���راين  ال��ب��اح��ث  ق���ال   ب���دوره 
خامنئي  اع�����راف  اإن  ف������اروق،  اأح���م���د 
وتاأكيده  االقت�شادية  االأو�شاع  ب�شعوبة 
على اأن العام الذي دخل يف يومه االأول 
يف 21 مار�س 2019 هو اعراف بف�شل 
تنتهجها  التي  االقت�شادية  ال�شيا�شات 
اأك���د  ل��ك��ن��ه  االأول،  امل���ق���ام  يف  احل��ك��وم��ة 
اقت�شادية  ت��داب��ر  على  اآخ���ر  �شياق  يف 
ب��اآث��اره��ا  امل��واط��ن  �شي�شت�شعر  حكومية 

خال الفرة املقبلة. 
ل�"الباد"  ت�شريح  يف  ف��اروق  واأ�شاف 
م��ت��ده��ورة  اإي�������ران  يف  االأو������ش�����اع  اأن 
اق��ت�����ش��ادًي��ا يف ظ���ل ان��خ��ف��ا���س ال��ق��درة 
ال�شرائية لل�شعب مع انهيار �شعر �شرف 
العملة، وهذا نتيجة للعقوبات االأمريكية. 

اإن اع��راف  ال��ق��ول  اأن���ه ميكن  واأو���ش��ح 
التي  االقت�شادية  بال�شعوبات  خامنئي 
ل�شقوط  النهاية  ب��داي��ة  ه��ي  ب��اده  ت��واج��ه 
منذ  يعاين  اإي��ران  االقت�شاد يف  النظام. 

باجلديد،  لي�س  وه��ذا  خمتلفة،  �شنوات 
لكن اجلديد االختافات التي بداأت تظهر 
بني اأفراد احلكومة وكان اآخرها خافات 

وزير اخلارجية حممد جواد ظريف، مع 
حممود  اجلمهورية  رئي�س  مكتب  مدير 

واعظي.

املتخ�ش�س يف  ق��ب��ال،  اأح��م��د  ق���ال  ك��م��ا 
ال�شاأن االإيراين، اإن اإعراف نظام املايل 
لي�س االأول الذي يعرف فيه بامل�شكات 
معظم  اأن  ال��ق��ول  ميكن  ب��ل  االقت�شادية 
امل�شاألة  ل��ه��ذه  ت��ت��ط��رق  امل��ر���ش��د  خ��ط��اب��ات 
والدينية،  القومية  االأع��ي��اد  يف  خا�شة 
ل��ك��ن امل���ر����ش���د حت����دث ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر 
موؤخرا عن االآثار التي حلقت باالقت�شاد 
االإيراين وعلى راأ�شها تراجع قيمة العملة 
وتراجع  للمواطنني  ال�شرائية  وال��ق��درة 
االإنتاج. واملر�شد ال يتحدث فقط بو�شفه 
ال��ت��ده��ور،  م��ن  احل��ال��ة  تلك  ع��ن  امل�شئول 

لقطاعات  واملوجه  املر�شد  بو�شفه  واإمن��ا 
اإيران،  يف  واالإدارة  احلكم  وموؤ�ش�شات 
واالأكرث ج�شارة  االأمان  وبو�شفه �شمام 

على مواجهة التحديات.
ل�"الباد"  ت�شريح  يف  ق��ب��ال  واأ���ش��اف 
االق��ت�����ش��ادي  للملف  امل��ر���ش��د  ت��ط��رق  اأن 
ي��اأت��ي  ال��ع��ق��وب��ات االأم��ري��ك��ي��ة  ب��ع��د تفعيل 
اإط��ار حث احلكومة على تبني  اأي�شا يف 
ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة ان��ت��اج��ي��ة وف����ق اق��ت�����ش��اد 
اجلديدة  لي�شت  �شيا�شة  وه��ي  املقاومة، 
خال  خا�شة  االإي���راين  للنظام  بالن�شبة 
االأمريكية  العقوبات  م��ن  مم��ت��دة  ف���رات 
والدولية واحلرب الطويلة مع العراق يف 

ثمانينات القرن املا�شي.
تعك�س  الت�شريحات  تلك  اإن  قبال  وق��ال 
ق����درا م���ن ف���داح���ة م��وق��ف ال��ن��ظ��ام اأم���ام 
ال�شغوط ال�شعبية واالحتجاجات وا�شعة 
اأنها  اإال  املا�شية  ال�شهور  خ��ال  النطاق 
تفيد  معطيات  طياتها  يف  حتمل  اأي�شا 
باأن النظام االإيراين الزال بجعبته الكثر 
من اأدوات ال�شغط والتاأثر على ال�شارع 
يلزم  ما  اتخاذ  مبقدوره  واأن  االإي���راين، 
االحتقان،  ح��دة  لتخفيف  اإج����راءات  م��ن 
ال��ت��اب��ع  ال���ث���وري  خ��ا���ش��ة واأن احل���ر����س 
للمر�شد ب�شكل مبا�شر اأ�شبح يهيمن على 
القدرة  وله  االإي��راين  االقت�شاد  مفا�شل 
اأن  كما  ان��ت��اج��ي��ة،  �شيا�شات  تبني  على 
موؤ�ش�شات املر�شد املتغلغلة داخل طبقات 
يف  مهما  دورا  تلعب  االإي����راين  املجتمع 

تخطي اآثار العقوبات.

حامد  قبال  فاروق 

رئي�شة وزراء نيوزيلندا ت�شيع م�شاعر الت�شامح 
وتغر�س روح التاآخي وتعزز ثقة االعتذار 

ويلينغتون ــ وكاالت 
بعد احل���ادث االإره��اب��ي ال��ذي ط��ال م�شجدين 
تلقت  النيوزيلندية،  يف مدينة كراي�شت�شر�س 
رئي�شة الوزراء جا�شيندا اأرديرن على اإ�شادات 
عاملية ب�شبب طريقتها يف التعامل مع تداعيات 
 50 اأرواح  ح�شد  ال���ذي  االإره���اب���ي  ال��ه��ج��وم 
الإ�شاحات  ال�شريعة  وا�شتجابتها  �شخ�شا، 
قوانني االأ�شلحة، ويبدو ان اأرديرن تقرب من 
تر�شيحها جلائزة نوبل لل�شام، ب�شبب طريقة 
كراي�شت�شر�س  م�شجدي  ح��ادث  مع  تعاملها 
"نيوزيلندا  ���ش��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت  االإره����اب����ي. 
"تغير دوت  بداأه موقع  التما�شا  هرالد" اأن 
منذ  االأمريكي   "Change.org/اأورج
حني  يف  توقيع،  اآالف   3 على  ح�شل  اأي���ام   4
دوت  "اآفاز  موقع  على  اآخ��ر  التما�س  ح�شل 

األ��ف  ع��ل��ى   "AVAAZ.org اأورج/ 
توقيع.

اإن��ه��م  ل�"اآفاز"  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال��ن�����ش��خ��ة  وق���ال���ت 
احل��ائ��زة  لتكون  اأردي����رن  تر�شيح  يعتزمون 
ع���ل���ى ج����ائ����زة ن���وب���ل ل��ل�����ش��ام ال����ق����ادم����ة، يف 
اأع��ق��اب االأح����داث امل��اأ���ش��اوي��ة ال��ت��ي وق��ع��ت يف 

كراي�شت�شر�س وطريقة ا�شتجابتها لاأمر.
التابع   "100 "اإندي  م��وق��ع  اأع���د  جانبه،  م��ن 
ت��ق��ري��را  ال��ري��ط��ان��ي��ة  "اإندبندنت"  ل�شحيفة 
ال���وزراء  رئي�شة  تر�شيح  اأ�شباب  ي�شتعر�س 

النيوزيلندية جلائزة نوبل لل�شام.
تتلقى  اأردي��رن  اأن  الريطاين  املوقع  واأو�شح 
ال�شريعة  االإج������راءات  ب�شبب  ع��امل��ي��ة  اإ����ش���ادة 
احل��ا���ش��م��ة ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا يف اأع��ق��اب ح��ادث 
 50 �شحيته  راح  ال���ذي  امل��اأ���ش��اوي  ال��ه��ج��وم 

اجل��ائ��زة  ملنحها  دع���وات  ه��ن��اك  ل��ذا  �شخ�شا، 
قاموا  الذين  االأ�شخا�س  عليها  يح�شل  التي 
ام�س  نيوزيلندا،  ونظمت  ا�شتثنائي.  ب���دور 
�شحايا  ور�شميا  �شعبيا  ت�شييعا  "االأول"  
التي  كراي�شت�شر�س،  مدينة  م�شجدي  اإرهاب 
واإ�شابة  �شخ�شا   50 ا�شت�شهاد  عن  اأ�شفرت 
50 اآخرين. واأمرت اأرديرن بالوقوف دقيقتني 
حدادا على اأرواح ال�شحايا، كما مت بث اأذان 

�شاة اجلمعة عر االإذاعة الر�شمية.
اأه���ايل  ح�����ش��ور  الت�شييع  م��را���ش��م  و���ش��ه��دت 
ال�����ش��ح��اي��ا، وع����دد م��ن امل�����ش��وؤول��ني وال��وف��ود 
ال����دول����ي����ة ال����ت����ي �����ش����ارك����ت يف ال��ت�����ش��ام��ن 
م���ع ن��ي��وزي��ل��ن��دا و����ش���ه���داء م�����ش��ج��دي م��دي��ن��ة 

كراي�شت�شر�س.
يف  االإره��اب��ي  الهجوم  �شحايا  مع  وت�شامنا 

اأ�شخا�س  رفع  امل�شلمة؛  واجلاليات  نيوزيلندا 
ح���ول ال��ع��امل الف��ت��ات ب��ك��ل��م��ات ح��ب ت�شمنت 
اأنتم  ال��ك��راه��ي��ة..  على  دائ��م��ًا  ي��ف��وز  "احلب 
اأ�شدقائي، �شاأحميكم واأنتم ت�شلون.. هذا لن 

يق�شمنا اأو يفرقنا" وغرها.
اأك��ر م�شجد يف  اإىل   اىل ذلك عاد امل�شلمون 
اأيام  كراي�شت ت�شر�س ام�س  ال�شبت، بعد 8 
يف  اأ�شرايل  اإرهابي  نفذه  ال��ذي  الهجوم  من 
15 مار�س، وذلك يف اأول بادرة لعودة احلياة 

تدريجيا اإىل طبيعتها عقب املجزرة.
و���ش��م��ح مل��ج��م��وع��ات ���ش��غ��رة م���ن امل�����ش��ل��ني 
وق��ال  ال�����ش��ب��ت،  ظ��ه��ر  امل�شجد  اإىل  ب��ال��دخ��ول 
"ن�شتقبل  امل�شجد:  يف  املتطوع  ح�شن  �شيد 
جمموعات من 15 �شخ�شا يف اآن، فقط للعودة 

اإىل و�شع طبيعي نوعا ما".

و�شط تعزيز اأمني .. اأ�شحاب ال�شرتات 
ال�شفراء يتظاهرون يف باري�س 

باري�س - �أ�شو�شيتد بر�س
االأمن  بتعزيز  الفرن�شية  احلكومة  تعهدت 
يف ال��وق��ت ال����ذي ي��ن��ظ��م ف��ي��ه م��ت��ظ��اه��رون 
ال�شرات ال�شفراء اجلولة التا�شعة ع�شرة 
م��ن امل��ظ��اه��رات، يف اأع��ق��اب اأع��م��ال �شغب 

وقعت االأ�شبوع املا�شي يف باري�س.
وم��ن��ع��ت ال�����ش��ل��ط��ات االح��ت��ج��اج يف ج��ادة 
و�شط  وم��ن��اط��ق  بالعا�شمة  ال�شانزليزيه 
ذلك  يف  مب��ا  امل���دن  م��ن  العديد  يف  املدينة 
ب�����وردو وت���ول���وز وم��ر���ش��ي��ل��ي��ا ون��ي�����س يف 

اجلنوب وروان يف غرب فرن�شا.
باري�س  �شرطة  قائد  لليمينت  ديدييه  وقال 
اجل���دي���د، ال�����ذي ت����وىل امل�����ش��وؤول��ي��ة عقب 
اح��ت��ج��اج��ات االأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي، اإن���ه مت 
للرد ب�شكل  اإن�شاء وحدات �شرطة حمددة 

اأ�شرع على اأي اأعمال عنف.
ال�����ش��ل��ط��ات ج���ن���وًدا حلماية  ن�����ش��رت  ك��م��ا 
امل����واق����ع احل�����ش��ا���ش��ة وال�������ش���م���اح ل��ق��وات 
ال�شرطة بالركيز على احلفاظ على النظام 

خال االحتجاجات.
ويف ب��اري�����س خ���رج م��ت��ظ��اه��رو ال�����ش��رات 
بجانب  ت��روك��ادي��رو،  �شاحة  يف  ال�شفر 

برج اإيفل.
ويف وق���ت ���ش��اب��ق، ق���ال رئ��ي�����س ال����وزراء 
املا�شي:  متلفز،  بيان  يف  فيليب،  اإدوارد 
مننع  ����ش���وف  "ال�شبت"  م���ن  "بداية 
يف  ال�شفراء"  "ال�شرات  اح��ت��ج��اج��ات 
االأحياء التي كانت اأكرث ت�شررا فور ر�شد 
اأي اإ�شارات لوجود اجلماعات الراديكالية 
وا�شت�شعار نيتها القيام باأعمال تخريب."

مقتل 23 جنديا يف مايل

باماكو ــ وكاالت 
مقرها  االإره��اب��ي  القاعدة  بتنظيم  مرتبطة  جماعة  اأعلنت 
اأدى  ع�شكرية  ق��اع��دة  على  هجوم  ع��ن  م�شوؤوليتها  م��ايل 
امل�����ايل، االأ���ش��ب��وع  اإىل م��ق��ت��ل 23 ج��ن��دي��ا م���ن اجل��ي�����س 
لهذه اجلماعة  االإعامية  ال��ذراع  املا�شي، ح�شبما ذكرت 
االإرهابيون يف  الذي ميار�شه  العنف  بيان    وتزايد  يف 
مع  االأخ��رة  ال�شنوات  يف  ال�شكان  قليلة  ال�شاحل  منطقة 

ا�شتخدام جماعات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم داع�س و�شط 
املنطقة. واأثارت  ل�شن هجمات عر  مايل و�شمالها قاعدة 
اجلماعة التي ت�شم اإرهابيني مرتبطني بالقاعدة يف غرب 
اأفريقيا واملغرب، قاقل خال انتخابات الرئا�شة يف مايل 
بوركينا  يف  هجمات  �شل�شلة  و�شنت   ،2018 يوليو  يف 
ال�شام  حفظ  جنود  م��ن  ع�شرة  وقتلت  امل��ج��اورة  فا�شو 

الت�شاديني يف مايل يف وقت �شابق من العام اجلاري.

مظاهرات حا�شدة يف بريطانيا تطالب با�شتفتاء جديد 
لندن ـ وكاالت 

يف  الريطانيني  اآالف  مئات  ���ش��ارك 
"ال�شبت"  ام�����س  ل��ن��دن  م��ظ��اه��رة يف 
مطالبني باإجراء ا�شتفتاء جديد حول 
ب��ري��ك�����ش��ت، االأم�����ر ال����ذي م���ن ���ش��اأن��ه 
زيادة التوتر يف وقت تردد رئي�شة 
ال��وزراء تريزا ماي يف طرح اتفاق 
االنف�شال مع االحتاد االأوروبي اأمام 

النواب.
من  �شيا�شية  �شخ�شيات  واأع��ل��ن��ت 
ت��وج��ه��ات م��ت��ب��اي��ن��ة وم�����ش��اه��ر على 
امل�شاركة  نايتلي،  ك��را  املمثلة  غ��رار 
و�شط  يف  انطلقت  التي  امل�شرة  يف 
غرينت�س  بتوقيت  الظهر  عند  ل��ن��دن 

وتخللها اإلقاء عدة كلمات.
ق��دم��وا من  ال��ذي��ن  امل�شاركون  وك��ان 
ي��وزع��ون  بريطانيا،  اأن��ح��اء  خمتلف 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  ع��ر  م��ن�����ش��ورات 

االج���ت���م���اع���ي ع����ن حت�������ش���رات���ه���م، 
االأوروب���ي  ل��احت��اد  اأع��ام��ا  تت�شمن 
امل����ادة  ب�"اإلغاء  ت��ط��ال��ب  والف����ت����ات 
الناظمة  ل�شبونة  م��ع��اه��دة  م��ن   "50
االحت��اد  من  بريطانيا  خ��روج  لعملية 

االأوروبي.
من  يومني  بعد  امل�شرة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ق���رار امل�����ش��وؤول��ني االأوروب���ي���ني منح 
امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة خ��ي��اري��ن ل��ت��اأج��ي��ل 
املقرر  التاريخ  بعد  ما  اإىل  بريك�شت 

 12 تاريخ  مار�س، حمددين  يف 29 
ني�شان على اأقرب تقدير لا�شتحقاق 
امل�������ش���ري، وذل�����ك ب��ع��د ن��ح��و ث��اث 
���ش��ن��وات م��ن اال���ش��ت��ف��ت��اء ال����ذي اأق��ر 

اخلروج من االحتاد االأوروبي.
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ن�ساء اليمن يف مواجهة بط�ش االنقالب .. 
تقرير حقوقي يوثق انتهاكات احلوثي

واأع���رب���ت امل��ن��ظ��م��ة ع��ن ب��ال��غ قلقها م��ن ا���س��ت��م��رار ه��ذه 
اجلرائم املروعة، وموا�سلة اختطاف الن�ساء واإخفائهن، 
املنظمات  ب�"ال�سمت املريع" من  اأدانت ما و�سفته  كما 
امل�سبوقة  غ��ر  االن��ت��ه��اك��ات  ه���ذه  اإزاء  املعنية  ال��دول��ي��ة 
�سّجع  ال�سمت  ه���ذا  اأن  مو�سحة  ال��ي��م��ن،  ت��اري��خ  يف 
املمار�سات  تلك  يف  التمادي  على  احلوثية  امليلي�سيات 
الن�ساء.واأ�سارت  م��ن  ال�سحايا  اإن�سانية  تنتهك  التي 
اإىل اأن امليلي�سيات احلوثية، عملت -ومن خالل تواطوؤ 
على  �سيطرتها  مناطق  يف  الق�سائية  االأج��ه��زة  بع�ض 
 55 ع��دده��ن  يبلغ  ال�سجينات  م��ن  اأوىل  دف��ع��ة  حت��وي��ل 
ال�سجون  اإىل  اخلا�سة  ال�سرية  ال�سجون  من  خمتطفة 

العامة؛ وذلك بعد تلفيق تهم لهن.
على  وقاطعة  ثابتة  اأدل��ة  البيان  ح�سب  املنظمة  ومتتلك 
وقائع االختطاف والتعذيب التي تعر�ست له املختطفات 
ذلك  على  اأدل  ال  وقالت:  احلوثية،  امليلي�سيات  قبل  من 
ونفقة  ح�ساب  على  خا�سة  بيوت  با�ستئجار  القيام  من 
املعدة  االأماكن  يف  االحتجاز  وع��دم  اجلرمية،  مرتكبي 
ل��ذل��ك ط��ب��ًق��ا ل��ل��ق��وان��ن وال��ل��وائ��ح ال��ن��اف��ذة، ال��ت��ي توجب 
قانون  من  و188   187 املادتن  وحتديًدا  بذلك،  التقيد 
القب�ض  اأوام����ر  اأن  اجل��زائ��ي��ة.واأو���س��ح��ت  االإج�����راءات 

اإال  ت�سدر  اأن  يجب  ال  والتفتي�ض  االحتياطي  واحلب�ض 
 ،138 امل���واد  باأحكام  عماًل  العامة،  النيابة  رج��ال  م��ن 
القانون  م��ن  و185  و184،  و176،  و172،  و139، 
امل�سار اإليه، الفتًة اإىل اأنه ال يجوز اأن تزيد مدة احلب�ض 
القا�سي  م��ن  بتجديد  اإال  اأي���ام  �سبعة  ع��ن  االحتياطي 

املخت�ض.
واأمل��ه��ا  قلقها  ع��ن  بيانها،  خ��ت��ام  يف  املنظمة،  واأع��رب��ت 
الكبرين ملا تتعر�ض له املعتقالت واملخفيات ق�سًرا من 
تعذيب وا�ستغالل ب�سع، وما حلق بهن من مظامل على يد 
�سلطات االأمر الواقع واالأجهزة الواقعة حتت �سيطرتها 
وقب�ستها، ومنها اأجهزة ال�سلطة الق�سائية التي ت�سيطر 
عليها امليلي�سيات احلوثية، مبديًة ا�ستنكارها كذلك من 

حماوالت َحْرف م�سار الق�سية وعدم االإفراج عنهن.
املدنين،  م��ن  ع��دد  واأ�سيب  قتل  منف�سل  �سياق  وف��ى 
بينهم ن�ساء، فجر ام�ض  "ال�سبت"، جراء ق�سف كثيف 
على  االنقالبية  امليلي�سيات  قبل  من  املدفعية  بالقذائف 
احلديدة  جنوب  التحيتا  مديرية  يف  املواطنن  منازل 

غربي اليمن.
ال��دف��اع  ل�����وزارة  "�سبتمرب نت" ال��ت��اب��ع  م��وق��ع  ون��ق��ل 
احلوثية  امليلي�سيات  اإن  حملية  م�����س��ادر  ع��ن  اليمنية 

ج�����ددت ق�����س��ف��ه��ا ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ب��ع�����س��رات ال���ق���ذائ���ف على 
مبا�سرة،  الأ�سرار  منازل  وتعر�ست  ال�سكنية،  االأحياء 
حتت  منازلهم  يف  واجل��رح��ى  القتلى  م��ن  ع��دد  و�سقط 
�سقوط  اإىل  امل�سادر  الوح�سي.واأ�سارت ذات  الق�سف 
بينها  م��ن  ع���دة،  م��ن��ازل  على  مبا�سر،  ب�سكل  ق��ذائ��ف 
اآخ��ر  منزل ج��وار اجل��ام��ع الكبر يف امل��دي��ن��ة، وم��ن��زل 
االأحياء  اأرجاء  يف  ال�سظايا  وتطايرت  احلداد"،  "بيت 
�سحايا  ب�سقوط  امل�سادر  بامل�ساكن.واأفادت  املزدحمة 
اأن  اإىل  م�سرة  واأط���ف���ال،  ن�ساء  بينهم  امل��واط��ن��ن  م��ن 
م�سدر  حت��دث  بينما  ج���دًا،  خ��ط��رة  حالتهما  ام��راأت��ن 
اإىل  االآخ��رون  امل�سابون  واأ�سعف  مقتلهما.  عن  حملي 
اجل��رمي��ة  اخل���وخ���ة.وج���اءت  يف  امل���ي���داين  امل�ست�سفى 
خلروقاتها  ا�ستمرارا  احلوثية  للميلي�سيات  االأخ���رة 
املتجددة للهدنة االأممية لوقف اإطالق النار يف احلديدة، 
وبعد ت�سعيد ع�سكري غر م�سبوق، وق�سف مبختلف 
االأ�سلحة داخل مدينة احلديدة ويف اأطرافها وم�سارفها 
حي�ض  ويف  واجل���اح  بالدريهمي  واجلنوبية  ال�سرقية 
جديدة  بح�سود  دفعت  قد  امليلي�سيات  والتحيتا.وكانت 
اخلوخة  و���س��رق  التحيتا  حميط  اإىل  ع�سكري  وع��ت��اد 
ينذر  م��ت��وا���س��ل  ت�سعيد  اإط����ار  ح��ي�����ض، يف  واأط�����راف 
اإ���س��رار  و�سط  الع�سكرية،  ل��الأو���س��اع  �سامل  بتفجر 
من  والتن�سل  ال�سويد،  اتفاق  اإ�سقاط  على  احلوثين 
لها جلنة  ال��ت��ي تو�سلت  االل��ت��زام��ات واالت��ف��اق��ات  ك��اف��ة 
تن�سيق اإعادة االنت�سار االأممية يف احلديدة.يف غ�سون 
ذلك �سدت قوات ال�سرعية هجومن مزدوجن لعنا�سر 
امليلي�سيات يف جبهة دمت �سمايل حمافظة ال�سالع ما 

ت�سبب يف مقتل وجرح عدد من عنا�سر االنقالب.
�سقطوا  وج��رح��ى  قتلى  اإن  م��ي��دان��ي��ة  م�����س��ادر  وق��ال��ت 
ال�سرعية  ق��وات  ت�سدي  خ��الل  احلوثين  �سفوف  يف 
لهجومن كبرين يف القطاعن اجلنوبي والغربي، حيث 

اندلعت مواجهات مبختلف اأنواع االأ�سلحة .
والعر�ض  املخطة  وادي  باجتاه  االأول  الهجوم  وتركز 
واملعر�ض  االأث��ل��ة  يف  االآخ���ر  الهجوم  ك��ان  فيما  جنوبا، 
يف القطاع الغربي.كما �سنت القوات احلكومية ق�سفا 
يف  احل��وث��ي��ن  وجت��م��ع��ات  م��واق��ع  ع��ل��ى  مكثفا  مدفعيا 

احلقب واملعر�ض وكولة الزقري.

جرائم يومية مكتملة الأركان

جدة ــ وا�س ــ عدن ــ وكالت 
املختطفات من  الن�ساء  ارتفاع عدد  بالب�سر، عن  ملكافحة االجتار  اليمنية  املنظمة  ك�سفت 
قبل ملي�سيا احلوثي االنقالبية اىل اكرث من 160 امراأة يف املناطق التي ت�سيطر عليها، 
من  املدعومة  امليلي�سيات  "ال�سبت" اإن  ام�س  بيان  يف  املنظمة  وقالت  �سنعاء.  وخا�سة 
اإيران، توا�سل ممار�سة اأ�سد اأنواع االنتهاكات ب�ساعة وفظاعة بحق املختطفات واملخفيات 

ق�سًرا يف �سجون �سرية ب�سنعاء ومناطق �سيطرتها.

وا�شنطن ــ وكالت 
ال�ستار  ا�سدال  االأمريكية،  العدل  وزارة  اأعلنت 
ع��ل��ى ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ق�����س��ي��ة ال��ت��دخ��ل ال��رو���س��ي 
قدم  اأن  بعد   ،2016 عام  الرئا�سية  باالنتخابات 
املحقق اخلا�ض بالتحقيق روبرت مولر التقرير 

النهائي اإىل املدعي العام.
وبذلك اختتم مولر حتقيقًا دام ما يقارب العامن، 
و�سراجع املدعي العام بيل بار التقرير، على اأن 

يعد ملخ�سًا عنه للكوجنر�ض.
لو�سائل  العدل  وزارة  يف  رفيع  م�سوؤول  وق��ال 
اإعالمية اإنه بعد توجيه اتهامات اإىل 34 �سخ�سًا 
ترامب  دون��ال��د  الرئي�ض  م�ساعدي  من   6 بينهم 
ال�����س��اب��ق��ن، ف���اإن ف��ري��ق م��ول��ر ال ي��ت��وق��ع توجيه 

اتهامات جديدة.
ال��ن��واب  �ست�سلم  ال��ع��دل  وزارة  اأن  واأ����س���اف 
االأ���س��ب��وع  مطلع  م��ع  ال��ت��ق��ري��ر  لنتائج  ملخ�سا 
املقبل، ومن املتوقع اأن تنتهي "يف االأيام املقبلة" 

مهمة مولر،  بح�سب ما اأعلن املتحدث با�سمه.
املحقق  "مهمة  اإن  ك���ار  ب��ي��ر  امل��ت��ح��ّدث  وق����ال 
واأ�ساف  املقبلة"،  االأي��ام  يف  �ستنتهي  اخلا�ض 
من  ل��ف��رة  امل��وظ��ف��ن  م��ن  قليل  ع���دد  "�سيبقى 
ال��وق��ت، م��ن اأج���ل امل�����س��اع��دة يف اإن��ه��اء عمليات 

مكتب" املحقق.
ال��ع��ام 2017 حمققا  ع��ن مطلع  ق��د  وك��ان مولر 
 12 ي�سم  فريق  مع  العدل  ل��وزارة  تابعا  خا�سا 
التكليف  ه��ذا  مبوجب  لي�سرف  قانونيا،  خبرا 
وتن�سيق  اأي عالقة  يخ�ض  فيما  التحقيقات  على 
بن احلكومة الرو�سية واأف��راد لهم عالقة بحملة 

ترامب االنتخابية.
بعد  ج��اءت  ملولر  التحقيق  اإ�سناد  مهمة  وج��اءت 
باإقالة  ت��رام��ب  دون��ال��د  االأم��ري��ك��ي  الرئي�ض  ق��رار 
ال���ف���ي���درايل جيم�ض  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  م��دي��ر م��ك��ت��ب 
كومي، حيث القى القرار الكثر من االنتقادات 
التحقيقات  يراأ�ض  كومي  وك��ان  وا�سنطن،  يف 

حول عالقة حملة ترامب االنتخابية برو�سيا.
بعد اأ�سهر من تعين مولر دخلت ق�سية التدخل 
اأكتوبر  ففي  حا�سمة،  مرحلة  املزعوم  الرو�سي 
ر�سمية  ات��ه��ام��ات  اأول  وج��ه��ت  نف�سه  ال��ع��ام  م��ن 
اأب��رزه��م  ت��رام��ب،  ل��دون��ال��د  �سابقن  مل�����س��اع��دي��ن 
ال��ذي  ب���ول م���ان���اف���ورت،  ال�����س��اب��ق  م��دي��ر حملته 

حكم عليه بال�سجن ملدة 4 �سنوات "47" �سهرًا، 
ال�سريبي  بالتالعب  تتعلق  بجرائم  اإدان��ت��ه  بعد 
واالح��ت��ي��ال امل�����س��ريف. وم��ان��اف��ورت ه��و واح��د 
يف  اُتهموا  لرامب  �سابقن  م�ست�سارين   7 من 
و�سغل  مولر،  يجريه  ك��ان  ال��ذي  التحقيق  اإط��ار 
مل��دة  ت��رام��ب  م��ان��اف��ورت من�سب رئ��ي�����ض ح��م��ل��ة 
تبن  اأن  بعد  للمحققن  هدفا  واأ�سبح  �سهرين، 
الذين  ت��رام��ب،  م�سوؤويل حملة  بن  ك��ان من  اأن��ه 
ب��رج  ي��ون��ي��و 2016 يف  اج��ت��م��اع��ا يف  ح�����س��روا 
ت��ردد  ال��ذي��ن  "الرو�ض"،  م��ع  بنيويورك  ت��رام��ب 
هيالري  ت��رام��ب  مناف�سة  �سمعة  ���س��وه��وا  اأن��ه��م 
ب�سببها يف  عليه  التي حكم  التهم  لكن  كلينتون. 
مار�ض اجلاري ال ترتبط بعمله يف حملة ترامب 

اأو التدخل الرو�سي املزعوم يف االنتخابات.
غ�سل  يف  التورط  هي  اإليه  املوجه  التهم  وكانت 
مليون دوالر عرب  م��ن 18  ب��اأك��ر  ت��ق��در  اأم����وال 
ا�ستخدمها  واأن���ه  خارجية،  م�سرفية  ح�سابات 
على  واحل�سول  وب�سائع،  ممتلكات  �سراء  يف 
خ���دم���ات يف ت��ع��ام��الت خم��ف��ي��ة ع���ن ال�����س��ل��ط��ات 
مولر  ات��ه��م   ،2017 ن��وف��م��رب  ويف  االأم��ري��ك��ي��ة. 
حملة  م�ست�ساري  اأح���د  ب��اب��ادوب��ول��و���ض  ج���ورج 
حاول  باأنه  اخلارجية  بال�سيا�سة  املكلفن  ترامب 
اإخ���ف���اء ات�����س��االت��ه م��ع اأ���س��ت��اذ ج��ام��ع��ي مرتبط 
بابادوبولو�ض  اأن  مبو�سكو، واأظهرت االتهامات 

التقى يف لندن امراأة و�سفتها باأنها ابنة �سقيق اأو 
�سقيقة الرئي�ض الرو�سي فالدمير بوتن، وكذلك 

ال�سفر الرو�سي بلندن يف مار�ض 2016.
هناك  اإن  مولر  فريق  ق��ال  املا�سي،  فرباير  ويف 
وج��ود  ع��ل��ى  اأدل����ة  ت�سم  للمحكمة  ق��دم��ت  وث��ي��ق��ة 
م�ست�سار  �ستون  روج��ر  ب��ن  االت�����س��االت  بع�ض 
بن�سر  تتعلق  ويكيليك�ض  وموقع  القدمي  ترامب 
ر�سائل بريد اإلكروين من احلزب الدميقراطي، 

قال املحققون اإن الرو�ض ت�سللوا اإليها.
اخلا�ض  املحقق  اإف�ساح  وراء  من  الهدف  وك��ان 
عن ذلك اإظهار وجود �سلة بن الدعوى املرفوعة 
على �ستون وق�سية منف�سلة مرفوعة على 12 من 
وجهت  الرو�سية،  الع�سكرية  املخابرات  �سباط 
اإليهم اتهامات يف يوليو 2018 باخراق ر�سائل 
لكن  ال��دمي��ق��راط��ي،  للحزب  االإل���ك���روين  ال��ربي��د 
ات�ساالت ذات  اأي  نفى وجود  موقع ويكيليك�ض 

مغزى مع �ستون.
ويف دي�سمرب املا�سي، ق�ست املحكمة الفيدرالية 
املحامي  كوهن  مايكل  على  �سنوات   3 بال�سجن 

ال�سابق لدونالد ترامب بعد اإدانته بجرائم عدة.
ال�سريبي  التهرب  بذنبه يف ق�سية  واأق��ر كوهن 
م��ال��ي��ة،  مل��وؤ���س�����س��ة  ك���اذب���ة  ب�����س��ه��ادات  واالإدالء 
للحملة  قانونية  غر  م�ساهمات  على  واحل�سول 
كاذبة  ب��اإف��ادات  واالإدالء  الرئا�سية،  االنتخابية 

للكوجنر�ض. بدوره و�سف ترامب، حتقيق مولر 
باأنه "هراء"، موؤكدا اأنه مل يكن هناك اأي تواطوؤ 

مع الرو�ض، وما يحدث خدعة.
تراجعا  للراأي  ا�ستطالع  اأظهر  اآخ��ر،  جانب  من 
مولر  حتقيق  يف  االأم��ري��ك��ي��ن  ثقة  يف  وا���س��ح��ا 
يف تدخل رو�سي مزعوم يف انتخابات الرئا�سة 
االأمريكية يف 2016 وتواطوؤ مقربن من ترامب 
م���ع م��و���س��ك��و، م��ب��ي��ن��ا اأن ن�����س��ف االأم��ري��ك��ي��ن 
"مطاردة  هو  مولر  حتقيق  اأن  ي�سدقون  باتوا 

�ساحرات" كما ي�سفه ترامب.
واأع�����رب ن�����س��ف امل�����س��ارك��ن يف اال���س��ت��ط��الع، 
اإي��ه. توداي"  اإ���ض.  "يو.  اأج��رت��ه �سحيفة  ال��ذي 
االأمريكية،  "�سوفولك"  جامعة  مع  باال�سراك 
مولر  حتقيق  اأن  على  ترامب  تاأكيد  مع  اتفاقهم 
"مطاردة  اأو  حقيقية  غ���ر  م���زاع���م  يف  ي��ب��ح��ث 
لتحقيقات  واأن��ه خ�سع  ي�سفها،  �ساحرات" كما 
اأك�����ر م���ن ال����روؤ�����س����اء االأم���ري���ك���ي���ن ال�����س��اب��ق��ن 
الأ�سباب �سيا�سية، بينما رف�ست ن�سبة 47% من 
امل�ساركن تلك الروؤية، ومل يكن لدى 3% راأي يف 

هذا ال�ساأن.
كما اأ�سار ترامب اإىل نتائج اال�ستطالع منذ اأيام 
"قليلن  اأن  وراأى  "توير"،  على  �سفحته  عرب 
مت�سائال  �سرعي،  التحقيق  اأن  للغاية" يعتقدون 

عما اإذا كانت احلقيقة �ستت�سح.

الباغوز  ــ فران�س بر�س  
اعلنت قوات �سوريا الدميقراطية الق�ساء التام على 
وا�سعا  اإطالقها هجوما  من  اأ�سهر  �ستة  بعد  داع�ض 
بدعم من التحالف الدويل بقيادة اأمركية على اآخر 

جيب للتنظيم �سرقي �سوريا.
بايل  م�سطفى  لق�سد  االإع��الم��ي  املركز  مدير  وق��ال 
ق��وات  "تعلن  باالنكليزية  ت��وي��ر  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  يف 
ي�سمى  ما  على  التام  الق�ساء  الدميقراطية  �سوريا 
التنظيم الأرا�سي �سيطرته بن�سبة  بداع�ض وخ�سارة 
كتب  بالعربية،  اأخ��رى  تغريدة  ويف  املئة".  يف  مئة 
�سد  الع�سكري  والن�سر  حت���ررت  "الباغوز  ب��ايل 
داع�ض حتقق" م�سيفا "بعد �سنوات من الت�سحيات 

الكربى نب�سر العامل بزوال دولة اخلالفة املزعومة". 
ال�سفراء  رايتها  الدميقراطية  �سوريا  قوات  ورفعت 
يف الباغوز وهتف مقاتل يف �سفوفها لفريق وكالة 
نحن  ان��ت��ه��ى..  "داع�ض  قائال  الفرن�سية  ال�سحافة 
االأم��رك��ي  ال��رئ��ي�����ض  وك���ان  االآن".  ال��ف��رح��ة  نعي�ض 
دونالد ترمب، اأعلن يف وقت �سابق اأن تنظيم داع�ض 
خ�سر اآخر وجود له على االأر�ض يف �سوريا، وقال 
هزموا  داع�ض  مقاتلي  اإن  �سحفية  ت�سريحات  يف 
بن�سبة مائة يف املائة، يف �سوريا. من جهتها، قالت 
اإن  االأبي�ض،  البيت  با�سم  املتحدثة  �ساندرز،  �سارة 
على  "الق�ساء  اأك���دت  )البنتاغون(  ال��دف��اع  وزارة 

داع�ض يف �سوريا".

اإعالن الن�سر النهائي.. �سقوط 
اآخر معاقل داع�ش �سرق �سوريا

مولر يختم حتقيقاته دون تهم حلملة ترمب
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نا�س واأخبار
•• اأقام �سمو الأمري عبدهلل الفي�سل م�ساء 
اأم�س حفل ع�ساء تكرميا للوفد الربازيلي 

لكرة القدم الذي يزور اململكة حاليا.
العمل  وزي���ر  م��ع��ايل  احل��ف��ل  �سهد  وق���د 
وال�سوؤون الجتماعية ال�سيخ عبدالرحمن اأبا 
اخليل، وكبار موظفيها وروؤ�ساء اأندية كرة القدم واأع�ساوؤها.

وزير  معايل  اليوم  الريا�س  اإىل  ي�سافر   ••
البرتول والرثوة املعدنية الأ�ستاذ اأحمد زكي 

مياين.
ي�سافر اإىل عمان اليوم كل من القائد   ••
عبدهلل  والرئي�س  ع��ل��وان،  ج��واد  اأحمد 

ال�سعيل والرئي�س عثمان من�سور ووكيل قائد يو�سف عبد 
الرحمن.

احتفل م�ساء اأم�س بعقد قران الأ�ستاذ   ••
ر�سا حممد لري امللحق بوزارة اخلارجية 

على كرمية ال�سيخ عبدالكرمي حبيب.
ك��ان ال�سيخ حممد علي عبده املدير   ••
الأ�سبق ملكتب وزارة املالية يف جدة، قد اأ�سيب مبر�س ا�سطر 
معه اإىل دخول امل�ست�سفى اللبناين؛ حيث جترى له عملية 

جراحية ل�ستئ�سال ما ي�سكو منه.
هذا وقد اأقبل الكثريون على امل�ست�سفى لالطمئنان على 

�سحته، فرنجو له عاجل ال�سفاء.
•• قدم من الريا�س اأم�س �سمو الأم��ري خالد بن عبدهلل، 

بن  يزيد  الأمري  �سمو  اليوم  اإليها  وي�سافر 
عبدهلل بن عبدالرحمن.

•• قدم من الريا�س اأم�س معايل وزير العمل 
وال�سوؤون الجتماعية الأ�ستاذ عبدالرحمن اأبا 

اخليل.

م�صروع املكتبة العامة يتلقى مزيداً من العون
لتزال جلنة املكتبة العامة يف جدة، تتلقى 
من املواطنني جميل العون وكرمي التقدير، 
فقد بعث اإليها �سعادة الأ�ستاذ ال�سيد حم�سن 
ب��وزارة  العايل  للتعليم  العام  املدير  ب��اروم 
الرتبية  كلية  اإدارة  على  والقائم  املعارف 

خطابا رقيقا جاء فيه: مبكة – 
تبناها  التي  البناءة  املخل�سة  للدعوة  كان 
�سيادة رئي�س حترير �سحيفة البالد الغراء، 
مدينة  يف  عامة  مكتبة  اإن�ساء  بخ�سو�س 
جدة.. اأثرها العظيم يف نفو�س اأع�ساء هيئة 
التدري�س والإدارة والطالب يف كلية الرتبية، 
فاأثارت فيهم عواطف احلما�س والرغبة يف 

الوجود  حيز  اإىل  واإخراجه  امل�رشوع  اإجناح 
يف  ت�سهم  ملمو�سة  عملية  حقيقة  لي�سبح 
اإثارة الوعي الفكري وتاأ�سيل عادة القراءة 
يف نفو�س الغالبية العظمى من اأبناء المة 
لهذا ي�سعدين اأن اأبعث اإليكم جمموعة   –
التي  والرتبوية  الثقافية  الكتب  من  قيمة 
كلية  دوائ��ر  يف  العاملون  جمعها  ا�ستطاع 
ال�رشيعة؛ اأ�ساتذة وطالبا، لت�ساف اإىل قائمة 
اخلريون  بها  اأ�سهم  التي  العينية  التربعات 

من اأبناء ال�سعب الكرمي.
واإين لأرجو خمل�سا، اأن يرى م�رشوع املكتبة 
له  تكتمل  اأن  بعد  قريبا  النور  العامة 

عنا�رش احلياة واأ�سباب النماء والقوة ليوؤدي 
حياتنا  تطوير  يف  الفعال  الإيجابي  دوره 
�رشوب  اإ�ساعة  ويف  والجتماعية،  الثقافية 
القيم اخللقية والروحية والوجدانية املثلى يف 

خمتلف جمالت حياتنا العامة.
ال�سيد  الأ�ستاذ  �سعادة  بعث  وق��د  ه��ذا 
حم�سن باروم اإىل اللجنة بالكتب التي اأ�سار 

وهي من اأجود الكتب واأقيمها. اليها – 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  �سعادة  تف�سل  كما 
الغرفة التجارية وال�سناعية يف جدة الأ�ستاذ 
باللجنة  فات�سل  العو�سي،  حممد  ال�سيخ 

واأعلنها بتربعه بخم�سمائة ريال مل�رشوعها.

اجتماع عام لتجار املوا�صي
بتوجيه  بجدة  ال�سناعية  التجارية  الغرفة  قامت 
اللحوم،  وم�ستوردي  املوا�سي  جتار  لكافة  الدعوة 
يوم  �سباح  الغرفة  ميقر  �سيعقد  اجتماع  حل�سور 
غد الثنني حيث يجري يف هذا الجتماع بحث 
الإمكانيات التي �ستقوم عليها هذه املوؤ�س�سة، ومن 
ا�ستعدادهم  ومدى  التجار  نظر  وجهات  اأخذ  ثم 

للم�ساركة يف هذا امل�رشوع.

حريق
يف ال�ساعة الرابعة وخم�س دقائق من ظهر يوم اأم�س 
حريقا  اأن  جدة  مطايف  فرقة  اأبلغت  اجل��اري،   26
�سب يف حملة النزلة، وم�سدر التبليغ جمهول وذلك 
بجوار فلل ال�سيخ عبدهلل ال�سليمان، وقد ا�سرتكت 
فرقة الهالل الأحمر ال�سعودي يف الإ�سعاف وكان 

حريق ع�سا�س.

اخلطوط ال�شعودية 

عبد الرحمن اأبا اخليل

اأحمد زكي مياين 

ر�شا الري 

عبد اهلل الفي�شل 
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نائب اأمري جازان ينقل تعازي 
القيادة لذوي ال�شهيد البعيطي

جازان - وا�س
امل��ل��ك��ي الأم����ر حم��م��د بن  ن��ق��ل ���س��اح��ب ال�سمو 
اأمر  نائب  عبدالعزيز  بن  حممد  بن  عبدالعزيز 
ت��ع��ازي خ���ادم احلرمني  اأم�����س   ، منطقة ج���ازان 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، 
و�ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد بن �سلمان 
جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  ب��ن 
الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، وتعازي 
نا�سر  بن  حممد  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
اأمر منطقة ج��ازان، لوالد وذوي  بن عبدالعزيز 
ع��ل��ي مهدي  ب��ن  م��ه��دي  ال��رق��ي��ب  وك��ي��ل  ال�سهيد 
ال��ذي  امل�سلحة  ال��ق��وات  من�سوبي  اأح���د  بعيطي 

ا�ست�سهد دفاعًا عن دينه ووطنه باحلد اجلنوبي 
يف منطقة جازان .

لوالد  العزاء واملوا�ساة  وعبرّ �سموه عن خال�س 
وذوي ال�سهيد يف فقيدهم، �سائاًل الله تعاىل اأن 
يتقبله بوا�سع رحمته ومغفرته واأن ي�سكنه ف�سيح 

جناته.
"البعيطي"  ال�سهيد  من جانبهم عب والد وذوو 
 - ال��ل��ه  اأي��ده��ا   - الر�سيدة  للقيادة  �سكرهم  ع��ن 
على  نائبه  و�سمو  ج���ازان  منطقة  اأم���ر  ول�سمو 
حر�س  م��ن  نابع  ذل��ك  اأن  م��وؤك��دي��ن  موا�ساتهم، 
واهتمام حكومة خادم احلرمني ال�سريفني - اأيده 

الله - باأبنائها املواطنني يف خمتلف املناطق.

موؤمتر نواك�شوط يو�شي بت�شحيح املفاهيم اخلاطئة عن الإ�شالم
جدة- البالد

بق�سر  الأول،  اأم�س  ي��وم  م�ساء  اختتمت 
امل�����وؤمت�����رات يف ال��ع��ا���س��م��ة امل��وري��ت��ان��ي��ة 
العلمي  ال��دويل  املوؤمتر  اأعمال  نواك�سوط 
ال�����س��وؤون  وزارة  نظمته  ال���ذي  ال�����س��اد���س 
الإ���س��الم��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م الأ����س���ل���ي ب��رع��اي��ة 
ك��رمي��ة م���ن ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س امل��وري��ت��اين 
اململكة  وم�ساركة  عبدالعزيز،  ول��د  حممد 
ال�سوؤون  ب��وزارة  ال�سعودية ممثلة  العربية 
ووزراء  والإر���س��اد،  وال��دع��وة  الإ�سالمية 
وعلماء وباحثني من خمتلف الدول العربية 
والإ���س��الم��ي��ة، وال����ذي ن��اق�����س يف دورت���ه 
احلالية مو�سوع " وحدة الأمة الإ�سالمية 
يف م��واج��ه��ة ت���ي���ارات ال��ت��ط��رف وخ��ط��اب 

الكراهية، على مدى يومني.   
املوؤمتر  لأعمال  اخلتامي  احلفل  وا�ستهل 
احل���ك���وم���ة  م����ن  وزراء  ح�������س���ره  ال�������ذي 
امل��وؤمت��ر،  �سيوف  ج��ان��ب  اإىل  املوريتانية 
الإ�سالمية  ال�����س��وؤون  وزي���ر  مل��ع��ايل  بكلمة 
وال��ت��ع��ل��ي��م الأ����س���ل���ي امل���وري���ت���اين ال�����س��ي��د 
اأ�ساد يف م�ستهلها  اأهل داوود  اأحمد ولد 
ب��امل�����س��ت��وى ال��ع��ل��م��ي امل��ت��م��ي��ز ال����ذي اأث���رى 
ما  مثمنًا  وال��ب��اح��ث��ون،  ال��ع��ل��م��اء  حم����اوره 
اإ�سكالية  تعالج  ر�سينة  درا�سات  من  قدم 
و�سع  ع��ب  وال��ت��ط��رف،  الكراهية  خ��ط��اب 
مقاربة �ساملة ت�سعى اإىل الق�ساء على هذا 
الداء الع�سال خالل مقارعة الفكر بالفكر، 
القيم  ون�سر  اخلاطئة  املفاهيم  وت�سحيح 
الت�سامح  املبنية على  النا�سعة،  الإ�سالمية 

املحبة. 
العربية  اململكة  وف��د  رئي�س  وا�ستعر�س 
ال�سعودية يف املوؤمتر نيابة عن معايل وزير 
والإر���س��اد  وال��دع��وة  الإ�سالمية  ال�سوؤون 
ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ب���ن عبد 
ال��وزارة  وكيل  ف�سيلة  ال�سيخ  اآل  العزيز 
بن  الله  عبد  الدكتور  الإ�سالمية  لل�سوؤون 

حممد ال�سامل امل�سامني العلمية والفكرية 
امل�ساركون على مدى يومني،  تابعها  التي 
وامل�ساركون،  الباحثون  قدمه  مبا  منوهًا 
وح��دة  لتعزيز  متميزة  علمية  اأب��ح��اث  م��ن 
الأم����ة الإ���س��الم��ي��ة يف م��واج��ه��ة ال��ت��ط��رف 

وخطابات الكراهية.  
التي  فعالياته  ختام  يف  امل��وؤمت��ر  واأ���س��در 
ت�سمنت  تو�سيات،  ع�سرة  يومني،  دام��ت 
املفاهيم اخلاطئة عن  العمل على ت�سحيح 
ال�سالم بو�سفه دين الو�سطية والعتدال 
وال���ت�������س���ام���ح، وال��ت��و���س��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة نهج 
ن�سو�س الكتاب وال�سنة املو�سلة لالإجماع 
واملحذرة من التطرف والكراهية، والثالثة 
للن�سو�س  اخلاطئ  التاأويل  من  التحذير 
ال�سرعية، والرابعة دعوة العلماء واملثقفني 
والإع��الم��ي��ني وا���س��ح��اب امل��ن��اب��ر وال����راأي 
مدعمة  نا�سجة  وب��رام��ج  روؤى  تقدمي  اىل 

بالن�سو�س ال�سرعية وال�سواهد التاريخية 
ح����ول اأح���ك���ام اجل���ه���اد وال������ولء وال����باء 

واجلماعة وطاعة ويل الأمر. 
وال�ساد�سة  اخلام�سة  التو�سية  وج���اءت 
بالتاأكيد على تعزيز التعاون يف امل�سرتكات 
التع�سب  ورف�����س  ال�سنية  امل���ذاه���ب  ب��ني 
تكنلوجيا  وتوظيف  لأ�سبابه،  والت�سدي 
الت�������س���الت امل��ع��ا���س��رة ب��اإن�����س��اء م��واق��ع 
الو�سطية  قيم  اإ�سالمية تدافع عن  اإعالمية 
ال��ت��ط��رف  ن��ب��ذ  والع�����ت�����دال وت���دع���و اىل 
ال�سابعة  التو�سية  اأما  الكراهية،  وخطاب 
ف��رك��زت ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف امل��ن��اه��ج ال��رتب��وي��ة 
ومواءمتها مع ما يتوافق مع عقيدة الأمة، 
املوؤ�س�سات  ق���درات  وتعزيز  و�سريعتها، 
الفكر  م��ن  ال�����س��ب��اب  لتح�سني  التعليمية 
اأكدت التو�سية  املتطرف والكراهية، فيما 
العنف  اأمن��اط  لكافة  الت�سدي  على  الثامنة 

واإب����راز  العلمية،  ب��ال��و���س��ائ��ل  وال��ك��راه��ي��ة 
و�سول  ال�سحيحة  الإ���س��الم��ي��ة  املفاهيم 
الذي  املعتدل  الإ�سالم  اإي�ساح حقيقة  اإىل 
مع  ويتعاي�س  ال�سوية  الفطرة  مع  ين�سجم 

الآخر باأمن و�سلم وعدل واإح�سان. 
والعا�سرة  بالتا�سعة  التو�سيات  واختتمت 
ال�سباب  توعية  اأهمية  على  ن�ستا  اللتني 
وال  ال�سرعية  الثوابت  بتعظيم  ون�سحهم 
اإ�سافة  باآداب الختالف واحلوار،  التزام 
ح���وار  ت�سجيع  ع��ل��ى  ال���دائ���م  ال��ع��م��ل  اإىل 

احل�سارات والأديان. 
اإدان���ة ما تعر�س  واأج��م��ع امل��وؤمت��رون على 
ل���ه امل�����س��ل��ني الأب����ري����اء يف م�����س��ج��د ب��دول��ة 
ن��ي��وزي��الن��دا م��ن ه��ج��م��ات ب��رب��ري��ة دافعها 
نف�س  يف  مثمنني  وال��ك��راه��ي��ة،  الع�سبية 
عنه  ع��ب  ال��ذي  التعاطف  م�ستوى  ال��وق��ت 

الخرون يف خمتلف دول العامل.

هيئة حمايل تنظم برناجما
 لتعزيز النتماء للوطن 

اأبها - مرعي ع�سريي
بن  علي  الأ���س��ت��اذ  املكلف  حمايل  حمافظ  برعاية 
اإبراهيم الفلقي وح�سور عدد من مدراء الإدارات 
برنامج  تد�سني  مت  املحافظة  ووج��ه��اء  احلكومية 
باملعروف  الأم��ر  تنفذه هيئة  ال��ذي   ) اأغلى وط��ن   (
والنهي عن املنكر مبحافظة حمايل والذي ميتد ملدة 
ا�سبوعني، وي�ستمل على معر�س توعوي م�ساحب 
بالإ�سافة  م��ول،  ال��واح��ة  �سوق  داخ��ل  للفعاليات 

الوطنية  اللُّحمة  تعزيز  ع��ن  توجيهية  كلماٍت  اإىل 
يف ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة، وم���دار����س امل��ح��اف��ظ��ة، 
ويحوي كذلك عر�َس مواد توعوية يف ال�سا�سات 

الإلكرتونية واللوحات الإعالنية باملحافظة.
لهذه  الإنتماء  مبداأ  تعميق  اإىل  البنامج  ويهدف 
الدولة املباركة، وتعزيز احلب والولء لولة الأمر 
-اأيدهم الله- وحماربة الأفكار الدخيلة واملتطرفة، 

الأر�شاد ت�شارك يف اأ�شبوع البيئة بتبوكمن خالل ن�سر الفكر الو�سطي املعتدل.

تبوك- البالد
�ساركت الهيئة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة باملنطقة 
ال�سمالية بفعاليات اأ�سبوع البيئة ، الذي تظمته وزارة 
تبوك حتت  بفرعها يف  واملياه ممثلة  والزراعة  البيئة 

�سعار " نحمي بيئتنا لرفاه جمتمعنا " .
تفاعلية  و���س��ا���س��ات  اأن�سطة  الهيئة  ج��ن��اح  ويت�سمن 
م��ب��ادرات��ه��ا يف  خ��الل  م��ن  البيئي  ب��دوره��ا  للتعريف 
ب��رن��ام��ج ال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي ، ك��ون��ه��ا اأح����د اجل��ه��ات 
اإىل  تهدف  وال��ت��ي   ، البيئة  بحماية  املعنية  الر�سمية 
الأر�ساد  بخدمات  الرتقاء  يف  الهيئة  ر�سالة  حتقيق 

ل�سالمة  قيا�سية،  الوطني وفق معاير  البيئي  والأداء 
وحت�سني  البيئة  على  واملحافظة  واملمتلكات  الأرواح 

جودة احلياة .
يذكر اأن عدد مبادرات الهيئة �سمن التحول الوطني 
17 مبادرة، تتمحور حول رفع كفاءة عمليات واآليات 
العتماد والرتخي�س البيئي والفح�س البيئي الدوري 
ومراقبة  اخل��دم��ة،  وم��راك��ز  ال��وق��ود  ملحطات  مل��راق��ب��ة 
اإن�����س��اء وح���دة مركزية  امل�����س��در، ك��ذل��ك  ال�سرف م��ن 

ملراقبة جودة الهواء والنبعاثات من امل�سدر.
تاأهيل  واإع���ادة  الكيميائية،  ال�سالمة  ت�سمل  واأي�سًا 

ال���ب���وؤر امل���ل���وث���ة، وال���ت���ح���ول يف خ���دم���ات الأر����س���اد 
وتنويع م�سادر متويل الهيئة، وكذلك التقييم البيئي 
اإ�سافة  التنموية،  القطاعات  ملبادرات  ال�سرتاتيجي 
املياه  على  البيئية  للمراقبة  وطني  برنامج  اإن�ساء  اإىل 
للتوعية  ال��وط��ن��ي  وال��بن��ام��ج  وال�سطحية،  اجل��وف��ي��ة 
للتغر  م��رك��ز  واإن�����س��اء  امل�ستدامة،  والتنمية  البيئية 
املناخي، وحماية البيئة البحرية، وكذلك لتطوير اأنظمة 
للظواهر  ال��ت��وق��ع��ات  دق��ة  لتح�سني  ال��ع��ددي��ة  ال��ن��م��اذج 
الر�سد  ملحطات  اجلغرافية  التغطية  وزي���ادة  اجلوية 

وال�ست�سعار.

مبادرة رائدة تطلقها الثانوية 107 بجدة للتوعية مبخاطر الأجهزة على الن�شء

جدة- البالد
اط��ل��ق��ت ال��ث��ان��وي��ة ال�����س��اب��ع��ة ب��ع��د امل��ائ��ة 
اإدمان  للتوعية مبخاطر  تطوعية  مبادرة 
يف  امل�ستجدات  ظ��ل  يف  الإل��ك��رتون��ي��ات 
وقامت  الجتماعي  التوا�سل  و���س��ائ��ل 
اجلهني  عبطاء  الأ�ستاذة  الن�ساط  رائدة 
ندى  الأ���س��ت��اذة  ال��ق��ائ��دة  م��ن  ومب�ساندة 
الغامدي بو�سع خطة �ساملة و�سراكات 
م��ب��ادرة  لن�سر  امل���دار����س  م��ع  جمتمعية 
الإلكرتونيات(  واأه���زم  نف�سك  )اأك�سب 
املتطوعات  الطالبات  من  عدد  مب�ساركة 
الثقافة  هذه  ن�سر  اأج��ل  من  املدر�سة  يف 

التوعوية.
)ال�����ب�����الد( ال���ت���ق���ت الأ�����س����ت����اذة ع��ب��ط��اء 

املبادرة  فكرة  حول  للحديث  والطالبات 
وال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ه��ا ح��ي��ث ق��ال��ت الأ���س��ت��اذة 
لن�����س��غ��ال  م��الح��ظ��ت��ي  عبطاء:"خالل 
لفرتات  الإلكرتونية  بالأجهزة  البع�س 
طويلة مما قد يوؤدى اإىل العزلة وتف�سي 
ال�����س��م��ن��ة والأم�����را������س خ���رج���ت ف��ك��رة 
ب��ال��ب��ح��ث ع��ن طالبات  امل���ب���ادرة وب�����داأت 
ع���ددًا  واخ��رتن��ا  ال��ت��ط��وع  روح  ميتلكن 
م��ن��ه��ن ومت ار����س���ال خ��ط��اب��ات لأول���ي���اء 
الأم������ور ال���ذي���ن ت��ف��اع��ل��وا م���ع امل���ب���ادرة 
ا�ستبيانات  بتوزيع  قمنا  ثم  م�سكورين 
املبادرة  اأهمية  ح��ول  ال��راأي  ل�ستطالع 
لعدد من فئات و�سرائح املجتمع واأبدى 
الكل رغبته يف التغير و�سجع املبادرة 

وم���ن ه��ن��ا ب���داأن���ا ث���م ت��وج��ه��ن��ا ال�����س��وؤال 
بهذه  ال���س��رتاك  احببنت  مل��اذا  للطالبات 
خلوعلي  الطالبة  اإجابة  فكانت  املبادرة؟ 
يف  الأط����ف����ال  ت��وع��ي��ة  بكر:"احببت 
الألعاب  اإدم��ان  خماطر  عن  متقدم  عمر 
النمر  لينا  الطالبة  الإلكرتونية." وقالت 
عن  الأط��ف��ال  ب��ني  ال��وع��ي  ان�سر  :"لكي 
م����دى خ���ط���ورة الأل����ع����اب الإل��ك��رتون��ي��ة 
�سليم"  ب�سكل  ل�ستخدامها  ونر�سدهم 
اإجابتها:"  فكانت  �سراحيلي  هديل  اأم��ا 
ل�ستخدام  ال�سليمة  الوجهة  لتوجيههم 
الأجهزة الإلكرتونية" فيما قالت الطالبة 
اإيالف:" اأعلم الأطفال الطرق ال�سحيحة 
الطالبة  وقالت  البدائل"  واختيار  للعب 

للمبادرة  الن�سمام   احبيت   ": اأميمة 
الآخرين  مع  واأفكاري  باآرائي  ل�سارك 
لديهم ملخاطر  الوعي  واعمل على زيادة 
التوا�سل الجتماعي على املراهقني." 

فكرة  اأت��ت  اأي��ن  م��ن  الطالبات  �ساألنا  ث��م 
امل�����س��ارك��ة ب��ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ف��ك��ان��ت 
من  نابع  التطوعي  :"العمل  اجاباتهن 
ث��م كان  الأه���ل  م��ن  دواخ��ل��ن��ا وبت�سجيع 
التي  اجلهني  عبطاء  لالأ�ستاذة  الف�سل 
وج��ه��ت��ن��ا ل��ه��ذه امل����ب����ادرة و���س��ك��ل��ت منا 
للمبادرة  ونتمنى  عمل  خطة  م��ع  فريقًا 
ث��م��اره��ا..وق��د  واأن جت��ن��ى  ال���س��ت��م��رار 
بداأنا البامج التوعوية اأوًل يف املدار�س 

واجتهنا حاليًا لأندية احلي."

اختتام فعاليات مهرجان
 )قلوة ربيعها اأحلى(

الباحة- وا�س
حمافظة  مهرجان  فعاليات  الأول  اأم�س  اختتمت 
اأحلى"،  ربيعها  "قلوة  �سعار  حتت  املقامة  قلوة، 
العويدي،  حمدان  بن  عبدالله  املحافظ  بح�سور 

وذلك مبتنزه الفر�سة باملحافظة.
لرئي�س  كلمة  املنا�سبة  بهذه  املقام  احلفل  وتخلل 
ب��ل��دي��ة حم��اف��ظ��ة ق���ل���وة رئ��ي�����س ال��ل��ج��ان امل��ن��ظ��م��ة 
القحطاين،  ملفي  بن  عو�س  املهند�س  للمهرجان 
بنيرّ فيها اأن املهرجان ت�سمن 31 فعالية ومبادرة 
العام  اإجازة منت�سف  جمتمعية نفذت تزامنًا مع 
�سعار  حت��ت  اأ�سهر،  ثالثة  م��دى  على  ال��درا���س��ي 
تنوعت  حيث  اأحلى"،  ربيعها  قلوه  "مهرجان 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ب��ح�����س��ور ف��ن��اين امل�����س��رح، وال��ف��رق 
الإن�����س��ادي��ة، وف��رق الأط��ف��ال، وم��ب��ادرات �سباق 
قلوة  ن���ادي  م��ع  بال�سراكة  ال��ه��وائ��ي��ة  ال���دراج���ات 
ال��ري��ا���س��ي وم��رك��ز ال��ت��ن��ني ال��ذه��ب��ي ال��ري��ا���س��ي، 
ب��امل��راك��ز اخل��م�����س��ة الأوىل،  ال��ف��ائ��زي��ن  وت��ك��رمي 

الأع��ل��ى  ���س��دا  مبتنزه  البلدية  م�سرح  ت��ن��وع  كما 
ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات وال���ف���ن���ون ال�����س��ع��ب��ي��ة وال���ع���رو����س 
وتنقلها  ال��ك��رت��ون��ي��ة  وال�سخ�سيات  البهلوانية 

مبتنزهات البلدية باملحافظة.
ت�سمنت  الفعاليات  اأن  القحطاين  املهند�س  وبني 
م�ساركة عدد من ال�سعراء يف الأم�سية ال�سعرية 
امل��ق��ام��ة ب�����س��دا الأع��ل��ى و���س��ط ح�����س��ور ك��ب��ر من 
الزوار والأهايل، حيث ا�ستمرت البلدية واملجل�س 
مبادرة  مثل  املجتمعية،  املبادرات  بتنفيذ  البلدي 
اليوم املفتوح لالأيتام وذوي الحتياجات اخلا�سة 
وذوي ال�سهداء، ومرافقتهم اإىل �ساحات الألعاب 
الرتفيهية  اأ�ساطر  فرقة  ت��واج��د  م��ع  وال��دب��اب��ات 
التي نظمت امل�سابقات والألعاب املختلفة لهم، كما 
مبادرة  وتنفيذ  امل��ايل،  والدعم  الهدايا  تقدمي  مت 
يوم بال مركبات، ومبادرة "اإكرام" . وبني رئي�س 
اأن البلدية قدمت العديد من اجلوائز  بلدية قلوة، 

بعد كل فعالية، ت�سل ل�ستة جوائز قيمة.

اك�سب نف�سك واهزم الإلكرتونيات



دبي - البالد
ح���دد م��و���س��وع ق�����س��ائ��د ح��ل��ق��ة م�����س��اء غ���د من 
برنامج "راعي الق�سيد" على �سا�سة قناة �سما 
البطولة  للخيل،  ال��ع��امل��ي  دب��ي  ك��اأ���س  ع��ن  دب���ي، 
�ستقام يف م�سمار  وال��ت��ي  ال��ع��امل،  الأغ��ل��ى يف 

ميدان العاملي يف امارة دبي.
وك��ان��ت احل��ل��ق��ة ال�����س��اب��ع��ة الث��ن��ن امل��ا���س��ي من 
ال�ستة  املت�سابقن  بخو�س  متيزت  قد  الربنامج 
غمار حتديات جديدة عرب جماراة ق�سيدة "من 
علي  ب��ن  اأح��م��د  ال��راح��ل  النف�س" لل�ساعر  تقنع 
الكندي املرر، اإىل جانب م�ساركة ثالث املواهب 
ال�سعرية عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي، يف 
رابع حلقات مرحلة الت�سفيات النهائية بعد ختام 
مرحلة جتارب الأداء واملناف�سات ملتابعة م�سوار 
الذي  اجلديد  الربنامج  اللقب يف  اإىل  الو�سول 
باأهل  اخلا�سة  ال�سعرية  ال�سعبية  بالكلمة  يهتم 
الم��ارات خا�سة و�سكان املنطقة عمومًا ويدعم 
املواهب ال�سعرية الواعدة جلميع �سعراء الوطن 
العربي من كال اجلن�سن.وتقوم فكرة الربنامج 
ال�سعرية  املواهب  بن  التحدي  على  الأ�سا�سية، 
الإماراتية واخلليجية، من خالل تقدمي جمموعة 
من الن�سو�س ال�سعرية، التي ي�سرتط فيها تقدمي 
 7 ع��ن  امل�����س��ارك��ة  تقل  ل  بحيث  مبتكرة،  ف��ك��رة 
اأبيات ول تزيد عن 12 بيتًا �سعريًا، مع �سرورة 

ال�سعرية  البحور  على  الأول  املقام  يف  الرتكيز 
الإم���ارات���ي���ة م��ث��ل: ال���ون���ة وال���ط���ارق وال���ردح���ة 
والتغرودة وغريها من الأوزان والبحور الأدبية 
املفردة  على  الرتكيز  اإىل  بالإ�سافة  امل��ع��روف��ة، 
�سرط  ن�سيان  دون  وم��ن  الأ�سيلة،  الإم��ارات��ي��ة 
الإلقاء ال�سعري اجليد، وذلك قبل اإكمال م�سوار 
الو�سول اإىل احللقة النهائية وتتويج الفائز بلقب 
اإىل  نقدية ت�سل  اإىل جوائز  بالإ�سافة  الربنامج 
اأك��ر من )500 األ��ف دره��م اإم��ارات��ي( �ستوزع 
يف  الفائزين  وبقية  الأول  باملركز  الفائز  على 
قناة  على  اجلديد  الربنامج  من  الأوىل  الن�سخة 
اأحمد  الإم���ارات���ي  الإع��الم��ي  دب��ي.ورح��ب  �سما 
على  الق�سيد"  "راعي  برنامج  مقدم  الله،  عبد 
وجمهور  ب��احل�����س��ور  دب���ي،  �سما  ق��ن��اة  �سا�سة 
يف  ال�سعبي  وامل���وروث  الأوىل  ال���رتاث  �سا�سة 
مرحلة التحدي قائاًل: "يتج�دد الب�وح يف فك�ري 
با  ال�سم�س  ت�سيل  ال��ل��ي  فاحللقة  وفاإله�ام�ي/ 
مت�رام�ي/  اجل�زل  �س�داه  التوه�ج  هن�ا  يدي�ها/ 
/وْن��ق��ول  يج�اري�ه�ا  ه�و  وم�ن  لل�ك�ن�دي  اأب�ي�ات 
من  بيوته  اللي  ال�سامي/  امل��ن��زل  �سيخ  ق��ال  م��ا 
توط�اه  ما  درب  على  )اأم�سي  معانيها/  اجلوهر 
امل�سي  يعجبني  الر���س  وع��رت  القدام�ي/وان 
جلنة  اأع�����س��اء  ي�ستقبل  اأن  قبل  وذل���ك  فيها("، 
اأه���ّم  م��ن  ث��الث��ة  ال��ربن��ام��ج وال��ت��ي ت�سم  حتكيم 

وهم:  املتحدة،  العربية  الم���ارات  يف  ال�سعراء 
���س��ي��ف ال�����س��ع��دي، حم��م��د امل���ر ب��ال��ع��ب��د امل��ه��ريي 
وعو�س بن حا�سوم الدرمكي، ويعلن ا�ست�سافة 
و�سائل  ع��رب  امل�ساركة  ال�سعرية  امل��واه��ب  ثالث 

التوا�سل الجتماعي.
ـ معاين �سامية ـ 

ال�ساعر  اإن  ال�����س��ع��دي،  �سيف  ال�����س��اع��ر  وق���ال 
ل ي��ج��اري اإل م��ا ي��ط��رب��ه، وال��ق�����س��ي��دة اجل��ي��دة 
تدفع  ال�سعري  بحرها  وف���رادة  مو�سوعها  يف 
منوالها،  على  والن�سج  جماراتها  اإىل  ال�سعراء 
واأ����س���ار ال�����س��اع��ر حم��م��د امل���ر ب��ال��ع��ب��د امل��ه��ريي، 
تعود  التي  الرتاثية  الق�سيدة  ه��ذه  اختيار  اإىل 
تت�سمنه  مل��ا  الإم��ارات��ي  ال�سعر  رم��وز  اأح��د  اإىل 
عزة  ح��ول  تتمحور  �سامية  اإن�سانية  معاين  من 
ال�ساعر  فيما حتدث  وال�سرب واحلكمة،  النف�س 
عو�س بن حا�سوم الدرمكي عن �سروط املجاراة 

ال�����س��ع��ري��ة م���ن ن��اح��ي��ة ال�����وزن وال��ب��ح��ر وق��اف��ي��ة 
نف�سه  ال��وق��ت  يف  م�����س��ريًا  امل��ق��رتح��ة،  الق�سيدة 
بن  اأحمد  ال��راح��ل  ال�ساعر  ق�سائد  جمالية  اإىل 
كندي. وقبل انطالق مناف�سات احللقة ال�سابعة، 
بالتذكري مبجريات احللقات  الله  عبد  اأحمد  قام 
ال�����س��اب��ق��ة، واإع���ط���اء اجل��م��ه��ور يف ه���ذه املرحلة 
ال���دور الأك���رب يف اإب��ع��اد امل��واه��ب الأف�����س��ل عن 
منطقة اخلطر من خالل الت�سويت املبا�سر وعرب 
التذكري،  مت  كما  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
يتم  تلفزيوين  برنامج �سعري  لأول مرة يف  اأنه 
ولكل  اجلمهور  مل�ساركات  وا���س��ع��ًا  ال��ب��اب  فتح 
ال�سعر واإلقائه،  نف�سه موهبة كتابة  من يجد يف 
�سفحة  على  وحتميله  م�سور  مقطع  لإر���س��ال 
با�ستخدام  ب��ه  اخلا�سة  الجتماعي  التوا�سل 
الو�سم )#راعي_الق�سيد(، للرت�سح وخو�س 
م�����س��م��ار امل��ن��اف�����س��ة يف ال��ربن��ام��ج، وذل����ك قبل 

اإىل  بال�سكر  الإم���ارات���ي  الإع���الم���ي  ي��ت��وج��ه  اأن 
جل��ن��ة ال��رت���س��ي��ح واجل����ودة ال��ت��ي ت�سم ك��ل من 
ال�سق�سي،  ج��م��ال  ال�����س��ب��ع��ان،  ع��ل��ي  ال�����س��ع��راء: 

عاي�س احلبابي.
ـ جماراة �سعرية ـ

الأول  امل�سرتك  اأط��ل  املناف�سات،  ان��ط��الق  وم��ع 
يف هذه احللقة اأحمد حممد املقبايل من �سلطنة 
مالحظات  ن��ال��ت  ال��ت��ي  ق�سيدته  م��ق��دم��ًا  ع��م��ان، 
الثاين  امل�سرتك  ق��دم  حن  يف  ال�سعدي،  �سيف 
ف��ار���س ب��ن ن��ا���س��ر ال��ث��اب��ت��ي م��ن ال��ي��م��ن ق�سيدة 
امل��ج��اراة ال��ت��ي ن��ال��ت اإع��ج��اب حممد امل��ر بالعبد 
امل��ه��ريي م��ع بع�س امل��الح��ظ��ات ح��ول امل��ف��ردات 
امل�ستخدمة من قبل عو�س بن حا�سوم الدرمكي، 
بعدها قدم امل�سرتك الثالث اأحمد الزرعوين من 
نالت كذلك مالحظات  التي  الإم��ارات، جماراته 
تابع  ق�سري  فا�سل  التحكيم.وبعد  اأع�ساء جلنة 
جمهور قناة �سما دبي، بقية امل�سرتكن امل�تاأهلن 
"راعي  ب��رن��ام��ج  يف  امل��ن��اف�����س��ات  م��رح��ل��ة  اإىل 
عايد  ال���راب���ع  امل�����س��رتك  ق���دم  ح��ي��ث  الق�سيد"، 
الر�سيدي من ال�سعودية، ق�سيدته التي و�سفت 
بالق�سيدة اجلميلة مع بع�س املالحظات، بعدها 
قدم امل�سرتك اخلام�س اأحمد حممد الفهدي من 
المارات ق�سيدته، فيما اختتم امل�سرتك الأخري 
يف هذه احللقة مناف�سات هذه احللقة حممد بن 

�سالح القحطاين من اململكة العربية ال�سعودية، 
اأع�ساء  جممل  واعجاب  تعليقات  نالت  مبجاراة 
اجل��ي��د.  وم�سمونها  جل��زال��ت��ه��ا  التحكيم  جل��ن��ة 
اإىل م�سرح  ال�����س��ت��ة  امل�����س��رتك��ن  وق��ب��ل ���س��ع��ود 
الله  عبد  اأح��م��د  ا�ستقبل  الق�سيد"،  "راعي 
ر�سا  ال�ساعر  الق�سيد"،  "راعي  برنامج  مقدم 
ال�سعرية  امل��واه��ب  ثالث  يعد  وال��ذي  الها�سمي، 
ال���ت���ي وق����ع ع��ل��ي��ه��ا اخل���ي���ار و����س���ط ال��ع��دي��د من 
الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  عرب  امل�ساركات 
والتي ا�ستخدمت الو�سم )#راعي_الق�سيد(، 
الأ�سيل،  ال�سعبي  ال�سعر  منرب  على  لل�سعود 
ووق��وف  الت�سويت،  ب��اب  اإغ���الق  بعدها  ليوؤكد 
ثالثة م�سرتكن يف منطقة اخلطر بعد ح�سولهم 
ع��ل��ى اأق����ل ع��الم��ات م��ن جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م، وه��م: 
اأح��م��د ال���زرع���وين م��ن الإم������ارات، وف��ار���س بن 
من  الر�سيدي  وعايد  اليمن،  من  الثابتي  نا�سر 
خروج  عن  احللقة  نهاية  يف  معلنًا  ال�سعودية، 
نال  الذي  الر�سيدي  عايد  ال�سعودي  وامل�سرتك 
ك��ل من  وع���ودة  اجل��م��ه��ور،  م��ن ت�سويت   %21
نال  ال��ذي  الزرعوين  اأحمد  الإم��ارات��ي  امل�سرتك 
اليمني  وامل�سرتك  الت�سويت،  ن�سبة  م��ن   %41
من  ن��ال %38  ال���ذي  الثابتي  نا�سر  ب��ن  ف��ار���س 
مناف�سات  اإىل  ل��الن�����س��م��ام  ال��ت�����س��وي��ت،  ن�سبة 

احللقة املقبلة اإىل جانب بقية امل�سرتكن.

وت�����ف�����اداه/ مت������وت  ودك  اخل����ط����ا  )ب���ع�������ض 
ارت����ك����اب����ه( ت���ع���ي���د  ودك  اخل����ط����ا  وب����ع���������ض 
اآف��اق  اإىل  البيت  ه��ذا  خ��الل  من  اليحيى  �سالح  ياخذنا 
جديدة ، جتمع ما بن الإن�سات ال�سديد ل�سوت الإتزان 
 ، م�سيء  �سعري  وع��ي  على  يرتكز  ال���ذي   ، ال��داخ��ل��ي 
احل�سا�سية  عالية  وبنظرة   ، البعيدة  امل���اآلت  ي�ستبطن 
ت��اأخ��ذ يف اع��ت��ب��اره��ا معايري ال��واق��ع )ال�����س��ح واخل��ط��اأ( 
ال�ساعر،  فيه  يتحرك  الذي  امل�سهد  على  وانعكا�س�ساتها 
املرئي  غري  ب�سقها  ال��ذات  الذهاب مبفارقة جت�سد  وبن 
بعيدة  قفزة  وع��رب   ، والتاأطري  للتحديد  اخلا�سع  غري   ،
بتناغم   ، الدقيق  ال�سعري  احل�س  يوظفها  اأن  ا�ستطاع 
 ، واح����دًا  �سيئًا  وال��ت��واف��ق  الت�ساد  معه  ا�سبح  ك��ب��ري، 
)ذات��ه  الآخ��ر  اأو هو وجهه   ، منه  واق��ع هو  متماهيًا مع 

باأن  ن��رى  عندما  فقط  ت��ربز  التي  ال�سرية( 
امل�سار قد انحرف فتن�سب انظارنا على 
اأن  اإي��اه  ما من تكويننا منتظرين  جزء 

لو  حتى   ، ما  �سيء  بعمل  يقوم 
ك���ان ه���ذا ال�����س��يء م��وق��ف��ًا 
اأو غ��ري م��األ��وف  م�����س��ادًا 
ال�سورة  تدور  اأن  املهم   .
من  �سبكة  داخ���ل  الكلية 
الإن���������س����ج����ام وال���ت���ن���اغ���م 
ن�ستدرك  اأن   .. والإنتظام 

ارتكابه(!)بع�س  تعيد  ودك  اخلطا  )وبع�س   : ون��ق��ول 
اخلطا ودك متوت وتفاداه( تنفتح اأبواب الروؤية ال�سعرية 
ال�ساعر وذاته( وبدفق  على حوارية يقيمها املقطع )بن 
ل�سيل  وا�سعة  م�ساحة  خلق  على  ق���ادر  غ��زي��ر  روؤي���وي 
الأوىل  للوهلة  جت��ت��اح��ك  ال��ت��ي  وال��ه��واج�����س  ال��ت��اأم��الت 
لي�س  م�سرح  ف��وق خ�سبة  غناء  اأم��اك��ن  نحو  بك  وت��اأخ��ذ 
مبقدورك فيه اإل اأن تتكلم اأو تت�سرف حتى لو اأدى بك 
ذلك اىل ارتكاب الأخطاء ، ولتكن الأخطاء ، ول خوف 
منها ، فثمة ما مينحك اأمكنة اآمنة ، يف عبورك خلل هذه 
املجاهل ، واإنه ملن ال�سعب قلياًل يف بع�س الأوق��ات اأن 
نتقبل كوننا بحاجة اىل اخلطاأ ، بل وتكراره اإذا ما تطلب 

الأمر ذلك ، حاجتنا اىل ال�سواب والإ�ستم�ساك 
به ، لكن هذه ال�سعوبة تزول اإذا ما تذكرنا 
باأن املعادلة لت�ستقيم اإل بهذين الطرفن ، 
من  اق��رتاب��ًا  اأو  ابتعادًا  ن��زداد  اأن  يهم  ول 
)منطق  الأح������داث  فمنطق  امل��ن��ط��ق 
نف�سه يف  الفن( هو ما يفر�س 
له  ال�ستجابة  ، وع��دم  الأخ��ري 
يعني حتول العمل اىل �سورة 
حياة  ل   ، ب���اردة  فوتوغرافية 
فيها . ون�سجًا مع هذا املفهوم 
جاء هذا البيت الذي اإنفلت من بن الأقوا�س ور�سم ا�سم 

كاتبه ب�سكل اأكر فخامة وجتاوزًا وجماًل.
)وبع�س اخلطا ودك تعيد ارتكابه(

عندما نرتبط  ب�سرورة اأن نفكر ونعمل )نكتب( وفق قاعدة 
بالطبع ،   ، لنكتبه  لنا  الذي �سيتبقى  ، فما  ال�سح ، لغري 
�سن�ست�سلم ، اآنذاك ، حل�س�س مملة من درو�س اخلطابه ، 
وما اأكرها . الآن اأغلق جميع حوا�سك ، �سرتى ول �سك 
، ما يجعلك تت�سور ماهية ذلك اخلطاأ ، ما يجعلك تتخيل 
عمد  ع��ن   ، ارتكابه  بها  �سيعاد  التي  والطريقة  ال��ظ��روف 
و�سابق اإ�سرار ، ورمبا تطلق خليالك العنان فرتى نف�سك 

تعي�س نف�س الواقعة ، وذات الده�سة ... وهذا يكفي !.
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تة  
الف

ال�شعرية  وم�شاركاتكم  ات�شاالتكم  ن�شعدبا�شتقبال 
 hilael@albiladdaily.com  من خالل االإمييل
ال��ه��ات��ف  اأو   0122750036 ال��ف��اك�����س  اأو 
012616990 حتويلة 195 ويا هال بكم                                                                     

حنان العويف

مدد
)بّياع اخلبل عباته(

ل ي�سغل بايل " اخلبل " الذي �سعر بدفء قليل وعلى اإثره باع عباءته ظنا منه 
اأن ال�ستاء قد انتهى ، ول ت�سغلني التقلبات املناخية التي تتكرر كل عام والتي 
تباغتنا وكاأننا نعي�س هذه الأجواء لأول مرة ، ول اأربطها باحلياة التي كثريا 
اإن ما ي�سغل بايل امل�سرتي الذي  اإنها ل ت�سري على وترية واحدة ،  ما نقول 
ا�ستغل جهل " اخلبل " وابتاع الرداء بثمن بخ�س ، ا�ستغالل حاجات النا�س 
واملتاجرة بها جرم ل ُتعاِقب عليه القوانن ، لأن هذه اجلرمية الب�سعة بال قرائن 
مادية حم�سو�سة ، الو�سطية هي الأ�سا�س الذي ترتكز عليه اآدميتنا ، حاجتك 
اأوىل من حاجة الآخرين ، لكن ل يكون ذلك انتهاكا حلقوقهم ، اأو ا�ستغالل 
حلاجاتهم ، ما اأتت كلمة " مو�سم " يف املنا�سبات املختلفة والتي ترتفع فيها 
الأ�سعار اأو تنخف�س اإل من وحي " بّياع اخلبل عباته "  فالعرو�س التي ت�سع 
نف�س امل�ساحيق التي ت�سعها امراأة اأخرى تدفع مبلغا فلكيا مقارنة بالثانية  ، 
ذلك فقط لأنها عرو�س لي�س لأنهم قدموا لها مالمح جديدة ، وهي تفعل ذلك 
لأنها " خبل " وجد م�سرتيا يعرف متى يخرج مو�سم ال�ستاء ، هذا مثل ب�سيط 
لدينا ُكر لأن امل�سرتين  اأن اخلبول  الواقع  على ما يحدث يف حياتنا ، ويف 
اأكر ول يكفيهم العدد ، واأنت قد تكون " اخلبل " الذي يبيع اأو ي�سرتي ، اأما 
بائع بثمن بخ�س ، اأو م�سرٍت بثمن باهظ،  تعددت الأ�سباب "  واخلبالة" واحدة  
الربيع  ياأتيني م�ستاقا مزاحما ف�سل  ، عموما مع قرب ف�سل ال�سيف الذي 

اأقول ما قاله م�ساعد الر�سيدي- رحمه الله- :
الكنة  باأول  وعوده  ال�سجايا  " عذب 

متى تزين ال�سوالف واآخذ علومه "
ال�سيف بالن�سبة يل ف�سل احلرية واإن كانت ال�سم�س تقول كالما اآخر.

البالد - مالمح �سبح
عن  كتابة  على  وال�ساعر حممد �سالح احلربي  الكاتب  يعكف 
جتربة الزميل الغائب احلا�سر نايف حمدي رئي�س حترير جملة 
الغدير التي تعترب من اأوائل املطبوعات اخلليجية التي احتفت 

بال�سعر وال�سعراء.
)اب��ا���س��الح(  ق��ال ع��ن  ه��ذه امل��ب��ادرة اجلميلة: اأن �سبب تاأخر 
لتجربته  م�ستوفية  تكون  اأن  على  احلر�س  ال  ماهو  اجنازها 

ومن�سفة لقامة)اأباحمدي( البا�سقة ونحن ننتظر.

اأبا �صالح يكتب عن نايف حمدي

حممد �سالح

)�صالح اليحيى .. البيت الذي انفلت من بني االأقوا�س(

�سعر: را�سد فار�س ن�س
ول ال

مة ح
كل

ر�ؤية : خلف القر�سي
اعتدنا ال�ساعر يناجي الليل ياأتي له باحلبيب، اأو ي�سكوه ال�سهاد والأرق، ورغبته 

يف اأن ينجلي.
�ساعرنا اأخذنا مل�سهد اآخر؛ اأ�سدل فيه ال�ستار على الليل، ورحل يف موعده املحتوم، دون 
اأن يحمل معه ذرة من حزن ال�ساعر. ويزيد الأمر �سوء اأن الو�سع يتكرر ليليا.فيا للوجع! 
ويف لفتة فريدة يقلب ال�ساعر حقيقة الأ�سياء، ويجعل الليل متغريا، ومعاناته ثابتا يف 
وجدانا،  متاأججة  فامل�ساعر  اأفكاره.  ا�سطراب  و  م�ساعره،  ارتباك  مع  مق�سود،  متاه 

ومتقاطعة باأ�سئلة حبلى عن اجلدوى وامل�سري و)وي�س اللي باكر ي�سري(. 

اأو  حماما  ويطريه  يبدعه  عزاء  الكالم/ال�سعر  غري  هذه  واحلالة  ال�ساعر،  يجد  ومل 
كاحلمام؛ ي�سافر حرا طليقا يف كل مكان واإىل الالمكان.

وظل ال�ساعر نف�سه مقيدا بالنور، نور ال�سباح، اأو الب�سرية اأو النور املنبثق من �سوؤال 
قال  و�سقراط  اأخ���رى،  رح��م  م��ن  تتولد  وف��ك��رة  ب�����س��وؤال،  متبوعا  ال�ساعر  بذهن  يجول 

يوما)من املناق�سة ينبثق النور(.نور وكفى، وما اأجمل اأن ليقيدك اإل النور. 
غري  والبتكار  للمفردة/  واحل��ذر  ال��واع��ي  املمتنع/الختيار  الب�ساطة/ال�سهل 

املتكلف لل�سورة كلها اأيقونات ترتبع على �سدر هذا الن�س.

    هديل ومالم

غ�������������ادر  ال������ل������ي������ل   ف�������� امل���������وع���������د   ل�����ن�����ف�����������ض   امل�������ص���ر
م����ن����ام والاأع���������ط���������ى   ... ح���������زين  م�������ن  ������ص�����ي  م�������اخ�������ذا 

ل��������و  ج�������������داره  ������ص�����م�����اء  غ����ي����م����ه .. وم����ل����م���������ض ح���ري���ر
ظ�����ام و���������ص��������رة    ... غ������ف������وة  ع������م������ر   ع�����ب�����ات�����ه   ول���������و 

مم������ت������ل������ي   خ������اف������ق������ي  ������ص�����ي�����ق�����ة   و ��������ص�������ري  ك���ث���ر
وخ�������ط�������وت�������ي  رك���������������ض ت������ف������ك������ر  وح��������ن��������ن  وك��������ام

ي�����ص��ر ال������ل������ي   م������������دري  و�����������ض   ..  واأن��������������ا   امت�����ن�����ى 
ل������ي������ل   وغ��������رام م���������ص����ج����ون    وات�����غ�����ن�����ى ... واأن���������������ا   

��������ص�������اع�������وا   اأح�������ب�������اب�������ي  و ع���������������ّودت  م�����������اين  ب���خ���ر
؟!! ل����اإن����ق���������ص����ام  ال�����ك�����ل  والن     .. ������ص�����اع�����وا   ل�����ي�����ه  

ع��ب��ر م������ال������ه   ورد    م�������اب�������ه    ان   اأق��������������ول   ك�����ن�����ت  
وخ�������ام ه����ي����ك����ل  ال�������������ورد  ب�����ع�����������ض   ان   واك����ت���������ص����ف����ت 

اجل����ف����ر و�������ص������ط  ق�����درال�����������ص�����ي�����ف  ان  اظ����������ن  وك������ن������ت 
ال����ع����ظ����ام ف�����������وق   ال�����������ص�����ي�����ف   ق���������در  ان  واق�����ت�����ن�����ع�����ت  

وا������ص�����ت�����غ�����ل�����ي�����ت    ل��������ي��������ل    اخل���������اي���������ف   امل�������ص���ت���ج���ر
اق������ت������ل  ال�����������ص�����ع�����ر   وا�����ص����ت����غ����ف����ر  و اع������������ود  ب�������ص���ام

ل���������ن  ��������ص�������ار  ال����������ك����������ام    ب�����ع�����������ض  �����ص����م����ت����ي  ك���ب���ر
وام�������ت�������ا ال��������ك��������ون  م�������ن ح�����������ويل  )ه�������دي�������ل وم���������ام(

ق�����ل�����ت ارب���������������ي  م����������ن  ح���������������رويف  ح���������م���������ام   ون����ط����ر
وه������������ذا  اأن������������ا  ال������ن������ور ق������ي������دين  وط������������ار  احل������م������ام !

�صعراء )راعي الق�صيد( يحتفون بكاأ�س دبي العاملي للخيل

اأنفا�س

والع�سافري ال��ف��اك��ه��ة  ���س��الل  غ��ي��داء: 
وال�سم�س والرو�س اخل�سر وال�سحابة

م���رت م��ث��ل ���س��ب��ح امل��ط��ر وال��ت��ب��ا���س��ري
وط���ه���ر ال��ن��ه��ر وْع���ذوب���ت���ه وان�����س��ي��اب��ه

رق����ي����ق����ٍة م���ث���ل ان���ك�������س���ار امل���ع���اذي���ر
وم��ت�����س��ام��ي��ة م���ث���ل ال���ع���ف���و وامل���ه���اب���ة

ك�����اأن�����ه�����ا خم�����ل�����وق�����ة م�������ن ن������واوي������ر
ح���ت���ى ع����ن ال�����واق�����ع ت����زي����ل ال���ك���اآب���ة

 ال��ل��ه مي�����س��ي )غ�����ادة ال��غ��ي��د( ب��اخل��ري
ال�����س��ح��اب��ة ت���ه���ل  ه����ل����ت..  اإىل  ال���ل���ي 
م�سعل الفوازي

اأنا ياجاهلي مااعطي جفا واعطي �سبايك نور
اأنا وان مالقيت اخلري عندي ماتالقي غري

ماجور حالفه  خلي  ج��ار  لو  �سادقه  وفيه 
من احل�سمه اأ�سب امل�سك للي ينفخون الكري

نوال احلربي

م�صك

غادة الغيد

  

وانا اتهياأ لكتابة هذه الزاوية
كنت اردد. منايف  منايف. ماذا 
���س��ي��ن��درج حت���ت ه����ذا ال��ع��ن��وان 
ت����ذك����رت ال����ك����ات����ب وال�������س���اع���ر 
ال��ك��ب��ري ف��ه��د ع��اف��ت ح��ن ي��ق��ول. 
يامنافينا... منا فينا بلد وتبادر 
ك��ي��م��ي��اء  ق�����س��ي��دت��ه  ذه���ن���ي  اىل 
ال���غ���ي.وال���ل���وح���ة امل��ت��ح��رك��ة يف 
يف  وت��ط��وره��ا  ال�سعري  الن�س 
اليها  للو�سول  ال�سرقي  ال�سعر 
وال�سبقية  لل�سعر الغربي يف احلركة داخل الن�س  والتجارب لدى 
القدمي  ففي  لوركا  و�سك�سبريوغارثيا  بروك  اآرثر  امثال  �سعراءهم 
الناطقن  عند  املت�سيد  هو  الف�سيح  ال�سعر  كان  البعيد  البعيد وغري 
بالعربية ومل توجد مناف�سة من ال�سعر العامي  ال موؤخرًا. واحلديث 
عن ال�سعر الف�سيح  الذي تفنن �سعراوؤه على مر الع�سور يف اظهار 
تقدير ن�س  اأقل  اأق��راأ على  لكن مل  املح�سنة  كل اجلماليات والبدائع 
متحرك من الداخل مبعنى ان ال�سعراء اكتفوا بالت�سبيه الو�سفي اأو 
ال�سكلي حتى الندل�سين رغم تاأثرهم  بالتطور احل�ساري واملعريف 
والتمدن وانعكا�س ذلك على  نتاجهم ال�سعري. اإل ان حركية الن�س 
ال�سعراء  غالبية  ذلك  وي�سمل  جيد  ب�سكل  مقروءه  او  ملفته  تكن  مل 
العرب حتى حممود دروي�س مل اأجدها عنده ال يف اآخر كتاباته رمبا 
لتحرره من �سعر الق�سية ففي مقطع من ق�سيدته لعب الرند. يقول:

كانت م�سادفة.. 
ان اكون انا احلي يف حادث البا�س... 

حيث تاأخرت عن رحلتي املدر�سية.. 
بينما  تقدم عليه  ال�ساعر ال�سباين. غارثيا لوركا يف بداية القرن 

التا�سع ع�سريف ق�سيدته دوارة الريح:
اإنك تاأتن بعد فوات الأوان... 

بعدما اكون قد لففت ليل روايتي. 
على رف ال�سهر

وبدون اإذن م�سبقة
در ياقلبي.. 
در ياقلبي.. 

م�سبعة  اأم�سية  به يف  وك��اأين  الفوتغرافيا  هذه  لنا  اأوج��د  اناقة  بكل 
بالهتافات يحرك يدية ير�سم يف الهواء دائرة. ويف الع�سر احلايل 
جند ذلك لدى البع�س من  �سعرائنا بفئتيه الف�سيح والعامي. ففي 

ق�سيدة القد�س لل�ساعر متيم الربغوثي يقول:
�سائق ال�سيارة ال�سفراء مال بنا �سماًل.. 
نائيًا عن بابها والقد�س �سارت خلفنا... 

والعن تب�سرها مبراآة اليمن.
ويف ال�سعر العامي يتجلى الن�س املرتع بالبذخ ال�سعري لفهد عافت 
امل�سرح  يف  و���س��دح  كتب  ح��ن  عنه  نتحدث  ال���ذي  التطور  .مبينًا 

بق�سيدة كيمياء الغي وهو ي�سور حركة عقرب ال�ساعة:
 تك. تك. تك
مرحبا. تك. 

ومٌر بي حبا.. .تك 
ق�سيدة. تك

ف وجٍه طاعن يف اليتم. 
املتذوق   القاريء  على  ي�سهل  ن�سيًا  احلالة  وجت�سيد  احلركية  هذه 
اأن يعي�س م�سمون الن�س  ويعترب اإ�سافة لل�سعر مبا يكفي لالإ�سارة 
الن�س اكر خللق حركة جتعل  ال�سعراء داخل  فيه  يتوغل  مل�ستقبل 

املتلقي يالم�س تفا�سيله كما يالم�س قاريء الرواية �سخ�سياتها.

الوميني

منايف
يكتبها : اأحمد الوميني

حركية الن�س اإ�صافة لل�صعر

جديد ال�صبعان وه�صام حمرو�س

جدة - البالد
اأج��ت��م��ع ك��ل م��ن ال�����س��اع��ر والإع���الم���ي ال��زم��ي��ل 
حمرو�س   ه�سام  املميز  والفنان  ال�سبعان  علي 
واداء  )ال�����س��ب��ع��ان(  اإب����داع  م��ن  غنائي  عمل  يف 

)حمرو�س( جاء يف مطلع كلماته:
ي��������ا ������س�����ب�����اح�����ي ..  ي�����ا������س�����ب�����اح�����ك 

ت���������������������ّوين ه�����������احل�����������ن �������س������اح������ي
ق�������ل�������ت اغ����������ام����������ر وات�����������������س��������ل ب����ك

واح���������������رج ب�����������س�����وت�����ك �����س����ب����اح����ي
.. ..

�����س����وت����ك ال�������دّل�������وع ����س���ّح���ه
ِه��������ّز غ�������س���ن���ه ب���ال�������س���وي�������س

ف����ي����ه وق�������ت ال�������س���ب���ح ب���ّح���ه
ِت����غ����ري ال����واح����د ي��ط��ي�����س !!

ه�سام ال�سبعان

اليحيى

لقطة جتمع �سعراء احللقة املا�سية �جلنة التحكيم

فر�صان الق�صيد يتوج )بن بتال(باملركز االول عن فئة ال�صعر النبطي

البالد: هليل املزيني
"فر�سان  ب����رن����ام����ج  خ����ت����ام  يف 
ال���ق�������س���ي���د ج�����ائ�����زة امل����ل����ك ع��ب��د 
ال�سعبي". ل����������الأدب   ال����ع����زي����ز 
�سلم �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
حم��م��د ب��ن ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن عبد 

اأم��ري  – ن��ائ��ب  اآل �سعود  ال��ع��زي��ز 
منطقة الريا�س اجلوائز للفائزين، 
ف��ج��اءت ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال���ت���ايل: عن 
�سلطان  ف��از  النبطي:  ال�سعر  فئة 
باملركز  ال�سعودية  م��ن  ب��ت��الء  ب��ن 
مالين   5 ق��دره��ا  وج��ائ��زة  الأول 
�سلطان  حل  فيما  �سعودي،  ري��ال 
بن ب�سرّي من ال�سعودية يف املركز 
مليونا  قدرها  جائزة  ونال  الثاين 
ب�ساير  وح��ل��ت  ���س��ع��ودي،  ري����ال 
املركز  يف  ال�سعودية  م��ن  املقبل 
ال���ث���ال���ث وح�����س��ل��ت ع��ل��ى ج��ائ��زة 
 مالية بلغت مليون ريال �سعودي.
خالد  ن��ال  ال�سيالت:  ف��ن  فئة  ع��ن 

الأول  املركز  ال�سعودية  من  املري 
ريال  مليون  بلغت  مالية  وج��ائ��زة 
الطويل  حمد  حل  فيما  �سعودي، 
الثاين  امل��رك��ز  يف  ال�سعودية  م��ن 
األ����ف ري����ال ���س��ع��ودي،  م���ع 500 
وحل طالل احلريجي من الكويت 
يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث وح�����س��ل على 
����س���ع���ودي.  ري�������ال  األ�������ف    250 
ح�سد  امل���ح���اورة:  �سعر  ف��ئ��ة  ع��ن 
ف�����واز ال���ع���ازم���ي م���ن ال�����س��ع��ودي��ة 
بلغت  مالية  وجائزة  الأول  املركز 
حل  فيما  ���س��ع��ودي.  ري��ال  مليون 
ك���ام���ل احل��ل��ي��ل��ي م���ن ال�����س��ع��ودي��ة 
يف امل��رك��ز ال��ث��اين م��ع 500 األ��ف 

ري������ال ����س���ع���ودي، وح�����ل ���س��ع��ي��د 
الثالث وح�سل  املركز  اليامي يف 
 ع��ل��ى 250 األ���ف ري���ال ���س��ع��ودي.
وق����ال ال�����س��اع��ر ���س��ل��ط��ان ب��ن بتال 
اأول  الله  توفيق  ب�سبب  ف��وزه  اأن 
واخريا ثم دعم حمبوه من خمتلف 
ال��ق��ب��ائ��ل ال��ع��ري��ق��ة مب��اف��ي��ه��م ح��رب 
 معربا عن �سكره العميق للجميع.
�سبح(  �سفحة)مالمح  يف  ونحن 
لل�ساعر �سلطان بن بتال  اإذ نبارك 
هذا الفوز وجلميع ال�سعراء الذين 
باجلوائزالأخرى،نتمنى  ت��وج��وا 
التميز  وم��وا���س��ل��ة  ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م 
والنت�سارات على �سعيد ال�سعر.

بن بتال
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ك����ل����م����ة ب����ع���������ط���������ر اجل�������������م������ال ت����ف���������وح
لُ�������ب   .. ل���ل���ح�������ق���ي�������ق�������ة  اأ�����ص���������وف���������ه����ا 

روح  .. ال���������ص���������ع����ي����دة  ل���ل���ح�������ي���اة  ل������و 
احُل�������ب ال���������ص����ع����ي����دة  احل�������ي�������اة  روح 
عبدالرحمن الدميخي

حمدي
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�شروق

نواف املقرين.. وع�شق االحتاد
** يبقى الع�شق االحت��ادي، هو عنوان كل حمب 
لهذا النادي العريق .. وهو االأ�شل الثابت يف فوؤاد 

كل من يع�شق هذا ال�شرح الريا�شي ال�شامخ .
** وي��ظ��ل ال��رئ��ي�����س االحت�����ادي ال�����ش��اب��ق ن���واف 
اأثبتت ع�شقها  التي  الكبرية،  االأ�شماء  املقرين من 
من  الع�شق  هذا  ويتجلى  العريق،  االحت��اد  لنادي 
خالل دعمه املتوا�شل لناديه .. رغم ا�شتقالته من 
التي  الع�شيبة  ال��ظ��روف  ب�شبب  ال��ن��ادي؛  رئا�شة 
مرت بالفريق الكروي االأول، والذي بذل من اأجل 
ناديه،  جتاه  رئي�س  يبذله  اأن  ماميكن  كل  تذليلها 
ال��ري��اح مبا  ولكن يف الكثري من االأح��ي��ان )ت��اأت��ي 

الت�شتهي ال�شفُن( .
** ولعل دعمه لناديه االحتاد الذي يع�شقه ع�شقًا 
رئي�س  ب�شهادة  ريال  مليون  مائتي  مببلغ  فريدًا، 
ال���ن���ادي احل����ايل امل��ه��ن��د���س ل����وؤي ه�����ش��ام ن��اظ��ر، 
واالإ�شالحات الرائعة التي اأحدثها يف مقر ناديه 
ظهر  ال��ذي  الالعبني  مع�شكر  م��ن  ب��داي��ة  العريق؛ 
وكاأنه فندق 5 جنوم، ومدرجات امللعب الرئي�شي، 
قام  اأن  بعد  اجلمال،  بديعة  ب�شورة  ظهرت  التي 
ال��رئ��ي�����س االحت�����ادي ال�����ش��اب��ق وال��ع��ا���ش��ق الكبري 
بالكرا�شي  لنادي االحتاد نواف املقرين بتزيينها 
مرافق  وبع�س  واالأ���ش��ود،  االأ�شفر  اللونني  ذات 
النادي االأخرى؛ جميعها تدل داللة وا�شحة على 
مدى الع�شق الكبري الذي يكنه هذا الرجل لنادي 
االحتاد، والذي اإن دل على �شيء، فاإمنا يدل داللة 
نواف  تربط  التي  احلميمة  العالقة  على  وا�شحة 
اأن  اأب���دًا  وال��ت��ي الميكن  بناديه االحت���اد،  امل��ق��رين 

تتاأثر مهما كانت الظروف .
املقرين  ن��واف  االحت���ادي  العا�شق  وي�شتحق   **
ك��ل احل��ب وال��وف��اء م��ن جماهري ن���ادي االحت���اد؛ 
ن��ظ��ري م��اب��ذل��ه وي��ب��ذل��ه م��ن دع���م م����ادي وم��ع��ن��وي 
قوي وموؤثر، �شاهم وبقوة يف حتقيق اال�شتقرار 
ه�شام  ل���وؤي  املهند�س  برئا�شة  احل��ال��ي��ة  ل����الإدارة 
ن��اظ��ر، وال����ذي ب����دوره، ي��ب��ذل ج��ه��ودا ك��ب��رية يف 

حتقيق ماي�شعد ع�شاق العميد.

عمر احلكمي

املدينة املنورة- البالد
اخ��ت��ت��م��ت اأم�������س، م��ن��اف�����ش��ات ال��ب��ط��ول��ة 
االأوملبي   ( لفئة  الطاولة  لكرة  الت�شنيفية 
�شالة  على  اأقيمت  والتي  – النا�شئني(، 
م��دي��ن��ة االأم������ري حم��م��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
�شارك  وق��د  امل��ن��ورة،  باملدينة  الريا�شية 
البطولة  واأدار  الع��ب��ا،   )  57  ( بالبطولة 
ت��وزي��ع  ومت  ح��ك��م��ًا.   )  24  ( حت��ك��ي��م��ي��ًا 
االأدوار  تلعب  جمموعات  على  الالعبني 
يتاأهل  التمهيدية دوري من دور واح��د، 
ولعب  ال���  16   دور  اإىل  وال��ث��اين  االأول 
اإىل  املغلوب  خ��روج  بطريقة  ال��� 16  دور 

النهائي .
التايل:  النحو  على  النتائج  ج��اءت  وق��د 
�شليمان  خالد  حقق  النا�شئني،  فئة  يف 

االأول،  املركز  املكرمة(  )مكة  ال�شريف 
وح����ل ف��ه��د ب��ه��ج��ان ال���ق���رين )ت���ب���وك( 
ال�شويلم  ���ش��ال��ح  ���ش��امل  وج����اء  ث��ان��ي��ًا، 
)االأح�����ش��اء( ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث. ويف فئة 
االأومل���ب���ي، ح��ق��ق ت��رك��ي اليف امل��ط��ريي 
�شلطان  وحل  االأول،  املركز  )الق�شيم( 
ثانيًا،  )الريا�س(  اخلمي�س  عبدالعزيز 
)مكة  الدو�شري  وجاء م�شاري حممود 
امل��ك��رم��ة( ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث. وق���د ت��وج 
اأع�شاء جمل�س اإدارة االحتاد ال�شعودي 
ل��ك��رة ال��ط��اول��ة ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن حممد 
الرا�شد رئي�س جلنة امل�شابقات واحلكام 
بن  ال��ع��زي��ز  ب���االحت���اد،  وع��ب��د  الرئي�شة 
علي الطاهر، و�شعد بن حمود الروي�س 

الالعبني الفائزين بالبطولة .

يف فرو�شية جدة.. " االأبرق " يتوج بكاأ�س وزارة االإعالم
جدة - مهند قحطان 

ت�شوير- حممد باكراع
االإع��الم  وزي��ر  نيابة عن معايل 
االأ����ش���ت���اذ ت���رك���ي ب���ن ع��ب��دال��ل��ه 
فرع  ع��ام  م��دي��ر  ق��ام  ال�شبانة، 
مكة  مب��ن��ط��ق��ة  االإع������الم  وزارة 
بافقيه،  غازي  بن  وليد  املكرمة 
االإع���الم  وزارة  ك��اأ���س  بت�شليم 
يف احلفل التا�شع ع�شر ملو�شم 
عام 1440ه�، بح�شور اأع�شاء 
ال��ن��ادي وم���الك اخل��ي��ل، وذل��ك 
بطريق  ال��ف��رو���ش��ي��ة  مب�����ش��م��ار 
ع�����ش��ف��ان. وت���ك���ون احل��ف��ل من 
نتائجه  اأ�شواط،  جاءت  خم�شة 

على النحو التايل: ال�شوط االأول خليل االإنتاج مل 
امل�شافة 1400م،  تربح، عمر 4 �شنوات واأكرث، 
ال�شوط  بهذا  وف��از  االإع���الم،  وزارة  جائزة  على 
الفر�س "ا�شمخي" للمالك ب�شام �شعد االأحمدي.

ال�����ش��وط ال��ث��اين خل��ي��ل االإن���ت���اج رب��ح��ت، م��ن 1 � 
امل�شافة  واأك����رث،  ���ش��ن��وات  ع��م��ر 4  ���ش��ب��اق��ات،   3

1400م، على جائزة وزارة االإع��الم، وفاز بهذا 
ال�شوط، الفر�س "�شالينا" ال�شطبل املنتهى.

ال�����ش��وط ال��ث��ال��ث خل��ي��ل ع��رب��ي م��ف��ت��وح، ع��م��ر 3 
ع��ل��ى درع  امل�����ش��اف��ة 1400م،  واأك����رث،  ���ش��ن��وات 
تكرمي املالك، وفاز بهذا ال�شوط اجلواد "النيزك" 

للمالك عبدالله مني�س عاتق احلاليف.

 3 عمر  مفتوح،  م�شتورد  خليل  الرابع  ال�شوط 
جائزة  على  1600م،  امل�شافة  واأك���رث،  �شنوات 
ال�����ش��وط اجل���واد  ب��ه��ذا  وزارة االإع������الم، وف����از 
ح�شني  ب��ن  ه��الل  الأب��ن��اء  دك�شي"  اإن  "�شتاي 

ال�شلمي.
 4 عمر  مفتوح،  االنتاج  خليل  اخلام�س  ال�شوط 

كاأ�س  على  1600م،  امل�شافة  واأك����رث،  ���ش��ن��وات 
ال�����ش��وط  ب��ه��ذا  وج���ائ���زة وزارة االإع�����الم، وف����از 

اجلواد "االأبرق" ال�شطبل املنتهى.
وزارة  ف��رع  ع��ام  مدير  �شلم  احلفل،  نهاية  ويف 
للفائزين،  اجلوائز  املكرمة  مكة  مبنطقة  االإع��الم 

ثم التقطت ال�شور التذكارية بهذه املنا�شبة.

الفينا يعتمد 4حكام �شعوديني 
 جدة - البالد

" اأربعة حكام  "الفينا  لل�شباحة  ال��دويل  اعتمد االحت��اد 
�شعوديني يف قائمته اعتبارًا من 2018 وحتى نهاية  عام 
2022، وهم: اأحمد املحي�س وحممد القحطاين وحممد 
احلكام  �شمن  ليكونوا  العامر؛  وعبدالعزيز  العمري 
بطوالته  يف  الفينا"  بهم"  �شيتعني  ال��ذي��ني  ال��دول��ي��ني 
ال��دول��ي��ة وال��ودي��ة خ��الل ه��ذه ال��ف��رة. ي��اأت��ي ذل��ك �شمن 

لل�شباحة بتمكني ال�شعوديني  اأهداف االحتاد ال�شعودي 
من الو�شول اإىل املن�شات الدولية، بعد تلقيهم  العديد 
م��ن ال����دورات ال��داخ��ل��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة، وجت��اوزه��م جلميع 

االختبارات الفنية من قبل الفينا .
ويعترب احلكام االأربعة من الكفاءات التحكيمية املميزة؛ 
ح��ي��ث ���ش��ب��ق ل��ه��م ال��ت��ح��ك��ي��م يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ط��والت 

اخلليجية، والعربية .

بعد ح�شدهم 40 ميدالية بالألعاب العاملية باأبوظبي.. 

الفي�شل واالأمرية رميا ي�شتقبالن اأبطال االأوملبياد اخلا�س ال�شعودي

الريا�ض- جدة- الدمام- البالد
اأر���س  اإىل  ال�شعودي  اخلا�س  االأومل��ب��ي��اد  بعثة  ع��ادت  
اأب��وظ��ب��ي بعد  االإم��ارات��ي��ة  العا�شمة  م��ن  ق��ادم��ة  ال��وط��ن 
ال��ت��ي   2019 ال��ع��امل��ي��ة  االأل���ع���اب  دورة  يف  امل�����ش��ارك��ة 
الفرة من 14 وحتى  اأبوظبي ودبي خالل  احت�شنتها 
21 مار�س اجلاري، حيث عاد اأبطالنا ال�شعوديون على  
. ففي مطار  الريا�س وجدة والدمام  اإىل  ثالث دفعات 
امللك عبدالعزيز الدويل بجدة، كان يف ا�شتقبال البعثة، 
تركي  ب��ن  عبدالعزيز  االأم���ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
الفي�شل رئي�س الهيئة العامة للريا�شة، ويف مطار امللك 
خالد الدويل بالريا�س ا�شتقبلتهم �شاحبة ال�شمو امللكي 
االأم��رية رميا بنت بندر بن �شلطان وكيل الهيئة العامة 
للريا�شة للتخطيط والتطوير رئي�س االحتاد ال�شعودي 

االأوملبياد اخلا�س، ويف مطار امللك فهد الدويل 
الريا�شة  لل�شوؤون  الهيئة  كان وكيل   ، بالدمام 
عبدالرحمن ال�شحيباين يف مقدمة م�شتقبليهم.

وقد حققت املنتخبات ال�شعودية امل�شاركة اإجناًزا 
تاريخًيا بح�شولهم على 40 ميدالية متنوعة يف 
امل��ن��اف�����ش��ات، ال��ت��ي ���ش��ه��دت م�����ش��ارك��ة اأك���رث من 

7،500 ريا�شي من 192 دولة للمناف�شة.
ريا�شيًا،   50 �شم  بفريق  اململكة  و���ش��ارك��ت 
يعد االأكرب يف تاريخ م�شاركة اململكة يف هذا 
اأث��م��رت امل�����ش��ارك��ة ع��ن حتقيق  احل���دث، حيث 

و13  ف�شية،  ميداليات  و9  ذهبية،  ميدالية   18
ميدالية برونزية، االأمر الذي يعد اأكرب اإجناز يف تاريخ 

م�شاركات اململكة يف االأوملبياد اخلا�س .

وح��ق��ق��ت ال��ف��رق ال�����ش��ع��ودي��ة ���ش��ب��ع م��ي��دال��ي��ات ذه��ب��ي��ة، 
األعاب  يف  برونزية  ميداليات  وث��الث  ف�شية،  وميدالية 
لل�شيدات  املوحد  ال�شلة  ك��رة  فريق  حقق  فيما  القوى، 

امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة وت����وج ب��ل��ق��ب ال��ب��ط��ول��ة دون 
للرجال  املوحد  ال�شلة  فريق كرة  خ�شارة، وحقق 

امليدالية الف�شية .
ون����ال ال��ف��ري��ق ث���الث م��ي��دال��ي��ات ذه��ب��ي��ة وث���الث 
يف  ب��رون��زي��ة  ميداليات  واأرب���ع  ف�شية  ميداليات 
مناف�شات البوت�شي ، باالإ�شافة اإىل ميدالية ف�شية 

وميدالية برونزية يف البولينغ .
وميدالية  ذهبية،  ميداليات  ثالث  الفريق  وحقق 
ف�شية وميدالية برونزية يف رفع االأثقال، وميدالية 
ذهبية يف التزلج ، ونال الفريق ذهبيتني وف�شية 
وثالث برونزيات يف ال�شباحة، باالإ�شافة اإىل ذهبية 

وف�شية يف تن�س الطاولة، وبرونزية يف الرايثلون.

 القي�شومة ينع�س اآماله بالبقاء بنقاط العروبة 
متابعة- خالد احلامد

بثالثة  العروبة  �شيفه  على  القي�شومة  فريق  فاز 
اأهداف مقابل هدف، اأم�س يف مباراة جمعت بني 
من  واملوؤجلة  الباطن،  ن��ادي  ملعب  على  الفريقني 
اجلولة ال� 22 من دوري االأمري حممد بن �شلمان 
رفع  النتيجة،  وبتلك  القدم.  لكرة  االأوىل  للدرجة 

املركز  يف  نقطة  ل���35  ر�شيده  القي�شومة  فريق 
ال�شاد�س ع�شر، بينما جتمد ر�شيد العروبة عند 
25 نقطة يف املركز التا�شع ع�شر. يذكر اأن فريقي 
بن  االأم��ري حممد  دوري  يت�شدران  اأبها و�شمك 
�شلمان الأندية الدرجة االأوىل، بعد مرور 29 جولة 

من عمر الدوري. 

البقمي بطالً جلائزة  قفز احلواجز
الريا�ض - البالد

توج �شاحب ال�شمو االأمري عبدالله بن فهد رئي�س االحتاد 
بطاًل  البقمي  نا�شر  الفار�س  اأم�س  للفرو�شية،  ال�شعودي 
�شمن  ال��ك��ربى  للفرو�شية  ال�����ش��ع��ودي  االحت����اد  جل��ائ��زة 
املحرفني  ال��ف��ر���ش��ان  لبطولة  اخل��ت��ام��ي  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات 
الدولية  املدر�شة  ميدان  على  اأقيمت  التي  لقفز احلواجز، 

للفرو�شية بالريا�س.
و�شلم �شموه الفار�س �شالح بن عمريه جائزة املركز الثاين، 
وجائزة املركز الثالث للفار�س بدر احلارثي والرابع للفار�س 

بندر بن حمفوظ واخلام�س للفار�س فهد العيد.
ال�شعودي  االحت��اد  رئي�س  �شمو  ك��رم  املناف�شات  ختام  ويف 
للفرو�شية الرعاه وامل�شاركني يف البطولة، وكانت البطولة قد 

�شهدت م�شاركة اأكرث من 70 فار�شًا وا�شتمرت 4 اأيام.

املطريي و ال�شريف بطال ت�شنيفية كرة الطاولة

بح�شور ال�شفري الياباين ورئي�ض حكام الحتاد الدويل
االأهلي والهالل واجلبيل اأبطاال لدوري ممتاز الكاراتيه 

الريا�ض- البالد
اإبراهيم القنا�س اأ�شحاب   توج رئي�س احتاد الكاراتيه الدكتور 
الثالث  للدرجات  املمتاز  ال��دوري  بطولة  يف  االأوىل  املراكز 
)العمومي وال�شباب والنا�شئني( يف الكاتا والقتال اجلماعي، 
للريا�شة  العامة  الهيئة  �شالة  على  اأم�����س،  اختتمت  وال��ت��ي 
مبدينة الريا�س بح�شور ال�شفري الياباين لدى اململكة ال�شيد 
ال��دويل  باالحتاد  احلكام  جلنة  ورئي�س  اإمي���ورا،  ت�شوكا�شا 
اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  �شلم  ه��م��ارا.  روب���رت  ال�شيد  للكاراتيه 
اأندية املمتاز لدرجة  القنا�س فريق نادي الهالل درع بطولة 
العمومي يف م�شابقة القتال اجلماعي بعد ت�شدره الرتيب، 

ون��ال ن��ادي ح��راء املركز ال��ث��اين، ون��ادي االحت��اد ثالثًا، ثم 
االأه��ل��ي راب���ع���ًا. وح��ق��ق االأه��ل��ي ب��ط��ول��ة دوري ال�����ش��ب��اب يف 

املركز  يف  الهالل   ن��ادي  وج��اء  اجلماعي  القتال  مناف�شات 
الثالث ون���ادي الوطني  امل��رك��ز  ال��ث��اين ون���ادي االحت���اد يف 
رابعا،  بينما حقق نادي الهالل  بطولة دوري ال�شباب يف 
مناف�شات الكاتا اجلماعي وجاء نادي هجر يف املركز الثاين 
ون���ادي االحت���اد يف امل��رك��ز الثالث وج��ر���س راب��ع��ا . وحقق 
فريق نادي اجلبيل املركز االأول يف دوري النا�شئني بعد اأن 
اأحرز بطولة القتال اجلماعي،  بينما جاء االأهلي  ثانيا ونادي 
الكاتا  مناف�شات  ويف  رابعا  ال�شفا  ون��ادي  ثالثًا  االحت���اد  
وال�شهيد  اأواًل،  الهالل  جاء  النا�شئني  دوري  يف  اجلماعي 

ثانيا واالأهلي ثالثًا، واالحتاد رابعًا .



املدينة املنورة - البالد
ال�صمو امللكي االمري في�صل  د�صن �صاحب 
ب���ن ���ص��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اأم����ري منطقة 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املنورة  املدينة 
الفرو�صية ميدان الفرو�صية اجلديد ، وذلك 
بح�صور �صمو نائبه �صاحب ال�صمو امللكي 

االأمري �صعود بن خالد الفي�صل.
امل��ي��دان  خاللها  تفقد  بجولة  �صموه  وق���ام 
مقومات  م��ن  يت�صمنه  م��ا  واأب����رز  اجل��دي��د، 
امل�صاركني  اخليل  م��الك  لكافة  تهيئتها  مت 

�صيحت�صنها  ال��ت��ي  اخل��ي��ل  ���ص��ب��اق��ات  يف 
القادمة  اأ�صابيع  االأربعة  م��دار  على  امليدان 
، كما �صهد �صموه انطالق مو�صم �صباقات 
من  امل��ن��ورة  امل��دي��ن��ة  منطقة  يف  الفرو�صية 
ال��ف��رو���ص��ي��ة  مل���ي���دان  االأول  احل���ف���ل  خ����الل 
والذي ت�صمن خم�صة اأ�صواط على م�صافات 
امل�����ص��ت��وردة  اجل��ي��اد  ب��ه  ���ص��ارك��ت  خمتلفة، 
واخل���ي���ل ال��ع��رب��ي��ة ، ح��ي��ث ت���وج ال��ف��ائ��زي��ن 
كاأ�س �صركة �صامرف  الثاين على  بال�صوط 
منطقة  اإم���ارة  ك��اأ���س  على  الثالث  وال�صوط 

املدينة املنورة .
وج����اءت ن��ت��ائ��ج االأ����ص���واط اخل��م�����ص��ة التي 
الفرو�صية  مل��ي��دان  االأول  احلفل  ت�صمنها 
مبنطقة املدينة املنورة ، ال�صوط االأول على 
جائزة الهيئة امللكية لينبع بقيمة ١٠٠ األف 
للمالك �صعد  ري��ال، فاز به اجل��واد، رم�س 
وال�صوط   ، مرت   ١4٠٠ امل�صافة  ال�صليمان 
بقيمة  �صامرف  �صركة  جائزة  على  الثاين 
للمالك  اخل��ي��ل، هيفني  ري����ال،   األ���ف   ١٠٠
اأم��ا   ، م��رت   ١٠٠٠ امل�����ص��اف��ة  دادا،  ت��وف��ي��ق 
�صركة  جائزة  على  فح�صل  الثالث  ال�صوط 
األف   ١٥٠ بقيمة  للمقاوالت  اجلزيرة  �صبه 
ري����ال، اخل��ي��ل، ج��ن��وب��ي اخل��ال��دي��ة للمالك 
مرت   ٢٠٠٠ امل�صافة  الوا�صل،  عبدالعزيز 
اأمارة منطقة  الرابع على كاأ�س  ، وال�صوط 
ري��ال،  األ���ف  بقيمة ٢٥٠  امل��ن��ورة،  امل��دي��ن��ة 
اخل���ي���ل، اأع���م���اق ل��ل��م��ال��ك ن��اي��ف االأح���م���د، 
اخلام�س  وال�����ص��وط   ، م��رت   ٢٠٠٠ امل�صافة 
بقيمة  للمطارات  طيبة  �صركة  جائزة  على 
١٠٠ األف ريال، اخليل، يوين لدنق، للمالك 

�صلمان البعيجان، امل�صافة ١٦٠٠ مرت .
يذكر اأن مو�صم انطالق �صباقات الفرو�صية 
مب�صاركة  انطلق  امل��ن��ورة،  امل��دي��ن��ة  مبنطقة 
اخليل  ب�صباقات  املهتمني  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد 
وم����الك اخل��ي��ل وم�����دراء امل��ي��ادي��ن مبوقعه 
بني  االأول  احلفل  اإق��ام��ة  خ��الل  من  اجلديد 

اأربع حفالت، �صوف تكون جمموع مو�صم 
يتكون  حيث   ، اجل���اري  للعام  الفرو�صية 
ال  اأن  على  اأ����ص���واط،  خم�صة  م��ن  حفل  ك��ل 
 ، ري��ال  األ��ف   ١٠٠ عن  ال�صوط  جائزة  تقل 
تد�صني  الفرو�صية  مو�صم  اإط��الق  و�صاحب 

املوقع االإلكرتوين للميدان بهدف الت�صهيل 
اإج��راءات  واإنهاء  الت�صجيل  امل�صاركني  على 
ي�صاهم  حيث  امل��ي��دان؛  ب�صباقات  امل�صاركة 
املوقع باخت�صار الوقت على امل�صاركني، مبا 

ال يتطلب ح�صورهم للميدان .

احلالية  ب�صورته  اجل��دي��د  امل��ي��دان  ومي��ث��ل 
امل�صروع  تنفيذ  مراحل  من  االأوىل  املرحلة 
ليكون  على مراحل عدة؛  تنفيذه  يتم  الذي 
�صباقات  حتت�صن  التي  امليادين  اأه��م  اأح��د 

اخليل على م�صتوى اململكة .
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ب     خالد بن كالاّ

 ) مافيها كالم (
) ما فيها كالم (.. العبارة التي تكررت كثريًا يف احلديث 
الأ�ستاذ  الن�سر  لرئي�س  الأول  الظهور  يف  للجدل  املثري 
بكل �سراحة و�سفافية عن  يتحدث  ال�سويلم، وهو  �سعود 
داخل  الهاليل  واللوبي  الن�سر  وناديه  الريا�سي  الو�سط 
احتاد القدم، كما يذكر، والكثري من الوقائع والأحداث يف 
والن�سر،  اأحد  مباراة  فار  مثل  احلايل،  الريا�سي  املو�سم 
الن�سر واأح����د، وغ��ريه��ا من  م��ب��اراة  وك��الت��ن��رغ ون��ق��ل 
الأحداث التي يف كل مرة يوؤكد اأنه واثق من �سحة حديثة 
حديث  مع  اتفاقنا  عن  النظر  وبغ�س  ك��الم(٠  مافيها   ( ب� 
ال�سويلم اأو اختالفنا معه، اإل اأننا يف الوقت نف�سه، يجب 
اأن ل نلوم اجلماهري الريا�سية عندما تفرت�س �سوء النية 
يف تعليقها على معظم الأحداث الريا�سية؛ لأنها ل جتد اأي 
مرر ملا تراه، فعندما ي�سري  حكم الفار اإىل  �سحة الهدف،  
بينما غرفة الفار عطالنة، فاجلمهور على حق يف �سكوكهم 
) مافيها كالم(٠ وعندما يخرج املتحدث الر�سمي، ويوؤكد 
بينما  امل�سابقات،  جلنة  من  �سادر  امل��ب��اراة  نقل  ق��رار  اأن 
رئي�سها ونائبه لعلم لهم بذلك، فاجلمهور على حق ) مافيها 
خ�سارة  بعد  القدم  احت��اد  رئي�س  يخرج  وعندما  ك��الم(٠ 
بالعبي  ويختزلها   ٢٠١٨ العامل  بكاأ�س  الفتتاح  مباراة 
فريق واحد، وهو الذي اأطلق وعودًا باأن هدفهم الو�سول 
مافيها   ( حق  على  اجلمهور  اأن  فاعلم  الثمانية  دور  اإىل 
كالم(. وهذه اإن اأردت التاأكد منها فا�ستمع حلديث مارفيك 
الأخري٠ الأكيد اأنهم ا�سرتاحة اأو ا�سرتاحتني و�ستة ع�سر 
بني، اأو جمهور جاليات كلهم ) �سلة( واحدة) مافيها كالم(٠

والله ويل التوفيق
5haledalharbi@ 

يف ت�سفيات اآ�سيا حتت 23 عاما.. 

الأخ�ضر الأوملبي يواجه لبنان والإمارات تلتقي املالديف

تقدمي- حممود العو�سي
املجموعة  من  الثانية  اجلولة  مناف�سات  اليوم  تتوا�سل 
 ٢٠٢٠ اآ�سيا  لكاأ�س  املوؤهلة  الت�سفيات  �سمن  الرابعة، 
حتت ٢3 عاما. باإقامة مباراتني، يحت�سنهما ا�ستاد الأمري 
الأوملبي  منتخبنا  يلتقي  بالريا�س؛ حيث  فهد  بن  في�سل 
منتخب  �سيواجه  فيما  اللبناين،  املنتخب  مع  ال�سعودي 

الإمارات نظريه املالديفي. 
 الأخ�سر  vs لبنان

�صيكون منتخبنا الوطني مطالبا بالفوز بنتيجة عري�صة على 
فاز  االأوملبي  االأخ�صر   . اليوم  يلتقيه  عندما  اللبناين  نظريه 
نظيفة  ب�صدا�صية  املالديف  منتخب  على  االأوىل  مباراته  يف 
يف لقاء من طرف واحد، �صهد تاألق معظم الالعبني، ال�صيما 
هاتريك.  الذي �صجل  عبدالرحمن غريب وعبدالله احلمدان 
املدرب الوطني �صعد ال�صهري يعلم جيدا اأن ن�صبة االأهداف 
رمبا �صتكون الفي�صل يف حتديد مت�صدر املجموعة؛ خا�صة 
اأن لقاء اخلتام الثالثاء املقبل �صيجمعه مع املنتخب االإماراتي، 
لذا البد لالعبي االأوملبي ال�صعودي من الفوز بنتيجة كبرية  
للحفاظ على ال�صدارة. اأما املنتخب اللبناين فقد تلقى هزمية 
بالت�صجيل،  البادئ  اأنه كان  االإم��ارات ٦/١، رغم  ثقيلة من 

للتعوي�س، رغم يقينه من  لقاء اليوم يف حماولة   و�صيدخل 
�صعوبة املهمة. اللقاء ينطلق يف متام 8.٢٥ م�صاء. 

الإمارات vs  املالديف
املنت�صي  االإم���ارات  منتخب  �صيواجه  املجموعة،  نف�س  ويف 
بفوزه الكبري على نظريه اللباين ب�صدا�صية ، املنتخب املالديفي 
االأخ�صر  اأم���ام  ثقيلة  هزمية  تكبد  ب���دوره  ال��ذي  املتوا�صع، 

االأوملبي ال�صعودي ب�صدا�صية اأي�صا. املباراة نظريا من طرف 
واحد، اإال اإذا حدثت مفاجاآت . االأبي�س االإماراتي �صي�صعى 
بدوره للفوز بعدد وافر من االأهداف؛ تاأهبا للمباراة الفا�صلة 
على �صدارة املجموعة اأمام منتخبنا الوطني، الثالثاء القادم؛ 
لتحديد املتاأهل مبا�صرة اإىل النهائيات، التي �صتقام بتايالند 
وكذلك اأف�صل) 4 ثواين( من كل املجموعات. اللقاء �صينطلق 

يف متام ٥.٢٥ م�صاء.    

اجلبيل - حمودالزهراين
و�صمن   ، للريا�صة  العامة  الهيئة  من  بتنظيم 
ثقافة  ال�صرقية   ( ال�صرقية  م��و���ص��م  ف��ع��ال��ي��ات 
وطاقة ( احت�صنت مدينة اجلبيل، بطولة اململكة 
للدبابات البحرية على �صاطئ الفناتري اجلنوبي 
ال�صناعية،  اجلبيل  مبدينة  البحري  بالنادي 
اأك��د هاين  م��ن جانبه،  ي��وم��ني.  ت�صتمر  وال��ت��ي 
عدنان اأبو اجلدايل ع�صو اللجنة الفنية باالحتاد 
اأن  والغو�س،  البحرية  للريا�صات  ال�صعودي 
يعترب  البحرية،  للدبابات  اململكة  بطولة  �صباق 
االحت���اد  �صينظمها  ج���والت  اأرب����ع  �صمن  م��ن 
ال�����ص��ع��ودي ل��ل��ري��ا���ص��ات ال��ب��ح��ري��ة وال��غ��و���س 
امل��م��ل��ك��ة؛ حيث  م��ن��اط��ق خمتلفة يف  اأرب����ع  يف 
مو�صم  فعاليات  �صمن  االأوىل  اجل��ول��ة  تعترب 
واأ�صاف  ال�صناعية.  اجلبيل  مبدينة  ال�صرقية، 

اأبو اجلدايل: مت عقد اجتماع تعريفي للحكام مع املت�صابقني امل�صاركني الإعطاء كل 
اأثناء  وقوفهم  واأم��اك��ن  املت�صابقني  دخ��ول  اأوق��ات  وترتيب  م�صاركته  رق��م  مت�صابق 
ال�صباق، باالإ�صافة اإىل اإعطائهم كور�س تدريبي يحتوي على ر�صم مل�صمار ال�صباق 
الواقع على �صاطئ الفناتري .حيث تت�صمن البطولة �صباق ماراثون بحري، ي�صارك 
وفئة  جلو�س ١١٠٠  وفئة  مفتوح  وق��وف  فئة  وهي  فئات،   3 على  مت�صابقا   ٢٢ فيه 

جلو�س مفتوح على مدى جولتني لكل فئة م�صاركة بال�صباق .

 �سمن فعاليات مو�سم ال�سرقية ... 

انطالق بطولة اململكة للدبابات البحرية باجلبيل

 اأمري املدينة يد�ضن ميدان الفرو�ضية اجلديد
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اإعداد - حممود العو�ضي

امل�ؤهلة  الت�صفيات  من  الأوىل  اجل�لة  �صهدت 
 2020 ال��ق��دم  لكرة  الأوروب��ي��ة  الأمم  لبط�لة 
ب���داي���ة مم���ي���زة ل��ل��م��ن��ت��خ��ب الإجن���ل���ي���زي ال���ذي 

وك��ذل��ك  نظيفة،  بخما�صية  الت�صيك  اكت�صح 
فاز  ال��ذي  الفرن�صي  املنتخب  العامل"  "بطل 
بينما   ،1-4 م����ل���دوف���ا  ع��ل��ى  م��ل��ع��ب��ه  خ�����ارج 

رونالدو  كري�صتيان�  بقيادة  الربتغال  ف�صلت 
وبف�صل  اأوك��ران��ي��ا.  على  مبلعبها  ال��ف���ز  يف 
املنتخب  ا�صتهل  �صرتلينغ،  رحيم  تاألق جنمه 

الإجنليزي مباريات اجل�لة الأوىل للمجم�عة 
ملعب  على  كا�صح  بف�ز  بالت�صفيات  الأوىل 
"هاتريك"  ثالثية  �صرتلينغ  و�صجل  وميبلي. 
�صجل  ح��ن  يف  و67،  و62   24 الدقائق  يف 
الأوىل  الدقيقة  هاري كن من ركلة جزاء يف 
لل�ص�ط  ال�صائع  ال�قت املحت�صب بدل من  من 
الأول، وتكفل املدافع الت�صيكي ت�ما�س كال�س 
مبرمى  ب��اخل��ط��اأ  اخل��ام�����س  ال��ه��دف  بت�صجيل 
ف��ري��ق��ه يف ال��دق��ي��ق��ة 84. وح�����ص��دت اإجن��ل��رتا 
املجم�عة،  ترتيب  لتت�صدر  نقاط  ث��الث  اأول 
ن���ق���اط، وح�صلت  ب���ال  ال��ت�����ص��ي��ك  ب��ي��ن��م��ا ظ��ل��ت 
بلغاريا وم�نتينغرو على نقطة واحدة فقط بعد 
فرن�صا  منتخب  ا�صتهل  كما   .1-1 تعادلهما 
 1-4 بالف�ز  الثامنة  املجم�عة  يف  مبارياته 
على م�لدوفا، والتي �صهدت اأي�صا ف�ز تركيا 
على األبانيا 2-�صفر، وبالنتيجة نف�صها فازت 
اآي�صلندا على اأندورا.   �صجل اأهداف املنتخب 
فاران  ورافاييل  غريزمان  اأنط�ان  الفرن�صي 
الدقائق  يف  مبابي  وكيليان  ج��رو  واأوليفيه 
حن  يف  الرتتيب،  على  و87  و36  و27   24
�صجل هدف حفظ ماء ال�جه ملنتخب م�لدوفا 
فالدمير اأمربو�س يف الدقيقة 89. وح�صدت 

الرتتيب،  نقاط يف �صدارة  اأول ثالث  فرن�صا 
وظ��ل��ت م���ل��دوف��ا ب��ال ن��ق��اط يف ق��اع الرتتيب. 
ويف ال�قت الذي جنحت فيه فرن�صا واإجنلرتا 
يف اأول اختبار بالت�صفيات الأوروبية، ف�صلت 
بتعادلها  مبلعبها  الف�ز  حتقيق  يف  الربتغال 
الأوىل  اأوكرانيا يف اجل�لة  مع  اأه��داف  دون 
�صهدت  التي  الثانية،  املجم�عة  مناف�صات  من 
ليت�انيا 2-1. وف�صل  ف�ز ل�ك�صمب�رغ على 
رونالدو العائد للمنتخب الربتغايل بعد غياب 

ال��ف��ارق  �صنع  يف  تقريبا  اأ���ص��ه��ر  ت�صعة  دام 
اأه��داف،  اإىل  فريقه  هجمات  اإح��دى  وترجمة 
له  الأوىل  امل�صاركة  يف  اليدين  �صفر  ليخرج 
منذ م�نديال رو�صيا. وح�صدت ل�ك�صمب�رغ 
لتحتل  الت�صفيات  يف  لها  ن��ق��اط  ث��الث  اأول 
ليت�انيا  وتذيلت  املجم�عة،  ترتيب  ���ص��دارة 
منتخبا  تقا�صم  حن  يف  نقاط،  دون  الرتتيب 
ال��ربت��غ��ال واأوك���ران���ي���ا امل��رك��ز ال��ث��اين بنقطة 

واحدة لكل منهما.

يف ت�ضفيات يورو 2020

 بداية ف��سلة لرون�لدو وت�ألق للأ�سود والديوك

�صقط املنتخب الأرجنتيني يف فخ اخل�صارة اأمام 
ال�دية  امل��ب��اراة  خ��الل   3-1 الفنزويلي  نظره 
التي جمعتهم، على ملعب واندا ميرتوب�ليتان� 
ك�با  لبط�لة  ا�صتعداداتهما  اإطار  يف  باإ�صبانيا 
اأول ظه�ر  املباراة  القدم. �صهدت  لكرة  اأمركا 
منذ  الأرجنتيني؛  املنتخب  مع  مي�صي  للي�نيل 
العامل  كاأ�س  مناف�صات  ب��الده  منتخب  ودع  اأن 
التي اأقيمت برو�صيا ال�صيف املا�صي من الدور 
ثمن النهائي، لكنه ف�صل يف قيادة التانغ� للف�ز 
بعيدا  ال������ص���ل  ف�صل يف  ك��م��ا  ف��ن��زوي��ال  ع��ل��ى 
بامل�نديال. اأنهت فنزويال ال�ص�ط الأول متقدمة 
�ص�ل�م�ن  خ��صيه  �صجلهما  نظيفن  بهدفن 
رون���������دون، وج�������ن م����ري���ل���� يف ال��دق��ي��ق��ت��ن 
�صجل  ال��ث��اين  ال�����ص���ط  ويف  و44.  ال�صاد�صة 
الأرجنتيني  املنتخب  ه��دف  مارتينيز  ل���ات��رو 
ال�حيد يف الدقيقة 53، قبل اأن ي�صجل ج�زيف 
مارتينيز الهدف الثالث لفنزويال يف الدقيقة 76 
من ركلة جزاء. ومن املقرر اأن يخ��س املنتخب 
نظره  اأم���ام  اأخ���رى  ودي��ة  م��ب��اراة  الأرجنتيني 

املغربي ي�م الثالثاء املقبل.

اليويف� يتهم نيم�ر ب�إه�نة احلك�مبقي�دة مي�سي... الت�جنو ي�سقط اأم�م فنزويل بثلثية
القدم،  لكرة  الأوروب���ي  اأعلن الحت��اد 
اأنه وجه اتهاما اإىل الالعب الربازيلي 
ن��ي��م��ار م��ه��اج��م ف��ري��ق ب��اري�����س ���ص��ان 
احلكم  وم�صايقة"  "باإهانة  جرمان 
دوري  ف��رن�����ص��ا  ب��ط��ل  ودع  اأن  ب��ع��د 
اأب����ط����ال اأوروب���������ا ب���اخل�������ص���ارة اأم�����ام 
نهائي  ث��م��ن  يف  ي���ن��اي��ت��د  مان�ص�صرت 
امل�صاركة  ع��ن  نيمار  وغ��اب  البط�لة. 
لكنه  الإ���ص��اب��ة،  ب�صبب  امل�اجهة؛  يف 
امل�صاعد  ال��ف��ي��دي���  ح��ك��م  تقنية  ه��اج��م 
بعد  "ف�صيحة"  اإن��ه��ا  وق���ال:  "فار" 
اح��ت�����ص��اب رك��ل��ة ج���زاء م��ث��رة للجدل 
ي�نايتد،  الأخرة ل�صالح  الدقائق  يف 
مم��ا اأدى ل��ت��اأه��ل ال��ف��ري��ق الإجن��ل��ي��زي 
بف�صل قاعدة الأهداف امل�صجلة خارج 
الأر�����س. وق���ال الحت���اد ال��ق��اري يف 
اإج����راءات  يف  "بداأنا  ر���ص��م��ي:  ب��ي��ان 
ان�����ص��ب��اط��ي��ة ب��ع��د م���ب���اراة اإي�����اب دور 
اأوروب���ا  اأب��ط��ال  ب���دوري  ع�صر  ال�صتة 
بن باري�س �صان جرمان ومان�ص�صرت 

ي����ن���اي���ت���د )وان���ت���ه���ت ب���ف����ز ال��ف��ري��ق 
اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي  الإجن��ل��ي��زي 1-3( 
البيان:  وت��اب��ع  بفرن�صا".  م��ار���س   6
اإهانة  ج�ني�ر  نيمار  الالعب  "وجه 
ميثل  مم��ا  امل��ب��اراة؛  حلكم  وم�صايقة 
لالحتاد  الن�صباطية  للق�اعد  انتهاكا 
فرمبا  نيمار  اأدي��ن  واإذا  الأوروبي". 
يف  مباريات  ثالث  لالإيقاف  يتعر�س 

البط�لة؛ ب�صبب اإهانة طاقم التحكيم.
و���ص��ت��ن��ظ��ر جل��ن��ة الن�����ص��ب��اط وال��ق��ي��م 
ومل  امل�صاألة،  يف  الأوروب���ي  بالحتاد 
وقال  ال�صتماع.  م�عد جلل�صة  يحدد 
�صان  باري�س  م��درب  ت�خيل  ت�ما�س 
جرمان بعد املباراة: اإنه يتفهم غ�صب 
ن��ي��م��ار وداف�����ع ع��م��ا ك��ت��ب��ه م���ن تعليق 

قائال: اإنه وليد حلظة انفعال.

تون�س تت�سدر وتع�دل اجلزائر واملغرب وهزمية ق��سية ل�سقور اجلدي�ن 
اأمم  ك��اأ���س  ت�صفيات  يف  م�����ص���اره  ت���ن�����س  منتخب  اأن��ه��ى 
ي�ني�  يف  مب�صر  اإقامتها  املقرر  القدم  لكرة   2019 اأفريقيا 
اإ�ص�اتيني   على  نظيفة  برباعية  بالف�ز  �صعيدة  نهاية  املقبل، 
للمجم�عة  الأخ�����رة  ال�����ص��اد���ص��ة  اجل����ل���ة  م��ب��اري��ات  ���ص��م��ن 
العا�صرة بت�صفيات البط�لة القارية، يف حن تعادل املنتخب 
ت�ن�س  فرفعت  الغامبي.  نظره  مع   1-1 مبلعبه  اجلزائري 
التي �صمنت التاأهل يف اجل�لت ال�صابقة ر�صيدها اإىل 15 
نقطة يف �صدارة املجم�عة العا�صرة، يف حن جتمد ر�صيد 
باملجم�عة.  الأخ��ر  املركز  يف  واح��دة  نقطة  عند  اإ�ص�اتيني 

ويف مباراة اأخرى، ف�صل املنتخب اجلزائري يف الف�ز على 
ملعبه وتعادل مع نظره الغامبي بهدف لكل منهما يف اجل�لة 
املنتخب  ف��رف��ع  ال��راب��ع��ة.  املجم�عة  م��ن  الأخ����رة  ال�صاد�صة 
ال��رتت��ي��ب،  ���ص��دارة  نقطة يف  اإىل 11  ر���ص��ي��ده  اجل���زائ���ري 
اجل����لت  ال��ن��ه��ائ��ي��ات يف  اإىل  ال��ت��اأه��ل  ق��د �صمن  ب��اأن��ه  علما 
العديد  بلما�صي لتجربة  ال�صابقة، وه� ما دفع مدربه جمال 
اإىل  ر�صيده  غامبيا  منتخب  رفع  اجلديدة.كما  ال�ج�ه  من 
�صت نقاط يف املركز الثالث م�ؤقتا. وانتهت مباراة منتخبي 
املغرب ح�صمت  ال�صلبي، وكانت  بالتعادل  واملغرب،  مالوي 

على  ال�صابقة  املباراة  يف  ف�زها  بعد  النهائيات،  اإىل  تاأهلها 
الكامرون بهدفن نظيفن، حيث تت�صدر املجم�عة بر�صيد 
م��الوي ترتيب املجم�عة بر�صيد  تتذيل  11 نقطة، يف حن 
خم�س نقاط.  ويف مباراة اأخرى، تعر�س منتخب ال�ص�دان 
ال�صت�ائية 4-1،  غينيا  اأمام �صيفه  قا�صية مبلعبه  خل�صارة 
�صمن مباريات اجل�لة ال�صاد�صة والأخرة للمجم�عة الأوىل 
بالت�صفيات. واأنهى املنتخب ال�ص�داين الت�صفيات يف املركز 
الأخر باملجم�عة بر�صيد ثالث نقاط، يف حن رفعت غينيا 

ال�صت�ائية ر�صيدها اإىل �صت نقاط يف املركز الثالث. 

يف ت�ضفيات اأمم اإفريقيا... 

الريا�ض ـ البالد
من  ثمينة  نقطة  اأح��د يف خطف  فريق  جن��ح  
اللقاء  يف  �صلبيا  تعادله  بعد  ال��ه��الل  اأر����س  
اأم�����س ع��ل��ى ملعب جامعة  اأق��ي��م م�����ص��اء  ال���ذي 
امل��ل��ك ���ص��ع���د  ���ص��م��ن م��ب��اري��ات اجل���ل��ة 24 
لدوري كاأ�س الأمر حممد بن �صلمان، وبهذه 
املت�صدر  بن  النقطي  الفارق  تقل�س  النتيجة 
فريق الهالل وو�صيفه فريق الن�صر يف �صلم 

الرتتيب اإىل نقطتن.
 و�صهد اللقاء هدفًا هالليًا يف الدقيقة 91 مت 
ال��ع���دة لتقنية  امل��ب��اراة بعد  اإل��غ��اوؤه م��ن حكم 
الفيدي� ب�صبب خروج الكرة خارج امللعب قبل 
الهجمة التي جاء منها الهدف، وبهذا التعادل، 
يحتل الهالل املركز الأول بر�صيد 57 نقطة، 
ويف املقابل يحتل نادي اأح��د املركز ال�صاد�س 
ترتيب  ج���دول  يف  نقطة   14 بر�صيد  ع�صر 

الدوري.

بتعادله �ضلبيا مع الهالل 

الدوري اإحلو واأحد اأكل اجلو
افتت�ح بطولة اململكة لذوي 

الإع�قة احلركية ب�لط�ئف
متابعة-

حمودالزهراين
الطائف   حم��اف��ظ  م��ع��ايل  بح�ص�ر 
انطلقت  امليم�ين،  مقبل  بن  �صعد 
ب���ط����ل���ة امل��م��ل��ك��ة لأل����ع����اب ال���ق����ى 
ل���ذوي الإع���اق���ة احل��رك��ي��ة، وال��ت��ي 
لذوي  الطائف  ن��ادي  ي�صت�صيفها 
الح����ت����ي����اج����ات اخل����ا�����ص����ة ع��ل��ى 
الريا�صية  فهد  امللك  مدينة  ملعب 
ن��ادي��ا،  ب��احل���ي��ة، مب�����ص��ارك��ة 14 
ل������ذوي الح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���ص��ة 

الذي �صارك  الطائفي وال���رد اجل���ري،  بال�رد  امل�صارك�ن  ا�صُتقبل  اململكة، وقد  من خمتلف مناطق 
بت�زيعه لالعبن راعي حفل البط�لة الرئي�س الفخري لنادي الطائف. بداأ احلفل بال�صالم امللكي، ومن 
العبيكان،  اأحمد  ال�صيخ  الطائف  لنادي  الفخري  للرئي�س  كلمة  بعدها  جاء  بالبط�لة،  تعريفية  نبذة  ثم 
التي رحب فيها مبعايل حمافظ الطائف، الذي ي�صارك دائما يف دعم برامج وفعاليات اأندية املحافظة. 
ووجه العبيكان ال�صكر، ملقام خادم احلرمن ال�صريفن امللك �صلمان بن عبدالعزيز، وويل عهده الأمن، 
الهيئة  ولرئي�س  املكرمة،  مكة  منطقة  اأمر  �صم�  ال�صريفن  احلرمن  خادم  ومل�صت�صار  الله،   حفظهما 

العامة للريا�صة، على اجله�د املبذولة يف دعم هذه الفئة الغالية من ذوي الحتياجات اخلا�صة. 
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يوم  من التاريخ

24 مار�س 
القاهرة ــ وكاالت 

ان���ه���ارت امل��ط��رب��ة امل�����ش��ري��ة ���ش��ري��ن ع��ب��د ال���وه���اب م��ن ال��ب��ك��اء، 
نقابة  اأوقفتها  اأن  بعد  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  بالرئي�س  وا�شتنجدت 
املهن املو�شيقية عن العمل داخل البالد، ب�شبب بالغ يتهمها بن�شر 
مع  هاتفية  مداخلة  خ��الل  �شرين  اعرتفت  كاذبة.وبعدما  اأخبار 
الإعالمي امل�شري، عمرو اأديب، يف برنامج "احلكاية"، ب�"خطئها"، 
عندما قالت يف حفل البحرين: "اللي بيتكلم يف م�شر بيت�شجن"، 
طالبت اجلميع مب�شاحمتها، قائلة "اأنا غلطانة".كما هاجمت نقابة 
املو�شيقيني امل�شريني، ب�شبب قرار اإيقافها عن الغناء، بعد اأن تقدم 
القومي.  ب��الأم��ن  بالإ�شرار  يتهمها  �شدها،  ببالغ  املحامني  اأح��د 
مل�شر،  لالإ�شاءة  الأخ��ر،  ت�شريحها  ا�شتغالل  �شرين،  وا�شتنكرت 
يحميني  واأنا  طريقي،  عن  بلدي  لياأذوا  ي�شتغلونني  "اإنهم  قائلة: 
خط  يل  بالن�شبة  وم�شر  اأح��م��ر،  خط  بلدي  جي�س  بلدي،  جي�س 
الفتاح  عبد  امل�شري،  بالرئي�س  عبدالوهاب،  وا�شتنجدت  اأحمر". 
ال�شي�شى، بعد اإيقافها عن الغناء، قائلة: "اأنا مظلومة وح�شبى الله 

ون��ع��م ال��وك��ي��ل، 
واأنا�شد الرئي�س 
ع����ب����د ال���ف���ت���اح 
فهو  ال�شي�شي، 
اأب���ون���ا، وه��ن��اك 
�شدي  م���وؤام���رة 
بك  وب�����ش��ت��ن��ج��د 
وم���ع���م���ل���ت�������س 
ح������اج������ة، اأن������ا 
م����ث����ل اب���ن���ت���ك، 
واأت�������ع�������ر��������س 

لال�شطهاد". 
بتول الغامدي من من�شوبات مركز بادغي�س خالل م�شاركتها يف فعالية اليوم العاملي ملتالزمة داون التي اقامها املركز يف 

الواجهة البحرية .. )ت�شوير �� عبدالهادي املالكي(

الأم��ني يتوىل اخلالفة  الله حممد  اأبو عبد   -  809
بعد وفاة والده اخلليفة هارون الر�شيد.

يغزو  تيمورلنك  الأت����راك  امل��غ��ول  ���ش��اه   -  1401
دم�شق.

ي�شبح  ا�شكتلندا  ملك  ال�شاد�س  جيم�س   -  1603
اإليزابيث  وف��اة  بعد  اإجن��ل��رتا  ملك  الأول  جيم�س 

الأوىل ملكة اإجنلرتا.
حق  الأف����ارق����ة  م��واط��ن��ي��ه��ا  مت��ن��ح  ك��ن��دا   -  1837

الت�شويت.
يكت�شف  ك��وخ  روب��رت  الأمل��اين  املكت�شف   -  1882

املكروب امل�شبب ملر�س ال�شل.
1907 - اجلي�س الفرن�شي بقيادة اجلرنال ليوطي 

يدخل اإىل مدينة وجدة يف املغرب.
1923 - قيام النظام اجلمهوري يف اليونان.

فالديز" قرب  "اإك�شون  النفط  ناقلة  غرق   -  1989
من  طن   40000 ت�شرب  اأدى  مما  األ�شكا  �شواحل 
ال�شواحل  من  كم   1700 ط��ول  على  اخل��ام  النفط 

ووقوع كارثة بيئية.
"الحتاد القت�شادي لدول املغرب  اإن�شاء   - 1990
وامل��غ��رب  واجل���زائ���ر  ت��ون�����س  م��ن  العربي" ل��ك��ل 

وموريتانيا وليبيا.
بق�شف  ال��ن��ات��و  ح��ل��ف  ط���ائ���رات  ق��ي��ام   -  1999

جمهورية يوغ�شالفيا الحتادية
رئي�ًشا  ج��ي��الين  ر���ش��ا  يو�شف  ان��ت��خ��اب   -  2008

لوزراء باك�شتان.
2014 - اخلطوط اجلوية املاليزية تعلن اأن الرحلة 
مياه  يف  حتطمت  مار�س،   8 يف  فقدت  التي   ،370
اأ�شرتاليا  �شاحل  قبالة  ة  اجلنوبَيّ الهندي  املُحيط 

الغربي، ول ناجني.
 9525 وينغز  جرمان  رحلة  طائرة  م  حتُطّ  -  2015
يف جبال الألب الفرن�شَيّة، وعلى متنها 150 ُم�شافًرا.
ليوغو�شالفيا  الدولية  اجلنائية  -املحكمة   2016
كاراديت�س  رادوف��ان  اجل��رنال  على  حتكم  ال�شابقة 
اأثناء  جماعية  باإبادة  القيام  بتهمة  �شجًنا  �شنة   40

حروب يوغو�شالفيا.

سلمان يتصدر أسماء المواليد بالمملكة 
جدة ـ البالد 

الأ�شماء ت�شجياًل  قائمة اكرث  ا�شم �شلمان  ت�شدر 
عام  من  الأول  الن�شف  خ��الل  باململكة  للمواليد 
الداخلية  وزارة  وكالة  اأعلنت  ح�شبما  1440ه���، 

لالأحوال املدنية.
ح�شابها  ع��ر  اإن���ف���وج���راف  ال��وك��ال��ة  ون�����ش��رت 
تويرت،  الجتماعي  التوا�شل  مبوقع  الر�شمي 
الأولد ت�شجًيال  اأ�شماء  اأكرث  اأن  اأو�شحت خالله 
كانت "�شلمان – حممد – عبدالله – عبدالعزيز 
– في�شل  – عبدالرحمن  – خالد  – علي  – فهد 

– �شعود".
اأما اأكرث اأ�شماء البنات ت�شجياًل، ووفقًا للوكالة، 
فكانت "حور – كيان – ترف – غنى – ملك – 

ورد – نورة – �شحاب – �شارة – جود".
وحول ترتيب اأكرث الأ�شماء ت�شجياًل )للجن�شني(، 
اأو�شحت الأحوال املدنية، اأن ا�شم "حور" ت�شدر 
القائمة، وتاله اأ�شماء "�شلمان – كيان – حممد 

– عبدالله". – ترف 
ومقارنة مع اأكرث اأ�شماء املواليد ت�شجياًل، خالل 
"حور"  ا�شم  وا���ش��ل  ه���،   1439 املا�شي  ال��ع��ام 
ا�شم  للبنات، كما وا�شل  بالن�شبة  القائمة  ت�شدر 

لالأولد. بالن�شبة  القائمة  ت�شدر  "�شلمان 
وك��ان��ت اأك��رث اأ���ش��م��اء امل��وال��ي��د اجل��دد ت�شجيال، 
"�شلمان، وحممد،  املا�شي،  الهجري  العام  خالل 
و�شعود،  وفهد،  وعلي،  وعبدالعزيز،  وعبدالله، 
وخالد، وعبدالرحمن، وفي�شل" بالن�شبة للذكور.

عمرو دياب يشعل أجواء الدمام 

الريا�س ــ  وا�س
طويق  "جتمع  فعاليات  الول  ام�س  اختتمت   
ت�شنف  والتي    "2019 للنحت  الأول  ال��دويل 
يف  اقامتها  يتم  ال��ن��وع  ه��ذا  م��ن  فعالية  ك���اأول 
اململكة حتت رعاية �شمو المر بدر بن عبدالله 
بن فرحان اآل �شعود رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 

العامة حلي ال�شفارات.
و����ش���اح���ب ح��ف��ل اخل���ت���ام ح�����ش��ور ع����دد من 
الفنون،  من  النوع  بهذا  املهتمة  ال�شخ�شيات 
وعدد من �شفراء الدول ال�شقيقة وال�شديقة، كان 
ولقاء  الفنية  العمال  على  الط��الع  فر�شة  لهم 
تنفيذهم  وطريقة  تفا�شيل  ومناق�شة  الفنانني 
بن  فهد  الدكتور  واأو�شح  الفنية.  العمال  لهذه 
كلمته  خ��الل  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  م�شيط 

الفتتاحية للحفل اأن اأهمية هذه الفعالية تكمن 
حيث  امل�����ش��ارك��ني،  جن�شيات  وت��ن��وع  ع���دد  يف 
الفنية  املنحوتات  و�شناعة  تنفيذ  يف  ���ش��ارك 
الفن،  النوع من  23 فنان متخ�ش�شون يف هذا 
و  العامل  دول  خمتلف  من  فنان  ع�شرون  منهم 
ثالثة فنانني �شعوديني، الأمر الذي كان له كبر 
الثقافات واخلرات  لتبادل  الثر يف خلق بيئة 

والتجارب بني نخبة من اأ�شهر الفنانني عامليًا.
اإيطاليا،  األ��ب��ان��ي��ا،  امل�����ش��ارك��ة،  ال���دول  و�شملت 
جورجيا،  بلغاريا،  بيالرو�شيا،  اأملانيا،  �شربيا، 
اجن��ل��رتا،  �شلوفينيا،  اأ���ش��ب��ان��ي��ا،  ال���دامن���ارك، 
املك�شيك،  ت��اي��وان،  اليابان،  اجلنوبية،  كوريا 
م�شر،  العراق،  نيوزيالندا،  كو�شتاريكا،  كوبا، 

واململكة العربية ال�شعودية.

الداخلية تطلق حسابها على منصة سناب شات

جدة ـ وكاالت 
وات�شاب  الفوري  الرتا�شل  تطبيق  اإدارة  تختر 
عدد  مبعرفة  مل�شتخدميها  ت�شمح  ج��دي��دة  م��ي��زة 
م���رات اإع�����ادة ت��وج��ي��ه وحت��وي��ل ال��ر���ش��ائ��ل التي 
يبدو  والتي  الآخ��ري��ن،  للم�شتخدمني  ير�شلونها 
ا تاأتي يف اإطار �شعيها ملحاربة الت�شليل  اأنها اأي�شً

والإ�شاعات.
املتخ�ش�س   ،WABetaInfo مل��وق��ع  وف��ق��ًا 
تختر  وات�شاب  ف��اأن  التجريبية  املزايا  ر�شد  يف 
خيارين جديدين يظهران �شمن املعلومات اخلا�شة 

بكل ر�شالة ي�شاف اإىل اخليارين احلاليني.
التحويل  معلومات  فهما  اجلديدان  اخلياران  اأما 
ك��ث��ًرا  حت�����َول  و   Forwarding Info
Frequently Forwarded، وقد ظهرا يف 
وي�شمح  وات�شاب،  تطبيق  من   2.19.80 الن�شخة 
الر�شالة  حتويل  مرات  عدد  مبعرفة  الأول  اخليار 

املر�شلة.

 شيرين عبد الوهاب تعترف بخطئها

الدمام ــ البالد 
اأجواء  دياب  عمرو  امل�شري  الفنان  ا�شعل 
مدينة الدمام �شمن مهرجان ال�شرقية، بعد 

تاألقه يف ثاين حفل غنائي له باململكة. 
العرب  النجوم  م��ن  كوكبة  دي��اب  و���ش��ارك 
وال��ع��امل��ي��ني يف اإح���ي���اء ح��ف��الت م��ه��رج��ان 
�شعيل  اأ�شالة ونبيل  مقدمتهم  ال�شرقية يف 
وحممد عبده وماجد املهند�س وجنوى كرم 
واملغني الأمريكي بيتبول واأكون وفرين�س 

مونتانا وغرهم.
اأغنياته،  اأ�شهر  من  جمموعة  دي��اب  وق��دم 
اأجمل عيون،  ات�شاب،  لو  منها: قمرين، ده 
مغرور،  انت  وي��اه،  معاك،  متلي  يتعلموا، 

برج احلوت، معاك قلبي، هدد، العامل الله، 
حبيبي يا نور العني، الله على جماله، ليلي 
نهاري، باين حبيت، وياه، خلينا لوحدينا، 
من  وغرها  بايل  يف  كنت  احلرمان،  نغمة 

الأغاين.
ووج����ه دي����اب ر���ش��ال��ة جل��م��ه��وره م��ع��رًب��ا 
اأم��ام��ه��م،  وال��غ��ن��اء  ب��روؤي��ت��ه��م  �شعادته  ع��ن 
الرتفيه  هيئة  لرئي�س  بال�شكر  توجه  كما 
له  اأت��اح  ال��ذي  ال�شيخ،  اآل  تركي  امل�شت�شار 

فر�شة الغناء يف اململكة للمرة الثانية.
باململكة  الأول  حفله  اأحيا  قد  دي��اب  وك��ان 
ع��دًدا من  املا�شي وقدم خالله  دي�شمر  يف 
اأغانيه اجلديدة والقدمية التي نالت اإعجاب 

اجلمهور، وتفاعل معها ب�شكل كبر.

واتساب تختبر ميزة جديدة

صيني يبيع ابنته من أجل لعبة 
بكني ـ وكاالت 

األقت ال�شلطات ال�شينية القب�س 
ع��ل��ى رج����ل ح�����اول ب��ي��ع اب��ن��ت��ه 
مقابل  النرتنت  عر  ال�شغرة 
ت�شديد  اأج��ل  من  امل��ال  من  مبلغ 

ديونه بعد خ�شارته يف لعبة.
مايل"  "دايلي  ل�شحيفة  ووفقًا 
ال��ري��ط��ان��ي��ة ف����ان ال���رج���ل من 
جنوب غربي ال�شني وكان يريد 
مقابل  الإنرتنت  عر  ابنته  بيع 
دي��ون��ه  لت�شديد  دولر  األف   9
اأراد  ال�شحيفة  وبح�شب  املالية، 
الذي  للدائن  الفتاة    الرجل بيع 

اقرت�س منه هذا املبلغ.
الوالدة  قامت  الأي���ام  اأح��د  ويف 
ب��ال��ت��ح��ق��ق م���ن ه���ات���ف زوج��ه��ا 
تثبت  ���ش��ا���ش��ة  ل��ق��ط��ة  لتكت�شف 
حم���ادث���ة ب��ي��ن��ه وب����ني م�����ش��رتي 
ابنتها، فاأبلغت الوالدة املذعورة 
الفور  على  اأجرت  التي  ال�شرطة 

منطقة  يف  وا���ش��ع��ة  حت��ق��ي��ق��ات 
العثور  تعذر  بعدما  ت�شيانلينغ 

على زوجها.
وب���ع���د ع��م��ل��ي��ة ب��ح��ث ط��وي��ل��ة، 
ال��وال��د  ع��ل��ى  ال�����ش��رط��ة  قب�شت 
الذي اأقر مبكان الطفلة ومتكنت 

من اإعادتها حل�شن والدتها.

طاقم عائلي" لرحلة جوية أميركية
وا�شنطن ـ وكاالت 

رحلة  ركاب  على  �شيطرت  الذهول  من  حالة 
اأجنلو�س  لو�س  مطار  من  املتوجهة  "دلتا" 
قائد  اأن  علموا  بعدما  اأتالنتا،  اإىل  ال��دويل 
الأم  هما  عائلي  فريق  وم�شاعده  الطائرة 

ويندي ريك�شون وابنتها كيلي ريك�شون.
ونقلت �شحيفة "نيو يورك بو�شت" عن اأحد 
بده�شة  �شعرت  البداية  يف  قوله  امل�شافرين 

كبرة، وكنت يف حالة رعب عندما علمت اأن 
قائد الطائرة وم�شاعده هما اأم تدعى ويندي 

ريك�شون وابنتها كيلي ريك�شون.
�شورتهما  حتمل  تغريدة  اإع��ادة  ج��رى  وق��د 
يف قمرة القيادة اأكرث 16 اآلف مرة يف فرتة 
ويدعى  الراكب  نف�س  قال  حني  يف  وجيزة، 
جون واتريت: "لقد كانت رحلة رائعة. اإنها 

جتربة ملهمة للن�شاء".

تبعات كارثية للمضادات الحيوية
لندن ـ وكاالت 

تبعات  من  بريطانيون،  باحثون  ح��ذر 
ك��ارث��ي��ة ل��ل��م�����ش��ادات احل��ي��وي��ة ال��ت��ي 
ملواجهة  با�شتمرار  ال��ن��ا���س  يتناولها 
بهم بني  تلم  ال��ت��ي  ال��ع��اب��رة  الأم���را����س 

الفينة والأخرى.
اأخذ  ف��اإن  "تلغراف"،  ل�شحيفة  ووف��ق��ًا 
يكون  قد  واح��دة  ملرة  حيوية  م�شادات 

كافيا لتدمر بكتريا مفيدة يف الأمعاء، 
ب�شكل دائم اأو لفرتة ل تقل عن عام.

وك�شف باحثون من كلية لندن اجلامعية 
اأن  لندن"،  ك��ول��ي��دج  "يونيفر�شيتي 
احليوية  امل�شادات  من  واح��دة  و�شفة 
تركيبة  يف  ت��غ��ي��ر  اإح�����داث  ت�شتطيع 
ت�شم  جم��م��وع��ة  وه���و  "املكروبيوم" 
التي  والفطريات  البكتريا  تريليونات 
على  وتعمل  الإن�شان  ج�شم  يف  تعي�س 
اإنتاج  عن  ف�شال  املناعي،  اجلهاز  �شبط 
اجل�شم  تخل�س  وت�شهيل  الفيتامينات 

من الف�شالت.
البكتريا  م��ن  ن��وع  األ���ف  نحو  وي��وج��د 
ب�شحة  ينعم  ال��ذي  الإن�شان  اأم��ع��اء  يف 
جيدة، وكلما زاد هذا العدد كانت اجلهاز 

املناعي لالإن�شان اأكرث حت�شينا.
امل�����ش��ادات  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  واأو�����ش����ح 
اأن����واع  ت���راج���ع  اإىل  ت�����وؤدي  احل��ي��وي��ة 
البكتريا يف الأمعاء، وهذا الأمر يوؤدي 

اإىل تزايد احتمال الإ�شابة بالأمرا�س.

 تجمع طويق.. أول فعالية للنحت بالمملكة 

الريا�س- وا�س
انطالقًا من اإميانها مببداأ ال�شفافية وتعزيز امل�شادر 
الر�شمية للمعلومات للحد من التناول غر الدقيق 
وتنظيمه  الأم��ن��ي  بالعمل  ال�شلة  ذات  للحقائق 
واإجراءات تنفيذه، قدمت وزارة الداخلية ح�شابها 
احل�شاب  يعد  وال��ذي   ، �شات  ال�شناب  من�شة  على 
الثاين للوزارة على من�شات التوا�شل الجتماعي 
واإ���ش��اف��ة  "تويرت"،  من�شة  ع��ل��ى  ح�شابها  ب��ع��د 
ملنظومة املتحدثني الر�شميني والإعالميني للوزارة 
لتو�شيع  وذلك  كافة،  اململكة  اأنحاء  يف  وقطاعاتها 
ج�شور التوا�شل مع �شرائح املجتمع كافة من خالل 
والتعريف  وقطاعاتها،  الداخلية  وزارة  اأخبار  بث 
مب��ه��ام رج����ال الأم������ن، ون��ت��ائ��ج ت��ن��ف��ي��ذ م��ه��ام��ه��م، 
والإمكانات والقدرات والتجهيزات التي ت�شاندهم 

يف ذلك. وميثل ح�شاب الوزارة على من�شة ال�شناب 
ليكون  ال�شعودي  املجتمع  على  تطل  نافذة  �شات 
اجلميع على اطالع دائم باأخبار الوزارة وقطاعاتها 
واملقيمني.  للمواطنني  املقدمة  وخدماتها  الأمنية 
للمتابع  يوفرها  التي  امل��واد  يف  احل�شاب  ويتنوع 
ما بني تغطيات خا�شة واأخبار يومية وكذلك �شرح 
للوزارة،  التابعة  الأمنية  القطاعات  خدمات  لأبرز 
رج��ال  م��ن  ال��واج��ب  ب�شهداء  احل�����ش��اب  ي��ذك��ر  كما 
الأمن الذين �شحوا باأرواحهم فداء لدينهم وملكهم 
ت��ع��رف مب��ه��ام رج��ال  ووط��ن��ه��م، وي��وف��ر معلومات 
تنفيذها،  يف  يواجهونها  التي  والتحديات  الأم��ن 
قطاعات  جهود  عن  وحقائق  اأرق��ام  اإىل  بالإ�شافة 
الوزارة كافة، و�شورًا من امليدان لرجال الأمن يف 

مواقعهم املختلفة.
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