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تنفيذ م�شروعات
يف جدة بقيمة
 8مليارات

م�ؤمتر القطاع املايل يعزز
املوقع التناف�سي للمملكة عامليا

ويل العهد ي�ستعر�ض مع ويدودو دفع اال�ستثمارات ال�سعودية يف �إندوني�سيا
جدة -البالد
ر�صدت درا�سة علمية حديثة �أن  %32من املديرين
وال�ع��ام�ل�ين يف ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة يف امل�ؤ�س�سات
ال���ص�ح�ف�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة م�ت�خ���ص���ص��ون يف نف�س
امل �ج��ال ،و�أن البقية ت �ت��وزع تخ�ص�صاتهم ب�ين:
الت�سويق ،الإدارة ،وتخ�ص�صات �أخ��رى ،الأم��ر
ال��ذي ي�شكّ ل على الأغ �ل��ب �ضغط ًا متوا�ص ًال يف
العملية االت�صالية ،حيث �أن العملية االت�صالية مع
اجلمهور تتطلب قدر ًا من االحرتافية العلنية التي
ن��ادر ًا ما تتوفر يف غري املتخ�ص�صني ويعتمدون

ح�صة �أرامكو يف
هيونداي الكورية

ف�ق��ط ع�ل��ى م��واه�ب�ه��م وق��درات �ه��م ال�شخ�صية يف
التعامل مع تلك ال�ضغوط.
وب ّينت ال��درا��س��ة التي قدمها الزميل الإع�لام��ي
مهند اخلياط بعنوان�" :إ�شكالية العالقات العامة
يف امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال���ص�ح�ف�ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة :واق��ع
املمار�سة الوظيفي واالجتاه الإداري" �أن �أجهزة
العالقات العامة يف تلك امل�ؤ�س�سات هي من تخطط
لأن�شطتها دون اال�ستعانة بالآخرين ب�سبب �شعور
العاملني ب��رت��اب��ة العمل و�أن ��ه م�ت�ع��ارف عليه وال
التفا�صيل �ص4
يحتاج �إىل و�ضع خطة.

�سيول ــ رويرتز
�أع �ل �ن��ت � �ش��رك��ة ه �ي��ون��داي ل�ل���ص�ن��اع��ات
الثقيلة ،ال�شركة القاب�ضة ملجموعة بناء
ال�سفن يف كوريا اجلنوبية ،عن توقيع
اتفاق لبيع ح�صة يف وحدة تكرير النفط
�إىل �شركة �أرامكو ال�سعودية.
وقالت ال�شركة الكورية ،يف بيان نقلته
وك��ال��ة "يونهاب" ل�ل�أن �ب��اء� ،إن �ه��ا وقعت
عقد بيع  41.66مليون �سهم متثل %17
من ر�أ�سمال هيونداي �أويل بنك ،مقابل
�صفقة بقيمة  1.2مليار دوالر �أمريكي.

جدة ــ عبد الهادي املالكي
د��ش��ن وزي ��ر الإ� �س �ك��ان م��اج��د ب��ن عبدالله
احلقيل �أم�س �ضاحية اجل��وه��رة ال�سكنية
�،أح��د م�شاريع �سكني ال�ك�برى ،التي تقع
�شمال مدينة ج��دة بالقرب من مدينة امللك
عبدالله الريا�ضية ،وتبلغ م�ساحتها مليوين
مرت مربع ،وتوفر �أك�ثر من  7200وحدة

�سكنية ك�م��ا رع��ى معاليه ان �ط�لاق ملتقى
�سكني رب��ع ال�سنوي ال��ذي �شهد الإع�لان
عن �إجمايل �أعداد الأ�سر التي ا�ستفادت من
اخليارات ال�سكنية التي يقدمها الربنامج،
ح �ي��ث مت�ك�ن��ت �أرب� �ع ��ون �أل� ��ف �أ�� �س ��رة من
اال�ستفادة من تلك اخل�ي��ارات خ�لال الربع
الأول من هذا العام.
التفا�صيل �ص7

جدة  -عبد الهادي املالكي  -ت�صوير -خالد مر�ضاح
�أك��د �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير خالد الفي�صل م�ست�شار
خادم احلرمني ال�شريفني �أمري منطقة مكة املكرمة �أن "جائزة
مكة للتميز" لن تتوقف عن التطوير يف كل دورة لها الفت ًا
�سموه ل��دى �إع�لان��ه يف مقر الإم��ارة بجدة  ،بح�ضور �سمو
نائبه� ،أ�سماء الفائزين بجائزة مكة للتميز يف دورتها العا�شرة
� ،إىل �أن دم��ج كل جوائز املنطقة حتت مظلة واح��دة  ،ي�أتي
كونها ّتق ّدم للمتميزين من اجلهات والأفراد يف املنطقة.
من جهة �أخ��رى ,د�شن �أمري منطقة مكة املكرمة رئي�س جلنة
احل��ج امل��رك��زي��ة �أم����س الإث�ن�ين  ،فعاليات "ملتقى ومعر�ض
جتهيزات احلج الأول" لعام 1440هـ".
كما افتتح �سموه "معر�ض �سكني �إك�سبو ج��دة ،"2019
وال��ذي تنظمه وزارة الإ�سكان و�صندوق التنمية العقارية ،
للم�ساهمة يف رفع ن�سبة متلك ال�سعوديني ملنازلهم �إىل %60
بنهاية  ، 2020و�إىل  %70بحلول  ،2030وذلك خالل الفرتة
التفا�صيل �ص3
من  15حتى  24من �أبريل اجلاري .

الرئي�س الباك�ستاين ي�شيد بجهود اململكة يف دعم الق�ضايا الإ�سالمية

�إ�سالم �آباد  -وا�س
�أك� ��د ال��رئ �ي ����س ال��دك �ت��ور ع� ��ارف ع �ل��وي رئي�س
جمهورية باك�ستان الإ�سالمية �أن باك�ستان تويل
اهتمام ًا كبري ًا لعالقاتها مع اململكة ،مو�ضح ًا �أنها
عالقات �أخوية ت�ستند على قوا�سم دينية وثقافية
م�شرتكة ،وتت�سم بتوافق ال��ر�ؤى �إزاء الق�ضايا
لا ع��ن وج ��ود رغبة
الإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة ،ف���ض� ً
م�شرتكة ل��دى البلدين �إزاء معاجلة التحديات

و�أ�شارت �إىل �أنه مبوجب ال�صفقة ،متتلك
�شركة النفط ال�سعودية خيا ًرا للح�صول
ع�ل��ى ح���ص��ة � %2.9أخ� ��رى يف �شركة
هيونداي �أويل بنك.
كما نوهت �إىل �أنه من املتوقع �أن ت�ساعد
ال�صفقة يف متويل عملية �شراء هيونداي
لل�صناعات الثقيلة ل�شركة داي��و لبناء
ال�سفن والهند�سة البحرية.
ووق�ع��ت ال�شركتان يف يناير املا�ضي،
ع�ل��ى ��ص�ف�ق��ة واف �ق��ت ��ش��رك��ة ه�ي��ون��داي
لل�صناعات الثقيلة مبوجبها ،على بيع

تد�شني �ضاحية اجلوهرة ال�سكنية يف جدة

ارتفاع ملكية
الأجانب يف
الأ�سهم

الفي�صل يد�شن ملتقى ومعر�ض احلج ويكرم الفائزين

�ص2

من العاملني يف العالقات العامة غري متخ�ص�صني

ال�صناعات الع�سكرية
م�ستقبل القوة
ال�سعودية

التي تواجهها الأم��ة الإ�سالمية .وثمن اجلهود
الكبرية التي تبذلها اململكة بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
و�سمو ويل عهده الأمني ـ حفظهما الله ـ يف العناية
باحلرمني ال�شريفني واخل��دم��ات امل�م�ت��ازة التي
تقدمها للحجاج واملعتمرين ك��ل ع��ام ،وب��ال��دور
الإي �ج��اب��ي ال ��ذي ت ��ؤدي��ه اململكة يف دع��م الأم��ن
واال�ستقرار الإقليمي ودع��م الق�ضايا التي تهم

 %19.9من ح�صة هيونداي �أوي��ل بنك،
مقابل  1.8تريليون وون ل�شركة �أرامكو
ال�سعودية.
وب�ع��د تنفيذ ال�صفقة �ستكون �أرام�ك��و
ث��اين �أك�بر م�ساهم يف ه�ي��ون��داي �أوي��ل
بنك تليها �شركة هيونداي موتور بن�سبة
 .%4.3وحتتفظ ه�ي��ون��داي لل�صناعات
الثقيلة بح�صة .%74.1
وت�ع��د �أرام �ك��و ح��ال� ًي��ا �أك�ب�ر م�ساهم يف
�شركة �أ�س�-أويل� ،إحدى �شركات تكرير
النفط الكربى يف كوريا .التفا�صيل �ص7

العامل الإ�سالمي.
و�أعرب عن �شكره وتقديره للمملكة على وقوفها
مع باك�ستان و�شعبها يف كل املحن والأوق��ات
ال�صعبة ،ال�سيما الدعم االقت�صادي الأخري الذي
قدمته اململكة لدعم االقت�صاد الباك�ستاين.
جاء لك لدى ا�ستقباله �أم�س يف الق�صر الرئا�سي
ب ��إ� �س�لام �آب � ��اد� ،إم� ��ام امل���س�ج��د احل� ��رام ف�ضيلة
عواد اجلهني.
الدكتور عبدالله بن َّ
التفا�صيل �ص3

الوزاري العربي يبحث امل�ستجدات الفل�سطينية

القاهرة  -وا�س
�أعلنت جامعة الدول العربية عن عقد اجتماع طارئ
ملجل�س اجلامعة على م�ستوى وزراء اخلارجية العرب
الأح��د املقبل مبقر الأم��ان��ة العامة للجامعة العربية،
برئا�سة ال�صومال وب�ن��ا ًء على طلب دول��ة فل�سطني،
وذل��ك لبحث �آخ��ر م�ستجدات وت �ط��ورات الأو��ض��اع
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ق���ض�ي��ة الفل�سطينية ��س�ي��ا��س� ًي��ا وم��ال� ًي��ا
و�إعالم ًيا ،يف �ضوء نتائج االنتخابات الإ�سرائيلية
الأخ�ي�رة والإج� ��راءات الإ�سرائيلية املتوا�صلة �ضد
ال�شعب واالقت�صاد الفل�سطيني .وق��ال الأم�ين العام

امل�ساعد رئي�س مكتب الأم�ي�ن ال�ع��ام ال�سفري ح�سام
زكي يف ت�صريح اليوم� :إنه تقرر عقد االجتماع يوم
 21من ال�شهر اجلاري بناء على طلب من دولة فل�سطني
حيث �سي�شارك يف االجتماع الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س الطالع جمل�س اجلامعة العربية على
م�ستوى وزراء اخلارجية على ر�ؤيته وتقييمه للو�ضع
اخلا�ص بالق�ضية الفل�سطينية ،وكذلك �إطالع الوزراء
على �آخر التطورات يف ظل الأحداث الأخرية ونتائج
االنتخابات الإ�سرائيلية وكل الأم��ور التي جرت يف
الفرتة املا�ضية.
التفا�صيل �ص3

ارتفاع عمليات التحقق الإلكرتوين من ال�صك العقاري

الريا�ض ــ البالد
ك�شفت وزارة ال�ع��دل �أن ع��دد عمليات التحقق الإل�ك�تروين
من ال�صكوك العقارية عرب البوابة الإلكرتونية للوزارة بلغت
 2225عملية خالل  20يوم ًا .وكانت الوزارة قد اطلقت خدمة
التحقق م��ن ال�صك ال�ع�ق��اري �إل�ك�ترون�ي� ًا يف منت�صف �شهر
رج��ب ،لتن�ضم �إىل قائمة اخل��دم��ات التي تغني امل�ستفيدين
عن زي��ارة كتابات ال�ع��دل ،بعد التحول الرقمي يف التوثيق

الذي �أعلنه وزير العدل رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�شيخ
ال��دك�ت��ور ول�ي��د ب��ن حممد ال�صمعاين مطلع ال�ع��ام اجل��اري.
وميكن اال�ستفادة من اخلدمة اجلديدة عرب �أربعة خطوات من
خالل الدخول �إىل بوابة وزارة العدل ،حيث تهدف اخلدمة
املتاحة للجميع� ،إىل حفظ وقت وحقوق امل�ستفيدين ،وتي�سري
التعامالت العقارية ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي املعلومات ب�أعلى
دقة ،حيث �أ�صبح مبقدور امل�ستفيد التحقق من �صحة وفعالية

ال�صك قبل احل�ضور لكتابة العدل.
وت ��أت��ي اخل��دم��ة يف ظ��ل �إت��اح��ة وزارة ال �ع��دل ع�بر بوابتها
الإلكرتونية �صفحة موحدة خلدمات ت�سجيل امللكية والإفراغ
العقاري ،والتي تقدم ع��دد ًا من اخلدمات الإلكرتونية منها،
خدمة التقدم بطلب �إلكرتوين للإفراغ العقاري ،الأمر الذي
يخت�صر نحو  %70م��ن الإج� ��راءات؛ ليتجه امل�ستفيد بعدها
مبا�شرة لكاتب العدل لإكمال املبايعة.

�إعادة ت�شكيل قيادة اجلي�ش ال�سوداين  ..ومطالبات دولية بانتقال منظم لل�سلطة

اخلرطوم ــ وكاالت
يف ظ��ل ت� �ط ��ورات الأح� � ��داث امل �ت �� �س��ارع��ة ،ات �خ��ذ املجل�س
الع�سكري االنتقايل بال�سودان جملة �إجراءات تهدف لإحكام
�سيطرته على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�إع��ادة ترتيب امل�شهد،
ال�سيما الأمني والع�سكري يف البالد.
فقد �أ�صدر الفريق �أول ركن عبد الفتاح الربهان عبد الرحمن
رئ�ي����س املجل�س الع�سكري االن�ت�ق��ايل ع ��ددا م��ن املرا�سيم
والقرارات مت مبوجبها ترفيع عدد من ال�ضباط �إىل رتبتي
فريق �أول وفريق ،و�أعاد ت�شكيل رئا�سة الأركان امل�شرتكة،
ورقى �سبعة من كبار ال�ضباط برتبة فريق وفريق �أول.
وقال بيان �صادر عن املجل�س �أنه مت تعيني الفريق �أول ركن
حممد عثمان احل�سني نائبا لرئي�س الأركان امل�شرتكة.
كما عني الفريق �أول بحري ركن عبد الله املطري الفر�ضي
مفت�شا عاما للقوات امل�سلحة ،والفريق الركن �آدم ه��ارون
�إدري����س رئي�سا لهيئة العمليات امل�شرتكة ،والفريق الركن
جمدي �إبراهيم عثمان رئي�سا لأركان القوات الربية ،والفريق طيار
ركن حممد علي حممد حممود رئي�سا لأركان القوى اجلوية.
وفى �سياق مت�صل دعت الواليات املتحدة وبريطانيا والرنويج يف
بيان م�شرتك� ،إىل "حوار �شامل" يف ال�سودان ل�ضمان "انتقال

منظّ م" لل�سلطة من املجل�س الع�سكري االنتقايل الذي خلع قبل ثالثة
�أيام الرئي�س عمر الب�شري �إىل حكومة مدنية.
وق��ال��ت ال��دول ال�ث�لاث (ال�تروي�ك��ا) يف بيانها �إن "ال�سودان يحتاج
�إىل انتقال منظم �إىل حكم مدين يقود �إىل انتخابات يف �إطار زمني
معقول" .و�أ�ضافت �أن "الوقت حان للمجل�س الع�سكري االنتقايل

وجميع الأطراف الأخرى للدخول يف حوار �شامل لإحداث
ه��ذا االنتقال ،وال��ذي يجب �أن يتم مب�صداقية و�سرعة مع
ق��ادة املظاهرات واملعار�ضة ال�سيا�سية ومنظّ مات املجتمع
املدين وجميع عنا�صر املجتمع ذات ال�صلة ،مبن فيهم الن�ساء
اللواتي يرغنب يف امل�شاركة".
اىل ذلك التقى نائب رئي�س املجل�س الع�سكري الفريق �أول
حممد حمدان دقلو� ،سفريي االحت��اد الأوروب��ي وبريطانيا
لدى بالده ،بالق�صر اجلمهوري.
وقدم دقلو ل�سفري االحتاد الأوروبي بال�سودان جان مي�شيل
دوموند� ،شرحا مف�صال عن الأو�ضاع الراهنة بالبالد ،مبا
فيها الإج��راءات التى اتخذها املجل�س الع�سكري االنتقايل
لإجن ��اح ال�ف�ترة االنتقالية ،وامل �� �ش��اورات احل��ال�ي��ة لت�شكيل
حكومة مدنية.
و�أكد دوموند �أن "االحتاد ملتزم بتقدمي كل ما هو مطلوب
لإجن��اح الفرتة االنتقالية يف ال�سودان" ،م�ضيفا �أن لقاءه
بنائب رئي�س املجل�س الع�سكري "ات�سم بالو�ضوح وال�صراحة".
واعترب دوموند �أن "اخلطوات التي اتخذها املجل�س الع�سكري
االن�ت�ق��ايل ب��إط�لاق��ه ��س��راح جميع املعتقلني ال�سيا�سيني ورف��ع
حظر التجول ،والبدء فى �إ�صالح جهاز الأمن واملخابرات ،تعد
التفا�صيل �ص9
خطوات مهمة يف بناء الثقة بني الأطراف".

االنقالب يفتعل �أزمة وقود ب�صنعاء  ..والتحالف ي�سقط ( 11درون) حوثية

�صنعاء ــ وكاالت
اعلن التحالف العربي لدعم ال�شرعية يف اليمن عن
�إ�سقاط  11طائرة م�سرية حوثية يف �سيئون.
وقال الناطق الر�سمي با�سم التحالف العقيد تركي
املالكي يف م�ؤمتر �صحفي "�أن احلوثيني يخزنون
طائرات "درون" ق��رب �أحياء م�أهولة يف �صنعاء
وي�ضعون من�صاتها يف املناطق ال�سكنية".
و�شدد املالكي على �أن امليلي�شيات احلوثية انقلبت

على اتفاق �ستوكهومل ،وارتكبت  3364خرقا منذ
االتفاق .و�أ�شار املالكي اىل جملة خماطر ت�شكلها
القوارب املفخخة على املالحة يف البحر الأحمر"،
م���ش�يرا �إىل �أن ال�ت�ح��ال��ف ا��س�ت�ط��اع حتييد خطر
ال�صواريخ البالي�ستية.
و�أك��د �أن "كافة املوانئ اليمنية تعمل بكل طاقتها
اال�ستيعابية بجهود التحالف ،ومت الت�صريح لـ 24
�سفينة حتمل مواد غذائية وطبية".

يف غ�ضون ذلك �أعلن املبعوث الأمم��ي �إىل اليمن،
م��ارت��ن غريفث�س� ،أن الطرفني قبال بن�شر ق��وات
املراقبة الأممية يف احلديدة.
م�ؤكد ًا يف جل�سة ملجل�س الأمن "�أنه يعد العدة لبدء
حمادثات �سيا�سية بعد التقدم يف ملف احلديدة".
وقال "�سننتقل للمرحلة الثانية من اتفاق احلديدة
لن�شر القوات املحلية يف املدينة" ،م�ضيف ًا "علينا
�إح � ��راز ت �ق��دم م�ل�م��و���س ق�ب��ل االن �ت �ق��ال �إىل احل��ل

ال�سيا�سي" .و�أكد غريفث�س �أن اجلرنال لولي�سغارد
عمل جاهدا لتنفيذ اتفاق ال�سويد ،م�شري ًا �إىل �أن
عملية تطبيق اتفاق �ستوكهومل ت�أخرت كثريا.
وف��ى �سياق منف�صل افتعلت ملي�شيا احلوثية
االنقالبية ازم��ة ح��ادة يف امل�شتقات النفطية يف
�صنعاء واملناطق امل�ج��اورة احتجازها ع�شرات
الناقالت القادمة من حمافظة احلديدة ،مت�سببة
يف �أزمة وقود جديدة.
التفا�صيل بالداخل

اململكة حتت�ضن رايل
داكار الدويل 2020
�ص14
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ثمنا منح �سموه جائزة ال�شخ�صية امل�ؤثرة عامليا..

وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية :ويل العهد نال التكرمي واجلائزة بجدارة وا�ستحقاق

عبداللطيف �آل ال�شيخ

�أحمد عطية

ال�شريفني امللك �سلمان
ب� ��ن ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز �آل
�سعود" .
و�أ��ض��اف "�أن اجلهود
ال �ك �ب�يرة وامل �ت��وا� �ص �ل��ة
ل�سموه يف الدفاع عن
ال�ق���ض�ي��ة الفل�سطينية
وال �ق ��د� ��س ال �� �ش��ري��ف،
وامل� �ط ��ال� �ب ��ة ب��احل �ق��وق
ال � �ك� ��ام � �ل� ��ة ل �ل �� �ش �ع��ب
الفل�سطيني ،وق�ضية
اجل � � ��والن ال �� �س��وري��ة،
وال � ��دف � ��اع ع ��ن ال �ي �م��ن
ون���ص��رت��ه ��ض��د �أع��دائ��ه
الإره��اب�ي�ين احلوثيني،
وال ��وق ��وف �إىل ج��ان��ب
�شعبه ال�شقيق يف رفع
ال �ظ �ل��م ال � ��ذي ت�ع��ر���ض
ل��ه ،واالل �ت��زام ب�إحقاق
احلق وع��ودة ال�شرعية
يف ج �م �ه��وري��ة ال�ي�م��ن
 ,وال ��دف ��اع ع��ن الأق �ل �ي��ات الإ��س�لام�ي��ة
يف خمتلف �أن �ح��اء ال �ع��امل ودعمهم
وم�ساندتهم يف جميع �أعمالهم
ومنا�شطهم ال��دع��وي��ة  ،وتدخل
يف هذا ال�صدد الأعمال اجلليلة
ال �ت��ي ق��دم �ه��ا � �س �م��وه ال �ك��رمي يف
العناية باحلرمني ال�شريفني واحلجاج
واملعتمرين  ،ون�شر علوم القر�آن وال�سنة
النبوية ال�شريفة ،ودعم الأعمال الإن�سانية
يف داخ��ل اململكة وخارجها ,كما كان ل�سمو
ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز مواقف
عظيمة مع حكومة و�شعب باك�ستان يف جميع الظروف
والتحديات وال�صعوبات التي واجهتهم  ،و�أي�ض ًا دعمه
ال�ك�ب�ير ل��دف��ع ع�ج�ل��ة ال �� �س�لام وت �ع��زي��ز م���س�يرة ال�ت�ع��اون
والت�سامح بني باك�ستان والهند".
وت��اب��ع معاليه ق��ائ� ًلا :ال�شك �أن �سمو �سيدي ويل العهد
الأم�ي�ن �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان
بن عبدالعزيز قد نال هذا التكرمي وهذه اجلائزة بجدارة
وا��س�ت�ح�ق��اق ن�ظ�ير عنايته ال�ف��ائ�ق��ة ـ�ـ حفظه ال�ل��ه ـ�ـ بخدمة
الإ� �س�ل�ام وامل�سلمني يف �شتى ب�ق��اع الأر�� ��ض  ،و�سعيه

الريا�ض-
البالد�ؤون الإ�سالمية وزير الأوقاف
ن��وه م�ع��ايل وزي��ر ال���ش�
والدعوة والإر��ش��اد ال�شيخ
الدكتور اليمني :طموح
ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ب��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز �آل
اب�ل��ا�ك��� ��ش�� �س�يت���ان�خ ,امب�لإ�ن� ��س�ل�ح�اجم��مي���ةه��وري�ممثلة�ة �سموه م�ساندة
مبجل�س علماء باك�ستان
جائزةع��ام الق�ضايا الإ�سالمية
ال���ش�خ���ص�ي��ة امل � ��ؤث� ��رة ع��امل �ي � ًا ل�
2018م يف خدمة الإ�سالم
وامل�سلمني بن العادلة
ل�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد

�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع التي �سلمت من فخامة رئي�س
جمهورية باك�ستان ع��ارف علوي ل�سفري خ��ادم احلرمني
ال�شريفني يف باك�ستان نواف بن �سعيد املالكي نيابة عن
�سموه.
وقال معاليه�" :إن ذلك جاء تتويج ًا للجهود العظيمة التي قام
بها �سمو ويل العهد الأمني يف خدمة الإ�سالم وامل�سلمني يف
كافة املجاالت وعلى جميع امل�ستويات والأ�صعدة  ,عطاءات
عظيمة يف خدمة الإ�سالم وامل�سلمني ون�صرة ق�ضاياهم يف
كافة املحافل الدولية والعمل على عزتهم ورفعة �ش�أنهم ،
التي ت�أتي انطالق ًا من توجيهات م��والي خ��ادم احلرمني

حمليات

ويل العهد ب�ستعر�ض التعاون والتطورات مع رئي�س �إندوني�سيا

ال � ��د�ؤوب ل �ع��زة الإ� �س�ل�ام،
ورف �ع��ة � �ش ��أن امل���س�ل�م�ين،
وج�م��ع كلمتهم ،وتوحيد
� � �ص � �ف ��وف � �ه ��م ،مل ��واج� �ه ��ة
التحديات والأخطار التي
م ��رت ومت ��ر ب �ه��ا الأم �ت��ان
ال �ع��رب �ي��ة والإ� �س�ل�ام �ي ��ة,
م�ؤكد ًا معاليه ب�أن �سمو
ويل ال �ع �ه��د الأم�ي��ر
حم�م��د ب��ن �سلمان
ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز
 ,ق ��د �أ��ص�ب��ح
ع�لام��ة ب ��ارزة
م� ��� �ض� �ي� �ئ ��ة يف
ه��ذا ال��زم��ان ,مبا
ق ��ام ب��ه م��ن خ��دم��ات
الريا�ض -وا�س
�ة
�
م
ع� �ظ� �ي� �م ��ة يف خ ��د
اجتمع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع يف
يف
�ين
الإ� �س�ل�ام وامل���س�ل�م
مكتبه بالريا�ض �أم�س الأول ،مع فخامة الرئي�س جوكو ويدودو رئي�س جمهورية �إندوني�سيا.
أعلى
�
�ى
�
ل
�
ك��اف��ة امل �ج��االت وع
وتناول االجتماع العالقات ال�سعودية الإندوني�سية ،و�أوج��ه التعاون بني البلدين ،وتطورات الأو�ضاع الإقليمية
امل �� �س �ت��وي��ات  ،ول �ع��ل �إن �� �ش��اء
والدولية ،واجلهود املبذولة جتاهها.
�رار
ال �ت �ح��ال��ف الإ� �س�ل�ام ��ي ب��ال �ق�
كما تطرق النقا�ش لدفع اال�ستثمارات ال�سعودية يف �إندوني�سيا يف جمال التكرير والبرتوكيماويات �إىل
عمل
أول
التاريخي ال��ذي �أعلن  ،ك ��
املرحلة التالية.
باك�ستان،
�اب
�
�
ه
إر
ل
ا
�رة
�إ� �س�لام��ي مل �ح��ارب��ة ظ��اه�
ح�ضر االج�ت�م��اع م�ع��ايل وزي��ر اخل��ارج�ي��ة ال��دك�ت��ور �إب��راه�ي��م الع�ساف ،وم�ع��ايل وزي��ر التجارة
وب� � � � � �ن � � � � ��اء
ً
والت�صدي لكل �أ�شكاله و��ص��وره وفقا
واال�ستثمار وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية املكلف الدكتور ماجد الق�صبي (الوزير املرافق)،
ع � �ل� ��ى ق� � ��رار
عن
ل�ل�أح�ك��ام ال�شرعية امل �ق��ررة  ،ودف��اع � ًا
ومعايل وزي��ر الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية الأ�ستاذ ع��ادل اجلبري ،ومعايل وزي��ر الطاقة
املجل�س الأع�ل��ى
يرمى
التي
الإ�سالم ،ورد التهم واالف�تراءات
وال�صناعة والرثوة املعدنية املهند�س خالد الفالح ،و�سفري خادم احلرمني ال�شريفني
واملجل�س الإداري
تعاليمه
أن
�
و
،
بها من �أعدائه ب�أنه دين الإره��اب
ل��دى جمهورية �إندوني�سيا ع�صام بن �أحمد الثقفي ،وال��وف��د الر�سمي لرئي�س
ب� �ج� �م� �ع� �ي ��ة جم �ل ����س
وت�شريعاته ُت�ف� ّرخ الإره��اب�ي�ين  ،ولعل ه��ذا العمل
جمهورية �إندوني�سيا.
علماء باك�ستان ،خالل
ي�أتي يف مقدمة امل�آثر احلميدة والإجن��ازات البديعة
�أع� �م ��ال امل� ��ؤمت ��ر ال �ع��امل��ي
املتميزة ل�ل�أم�ير حممد ب��ن �سلمان ال��ذي اخت�صه الله
ال��راب��ع " ر�سالة الإ��س�لام "
تعاىل ب�صفات وم��زاي��ا �أن�ف��رد بها عن كثري من النا�س ،
وذل��ك ف�ضل الله ي�ؤتيه من ي�شاء  ،حيث جمع الله له بني طموح �سمو ويل العهد هو م�ساندة الق�ضايا اال�سالمية
ال��ذي �شاركت وزارة ال�ش�ؤون
العادلة  ،ومنها ق�ضية اليمن وم��ا تعر�ض له من اجتياح الإ��س�لام�ي��ة وال��دع��وة والإر� �ش��اد فيه �إىل ج��ان��ب ع��دد من
االخال�ص وال�صدق واجلد واحلكمة البالغة .
م��ن ج�ه��ة �أخ ��رى �أك ��د م�ع��ايل وزي ��ر الأوق� ��اف والإر� �ش��اد �إي��راين عرب ملي�شيا احلوثي  ،فوقف �سدا منيعا وجدارا العلماء واملفكرين من ع�شرة دول �إ�سالمية  ،حيث ا�ستلم
بجمهورية اليمن القا�ضي الدكتور �أحمد عطية �أن جمل�س �صلبا للحفاظ على هوية اليمن العربية من �أن ت�سقط يف �سعادة �سفري خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني ل��دى باك�ستان
علماء باك�ستان يعد �أع�ل��ى �سلطة دينية يف باك�ستان � ،أح�ضان الفر�س .
الأ� �س �ت��اذ ن ��واف ب��ن �سعيد امل��ال�ك��ي ال���ش�ه��ادة م��ن فخامة
ومنحه ال�شخ�صية امل�ؤثرة عامليا للعام  ، 2018ل�صاحب جاء ذلك مبنا�سبة نيل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد الرئي�س الباك�ستاين الدكتور عارف علوي ال�شهادة التي
ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل بن �سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ نائب رئي�س جمل�س منحتها جمعية جمل�س علماء باك�ستان .واختتم الدكتور
�سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال��وزراء وزير الدفاع لـ((ال�شخ�صية امل�ؤثرة عاملي ًا)) للعام �أحمد عطية ـت�صريحه ــ قائ ًال نبارك ل�سمو الأمري حممد بن �سلمان
 ،لها دالالت كبرية ،منها �أن �سموه حمل تقدير لدى كل 2018م ب�ن��اء على درا� �س��ة وب�ح��ث علمي نفذته م�ؤ�س�سة ــ يحفظه الله ــ هذا التكرمي العلمي الباك�ستاين الرفيع  ،ون�شكر
امل�ؤ�س�سات الدينية والعلمية يف العامل الإ�سالمي  ،و�أن العلم وال�سالم وال��ر�أي العام التابعة جلمعية جمل�س علماء جهوده يف خدمة الق�ضايا اال�سالمية يف كل اقطار العامل.

3

املوافق �/16أبريل2019/م ال�سنة  88العدد 22606

الثالثاء �/11شعبان1440/هـ

حمليات

كلمة

بحث العالقات وامل�ستجدات مع قائد القيادة املركزية الأمريكية

خادم احلرمني ي�ستقبل الأمراء واملفتي والعلماء وجمعا من املواطنني
الريا�ض-وا�س

ا�ستقبل خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه
الله  -يف ق�صر اليمامة بالريا�ض �أم�س،
�أ�صحاب ال�سمو الأمراء ،و�سماحة مفتي
عام اململكة ،و�أ�صحاب الف�ضيلة العلماء،
وج �م �ع � ًا م��ن امل��واط �ن�ي�ن ال��ذي��ن ق��دم��وا
لل�سالم عليه  -رعاه الله.-
ويف بداية اال�ستقبال� ،أن�صت اجلميع
لتالوة �آيات من القر�آن الكرمي.
ثم ت�شرف احل�ضور بال�سالم على خادم
احلرمني ال�شريفني � -أيده الله .-
ح���ض��ر اال� �س �ت �ق �ب��ال�� ،ص��اح��ب ال�سمو
الأمري �سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن
تركي ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
تركي الفي�صل بن عبدالعزيز ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر في�صل ب��ن بندر
ب��ن عبدالعزيز �أم�ي�ر منطقة ال��ري��ا���ض،
و��ص��اح��ب ال���س�م��و الأم �ي�ر ��س�ل�ط��ان بن
حم �م��د ب��ن � �س �ع��ود ال �ك �ب�ير ،و��ص��اح��ب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر �سعود ب��ن �سعد
بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو الأمري
ف�ي���ص��ل ب��ن حم�م��د ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز بن
�سعود ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خالد بن بندر بن عبدالعزيز م�ست�شار
خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير الدكتور من�صور
ب��ن متعب ب��ن عبدالعزيز وزي��ر ال��دول��ة
ع�ضو جمل�س ال��وزراء م�ست�شار خادم
احلرمني ال�شريفني ،و�صاحب ال�سمو
امل�ل�ك��ي الأم�ي��ر م�ت�ع��ب ب��ن ع�ب��دال�ل��ه بن
عبدالعزيز  ،و�صاحب ال�سمو الأم�ير
�سعود بن عبدالله بن ثنيان ،و�صاحب
ال�سمو الأم�ير عبدالعزيز بن حممد بن
عبدالعزيز ب��ن عبدالرحمن ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري فهد بن م�ساعد بن
�سعود بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو
الأم�ي�ر الدكتور م�شعل ب��ن عبدالله بن

م�ساعد ،و�صاحب ال�سمو الأمري الدكتور
�سعود بن �سلمان بن حممد ،و�صاحب
ال�سمو الأمري الدكتور تركي بن �سعود
بن حممد امل�ست�شار يف الديوان امللكي،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري نهار بن
�سعود بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو
الأمري خالد بن عبدالعزيز بن م�شاري،
و��ص��اح��ب ال�سمو الأم�ي�ر عبداملح�سن
بن عبدالله بن عبدالرحمن ،و�صاحب
ال�سمو الأمري خالد بن ثنيان بن حممد،
و�صاحب ال�سمو الأم�ير الدكتور نايف
ب��ن ثنيان ب��ن حممد ،و�صاحب ال�سمو
الأم �ي�ر ال��دك �ت��ور ب�ن��در ب��ن ��س�ل�م��ان بن
حممد ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
بندر ب��ن خالد الفي�صل امل�ست�شار يف
الديوان امللكي ،و�صاحب ال�سمو الأمري
من�صور بن ثنيان بن حممد ،و�صاحب

ال�سمو الأمري فهد بن �سعد بن عبدالله،
و�صاحب ال�سمو الأمري نواف بن �سعود
ب��ن ه��ذل��ول ،و��ص��اح��ب ال���س�م��و الأم�ي�ر
حممد ب��ن متعب ب��ن ث�ن�ي��ان ،و�صاحب
ال�سمو الأمري الدكتور في�صل بن حممد
ب��ن ��س�ع��ود ،و��ص��اح��ب ال���س�م��و الأم�ي�ر
�سعود بن عبدالله بن �سعود ،و�صاحب
ال�سمو الأمري عبدالله بن عبدالرحمن بن
م�شاري ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن نا�صر بن
عبدالعزيز  ،و�صاحب ال�سمو الأمري فهد
بن في�صل بن تركي ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن عبدالرحمن بن
عبدالعزيز نائب �أم�ير منطقة الريا�ض،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلطان
بن عبدالله بن �سعود بن عبدالعزيز ،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سعود

الرئي�س الباك�ستاين ينوه بدعم
اململكة لق�ضايا العامل الإ�سالمي
بن في�صل بن م�ساعد ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير خالد بن في�صل بن بندر
ب��ن خ��ال��د  ،و� �ص��اح��ب ال���س�م��و امللكي
الأم �ي�ر ع�ب��دال�ل��ه ب��ن خ��ال��د ب��ن �سلطان
ب��ن عبدالعزيز امل�ست�شار يف ال��دي��وان
امللكي ،و�صاحب ال�سمو الأم�ير حممد
ب��ن نايف ب��ن عبدالله ب��ن عبدالرحمن،
و�صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن تركي
بن �سعد ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز.
من جهة �أخرى ا�ستقبل خادم احلرمني

ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود  -حفظه الله  -يف ق�صر اليمامة
بالريا�ض �أم�س ،قائد القيادة املركزية
الأمريكية الفريق �أول كينيث مكينزي،
والوفد املرافق له.
وج��رى خ�لال اال�ستقبال ا�ستعرا�ض
العالقات الثنائية ب�ين البلدين ،وبحث
م�ستجدات الأحداث يف املنطقة.
ح���ض��ر اال� �س �ت �ق �ب��ال�� ،ص��اح��ب ال�سمو
امللكي الأم�ير عبدالعزيز بن �سعود بن
ن��اي��ف ب��ن عبدالعزيز وزي��ر الداخلية،
وم� �ع ��ايل وزي � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة ال��دك �ت��ور
�إبراهيم بن عبدالعزيز الع�ساف ،ومعايل
وزي ��ر ال��دول��ة ع���ض��و جم�ل����س ال� ��وزراء
رئي�س الديوان امللكي الأ�ستاذ خالد بن
عبدالرحمن العي�سى.
ك�م��ا ح���ض��ره م��ن اجل��ان��ب الأم��ري �ك��ي،
ال �ق��ائ��م ب��الأع �م��ال ب �� �س �ف��ارة ال��والي��ات
امل� �ت� �ح ��دة الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ل � ��دى امل �م �ل �ك��ة
كري�ستوفر ه�ي�ن��زي��ل ،وم�ل�ح��ق ال��دف��اع
وكبري الع�سكريني اللواء هاجالر ،وعدد
من امل�س�ؤولني.

�أعلن الفائزين بجائزة مكة للتميز وافتتح �سكني �إك�سبو جدة

الفي�صل يد�شن فعاليات ملتقى ومعر�ض جتهيزات احلج

جدة  -عبد الهادي املالكي
ت�صوير -خالد مر�ضاح

د� �ش��ن � �ص��اح��ب ال���س�م��و امل �ل �ك��ي الأم�ي�ر
خالد الفي�صل م�ست�شار خ��ادم احلرمني
ال �� �ش��ري �ف�ين �أم�ي��ر م�ن�ط�ق��ة م �ك��ة امل�ك��رم��ة
رئي�س جلنة احلج املركزية �أم�س الإثنني
 ،فعاليات "ملتقى وم�ع��ر���ض جتهيزات
احلج الأول" لعام 1440هـ" ،الذي نظمه
"املجل�س التن�سيقي مل�ؤ�س�سات و�شركات
خدمة حجاج الداخل ،بح�ضور �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير بدر بن �سلطان بن
عبدالعزيز ن��ائ��ب �أم�ي�ر املنطقة ،ومعايل
وزير احلج والعمرة الدكتور حممد �صالح
ب��ن ط��اه��ر ب�ن�تن ،وم �ع��ايل ن��ائ�ب��ه ال��دك�ت��ور
عبدالفتاح ب��ن �سليمان م�شاط  ،وع��دد
م��ن ال��وك�لاء وامل�ست�شارين وال�ق�ي��ادي�ين
يف ال ��وزارة ،ور�ؤ� �س��اء جمال�س �إدارات
م�ؤ�س�سات �أرب��اب الطوائف ،وال�شركات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات امل �ق��دم��ة خل��دم��ات ح�ج��اج
ال��داخ��ل وم�ن���س��وب�ي�ه��ا ،ال ��ذي �ست�ستمر
فعالياته ح�ت��ى � 12شعبان اجل ��اري يف
فندق "هيلتون جدة".
وب ��دئ ح�ف��ل ال�ت��د��ش�ين ب��اف�ت�ت��اح �سموه
للمعر�ض التجاري املقام بهذه املنا�سبة،
وقيامه و�سمو نائبه بجولة على �أجنحته
و�أق�سامه املختلفة ،وا�ستمعا ل�شرح من
امل �� �س ��ؤول�ين ع��ن م��ا حت��وي��ه م��ن منتجات
وخدمات ،بعد ذلك بدئ احلفل اخلطابي
املعد لهذه املنا�سبة بال�سالم امللكي ،ثم
تالوة �آيات من القر�آن الكرمي.
�إث ��ر ذل ��ك ��ش�ه��د ��س�م��وه �إط �ل�اق وت��وق�ي��ع
ع ��دد م ��ن ال �� �ش��راك��ات وامل � �ب� ��ادرات بني
"املجل�س التن�سيقي" وعدد من اجلهات
 ،ومنها توقيع مذكرة تفاهم مع جمموعة
ال�ب�ن��ك الإ� �س�ل�ام��ي للتنمية  ،مم �ث� ًلا يف
م�شروع اململكة للإفادة من حلوم الهدي
والأ��ض��اح��ي وك��ذل��ك توقيع وثيقة تفاهم
وتعاون مع جامعة �أم القرى  ،ممثلة يف
معهد خ��ادم احلرمني ال�شريفني لأبحاث
احل��ج وال�ع�م��رة وات�ف��اق�ي��ة ث��ال�ث��ة م��ع كلية

�إدارة الأع� �م ��ال – ق���س��م �إدارة احل��ج
وال �ع �م��رة وراب� �ع ��ة و�أخ �ي��رة م��ع جمعية
"�إكرام" حل�ف��ظ ال�ط�ع��ام  ،لال�ستفادة
من فائ�ض الأطعمة يف خميمات حجاج
الداخل �أثناء املو�سم.
وث �م ��ن م �ع ��ايل وزارة احل� ��ج وال �ع �م��رة
ال��دك �ت��ور حم�م��د ��ص��ال��ح ب�ن�تن يف كلمته
رع��اي��ة وح���ض��ور �سموه املنا�سبة ،ع��اد ًا
ال �ف �ع��ال �ي��ة ف��ر� �ص��ة ل �ل �ع��ام �ل�ين يف ق �ط��اع
احل��ج وال�ع�م��رة للتناف�س على احل�صول
ع�ل��ى �أف���ض��ل امل�ن�ت�ج��ات واخل��دم��ات التي
تعر�ضها ال�شركات وامل�ؤ�س�سات واجلهات
امل �� �ش ��ارك ��ة يف "املعر�ض" ،وت �ق��دمي
اخل��دم��ات ل�ضيوف ال��رح�م��ن م��ن حجاج
الداخل واخلارج.
م��ن ج�ه�ت��ه �أل �ق��ى رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة
املجل�س التن�سيقي ل�شركات وم�ؤ�س�سات
خدمة حجاج ال��داخ��ل  ،عبدالرحمن بن
ف��ال��ح احل�ق�ب��اين  ،كلمة "املجل�س" التي
ن��وه فيها بالدعم ال��ذي يجده "املجل�س"
م��ن وزارة احل��ج وال�ع�م��رة ،م���ش�ير ًا �إىل
�أن ه��ذا "املجل�س" ق��د ت�ق��دم مبجموعة
م ��ن امل � �ب� ��ادرات ل�ل�م���س��اه�م��ة يف حتقيق
ر�ؤي��ة اململكة  ، 2030عرب برنامج خدمة
�ضيوف ال��رح�م��ن  ،متثلت يف �أك�ث�ر من
ع���ش��ر م� �ب ��ادرات  ،ك��ان��ت �إح ��داه ��ا ه��ذه
املبادرة اخلا�صة بتنظيم معار�ض جتارية
داعمة لقطاع احلج والعمرة.
و�أ� �ش ��ار احل�ق�ب��اين �إىل �إط �ل�اق ب��رن��ام��ج

"�صفقات املبدعني" ،مو�ضح ًا �أن الربنامج
ي�ع��د ف��ر��ص��ة ا��س�ت�ث�م��اري��ة لأه ��ل االب ��داع
واالخرتاع لت�سويق �أفكارهم الإبداعية ،
وذلك بعقد �صفقات مع ال�شركات املعنية
بتجهيزات احلج والعمرة.
وحت � ��دث ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة
"املجل�س" ال��دك�ت��ور ��س��اع��د ب��ن �سعيد
اجلهني ,ع��ن فعاليات "ملتقى ومعر�ض
جتهيزات احل��ج الأول" وجهود املجل�س
التن�سيقي يف ه ��ذا امل �ج��ال ،ال ��ذي نظم
معر�ض ًا يف العام املن�صرم حتت م�سمى
"جتهيزات احل� ��ج ل �ل �خ��دم��ات امل�ك�م�ل��ة
وامل�ساندة" ،ا�ست�ضاف فيه ال�شركات
املزودة للخدمات يف خمتلف القطاعات ،
ليتم التو�سع يف هذه الفكرة يف هذا العام
 ،وليجمع املعر�ض احلايل �أكرث من ()20
جما ًال جتاري ًا وخدمي ًا متنوع ًا حتت �سقفه.
من جهة �أخ��رى �أعلن �سمو الأم�ير خالد

برعاية خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
�آل �سعود ،رعاه الله ،ينطلق م�ؤمتر القطاع املايل يف اخلام�س
والع�شرين من �أبريل احلايل بالريا�ض حتت �شعار (�آفاق مالية
واعدة) مب�شاركة �أكرث من �ألفني من قيادات قطاع املال والأعمال
وممثلني م��ن خمتلف دول ال�ع��امل وخ�ب�راء ومتخ�ص�صني يف
�ش�ؤون املال واال�ستثمار وامل�صرفية والتمويل والت�أمني
وي�ه��دف امل��ؤمت��ر �إىل �إب ��راز امل��وق��ع التناف�سي املتميز للقطاع
املايل ال�سعودي يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،ودولي ًا والتعريف
بربنامج تطوير القطاع املايل ومبادراته لتحقيق ر�ؤي��ة اململكة
 2030ومناق�شة التحديات واملمار�سات لتطوير القطاع وعر�ض
الفر�ص اال�ستثمارية وحتفيز التناف�س ورف��ع جاذبية القطاع
املايل ال�سعودي وتعزيز مكانة اململكة دولي ًا كونها �أكرب �سوق
مالية يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
ويناق�ش امل ��ؤمت��ر ب�ن��اء ال �ق��درات يف ال�ق�ط��اع امل��ايل والتمويل
الإ�سالمي و�سوق التمويل العقاري والتقنية املالية يف القطاع
املايل و�أبرز التحديات والفر�ص يف قطاع الت�أمني لي�صبح �أكرب
من�صة حوار مايل يف ال�شرق الأو�سط ،من خالل دوره يف دعم
االبتكارات وتكوين ال�شراكات وبناء العالقات بني امل�ؤ�س�سات
املالية وامل�ستثمرين.
ويعد امل�ؤمتر �أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل املنبثق
من ر�ؤية اململكة وتعمل على تنظيمه اجلهات امل�شرفة على تنفيذ
ال�برن��ام��ج ويت�ضمن معر�ض ًا يعرف بربنامج تطوير القطاع
املايل �إىل جانب العديد من ور�ش العمل لرواد الأعمال ،ونظام
تداول الأ�سهم االفرتا�ضي بالإ�ضافة لرحلة املعرفة املالية �إحدى
مبادرات مركز ال�شراكات واملعرفة بوزارة املالية.

الفي�صل �أم�س بح�ضور �سمو نائبه �أ�سماء
الفائزين بجائزة مكة للتميز يف دورتها
العا�شرة.
وف ��از ب�ج��ائ��زة ف��رع التميز ال�ث�ق��ايف عن
مبادرة (امليقات  :ثقافة ون�سك) م�ؤ�س�سة
ح�سن عبا�س �شربتلي اخل�يري��ة خلدمة
املجتمع -املجموعة الوطنية للإ�ستزراع
املائي �-أم��ان��ة ج��دة�-أم��ان��ة الطائف-فرع
وزارة ال �� �ش ��ؤون الإ� �س�لام �ي��ة وال��دع��وة
والإر��ش��اد وال�شركة ال�سعودية للكهرباء
بالقطاع ال�غ��رب��ي كما ف��از ب�ج��ائ��زة فرع
ال�ت�م�ي��ز الإن �� �س��اين ال��دك �ت��ور عبدالعزيز
حم �م��د ب ��وك ��ر وب� �ج ��ائ ��زة ف� ��رع ال�ت�م�ي��ز
العلمي والتقني م�ست�شفى امللك في�صل
ال�ت�خ���ص���ص��ي وم ��رك ��ز الأب� �ح ��اث ب�ج��دة
وب �ج��ائ��زة ف��رع ال�ت�م�ي��ز ال�ب�ي�ئ��ي حمافظة
اجلموم وبجائزة فرع التميز االقت�صادي
جل �م��ارك ال �� �س �ع��ودي��ة مم�ث�ل��ة يف ج�م��رك

م�ي�ن��اء ج ��دة الإ� �س�ل�ام��ي وب �ج��ائ��زة ف��رع
التميز االجتماعي الإعالمي نا�صر حبرت
وب�ج��ائ��زة ف��رع التميز ال�ع�م��راين �شركة
جبل عمر للتطوير وبجائزة فرع التميز
االداري •الهيئة العامة للغذاء وال��دواء
ممثلة يف فرع الهيئة باملنطقة .
وال�ف��ائ��ز ب�ج��ائ��زة ف��رع التميز يف خدمات
احل��ج والعمرة •جلنة تنظيم ومتابعة نقل
احل�ج��اج واملعتمرين وامل�صلني م��ن و�إىل
امل�سجد احلرام التابعة للهيئة العليا ملراقبة
نقل احلجاج .كما كرم �سموه رعاة اجلائزة.
على �صعيد �آخ��ر افتتح �سموه"،معر�ض
�سكني �إك�سبو جدة  ،"2019والذي تنظمه
وزارة الإ�سكان و�صندوق التنمية العقارية
 ،للم�ساهمة يف رفع ن�سبة متلك ال�سعوديني
ملنازلهم �إىل  %60بنهاية  ، 2020و�إىل
 %70بحلول  ،2030بح�ضور معايل وزير
الإ�سكان ماجد احلقيل  ،وامل�شرف العام
على ال�صندوق خالد بن حممد العمودي
 ،وذلك خالل الفرتة من  15حتى  24من
�أبريل اجلاري يف �أر�ض الفعاليات املقابلة
للرد�سي مول بجدة.
وقام �سموه بعد االنتهاء من اجلولة املقررة
للمعر�ض  ،بت�سليم وحدات من "الإ�سكان
التنموي" ،لعدد م��ن امل�ستفيدين ،وهي
�إح� � ��دى م � �ب� ��ادرات وزارة اال� �س �ك��ان،
مل�ستفيدي ال�ضمان وم��ن يف حكمهم ،
لتمكيـنهم من متلـك امل�سكن املنا�سب �أو
االنتفــاع به وفق احتياجاتهـم.

�إ�سالم �آباد  -وا�س

ا�ستقبل فخامة الرئي�س الدكتور ع��ارف علوي رئي�س جمهورية
باك�ستان الإ�سالمية �أم�س يف الق�صر الرئا�سي ب�إ�سالم �آباد� ،إمام
امل�سجد احلرام ف�ضيلة الدكتور عبدالله بن عواد اجلهني يف �إطار
الزيارة التي يقوم بها �إىل باك�ستان.
ورح��ب فخامة الرئي�س ع�ل��وي يف م�ستهل اللقاء بف�ضيلة �إم��ام
امل�سجد احل ��رام ووف��د اململكة ال��ذي ��ش��ارك يف م��ؤمت��ر "ر�سالة
الإ�سالم" برئا�سة وك�ي��ل وزارة ال���ش��ؤون الإ��س�لام�ي��ة وال��دع��وة
والإر�شاد لل�ش�ؤون الإ�سالمية ف�ضيلة الدكتور عبدالله بن حممد
ال�صامل.
وق��ال فخامته� :إن باك�ستان ت��ويل اهتما ًما ك�ب� ًيرا لعالقاتها مع
مو�ضحا �أنها عالقات �أخ��وي��ة ت�ستند على قوا�سم دينية
اململكة،
ً
وثقافية م�شرتكة ،وتت�سم بتوافق ال��ر�ؤى �إزاء الق�ضايا الإقليمية
والدولية ،ف�ض ًال عن وجود رغبة م�شرتكة لدى البلدين �إزاء معاجلة
التحديات التي تواجهها الأمة الإ�سالمية.
وثمن اجلهود الكبرية التي تبذلها اململكة بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سمو ويل عهده
الأم�ين ـ حفظهما الله ـ يف العناية باحلرمني ال�شريفني واخلدمات
امل�م�ت��ازة ال�ت��ي تقدمها للحجاج وامل�ع�ت�م��ري��ن ك��ل ع ��ام ،وب��ال��دور
الإيجابي الذي ت�ؤديه اململكة يف دعم الأمن واال�ستقرار الإقليمي
ودعم الق�ضايا التي تهم العامل الإ�سالمي.
و�أع ��رب ع��ن �شكره وتقديره للمملكة على وقوفها م��ع باك�ستان
و�شعبها يف كل املحن والأوقات ال�صعبة ،ال�سيما الدعم االقت�صادي
الأخري الذي قدمته اململكة لدعم االقت�صاد الباك�ستاين.
كما �أعرب عن متنياته الطيبة با�سم حكومة باك�ستان و�شعبها خلادم
احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل العهد ـ حفظهما الله ـ و�شعب اململكة.
من جانبه� ،شكر ف�ضيلة ال�شيخ عبدالله اجلهني فخامة الرئي�س
عارف علوي على م�شاعره الطيبة جُتاه قيادة اململكة و�شعبها ،وعلى
ح�سن اال�ستقبال ال��ذي لقيه خ�لال زيارته احلالية �إىل باك�ستان
وعلى حفاوة اال�ستقبال يف الق�صر الرئا�سي الباك�ستاين ،كما نقل
�سالم خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني وحتياتهم
ومتنياتهم لباك�ستان مبزيد من التقدم واالزدهار والرفعة.
ح�ضر اللقاء �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى باك�ستان نواف
بن �سعيد املالكي ،وعدد من كبار امل�س�ؤولني الباك�ستانيني.

الوزاري العربي يبحث
امل�ستجدات الفل�سطينية

القاهرة -وا�س

�أع�ل�ن��ت ج��ام�ع��ة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ع��ن ع�ق��د اج�ت�م��اع ط ��ارئ ملجل�س
اجلامعة على م�ستوى وزراء اخلارجية العرب الأح��د املقبل مبقر
الأمانة العامة للجامعة العربية ،برئا�سة ال�صومال وبنا ًء على طلب
دولة فل�سطني ،وذلك لبحث �آخر م�ستجدات وتطورات الأو�ضاع
املتعلقة بالق�ضية الفل�سطينية �سيا�س ًيا ومال ًيا و�إعالم ًيا ،يف �ضوء
نتائج االنتخابات الإ�سرائيلية الأخ�يرة والإج��راءات الإ�سرائيلية
املتوا�صلة �ضد ال�شعب واالقت�صاد الفل�سطيني.
وق��ال الأم�ي�ن ال�ع��ام امل�ساعد رئي�س مكتب الأم�ي�ن ال�ع��ام ال�سفري
ح�سام زكي يف ت�صريح اليوم� :إنه تقرر عقد االجتماع يوم 21
من ال�شهر اجلاري بناء على طلب من دولة فل�سطني حيث �سي�شارك
يف االجتماع الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س الطالع جمل�س
اجلامعة العربية على م�ستوى وزراء اخلارجية على ر�ؤيته وتقييمه
للو�ضع اخلا�ص بالق�ضية الفل�سطينية ،وكذلك �إط�لاع ال��وزراء
على �آخر التطورات يف ظل الأحداث الأخرية ونتائج االنتخابات
الإ�سرائيلية وكل الأمور التي جرت يف الفرتة املا�ضية.
من جانبها� ،أ�شارت م�صادر فل�سطينية �إىل �أن مو�ضوع �شبكة
الأمان املالية العربية لفل�سطني والتي �أقرها جمل�س جامعة الدول
العربية �سيكون �أحد املو�ضوعات الرئي�سية املطروحة للنقا�ش من
قبل الرئي�س حممود عبا�س يوم الأحد املقبل.
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حمليات

العي�سى  :نعمل على �إي�ضاح حقيقة الإ�سالم يف مواجهة التطرف
كازان-البالد -وا�س

�أك��د معايل الأم�ي�ن ال�ع��ام لرابطة العامل
الإ��س�لام��ي ال�شيخ ال��دك�ت��ور حممد بن
ع�ب��دال�ك��رمي العي�سى �أه�م�ي��ة التوا�صل
احل�ضاري وعقد احلوارات الالزمة من
خ�لال��ه ،وذل��ك لتفعيل دور امل�شرتكات
ال �ت��ي جت�م��ع ال�ت�ن��وع ال��دي�ن��ي وال�ق��وم��ي
ال�سيما يف دول ال�ت�ع��دد ،م���ش�ير ًا �إىل
�أن ��ه الخ �ي��ار للب�شرية لتحقيق وئامها
و�سالمها �إال با�ستيعابها التام حلتمية
االخ� �ت�ل�اف وال �ت �ن��وع ب�ي�ن�ه��م وم� ��ن ثم
التفاهم والتعاون من خالل نقاط االلتقاء
كاف
امل�شرتكة التي ن�ؤمن �أن  %10منها ٍ
لتحقيق �سالم عاملنا داخل الدول وبينها.
ون � ��وه م �ع��ال �ي��ه خ�ل��ال حم��ا� �ض��رت��ه يف
ج��ام�ع��ة ك� ��ازان احل�ك��وم�ي��ة بجمهورية

خطة لتعميم مبادرة الفي�صل على اجلامعات
مكة املكرمة  -احمد االحمدي

تفوقت كليتا الطب وطب الأ�سنان على باقي كليات
جامعة �أم القرى ،بعد تتويج طالبتني باملركزين الأول
والثاين يف م�سابقة قدوة اجلامعة ،وحققت الطالبة
�إه��داء عبدالكرمي ترك�ستاين لقب ق��دوة اجلامعة يف
مو�سمه الثالث ،والتي تعترب �إح��دى مبادرات كيف
نكون ق��دوة والتي اطلقها م�ست�شار خ��ادم احلرمني
ال���ش��ري�ف�ين �أم�ي�ر منطقة م�ك��ة امل�ك��رم��ة الأم�ي�ر خالد
الفي�صل على م�ستوى منطقة مكة املكرمة.
وت�سلمت الطالبة �إه��داء درع��ا ذهبيا وج��ائ��زة مالية
قدرها � 20ألف ري��ال ،بينما ذهب املركز الثاين �إىل
منار عبدالدامي ح�سن م�شاط من كلية الطب ،ونالت

مبلغ � 15ألف ريال وال��درع الف�ضي ،وحققت مودة
عبدالعزيز حامد النا�صري املرتبة الثالثة ومبلغ 10
الآف ريال والدرع الربونزي.
وك���ش�ف��ت وك�ي�ل��ة ع �م��ادة � �ش ��ؤون ال �ط�ل�اب الن�شطة
والتدريب الطالبي الدكتورة خلود حممد �أبو النجا،
�أن اخل �ط��ة امل�ستقبلية مل���س��اب�ق��ة ال �ق��دوة تتمثل يف
حتويلها لتكون على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية
واختيار قدوة من اجلامعات كافة ،بعد النجاح الذي
حققته امل�سابقة على م�ستوى جامعة �أم القرى على
مدار � 3أعوام.
يذكر �أن تكرمي الطالبات ج��اء �ضمن ف�ق��رات ختام
الأن�شطة الطالبية بحفل الطالبات بجامعة �أم القرى

حر�س احلدود ينقذ �أمريكيا يف عر�ض البحر
الريا�ض -وا�س

متكنت �سفينة حر�س احل��دود "فر�سان" من
�إخ�ل�اء راك��ب �أمريكي تعر�ض لنزيف معوي
وارجت � ��اف يف ال �ق �ل��ب ،م��ن ع�ل��ى م�تن �سفينة
رك��اب �سياحية يف مياه البحر الأحمر ،وهي
يف طريقها �إىل ميناء العقبة قادمة من �صاللة.
و�أو� �ض��ح املتحدث الر�سمي حلر�س احل��دود
املقدم م�سفر بن غ ّنام القريني �أن مركز تن�سيق
البحث والإنقاذ بجدة تلقى �أم�س الأول ر�سالة
�إلكرتونية تت�ضمن وج��ود حالة مر�ضية لأحد
ال��رك��اب م��ن اجلن�سية الأم��ري �ك �ي��ة ،يبلغ من
العمر  77عام ًا ،يعاين من نزيف معوي على
م�تن �سفينة رك��اب �سياحية ت��رف��ع علم جزر
باهاما�س جنوب ميناء جازان.
وب�ين �أن��ه مت حتليل املعلومات وحت��دي��د موقع
ال���س�ف�ي�ن��ة ،وت�ك�ل�ي��ف ��س�ف��ن وزوارق ح��ر���س
احل� ��دود ل�ت�ق��دمي امل���س��اع��دة ال�ل�ازم��ة و�إخ�ل�اء
املري�ض كما قام مركز التن�سيق بجدة باالت�صال
مبدير طوارئ جدة ،وطبيب ال�سفينة.
و�أك��د املقدم القريني �أنه جرى �إخ�لاء املري�ض
برفقة زوج �ت��ه ،ونقله �إىل م�ست�شفى الأم�ير
حممد بن نا�صر مبنطقة ج��ازان كما وا�صلت
ال�سفينة رحلتها.

تتار�ستان بح�ضور نخبة م��ن �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،وع��دد من الأكادمييني
امل�ت�خ���ص���ص�ين يف ك �ل �ي��ة ال ��درا�� �س ��ات
ال���ش��رق�ي��ة وج �م��ع ك �ب�ير م��ن ال�ب��اح�ث�ين
والطالب ،بتميز اجلمهورية يف االندماج
الديني والقومي يف ظل وئام وان�سجام
�شامل وع��ام حتت مظلة الدولة الوطنية
رو�سيا االحتادية مع �ضمان حرية كل
خ�صو�صية يف �شعائرها وتقاليدها.
و�أو� � �ض� ��ح م �ع��ال �ي��ه �أن راب� �ط ��ة ال �ع��امل
الإ��س�لام��ي تعمل على حم��اور ع��دة من
�أب ��رزه ��ا �إي �� �ض��اح حقيقة الإ�� �س�ل�ام يف
مواجهة �أفكار التطرف املح�سوب زور ًا
على الإ�سالم والتطرف املقابل وخا�صة
م�ف��اه�ي��م ال�ي�م�ين امل �ت �ط��رف ال��س�ي�م��ا يف
ب�ع����ض ال � ��دول ال �غ��رب �ي��ة ،وم ��د ج���س��ور

التوا�صل واحل ��وار م��ع �أت�ب��اع الأدي��ان
وال �ث �ق��اف��ات وال�ع�م��ل م�ع�ه��م ع�ل��ى تقدمي
مبادرات نوعية وفاعلة خلدمة الأهداف
امل�شرتكة وم��د ج�سور ال��دع��م اخل�يري
للجميع دون تفريق لدين والع��رق وال
لون.
وقال الدكتور العي�سى � ":إن امل�سلم مع
اعتزازه بانتمائه الديني �إال �أنه يعلم �أن
ذلك ال يتعار�ض مع هويته الوطنية بل �إنه
بهذا االنتماء املفعم مبحبة اخلري للجميع
��س�ي�ك��ون ع �ن �� �ص��ر ًا ب� � ��ارز ًا يف حتقيق
االن�سجام ب�ين انتمائه الديني وهويته
الوطنية ،و�أن الأفكار املتطرفة هي التي
تختلف مع هذه املفاهيم ال�سوية" ،م�ؤك ًدا
�أن الأر�ض كانت و�ستظل م�سرح ًا لتعدد
ال�شرائع واحل�ضارات والقوميات.

نائب وزير الثقافة ي�ستعر�ض التعاون مع الوفد الفرن�سي
الريا�ض -وا�س

ا�ستقبل م �ع��ايل ن��ائ��ب وزي ��ر الثقافة
الأ��س�ت��اذ حامد ب��ن حممد ف��اي��ز ،مبقر
وزارة الثقافة بحي البجريي بالريا�ض
م �� �س��اء �أم� �� ��س امل �� �س �ت �� �ش��ارة بق�صر
الإليزيه ،باريزا خياري ،ونائبة رئي�س
جلنة ال�ش�ؤون الأوروب�ي��ة يف الربملان
ال�ف��رن���س��ي ويل ل�ي��ان��ا ت��ان�ق��ي ،ووف��دا
ي�ضم نخبة من املثقفني والدبلوما�سيني
وال�سيا�سيني الفرن�سيني ،م��ن بينهم
الوزير ال�سابق يف احلكومة الفرن�سية
ف �ي �ل �ي��ب دو�� �س ��ت ب �ل ��ازي ،وال ��وزي ��ر

مكة املكرمة -البالد

ال��درا��س�ي��ة يف خمتلف م��راح��ل التعليم العام
واجلامعي ,م�ؤكد ًا �أن املديرية العامة لل�سجون
د�أب� ��ت ع�ل��ى ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ت�ع�ل�ي��م ك ��أح��د �أه��م
الربامج الإ�صالحية التي من �ش�أنها الإ�سهام
يف ال��رف��ع م��ن م�ستوى وع��ي النزيل و�إدراك��ه
م��دى �ضرورة �سلوكه ج��ادة ال�صواب والندم
على مافاته ،والعزم على العودة �إىل جمتمعه
�صاحل ًا نافع ًا منتجاً ،و�أن هذا لن يت�سنى له �إال

يف ر�سالة ماج�ستري للخياط عن امل�ؤ�س�سات ال�صحفية ال�سعودية..

 % 32من العاملني يف العالقات العامة متخ�ص�صون

جدة -البالد

ر��ص��دت درا� �س��ة علمية حديثة �أن
 %32م��ن امل� � ��دراء وال �ع��ام �ل�ين يف
ال �ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة يف امل��ؤ��س���س��ات
ال�صحفية ال�سعودية متخ�ص�صون
يف نف�س املجال ،و�أن البقية تتوزع
ت�خ���ص���ص��ات�ه��م ب �ي�ن :ال �ت �� �س��وي��ق،
الإدارة ،وت�خ���ص���ص��ات �أخ� ��رى،
الأم� ��ر ال ��ذي ي���ش��كّ ��ل ع�ل��ى الأغ �ل��ب
� �ض �غ �ط � ًا م �ت��وا� �ص�ل�اً يف ال�ع�م�ل�ي��ة
االت �� �ص��ال �ي��ة ،ح �ي��ث �أن ال�ع�م�ل�ي��ة
االت�صالية مع اجلمهور تتطلب قدر ًا
من االحرتافية العلنية التي ن��ادر ًا

م��ا ت�ت��وف��ر يف غ�ي�ر املتخ�ص�صني
وي �ع �ت �م��دون ف �ق��ط ع �ل��ى م��واه�ب�ه��م
وقدراتهم ال�شخ�صية يف التعامل
مع تلك ال�ضغوط.
وب ّينت الدرا�سة التي قدمها الزميل
الإع�ل�ام��ي مهند اخل �ي��اط ب�ع�ن��وان:
"�إ�شكالية ال �ع�لاق��ات ال �ع��ام��ة يف
امل�ؤ�س�سات ال�صحفية ال�سعودية:
واق��ع املمار�سة الوظيفي واالجت��اه
الإداري" ب� ��أن �أج �ه��زة ال�ع�لاق��ات
العامة يف تلك امل�ؤ�س�سات هي من
تخطط لأن�شطتها دون اال�ستعانة
ب��الآخ��ري��ن ب�سبب �شعور العاملني

ال�سابق فران�سوا لونكل ،ورئي�س جلنة
ال���ص��داق��ة اخلليجية الفرن�سية ج��ان
ماري بوكيل .
وا�ستعر�ض اجلانبان �آفاق التعاون بني
اململكة وفرن�سا يف اجلوانب الثقافية،
و�أك��د معايل نائب وزير الثقافة خالل
االجتماع �إىل �أهمية احل��وار الثقايف
بني ال�شعوب والذي يعد �أحد الأهداف
ال��رئ�ي���س�ي��ة ل��ر�ؤي��ة وت��وج �ه��ات وزارة
الثقافة من خالل �أحد تط ّلعاتها املتمثلة
يف ت�ع��زي��ز م�ك��ان��ة اململكة دول �ي � ًا على
ال�صعيد الثقايف.

تخريج دفعة من حملة البكالوريو�س والثانوية ب�سجون مكة

احتفلت مديرية ال�سجون مبنطقة مكة املكرمة
�أم�س بتخريج  12نزي ًال من جامعة �أم القرى يف
�أرب��ع تخ�ص�صات ،بالإ�ضافة �إىل  27نزي ًال من
ثانوية الإدري�سي ،ب�إ�صالحية العا�صمة املقد�سة.
و�أو� �ض��ح م��دي��ر �سجون املنطقة ال �ل��واء ماجد
بن بندر الدوي�ش� ,أن بداية الف�صل الدرا�سي
الثاين� ،شهدت انتظام  1137نزي ًال على مقاعد

ب��رت��اب��ة ال�ع�م��ل و�أن ��ه م�ت�ع��ارف عليه
وال يحتاج �إىل و��ض��ع خطة وع��دم
وجود كوادر ب�شرية الزمة للتخطيط
م��ع ع��دم وج��ود خم�ص�صات مالية
كافية ،على ال��رغ��م م��ن قناعة %40
ممن �شملتهم الدرا�سة من �أع�ضاء
اجلمعية العمومية لتلك امل�ؤ�س�سات
ب�أن نتائج العالقات العامة مهمة يف
امل�ساهمة يف حتقيق �أهداف املن�ش�أة.
وق � ��د �أو� � �ص� ��ى ال� �ب ��اح ��ث ب�ت�م�ك�ين
امل�ؤ�س�سات ال�صحفية املتعرثة يف
�أداء وظائف العالقات العامة عرب
ا�ستعانتها مب�ست�شار عالقات عامة

وا�ستعر�ض معاليه عدد ًا من املو�ضوعات
ذات ال� �ط ��رح اجل � ��ديل ح� ��ول � �ص��راع
احل���ض��ارات ،كا�شف ًا خط�أ ت�شخي�صها
الذي قادها لت�صورات ومواقف خاطئة
و�أح �ي��ان � ًا م�ت�ط��رف��ة ،مبين ًا �أدل ��ة حكماء
و�أ�سوياء الب�شرية املنطقية �ضد مفاهيم
الكراهية وال�صراع احل�ضاري ،لدح�ض
نظرية حتمية ال�صدام ،م�ست�شهد ًا ب�أمثلة
وعظية من التاريخ الإن�ساين يف ذلك.
وختم املحا�ضرة بالقول � ":إن�ن��ا ُنقدر
ع��ال �ي � ًا �إ� � �ش� ��ادة ال �ف �ع��ال �ي��ات ال��رو� �س �ي��ة
احلكومية والأه�ل�ي��ة مبنجزات الرابطة
النوعية وت�أثريها العاملي وت�أكيدهم ب�أن
�أه��داف�ه��ا وا�ضحة وفاعلة ب�شكل كبري
ع�ل��ى �أر�� ��ض الواقع" .ث��م ف�ت��ح امل�ج��ال
للحوار وطرح الأ�سئلة.

خارجي له من اخلربة والدراية يف
التعامل مع امل�شكالت ،والعمل على
الإع ��داد العلمي ل�ك��وادر العالقات
العامة يف تلك امل�ؤ�س�سات لإيجاد
نظام ات�صايل فعال ،مع �ضرورة
تدريب العاملني لتلك الكوادر على
العالقات العامة الإلكرتونية التي
ت�شهد تو�سع ًا م�ضطرد ًا مع مرور
الأي��ام� ،إ�ضافة �إىل �ضخ املزيد من
امليزانيات ل�صالح �إدارات العالقات
العامة لتتمكن م��ن �أداء واجباتها
على الوجه الأف�ضل.
كما تو�صلت الدرا�سة �إىل العديد

م��ن ال�ن�ت��ائ��ج وال �ت��و� �ص �ي��ات املهمة
ح��ول كيفية عمل ج�ه��از العالقات
العامة تنظيمي ًا و�إداري � ًا وتو�صيف
ال� �ع ��وائ ��ق ،ال �ع �ق �ب��ات ،واحل� �ل ��ول،
�إ�ضافة �إىل التعرف على الأن�شطة
امل �م��ار� �س��ة م��ن ق�ب��ل ت�ل��ك الأج �ه��زة
وو� �س��ائ��ل االت �� �ص��ال امل���س�ت�خ��دم��ة
التعرف على مدى
لإي�صالها ،م��ع ّ
اع �ت �م��اد الأن �� �ش �ط��ة يف ال �ع�لاق��ات
العامة على :الأبحاث ،الدرا�سات،
التخطيط ،والتقومي.
وك��ان��ت ج��ام �ع��ة امل �ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز
يف ج��دة ممثلة يف كلية االت�صال
والإعالم قد منحت م�ؤخر ًا اخلياط
درج ��ة امل��اج���س�ت�ير ب�ت�ق��دي��ر مم�ت��از
لر�سالته العلمية التي �أ�شرف عليها
ال�ب�روف �ي �� �س��ور م� �ب ��ارك احل��ازم��ي
كمقرر ،وناق�شه فيها الدكتور فهد
ال�ط�ي��ا���ش م��ن ج��ام�ع��ة امل�ل��ك �سعود
كمناق�ش خارجي ،والدكتور بندر
اجل�ع�ي��د كمناق�ش داخ �ل��ي ،وم� ّث��ل
الدرا�سات العليا يف الكلية الدكتور
�سعد الثمايل ،فيما ح�ضر الدكتور
من�صور اجل�ع�ي��د وال��دك �ت��ور �أمي��ن
ب��اج�ن�ي��د وك �ي��ل ال�ك�ل�ي��ة ل�ل��درا��س��ات
العليا م��ع نخبة م��ن �أع���ض��اء هيئة
التدري�س يف الكلية.

ب�إكمال درا�سته.
م��ن ج��ان �ب��ه �أو�� �ض ��ح م��دي��ر �إدارة �إ��ص�لاح�ي��ة
ال �ع��ا� �ص �م��ة امل �ق��د� �س��ة امل� �ق ��دم ول �ي��د ب ��ن حميد
ال�صاعدي� ،أن تخ�ص�صات النزالء يف املرحلة
اجل��ام�ع�ي��ة ت�ضمنت ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ،وال�ترب�ي��ة
البدنية ،وال�ت��اري��خ ،وال��دع��وة و�أ��ص��ول الدين،
يف ح�ين ك��ان تخ�ص�ص خريجي الثانوية هو
الأدبي.

م�صادرة مواد غذائية يف مكة املكرمة

مكة املكرمة  -احمد االحمدي

نفذت �أمانة العا�صمة املقد�سة ممثلة ببلدية ال�شوقية الفرعية حملة
م�شرتكة على �أحد الأحياء الع�شوائية �ضمن نطاق البلدية  ،بالتعاون
مع �إدارة ال�ضبط الإداري ب�شرطة العا�صمة املقد�سة وم�ساندة الإدارة
العامة للنظافة ونتج عن احلملة �ضبط عدد من العمالة املخالفة للأنظمة
وم�صادرة كميات كبرية من املواد الغذائية التالفة.
و�أو��ض��ح رئي�س البلدية املهند�س عمر املالكي �أن��ه مت خ�لال احلملة
م �� �ص��ادرة ط��ن ون���ص��ف ال �ط��ن م��ن امل� ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة غ�ير ال�صاحلة
لال�ستهالك الآدم� ��ي وم ��واد غ��ذائ�ي��ة جم�ه��ول��ة امل���ص��در �إ� �ض��اف � ًة �إىل
م�صادرة � 64أ�سطوانة غاز و�ضبط  26عام ًال خمالف ًا جرى ت�سليمهم
للجهات الأمنية املُخت�صة .
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متابعات

حتقيقا لربنامج التحول و�أهداف ر�ؤية 2030

ال�صناعات الع�سكرية ..

م�ستقبل القوة ال�سعودية ال�شاملة
جدة  -البالد

يحظى قطاع ال�صناعات الع�سكرية برعاية ودعم كبريين
من خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
و�سمو ويل عهده الأمني  -حفظهما الله  -وم�ؤخرا
د��ش��ن ��ص��اح��ب ال�سمو امل�ل�ك��ي الأم�ي�ر حم�م��د بن
�سلمان بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال ��وزراء وزي��ر ال��دف��اع� ،أول طائرة
تدريب نفاثة من طراز "هوك" مت جتميعها
وت���ص�ن�ي��ع ع ��دد م ��ن �أج ��زائ� �ه ��ا حم�ل�ي� ًا
ب�أيادي �أبناء الوطن ،يف �إطار متكني
ال���ص�ن��اع��ات ال��وط�ن�ي��ة الع�سكرية
ودعم االقت�صاد الوطني وخلق
وظ��ائ��ف ن��وع�ي��ة وال �ت��ي ُتعد
�أح� ��د �أه� ��م �أه� � ��داف ر�ؤي���ة
الوطن الطموحة 2030
 ،ب� �ج� �ع ��ل امل��م��ل��ك��ة
� �ش��ري �ك��ا ق ��وي� � ًا يف
قطاع ال�صناعات
ال��ع�����س��ك��ري��ة
على ال�ساحة
العاملية.

�إث ��ر ق ��رار جمل�س ال� ��وزراء �إن �� �ش��اء الهيئة العامة
لل�صناعات الع�سكرية و�صدور الأمر امللكي الكرمي
بتعيني امل�ه�ن��د���س �أح �م��د ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز العوهلي
حم��اف�ظ� ًا لها مبرتبة وزي ��ر ،انطلقت ا�سرتاتيجية
جديدة ت�ستهدف اململكة من خاللها توطني % 50
من الإنفاق الع�سكري بحلول عام  ، 2030لي�أتي
�إعالن �صندوق اال�ستثمارات العامة �إن�شاء ال�شركة
ال���س�ع��ودي��ة لل�صناعات ال�ع���س�ك��ري��ة ،نقطة حت��ول
ك�برى مل�ستقبل ال�صناعات الع�سكرية ال�سعودية
كقطاع حيوي  ،ومن�صة م�ستدامة لتقدمي املنتجات
واخلدمات الع�سكرية التي ت�ستويف �أرف��ع املعايري
العاملية  ،ومكونا مهما من مكونات ر�ؤية اململكة.
و تعمل الهيئة العامة لل�صناعات الع�سكرية على
تنظيم ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ات ال�ع���س�ك��ري��ة يف اململكة
وتطويره ومراقبة �أدائه ،ولها يف �سبيل ذلك القيام
بكل ما يلزم لتحقيق �أهدافها .ويكون لها جمل�س
�إدارة برئا�سة �سمو نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء،
وع�ضوية كل من :وزير الطاقة وال�صناعة والرثوة
املعدنية ،ووزير املالية ،ووزير التجارة واال�ستثمار،
ورئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الع�سكرية� ،إ�ضافة �إىل ممثلني عن كل من :وزارة
الدفاع ،ووزارة الداخلية ،ووزارة احلر�س الوطني،
و 3من ذوي االخت�صا�ص يف جمال عمل الهيئة.

ا�سرتاتيجية امل�ستقبل

ت�ق��وم الهيئة على حتقيق منظومة م��ن الأه ��داف
احل �ي��وي��ة وال� �ت ��ي ت �� �ش �م��ل :اق �ت��راح ال���س�ي��ا��س��ات
اال�سرتاتيجيات والأن�ظ�م��ة وال�ل��وائ��ح ذات ال�صلة
بقطاع ال�صناعات الع�سكرية وال�صناعات املكملة
لها ،و�إدارة عمليات امل�شرتيات الع�سكرية  ،مع
مراعاة �أن تكون الأولوية لل�شركات ال�سعودية وفق
�ضوابط حمددة ت�ضعها الهيئة .كما وتقوم الهيئة
ب ��إدارة وتطوير برنامج التوازن االقت�صادي فيما
يخ�ص قطاع ال�صناعات الع�سكرية وال�صناعات
املكملة ل�ه��ا ،وال�ت�ف��او���ض م��ع ال���ش��رك��ات الأجنبية
لنقل التقنية وزي��ادة املحتوى املحلي� ،إىل جانب
�إدارة جميع عمليات البحث والتطوير يف القطاع،
مبا يف ذلك تخ�صي�ص ميزانيات البحث والتطوير
ون�ق��ل التقنية�.أي�ضا ت�ق��وم الهيئة بالتن�سيق مع
اجل �ه��ات ذات ال�ع�لاق��ة مل��واءم��ة خم��رج��ات التعليم
والتدريب الفني مع احتياجات القطاع ،والعمل
على ا�ستقطاب الكفاءات الفنية �إليه ،وو�ضع حوافز
لتطويره ،ودعم امل�صنعني املحليني  ،ودعم ت�صدير
املنتجات الع�سكرية املحلية.

�شركة ال�صناعات الع�سكرية

�أكدت خطوة �صندوق اال�ستثمارات العامة ب�إن�شاء

ا�ستثمار قدرات ال�شباب ال�سعودي وموارد طموحة لتنويع الدخل الوطني
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية � ،أن
اململكة العربية ال�سعودية ت�سري قدم ًا نحو حتقيق
ر�ؤي �ت �ه��ا ال�ط�م��وح��ة  ، 2030ف�ف��ي م�ق��دم��ة �أه ��داف
ال���ش��رك��ة ت��وف�ير �أك�ث�ر م��ن � 40أل ��ف ف��ر��ص��ة عمل
م�ب��ا��ش��رة لل�شباب ال���س�ع��ودي معظمها يف جم��ال
التقنيات املتقدمة والهند�سة  ،و�أك�ثر من � 30ألف
فر�صة عمل غري مبا�شرة وخلق املئات من ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة.
�أما يف جمال الت�صنيع فتطرح ال�شركة منتجاتها
وخدماتها يف �أربعة جماالت حيوية :جمال الأنظمة
اجلوية ،وجمال الأنظمة الأر�ضية ،وجمال الأ�سلحة
وال��ذخ��ائ��ر وال �� �ص��واري��خ ،وجم ��ال االل�ك�ترون�ي��ات
الدفاعية  .كما يتمثل الهدف اال�سرتاتيجي لل�شركة
يف الو�صول �إىل م�صاف �أكرب � 25شركة �صناعات
ع�سكرية عاملية مع حلول ع��ام  ،2030مبا يجعل
اململكة �شريكا قوي ًا يف قطاع ال�صناعات الع�سكرية
على ال�ساحة العاملية .ويتوقع �أن تبلغ م�ساهمة
ال�شركة املبا�شرة يف �إجمايل الناجت املحلي للمملكة
�أكرث من  14مليار ريال  ،كما �ستخ�ص�ص ال�شركة
نحو  6مليار ري��ال لال�ستثمار يف عمليات البحث
والتطوير.
ه��ذه الأه ��داف اال�سرتاتيجية الطموحة للمملكة
� ،أك��د عليها �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد
بن �سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع رئي�س جمل�س �إدارة
� �ص �ن��دوق اال� �س �ت �ث �م��ارات ال �ع��ام��ة  ،ب� ��أن ال���ش��رك��ة
ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية �ست�سعى �إىل �أن
تكون حمفز ًا �أ�سا�سي ًا للتحول يف قطاع ال�صناعات
الع�سكرية وداعما لنمو القطاع لي�صبح قادر ًا على
توطني ن�سبة  %50من �إجمايل الإن�ف��اق احلكومي
الع�سكري يف اململكة بحلول العام .2030
و�أ�شار �سموه �إىل �أن ال�شركة �ست�ؤثر �إيجابا على
الناجت املحلي الإجمايل للمملكة وميزان مدفوعاتها
 ،حيث �ستقود قطاع ال�صناعات الع�سكرية نحو
زيادة املحتوى املحلي ،وزيادة ال�صادرات،
وجلب ا�ستثمارات �أجنبية �إىل اململكة
ع��ن ط��ري��ق ال��دخ��ول يف م�شروعات
م �� �ش�ترك��ة م ��ع ك�ب�ري ��ات � �ش��رك��ات
ال���ص�ن��اع��ة ال�ع���س�ك��ري��ة ال�ع��امل�ي��ة.
�إ��ض��اف��ة �إىل م��ا �سبق �ستزيد
ال�شركة الطلب على املنتجات
املحلية من املكونات واملواد
اخلام كاحلديد والأملونيوم،
واخل� ��دم� ��ات ال�ل��وج���س�ت�ي��ة

وخدمات التدريب.
وت�ط��رح ال�شركة منتجاتها وخ��دم��ات�ه��ا يف �أرب�ع��ة
جماالت حيوية يك ّمل بع�ضها بع�ضا وتوفّر االحتياجات
الرئي�سية للقطاع الع�سكري يف اململكة م�ستقب ًال ،مع
اال�ستفادة من القدرات ال�صناعية الع�سكرية احلالية
يف اململكة .وهذه املجاالت هي :جمال الأنظمة اجلوية
وي�شمل �صيانة و�إ� �ص�لاح ال�ط��ائ��رات ثابتة اجلناح
و�صناعة الطائرات ب��دون طيار و�صيانتها ،وجمال
الأنظمة الأر�ضية وت�شمل �صناعة و�صيانة و�إ�صالح
ال�ع��رب��ات ال�ع���س�ك��ري��ة ،وجم ��ال الأ��س�ل�ح��ة وال��ذخ��ائ��ر
وال�صواريخ ،وجمال االلكرتونيات الدفاعية وت�شمل
ال � � ��رادارات وامل���س�ت���ش�ع��رات و�أن �ظ �م��ة االت �� �ص��االت
واحلرب االلكرتونية.

�شراكة عملية وتعزيز القوة

خ�ل�ال زي��ارت��ه مل��دي�ن��ة �سياتل ب��ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية  ،رع��ى �سمو ويل العهد توقيع اتفاقية
� �ش��راك��ة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ب�ي�ن ال �� �ش��رك��ة ال���س�ع��ودي��ة
ل�ل���ص�ن��اع��ات ال�ع���س�ك��ري��ة ( )SAMIو��ش��رك��ة
(بوينج) الأمريكية ،و�إعالن توطني  %50من الإنفاق
الع�سكري بحلول عام  ، 2030من خالل ت�أ�سي�س
م �� �ش��روع م �� �ش�ترك ي���س�ت�ه��دف ت��وط�ي�ن  %55من
ال�صناعات الع�سكرية ،ك�صيانة و�إ�صالح وعمرة
الطائرات احلربية ،ونقل تقنية دمج الأ�سلحة على
تلك الطائرات ،وتوطني �سل�سلة الإمداد لقطع الغيار
داخل اململكة ،ويتوقع �أن تفوق �إيرادات امل�شروع
 22مليار دوالر ،و�أن يحدث نحو � 6آالف وظيفة
بحلول  ،2030ويعد هذا امل�شروع املزود

الوحيد خل��دم��ات دع��م من�صات ال�ط�يران احلربي املواطنني ال�سعوديني يف ال�صناعة.
ب��امل�م�ل�ك��ة ،مب��ا ي��دع��م ال� �ق ��درات ال��دف��اع �ي��ة وي �ع��زز
معر�ض �أفد
�إمكانيات الردع لديها.
وتتويجا لهذه النجاحات اال�سرتاتيجية يف قطاع
ال�صناعات الع�سكرية  ،ونيابة عن �صاحب ال�سمو
ال�صناعات البحرية
يف قطاع ال�صناعات الع�سكرية البحرية حققت امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل
اململكة �أي���ض��ا مرحلة متقدمة بتد�شني ال�شركة �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
ال �� �س �ع��ودي��ة ل�ل���ص�ن��اع��ات ال�ع���س�ك��ري��ة وال �� �ش��رك��ة الدفاع رئي�س جمل�س ال�شئون االقت�صادية والتنمية
الإ� �س �ب��ان �ي��ة (ن��اف��ان �ت �ي��ا) ل�ل���ص�ن��اع��ات ال �ب �ح��ري��ة  ، ،د�شن رئي�س هيئة الأركان العامة الفريق �أول عبد
م�شروعهما امل�شرتك لت�صميم وبناء  5فرقاطات الرحمن بن �صالح البنيان ،معر�ض القوات امل�سلحة
معززة بنظام �إدارة ل��دع��م الت�صنيع امل�ح�ل��ي "�أفد  "2018يف دروت��ه
حربية من نوع (�أفانتي َّ )22
ال�ق�ت��ال ل�صالح وزارة ال��دف��اع ال�سعودية ،وذل��ك ال��راب�ع��ة حت��ت �شعار "�صناعتنا قوتنا" وا�ستمر
خ�ل�ال ال ��زي ��ارة الأخ �ي��رة ال �ت��ي ق ��ام ب�ه��ا �صاحب لأي��ام حافلة ب��إب��راز ودع��م املحتوى املحلي وتوطني
ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان ويل العهد ال�صناعات التكميلية  ،مــن خـــالل ال�شراكة مــع
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزي��ر ال��دف��اع� ،إىل ال�شركات العاملية ،بالإ�ضافة �إىل تدوير املوارد املالية
العا�صمة الإ�سبانية  ،و�أجريت يف الريا�ض مرا�سم وت�شجيع برامج ال�سعودة وجلب ر�أ�س املال الأجنبي
توقيع امل�شروع و�إطالقه ر�سمي ًا  ،ويعمل امل�شروع لل�سوق املحلي ،وتوعية املجتمع الوطني وك�سب ثقته
رئي�سي توطني �صناعة جميع ما باملنتج املحلي و�إي �ج��اد ع�لاق��ة ا�سرتاتيجية طويلة
ب�شكل
امل�شرتك ٍ
ٍ
يتعلق ب�أنظمة القتال البحرية من �إدارة امل�شروعات ،املدى مع القطاع اخلا�ص فـــي جمـال الت�صنيع .
وتركيب ورب��ط �أنظمة القتال وفح�صها ،وهند�سة وبالفعل وعلى �أر�ض الواقع حقق املعر�ض الأهداف
النظم وت�صميمها ،وتطوير العتاد والربجميات املن�شودة بعر�ض �أكرث من � 80ألف فر�صة ت�صنيعية،
وف�ح���ص�ه��ا ،وك��ذل��ك ال��دع��م ال�ل��وج���س�ت��ي وب��رام��ج و�شهد الآالف من طلبات الت�صنيع ،وعلى هام�ش
التدريب  ،ويتوقع �أن ي�سهم امل�شروع اجلديد يف املعر�ض وقعت �شركة "تقنية للطريان" مذكرة تفاهم
دعم جهود ال�شركة ال�سعودية الرامية �إىل توطني مع �شركة انتونوف الأوكرانية وال�شركة ال�سعودية
 % 52من الإنفاق الع�سكري � ،إىل جانب خلق فر�ص للمنتجات املتخ�ص�صة "وهج" يف جم��ال التعاون
عمل وتدريب لل�شباب ال�سعودي ،مبا يرفع م�ساهمة ال�صناعي لت�صنيع �أج��زاء وقطع غيار الطائرات ،
كما وقعت �شركة ال�سالم ل�صناعة الطائرات اتفاقية
لت�صنيع قطع غيار الطائرات ،مع �شركة الت�صنيع
الوطنية و�شركة فرن�سية.
اجل��ان��ب احل �ي��وي الآخ ��ر يف توطني
ال���ص�ن��اع��ات ال�ع���س�ك��ري��ة ي�ت�م�ث��ل يف
�إي �ج��اد �أن���ش�ط��ة �صناعية وخ��دم��ات
م �� �س��ان��دة ك ��امل� �ع� � ّدات ال���ص�ن��اع�ي��ة
واالت�صاالت وتقنية املعلومات
مم��ا ي���س�ه��م يف خ �ل��ق ف��ر���ص
ع �م��ل ن��وع �ي��ة يف االق �ت ���ص��اد
ال��وط �ن��ي  ،ب ��إق��ام��ة جممعات
�صناعية متخ�ص�صة ومتكاملة
ت�ضم الأن���ش�ط��ة الرئي�سة يف
ه ��ذا امل� �ج ��ال ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
ت��دري��ب امل��واط �ن�ي�ن وت��أه�ي�ل�ه��م
ل �ل �ع �م��ل يف ه � ��ذه ال �� �ص �ن��اع��ات
اال�سرتاتيجية املعززة لقوة اململكة
ال�شاملة اقت�صاديا وع�سكريا.

ت�أمني االحتياجات
املحلية والت�صدير
ومكانة متقدمة للمملكة عامليا
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اجلبري يلتقي الوفد الفرن�سي

ال ج
أمري م�شعل �شهد تد�شني مبادرة (الأولوية لهم)

جدة -البالد

تنفيذ  144م�شروعا يف جدة بقيمة  8مليارات

حمليات

ال�شرقيةت�ست�ضيفاملعر�ض
العامليلالمتيازالتجاري
الدمام -وا�س

ي��رع��ى ���ص��اح��ب ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر �أح��م��د ب��ن ف��ه��د بن
تر�أ�س �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير م�شعل بن ماجد بن عبد العزيز
���س��ل��م��ان ن��ائ��ب �أم��ي�ر امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق��ي��ة يف اخل��ام�����س
حمافظ ج��دة رئي�س املجل�س املحلي لتنمية وتطوير املحافظة �أم�س
وال��ع�����ش��ري��ن م���ن ���ش��ه��ر �إب���ري���ل اجل�����اري ،امل��ع��ر���ض
اجتماع املجل�س للعام 1440ه����ـ ،بح�ضور �صاحب ال�سمو الأم�ير
ال��ع��امل��ي لالمتياز ال��ت��ج��اري ،ب��ال��ت��ع��اون م��ع الهيئة
�سعود بن جلوي م�ست�شار �أمري منطقة مكة املكرمة وكيل حمافظة
العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة "من�ش�آت"
جدة و�أع�ضاء املجل�س.
و�أم��ان��ة املنطقة ال�شرقية ،ويتناول خ�لال فعالياته
و�أط��ل��ع �أم�ي�ن ع���ام املجل�س حم��م��د ب��ن ح��م��زة ع�ين ال��دي��ن �سموه
جم��م��وع��ة م���ن امل��ت��ح��دث�ين امل��ت��خ�����ص�����ص�ين ال��ن��واح��ي
يو�ضح امل�شاريع املنفذة واجل��اري تنفيذها
على عر�ض مرئي ّ
القانونية والتطويرية واال�ست�شارية يف جمال االمتياز
وا�ستكمالها للعام ١٤٤٠-١٤٣٩هـ واملعتمدة مليزانية هذا العام
الريا�ض -وا�س
التجاري "الفرن�شايز" ،من خالل تدريبات عملية هدفها
١٤٤١-١٤٤٠هـ.
التقى معايل وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية ع�ضو جمل�س
دع��م القطاع ون�شر الوعي ح��ول فوائد االمتياز التجاري
و�أكد �سمو الأمري م�شعل على �ضرورة تكثيف اجلهود بني
ال����وزراء الأ���س��ت��اذ ع���ادل ب��ن �أح��م��د اجل��ب�ير يف مقر وزارة
لالقت�صاد الوطني من خالل القيم امل�ضافة التي يحققها.
اجلهات ذات العالقة واالرتقاء مب�ستوى الأداء والتو�سع
اخلارجية بالريا�ض يوم �أم�س الأول وفد ًا من جمهورية فرن�سا
و�أو�ضحت امل�شرفة على املعرِ �ض عبري جليح �أن جل�سات املنتدى
يف امل�شاريع التنموية والتقيد مبعايري تنفيذ تلك امل�شاريع
مكون ًا من � 30شخ�صية.
امل�صاحبة للمعر�ض يف ال��ي��وم الأول �ستناق�ش مفهوم �صناعة
وجودتها واال�ستفادة من مقومات حمافظة جدة على جميع الأ�صعدة مبا ي�ساهم بتحقيق تطلعات القيادة وتلبية احتياجات
ح�ضر اللقاء �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى اليمن حممد �آل
االم��ت��ي��از ال��ت��ج��اري ،وال��ت��ط��ورات ال��ت��ي ح��دث��ت عليها يف ال�سنوات
�سكانها وزوارها.
جابر ،ووكيل وزارة اخلارجية ل�ش�ؤون الدبلوما�سية العامة ال�سفري
الأخرية ،ويف اليوم الثاين �ستتناول اجلل�سة الأوىل مفهوم حق االمتياز
يذكر �أن امل�شاريع املعتمدة يف ميزانية العام احلايل مبحافظة جدة بلغت  ١٤٤م�شرو ًعا بقيمة تتجاوز ثمانية
الدكتور �سعود كاتب ،ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية
كلٌّ
التجاري وفوائده للمانح وامل�ستفيد� ،إ�ضافة �إىل ما يتعلق بكيفية �صنع
مليارات ريال  ,يقوم على تنفيذها من الأمانة والتعليم والكهرباء والطرق ,فيما بلغ عدد امل�شاريع التي
ال�����س��ف�ير م��ع��ن احل���اف���ظ ،وم��دي��ر ع���ام معهد الأم��ي�ر ���س��ع��ود الفي�صل
عالمة جتارية ناجحة من الهوية للتطوير واالنت�شار ،مبينة �أن اجلل�سة الثانية
ا�ستُل َم ْت للعام املا�ضي  ٧٥م�شرو ًعا بقيمة تتجاوز �ستة مليارات  ,يف حني بلغت امل�شاريع اجلاري
للدرا�سات الدبلوما�سية الدكتور عبدالله ال�سالمة ،ومدير عام الإدارة
�ستتطرق �إىل خطوات منح االمتياز التجاري "الفرن�شايز" والأدل��ة الت�شغيلية
�إكمال تنفيذها للعام املا�ضي  ١٨٧م�شرو ًعا بقيمة تتجاوز �أحد ع�شر مليار ريال  ,ا�ستهدفت
العامة ل�ش�ؤون ال�سلم والأمن خالد ال�سلمان.
و�أهميتها ،وكيفية امتالك عالمة جتارية عاملية بال �أخطار ،وذلك من خالل عدد من
املجاالت التنموية واخلدمات التي تلبي احتياجات حمافظة جدة.
ق�ص�ص النجاح ،م�شرية �إىل �أنه �سيكون خالل اجلل�سة الثالثة ع ْر�ض لعدد من فر�ص
من جهة �أخ��رى �شهد �سموه مبقر املحافظة �أم�س ،تد�شني مبادرة "الأولوية لهم"
االمتياز التجاري وعرو�ض عن العالمات للم�ستثمرين.
�ضمن م�ستهدفات برنامج التحول الوطني ور�ؤي���ة اململكة  2030لتح�سني
وبينت جليح �أن اليوم الثالث �سيخ�ص�ص اجلل�سة الأوىل للمناق�شات ،خ�صو�ص ًا احللول
وتطوير جميع اخلدمات االجتماعية ،التي ت�شرف عليها وزارة العمل
التمويلية للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سط ،ودور بنك التنمية االجتماعية بتمويل االمتياز التجاري
والتنمية االجتماعية ،بح�ضور م�س�ؤويل فرع وزارة العمل والتنمية
ودعم املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سط ،مب�شاركة بنك التنمية االجتماعية ،فيما تخ�ص�ص اجلل�سة الثانية
االجتماعية مبنطقة مكة املكرمة وعدد من �شركاء املبادرة.
ع���ل���ى وج���ه
جدة  -وا�س
لعر�ض الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة ل��دى �أمانة املنطقة ال�شرقية و�أهمية العالمات التجارية يف رفع
و�أك��د �سمو حمافظ ج��دة �أهمية مثل ه��ذه امل��ب��ادرات
��ص��و���ص
�
��
خل
ا
�شاركت منظمة التعاون الإ�سالمي �أم�س الأول يف افتتاح �أعمال امل�ؤمتر
م�ستوى اال�ستثمار واقت�صاد اململكة ،بينما تقدم وزارة التجارة واال�ستثمار يف اجلل�سة الثالثة حما�ضرة
التي تلبي احتياجات فئة من املجتمع  ،داع ًيا
امل�شرتك للعلماء الأفغان الباك�ستانيني البارزين ,ال��ذي ُعقد يف العا�صمة وت��ع��زي��ز �صحة
حول �سبل حماية العالمات التجارية.
جميع اجلهات املعنية للتعاون لتحقيق
ال ُعمانية م�سقط بهدف دعم اجلهود املبذولة حلماية الأطفال وتعزيز التعاون ورف���اه���ي���ة ال��ن��ا���س
يذكر �أن املعر�ض ي�ست�ضيف يف ن�سخته الثانية جمهورية �إندوني�سيا ك�ضيف �شرف ،بح�ضور جمموعة من
التطلعات املن�شودة.
��ض��اء
عرب احلدود يف الو�صول �إىل الأطفال بالتطعيم ,وذلك حتت رعاية وزارة يف ال�����دول الأع���
ال�شركات والعالمات الإندوني�سية.
ال�صحة يف �سلطنة عمان والفريق اال�ست�شاري الإ�سالمي للق�ضاء على �شلل يف املنظمة ب�شكل عام.
التعاون
و�أك�����������د مم����ث����ل م��ن��ظ��م��ة
الأطفال.
����س���ي���ك���ن���دي،
وينعقد امل�ؤمتر الذي يح�ضره ع�شرون عامل ًا بارز ًا من �أفغان�ستان وباك�ستان الإ��������س���ل���ام�������ي ع����ب����دال����ن����ور
وبع�ض �أع�ضاء الفريق اال�ست�شاري الإ�سالمي للق�ضاء على �شلل الأطفال التزام قيادة املنظمة بالبناء على التجربة ال���ن���اج���ح���ة يف حت�����س�ين
منهم ممثلو الإمام الأكرب �شيخ الأزهر ال�شريف والأمني العام ملنظمة التعاون خدمات التح�صني �ضد �شلل الأطفال لتعزيز الرعاية ال�صحية يف
الإ�سالمي ورئي�س جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية ومدير مكتب �شرق ال��دول الأع�ضاء التي مازالت تتحمل عبئ ًا ثقي ًال من الأ�سباب التي
املتو�سط الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية وممثلون عن منظمة الأمم املتحدة ميكن الوقاية منها لوفيات واعتالل الأطفال ،وفقا لربنامج العمل
للطفولة (اليوني�سيف) ,تنفيذًا للقرار الذي اتخذه االجتماع اخلام�س للفريق اال�سرتاتيجي ملنظمة التعاون الإ�سالمي يف جمال ال�صحة - 2014
اال�ست�شاري الإ�سالمي للق�ضاء على �شلل الأط��ف��ال ال��ذي عقد يف الأمانة .2023
و�أك��د العلماء يف �إع�لان امل�ؤمتر� ،أن تطعيم الأطفال واجب �أخالقي
العامة للمنظمة التعاون الإ�سالمي يف  14نوفمرب . 2018
و�أ�شاد املدير الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية الدكتور �أحمد املنذري ،يف كلمته بدور ودي��ن��ي ،و�أن منع حتى طفل واح��د م��ن التطعيم يعد �إخ�ل�اال بهذا
الأمني العام ملنظمة التعاون الإ�سالمي وال�شركاء الآخرين يف الفريق اال�ست�شاري الواجب اجلماعي الهام ،حيث قال النبي �صلى الله عليه و�سلم" :كفى
ي�ضيع من َي ُقوت".
للق�ضاء على �شلل الأط��ف��ال يف دع��م اجلهود العاملية للق�ضاء على �شلل الأطفال باملرء �إثم ًا �أن ّ

التعاون الإ�سالمي ت�شارك يف م�ؤمتر
دعم الق�ضاء على �شلل الأطفال

جلنة مبادرة طريق مكة تلتقي امل�س�ؤولني يف بنغالدي�ش

ديوان املحاكمات الع�سكرية ي�ستقبل وفد جامعة دار العلوم

الريا�ض -وا�س

ا�ستقبل رئي�س ديوان املحاكمات الع�سكرية العميد الدكتور
عبداملح�سن بن عبدالله �آل ال�شيخ يف مكتبه بوزارة الدفاع
ال��ي��وم ,وف���د ًا م��ن ط�لاب وط��ال��ب��ات كلية احل��ق��وق بجامعة
دار العلوم ،برئا�سة الدكتور حممد اجل�ضعي ,يرافقهم
املحا�ضر عبدالعزيز ال�سعد ،واملحا�ضرة �سحر القرين

ع�ضوا هيئة التدري�س بكلية احلقوق بجامعة دار العلوم.
وا�ستمع الوفد �إىل �إيجاز �شامل مبهام وواجبات الديوان
مبا يف ذلك مرحلة �إج��راءات مبا�شرة الدعوى الع�سكرية
وقيدها ،وو�صفها ،وب��ي��ان اخت�صا�صاته ،وتق�سيماته،
و�أنواع هيئاته وعقوباته ،والقواعد الإجرائية واملو�ضوعية
امل��ن�����ص��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف ن���ظ���ام ال���ع���ق���وب���ات ال��ع�����س��ك��ري،

وال�ضمانات املكفولة للع�سكريني املحاكمني �أمامه ،وطرق
�إنفاذ �أحكامه ،كما ح�ضر الوفد الزائد جل�سات املحاكمات
الع�سكرية املنعقدة لذلك اليوم بهدف التعرف على �آليات
املحاكمات يف الق�ضاء الع�سكري ال�سعودي ،و�إجراءاته،
وكيفية ���ص��دور �أح��ك��ام��ه ،وال�ضمانات املقدمة للمتهمني
�أمامه.
وقدم العميد �آل ال�شيخ �شرح ًا عن عمل واخت�صا�صات
الق�ضاء الع�سكري ،وب�ين �أهمية اط�لاع ط�لاب وطالبات
احلقوق والقانون على مهام الديوان العدلية.
وبني العميد �آل ال�شيخ �أن ال���دي���وان بكيانه احل���ايل له
مرجعية ق�ضائية تاريخية تعود �إىل قيامه وت�أ�سي�سه منذ
عام 1359ه��ـ ،وك��ان له من العناية واالهتمام الظاهر من
ج�لال��ة امل��ل��ك عبدالعزيز �آل �سعود  -رح��م��ه ال��ل��ه  , -من
خالل �إ�صداره لنظام العقوبات الع�سكري للجي�ش العربي
ال�����س��ع��ودي ع��ام 1366ه����ـ ،ال���ذي يعد �أول ن��ظ��ام جزائي
متكامل ملا ا�شتملت عليه ن�صو�صه من الإجراءات الق�ضائية
والعقوبات الع�سكرية ،وتتابع على ذل��ك ب��ذات االهتمام
القيادات العليا كافة ،والقيادات الع�سكرية بالوزارة.
و�أ���ض��اف" :ويف عهد خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني -رع��اه
الله -ويف ظل ر�ؤي��ة � 2030سعت ال��وزارة ملواكبتها من
خالل برنامج تطوير وزارة الدفاع ،الذي يعد نقلة نوعية
وقفزة تاريخية يف جميع املجاالت للقوات امل�سلحة ،التي
ك��ان م��ن �ضمنها مرفق الق�ضاء الع�سكري ،متمث ًال يف
دي��وان املحاكمات ،التي ب��د�أت ب��وادر ثماره و�آث��اره تظهر
تباع ًا بعد اطالق املبادرات اال�سرتاتيجية املتعلقة بتطوير
ديوان املحاكمات ،والعمل على �إدارتها ومراجعة تقدمها
�ضمان ًا لتحقيق جهود التحول التي تبذلها وزارة الدفاع
للو�صول ل�ل�أه��داف اال�سرتاتيجية املو�ضوعة ،وبرعاية
كرمية وم�ستمرة من قبل �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع للرقي ب��ال��ع��دال��ة وحتقيق
متطلباتها وتي�سري �إج��راءات��ه��ا من كافة ال��وج��وه الالزمة
لذلك ،التي �سيكون معها الديوان بتلك التحوالت بعون الله
يف م�صاف اجلهات الق�ضائية الع�سكرية املتقدمة.

وفاة عامل يف انهيار مبنى مبكة
مكة املكرمة  -احمد االحمدي

ورد بالغ لإدارة الدفاع املدين مبكة �أم�س مفاده �إنهيار حديد
الت�سليح ل�سقف مبنى قيد الإن�شاء تقدر �أبعاده بـ ()١٠*٢٠
م �أثناء القيام بعملية �صب اخلر�سانة وجنم عنه وفاة �شخ�ص
و�إ�صابة �آخ��ر من العاملني املتواجدين �أ�سفل ال�سقف املنهار
وج��رى اخراجهما ع��ن طريق وح���دات الإن��ق��اذ� .صرح بذلك
املتحدث الر�سمي ل�ل��إدارة العامة للدفاع امل��دين بالعا�صمة
املقد�سة ال��رائ��د نايف ال�شريف مو�ضح ًا �أن فريق التحقيق
ب����الإدارة با�شر التعرف على م�سببات احل���ادث تن�سيق ًا مع
اجلهات ذات العالقة.

دكا  -وا�س

اجتمعت اللجنة الإ�شرافية ملبادرة طريق مكة برئا�سة
مدير عام اجلوازات اللواء �سليمان اليحيى مع معايل
وزي��ر الداخلية البنغالدي�شي �أ�سد ال��زم��ان ،ومعايل
الوكيل الأول ملكتب دول��ة رئي�سة ال����وزراء ،وممثلي
اجلهات املخت�صة يف جمهورية بنغالدي�ش بح�ضور
معايل وزي��ر ال��دول��ه لل�ش�ؤون الدينية حممد عبدالله
وم��ع��ايل وك��ي��ل ال����وزارة ل��ل�����ش���ؤون الإ���س�لام��ي��ة حممد
�أني�س الرحمن ،وذل��ك لبحث متطلبات تنفيذ مبادرة
طريق مكة يف املطار املحدد من اجلانب البنغالدي�شي
و ترتيبات تنفيذ �إج���راءات ال�سفر امل��زدوج��ة حلجاج
جمهورية بنغالدي�ش و�إمكانية حتقيقها قبل مواعيد
�سفرهم �إىل اململكة حلج هذا العام .
و�أك��دت اللجنة الإ�شرافية خ�لال االجتماعني حر�ص

حكومة خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل��ل��ك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود  ،و�سمو ويل عهده  -حفظهما
الله  -على تذليل �أي عقبات تعرت�ض تطبيق املبادرة
على حجاج بيت الله احل���رام  ،ومتابعة �سمو وزي��ر
الداخليه لنتائج اللقاءات التي يتم عقدها مع م�س�ؤويل
الدول التي تقدمت بطلب تطبيق املبادرة يف مطاراتها
خالل هذا العام .
و�أو�ضح �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى جمهوية
بنغالدي�ش عبدالله حجاج املطريي �أن حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني ال ت�ألوا جهدا يف �سبيل ت�سهيل
وتي�سري �أداء فري�ضة احلج للم�سلمني كافة ،م�ؤكد ًا �أن
مبادرة طريق مكة خطوة �إ�ضافية يف طريق ال ينتهي
من املبادرات التي تهدف �إىل التطوير امل�ستمر لتنظيم
�أداء فري�ضة احلج ب�أمن و�أمان وطم�أنينة.

تغرمي من�ش�أة ملخالفتها تنظيم عمل املر�أة

وافدين �آخرين حيث
جدة حماد العبديل
وق���ف���ت م���ي���دان���ي��� ًا ع��ل��ى امل���وق���ع،
ف��ر���ض��ت وزارة ال��ع��م��ل والتنمية
و�ضبطت ع��دة خمالفات تتعلق
االج��ت��م��اع��ي��ة �أم�������س غ���رام���ة على
ب��ع��دم وج����ود �أق�����س��ام منف�صلة
من�ش�أة لتقدمي الوجبات ال�سريعة
ل��ع��م��ل ال���ن�������س���اء ،وع�����دم ت��وف�ير
مب��ك��ة امل��ك��رم��ة ،و�أل��زم��ت��ه��ا ب���إزال��ة
مكان خم�ص�ص ومهي�أ للراحة
عدة خمالفات تتعلق بتنظيم عمل
وال�صالة للموظفات.
املر�أة.
و�أ����ش���ار "�أبا اخليل" �إىل �أن��ه
وق��ال املتحدث الر�سمي ل��ل��وزارة
خالد �أب��ا اخليل �إن فرق التفتي�ش مبكتب عمل ج��رى �إل���زام املن�ش�أة ب���إزال��ة املخالفات املتعلقة
م��ك��ة امل��ك��رم��ة ،تلقت ب�لاغ�� ًا ح���ول ق��ي��ام من�ش�أة بتنظيم عمل امل��ر�أة ف��وراً ،و�إي��ق��اع غرامة مالية
تقدمي �أغذية بت�شغيل موظفات �سعوديات بجوار تتجاوز � 40ألف ريال بحق املن�ش�أة.

تنفيذ القتل تعزيرا يف مهرب هريوين

جدة -وا�س

�أ���ص��درت وزارة الداخلية �أم�����س بيان ًا ب�ش�أن
تنفيذ ح��ك��م ال��ق��ت��ل ت��ع��زي��ر ًا مب��ه��رب كمية من
الهريوين املخ ّدر يف حمافظة ج��دة ,فيما يلي
ن�صه:
ون
ق��ال الله تعاىل�( :إ مَّ َِن���ا َج َ���زا ُء ا َّل��ذِ ي َ��ن ُي َحارِ ُب َ
ال َّل َه َو َر ُ�سو َل ُه َو َي ْ�س َع ْو َن فيِ الأَ ْر ِ���ض َف َ�سا ًدا �أَ ْن
ُي َق َّتلُوا �أَ ْو ُي َ�ص َّل ُبوا �أَ ْو ُتقَطَّ َع �أَ ْيدِ يهِ ْم َو َ�أ ْر ُج ُل ُه ْم مِ ْن
ِخ ٍ
الف �أَ ْو ُين َف ْوا مِ َن الأَ ْر ِ�ض َذ ِلكَ َل ُه ْم ِخ ْز ٌي فيِ
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َ
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ٌ
بف�ضل من الله مت القب�ض على املدعو  /عمران
حيدر غ�لام ح�سني  -باك�ستاين اجلن�سية -
عند قيامه بتهريب كمية من الهريوين املخ ّدر
ومن مادة امليثامفيتامني امل�ؤثر عقلياً ,و�أ�سفر
التحقيق معه عن توجيه االتهام �إليه مبا ن�سب له
وب�إحالته �إىل املحكمة �صدر بحقه �صك �شرعي

يق�ضي بثبوت ما ن�سب �إليه �شرع ًا واحلُكم بقتله
تعزيراً ,و�أٌي���د احلُكم من حمكمة اال�ستئناف
ومن املحكمة العليا و�صدر �أمر ملكي يق�ضي
ب�إنفاذ ما تقرر �شرع ًا و�أيد من مرجعه.
ومت تنفيذ ُح��ك��م القتل يف اجل���اين  /عمران
حيدر غ�لام ح�سني� ،أم�س االثنني /08 /10
 1440هـ ،يف حمافظة جدة مبنطقة مكة املكرمة.
ووزارة الداخلية �إذ تعلن ذلك لت�ؤكد للعموم
ح��ر���ص ح��ك��وم��ة خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني ـ
حفظه الله ـ على حماربة املخدرات ب�أنواعها ملا
ت�سببه من �أ�ضرار ج�سيمة على الفرد واملجتمع،
و�إيقاع �أ�شد العقوبات على مرتكبيها م�ستمدة
منهجها م��ن ���ش��رع ال��ل��ه ال��ق��ومي ،وحت���ذر يف
الوقت نف�سه كل من يقدم على ذلك ب�أن العقاب
ال�شرعي �سيكون م�صريه.
والله الهادي �إىل �سواء ال�سبيل.
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اقت�صاد

تد�شني �ضاحية اجلوهرة ال�سكنية بجدة  ..و� 40ألف م�ستفيد من (�سكني)

جدة ــ عبد الهادي املالكي

د�شن وزي��ر الإ�سكان ماجد بن عبدالله احلقيل ام�س "االثنني"
�ضاحية اجلوهرة ال�سكنية (�أحد م�شاريع �سكني الكربى) والتي
تقع �شمال مدينة جدة بالقرب من مدينة امللك عبدالله الريا�ضية،
وتبلغ م�ساحتها مليوين مرت مربع ،وتوفر �أكرث من  7200وحدة
�سكنية ،ورعى الوزير انطالق ملتقى �سكني الربع �سنوي والذي
�شهد الإعالن عن �إجمايل �أعداد الأ�سر التي ا�ستفادت من اخليارات
ال�سكنية التي يقدمها الربنامج ،حيث متكنت � 40ألف �أ�سرة من
اال�ستفادة من تلك اخل�ي��ارات خ�لال الربع الأول من ه��ذا العام.
امل�سجلني
وقال برنامج "�سكني" يف بيان �أن � 14,232أ�سرة من ّ
يف قوائم وزارة الإ�سكان و�صندوق التنمية العقارية ا�ستفادت من
اخليارات ال�سكنية واحللول التمويلية التي يتيحها الربنامج خالل
�شهر مار�س املا�ضي ،بينهم � 7,257أ�سرة �سكنت منازلها فعلي ًا،
لي�صل بذلك �إجمايل الأ�سر التي ا�ستفادت من خيارات الربنامج
املتنوعة منذ بداية العام اجلاري �إىل � 40,237أ�سرة يف خمتلف
مناطق اململكة.
ً
و�أكد "�سكني" �أن هذا العدد من امل�ستفيدين ي�أتي امتدادا ملا �أعلن
عنه الربنامج م�سبق ًا ،حيث بلغ �إجمايل عدد الأ�سر التي ا�ستفادت
خالل العام � 2018أكرث من � 157ألف �أ�سرة ،ويف �شهري يناير
وفرباير املا�ضيني ا�ستفادت � 26,005أ�سرة ،فيما يتوا�صل اعالن
املزيد من امل�ستفيدين �ضمن برنامج "�سكني" ب�شكل �شهري،
كما يوا�صل الربنامج ت�سليم الوحدات ال�سكنية اجلاهزة �ضمن
م�شاريع الوزارة ،والأرا�ضي املجانية.
بدوره �أو�ضح املتحدث الر�سمي لوزارة الإ�سكان �سيف بن �سامل
ال�سويلم �أن "�سكني" يوا�صل تقدمي خدماته للم�ستفيدين بح�سب
احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم ،وذلك يف �إطار حر�ص الوزارة

على ت�سريع متلّك املواطنني للم�ساكن ،وتقدمي اخلدمة لهم ب�شكل
�أف�ضل ،متا�شي ًا مع برنامج الإ�سكان � -أحد برنامج ر�ؤية اململكة
 - 2030ال��ذي ي�ستهدف رف��ع ن�سبة التملّك ال�سكني �إىل %70
بحلول ع��ام  ،2030م�ضيف ًا �أن��ه �ضمن جهود "�سكني" لتوفري
خ�ي��ارات �سكنية منا�سبة ب��د�أ ال�برن��ام��ج يف تنفيذ  46م�شروع ًا
�سكني ًا جديد ًا بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص يف خمتلف مناطق
اململكة ،وتوفر �أكرث من � 100ألف وحدة �سكنية ،تتميز ب�أ�سعارها
املنا�سبة ل�شريحة كبرية من املواطنني امل�سجلني يف قوائم وزارة
الإ�سكان ،حيث ت�تراوح بني � 250أل��ف وحتى � 750أل��ف ري��ال،
مع مراعاة جودتها وااللتزام الدقيق مبراحل تنفيذها وت�سليمها
للمواطنني يف الوقت املحدد ،كما �سيتبعها املزيد من امل�شاريع يف
خمتلف املناطق ،والتي توفر مناذج متنوعة من الوحدات ال�سكنية
ت�شمل الفلل وال�شقق والتاون هاو�س �ضمن بيئة �سكنية متكاملة

�أرامكو ت�ستحوذ على % 17

من هيونداي �أويل الكورية

املرافق اخلدمية والبنية التحتية .و�شدد ال�سويلم على �أنه يف �إطار
الت�سهيل على امل�ستفيدين وخدمتهم ب�شكل �أف�ضل ميكن التوا�صل
مع الرقم املوحد للعناية بامل�ستفيدين للإجابة على كافة الت�سا�ؤالت
( ،)199090و�إي �ج��اد احل�ل��ول املنا�سبة للمواطنني� ،إىل جانب
االطالع على كافة تفا�صيل اخليارات ال�سكنية ،واحللول التمويلية
وح��االت حتديث امل�شاريع من خالل البوابة الإلكرتونية لربنامج
"�سكني" .و�شهد ملتقى "�سكني" جل�سة نقا�ش �ضمت عددا من
امل�س�ؤولني يف ال��وزارة واجلهات ذات العالقة بالقطاع مت خاللها
التطرق لقطاعي التطوير والتمويل العقاريني ،وم�شاريع الوزارة
بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،وم�شاريع تطوير البنية التحتية يف
الأرا�ضي الوزارية ،والفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف هذا القطاع.
حيث �أ��ش��ار امل�شرف العام على �صندوق التنمية العقارية خالد
بن حممد العمودي �إىل �أن قطاع التمويل العقاري �شهد ارتفاع ًا
ت�صاعدي ًا منذ الربع الرابع من العام املا�ضي ،و�صو ًال �إىل الربع
الأول من هذا العام والذي مت خالله توقيع �أكرث من � 28ألف عقد
دعم �سكني مل�ستفيدي وزارة الإ�سكان و�صندوق التنمية العقارية،
لي�صل �إجمايل العقود التي مت توقيعها منذ �إطالق برنامج القر�ض
العقاري املدعوم �إىل � 84ألف عقد ،الفت ًا �إىل �أن التمويل العقاري
خ�ل�ال ه ��ذه ال �ف�ترة ��س�ج��ل م �ع��دالت ق�ي��ا��س�ي��ة يف ت��اري��خ ال�ب�ن��وك
والقطاع العقاري ،حيث �أنه وبح�سب بيانات م�ؤ�س�سة النقد ف�إن
ما مت توقيعه خالل ال�شهرين املا�ضيني يعادل تقريب ًا العقود املقدمة
خالل الن�صف الأول العام املا�ضي كام ًال ،م�شدد ًا على �أن معدل
االقرا�ض من البنوك وامل�ؤ�س�سات التمويلية يف الأع��وام املا�ضية
يقارب نحو  2000قر�ض عقاري �شهري ًا ،و�أ�صبح حالي ًا مبعدل
� 10آالف قر�ض �شهري ًا ،ون�ستهدف الو�صول �إىل � 15ألف قر�ض
عقاري �شهري ًا قبل نهاية هذا العام.
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�سيول ــ رويرتز

�أعلنت �شركة هيونداي لل�صناعات الثقيلة،
ال�شركة القاب�ضة ملجموعة بناء ال�سفن يف
كوريا اجلنوبية ،عن توقيع اتفاق لبيع ح�صة
يف وح��دة تكرير النفط �إىل �شركة �أرامكو
ال�سعودية .وقالت ال�شركة الكورية ،يف بيان
نقلته وك��ال��ة "يونهاب" ل�ل�أن�ب��اء� ،إن�ه��ا وقعت
عقد بيع  41.66مليون �سهم متثل  %17من
ر�أ�سمال هيونداي �أوي��ل بنك ،مقابل �صفقة
بقيمة  1.2مليار دوالر �أمريكي.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن��ه مب��وج��ب ال�صفقة ،متتلك
�شركة النفط ال�سعودية خيا ًرا للح�صول على
ح�صة � %2.9أخرى يف �شركة هيونداي �أويل
بنك .كما نوهت �إىل �أنه من املتوقع �أن ت�ساعد
ال�صفقة يف مت��وي��ل عملية ��ش��راء هيونداي
لل�صناعات الثقيلة ل�شركة دايو لبناء ال�سفن
والهند�سة البحرية.
ووقعت ال�شركتان يف يناير املا�ضي ،على
�صفقة واف�ق��ت �شركة هيونداي لل�صناعات
الثقيلة مبوجبها ،على بيع  %19.9من ح�صة
ه�ي��ون��داي �أوي ��ل ب�ن��ك ،مقابل  1.8تريليون

وون ل�شركة �أرامكو ال�سعودية.
وبعد تنفيذ ال�صفقة �ستكون �أرام�ك��و ثاين
�أك�بر م�ساهم يف هيونداي �أوي��ل بنك تليها
� �ش��رك��ة ه �ي��ون��داي م��وت��ور ب�ن���س�ب��ة .%4.3
وحتتفظ هيونداي لل�صناعات الثقيلة بح�صة
 .%74.1وتعد �أرام�ك��و حال ًيا �أك�بر م�ساهم
يف �شركة �أ�س�-أويل� ،إحدى �شركات تكرير
النفط الكربى يف كوريا.
وق��ال الرئي�س التنفيذي لأرام�ك��و املهند�س
�أم�ي�ن ح�سن ال�ن��ا��ص��ر� ،إن ات�ف��اق�ي��ة ال���ش��راء
تر�سخ عالقات ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع
كوريا اجلنوبية ،التي تعترب من �أبرز الدول
ال�صناعية ومن بني البلدان الأكرب اقت�صا ًدا
يف ال�ع��امل ،كما �أن لديها �أح��د �أه��م �أ��س��واق
ال �ط��اق��ة .و�أ� �ش��ار ال�ن��ا��ص��ر �إىل �أن �أرام �ك��و
حر�صت على مدى العقود املا�ضية �أن تكون
أ�سا�سا لكوريا اجلنوبية ،و�أن
�شريكا جتار ًيا � ً
ا�ستثمار �أرام�ك��و ب�شراء ح�صة يف م�صفاة
�شركة هيونداي �أويل بنك يعزز هذه ال�شراكة
وير�سخ �آفاق النمو و�سيكون
اال�سرتاتيجية ّ
مفي ًدا للطرفني ب�إذن الله.

اك�م��ل ��ش��رك��اء ب��رن��ام��ج ت�ط��وي��ر ال�ق�ط��اع امل��ايل،
واملمثلون يف كل من وزارة املالية ،وم�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي ،وهيئة ال�سوق املالية،
جميع التح�ضريات اللوجي�ستية والفنية لبدء
�أعمال الدورة الأوىل من "م�ؤمتر القطاع املايل"،
الذي ينطلق حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود -حفظه الله
 ،يف ال�ف�ترة م��ن  24اىل � 25أب��ري��ل اجل��اريمب��رك��ز امل �ل��ك ع�ب��د ال�ع��زي��ز ال� ��دويل ل�ل�م��ؤمت��رات
بالريا�ض .وقال ع�ضو جمل�س �إدارة هيئة ال�سوق
املالية ع�ضو اللجنة الإ��ش��راف�ي��ة للم�ؤمتر خالد
احل �م��ود ،خ�لال م��ؤمت��ر �صحفي عقدته اللجنة
ام�س "االثنني" �أن امل�ؤمتر ي�ستهدف ا�ستقطاب
نحو ( )2000م�شارك ممن ميثلون قيادات قطاع

املال والأعمال حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا ،وممثلني
من القطاعني العام واخل��ا���ص املحلي وال��دويل،
مب ��ا يف ذل� ��ك امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال ��دول� �ي ��ة ،وك�ب�رى
�شركات اال�ست�شارات واخلدمات املالية املعروفة
عاملي ًا ،ووك��االت الت�صنيف الدولية ،واخل�براء
واملتخ�ص�صني يف � �ش ��ؤون امل ��ال واال�ستثمار
وامل�صرفية والتمويل والت�أمني ،م�شري َا �إىل �أن
انعقاد هذا امل�ؤمتر يف الوقت الراهن ي�أتي بعد
�إط�ل�اق "برنامج تطوير ال�ق�ط��اع املايل"� ،أح��د
ال�برام��ج التنفيذية لــ "ر�ؤية اململكة ،"2030
م�ن��وه� ًا ب��أه�م�ي��ة ه��ذا امل ��ؤمت��ر يف �إب� ��راز ��ص��ورة
اململكة ك ��أك�بر ��س��وق مالية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ،كونه يجمع الأط��راف العاملة واملهتمة
يف القطاع املايل ال�سعودي حلوار مثمر متعدد
الأبعاد حتت �سقف واحد.

ارتفاع ملكية الأجانب يف الأ�سهم ال�سعودية % 5.5
الريا�ض ــ البالد

�أظهر التقرير الأ�سبوعي ل�سوق الأ�سهم ارتفاع
م���ش�تري��ات امل�ستثمرين الأج��ان��ب م��ن الأ��س�ه��م
ال�سعودية ل� �ـ 2.17مليار ري��ال مقابل مبيعات
جت��اوزت بقليل ال �ـ 956مليون ري��ال ،بينما بلغ
��ص��ايف �شرائهم لال�سهم �أك�ث�ر م��ن  1.2مليار
ريال.
وبح�سب التقرير فقد بلغت قيمة ملكية الأجانب
بنهاية احل��ادي ع�شر م��ن �أب��ري��ل ال �ـ 117مليارا
و 250مليون ري��ال ،متثل نحو  %5.5من قيمة
الأ�سهم اململوكة من قبل امل�ستثمرين يف ال�سوق.
وت �� �ش �م ��ل ح �� �ص��ة امل �� �س �ت �ث �م��ر الأج � �ن � �ب� ��ي يف
الأ��س�ه��م ال�سعودية ك� ًلا م��ن ال�شركاء الأج��ان��ب
اال� �س�ترات �ي �ج �ي�ين يف ال �� �ش��رك��ات ،وات �ف��اق �ي��ات
امل�ب��ادل��ة ،وامل�ستثمرين املقيمني ،وامل�ؤ�س�سات
الأجنبية امل�ؤهلة ،و�أخريا املحافظ املدارة.
وكانت هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية قد �سمحت
يف ي��ون�ي��و  ،2015للم�ستثمرين امل ��ؤه �ل�ين من
امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال��دول �ي��ة ب �� �ش��راء الأ� �س �ه��م املحلية
مبا�شرة ،فيما كانت �سابقا تقت�صر ا�ستثماراتهم
على "اتفاقيات املبادلة" فقط.
ومت تنفيذ املرحلة الأوىل من عمليات االن�ضمام

للم�ؤ�شرين العامليني " فوت�سي را�سل " FTSE
 ،Russellو"�إ�س �آند بي داو جونز" S&P
 DJIل�ل�أ� �س��واق ال�ن��ا��ش�ئ��ة ،ي��وم  18م��ار���س
املا�ضي ،وذلك بح�سب �أ�سعار الإقفال اخلمي�س
 14مار�س.

وب�ن��اء على م��ا �أعلنته "فوت�سي را�سل" �ضمن
خطة ان�ضمام ال�سوق املالية ال�سعودية مل�ؤ�شرات
الأ��س��واق النا�شئة ،مت تنفيذ املرحلة الأوىل من
املراحل اخلم�س ومتثل املرحلة الأوىل  10يف
املئة من الوزن الإجمايل لل�سوق املالية ال�سعودية.

ويف التاريخ ذات��ه ،مت تنفيذ املرحلة الأوىل من
ان�ضمام ال�سوق املالية ال�سعودية �إىل م�ؤ�شر
" �إ���س �آن��د بي داو جونز" ،التي �ستتم على
مرحلتني ،حيث مت تنفيذ املرحلة الأوىل بن�سبة
 50يف املئة من ال��وزن الإج�م��ايل لل�سوق املالية
ال�سعودية.
وقررت "فوت�سي را�سل" يف  28مار�س ،2018
��ض��م ال���س��وق ال���س�ع��ودي��ة �إىل م��رت�ب��ة الأ� �س��واق
النا�شئة الثانوية ،وذل��ك على م��راح��ل ت�ب��د�أ يف
مار�س  2019وتنتهي يف مار�س  ،2020ب�سبب
احلجم الكبري لل�سوق.
يف غ�ضون ذلك ك�شف وكيل حمافظ الهيئة العامة
لال�ستثمار �إبراهيم ال�سويل ،عن وجود �شركات
غري مدرجة وعاملة يف ال�سعودية بتملك �أجنبي
بن�سبة  %100يف املجال الهند�سي والتجاري.
ونقل موقع "العربية نت" عن ال�سويل قوله  :كل
ما يتطلبة الآن امل�ستثمر الأجنبي �سواء ملكية
� %100أو ��ش��راك��ة م��ع م�ستثمر ��س�ع��ودي هي
فقط ال�سجل التجاري لل�شركة الأجنبية والقوائم
املالية لآخر �سنة م�صدقة من ال�سفارة ال�سعودية،
وميكنة احل�صول على ترخي�صة اال�ستثماري من
الهيئة العامة لال�ستثمار ملمار�سة الن�شاط".
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�إيران تبد�أ جتنيد �سوريني يف ميلي�شياتها

دولية

لعنة عقوبات طهران تطال دم�شق � ..أزمة بنزين خانقة ت�ضرب �سوريا

دم�شق ــ وكاالت

�أف� � ��ادت وك ��ال ��ة "بلومربغ" الإخ �ب��اري��ة
الأمريكية ب�أن العقوبات الأمريكية ال�صارمة
على �إيران كان لها وقع اقت�صادي كبري يف
�سوريا ،بالنظر �إىل التحالف الوثيق بني
طهران ودم�شق.
وب�ح���س��ب م��ا ن�ق�ل��ت ال��وك��ال��ة ف� ��إن �سائقي
ال �� �س �ي��ارات يف ال�ع��ا��ص�م��ة دم���ش��ق ب��ات��وا
ي�ضطرون �إىل اال�صطفاف يف طوابري من
عدة كيلومرتات حتى يح�صلوا على كميات
حم��دودة م��ن ال��وق��ود بعدما انتهى ت�سليم
النفط الإيراين �إىل البلد الذي يعاين تبعات
�سنوات من احلرب ال�ضارية.
ولعبت �إيران دورا بارزا يف م�ساندة نظام
ب�شار الأ� �س��د� ،إث ��ر الأح� ��داث ال�ت��ي ب��د�أت
يف مار�س  ،2011وحر�صت �إي��ران على
تعزيز نفوذها االقت�صادي يف البلد العربي
م��ن خ�ل�ال ات�ف��اق�ي��ات وق��رو���ض مب�ل�ي��ارات
الدوالرات.
وت�ستهلك ��س��وري��ا م��ا ي �ق��ارب � 100أل��ف
برميل من النفط يف اليوم الواحد ،لكنها
ال تنتج �سوى � 24ألف برميل ،وهذا يعني
�أن البالد ال ت�ستطيع �أن ت�ؤمن �سوى الربع
من االحتياجات.
وك��ان��ت ��س��وري��ا تعتمد ع�ل��ى �إي� ��ران التي
د�أبت على ت�صدير كمية من النفط ترتاوح
بني مليونني وثالثة ماليني برميل ب�شكل
�شهري ،لكن �سوريا مل تتو�صل ب�أي �شحنة
م��ن النفط الإي ��راين منذ �أك�ت��وب��ر املا�ضي
ب�سبب ع�ق��وب��ات وا��ش�ن�ط��ن ،وف��ق رئي�س
ال�شركة احلكومية امل���س��ؤول��ة ع��ن توزيع
الوقود يف �سوريا ،م�صطفى حمورية.
ويف ن��وف�م�بر امل��ا��ض��ي ،ف��ر��ض��ت اخلزينة
الأمريكية عقوبات على �شبكة عاملية يلج�أ
�إليها النظام الإيراين ،حتى يقوم بت�صدير
ماليني الرباميل من النفط �إىل �سوريا
وت �ق��ول ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �إن ال �ه��دف من
ال�ع�ق��وب��ات ه��و احل��د م��ن ال�ن�ف��وذ الإي ��راين
يف ال�شرق الأو� �س��ط ف�ضال ع��ن �إخ�ضاع
م �� �س ��ؤويل ن �ظ��ام امل�ل�ايل و�إج �ب��اره��م على
اجللو�س �إىل طاولة املفاو�ضات ومناق�شة

بالأيادي من جراء نفاد املخزون الذي كان
بها ،فيما انت�شر عنا�صر من قوات ال�شرطة
حتى يحولوا دون وقوع فو�ضى.
وتتقا�سم �سوريا حدودا برية مع العراق،
وهو ثاين م�صدر نفط يف منظمة "�أوبك"،
ل�ك��ن مل يت�ضح ب�ع��د م��ا �إذا ك��ان��ت ب�غ��داد
�ستتحدى العقوبات الأمريكية املفرو�ضة
على �سوريا.
هذا فيما توا�صل ملي�شيا احلر�س الثوري
الإيراين �ضم املزيد من ال�سوريني ل�صفوفه
من خ�لال مكاتب جتنيدٍ تابعة له مبناطق
�سورية عدة يف ريف دير الزور.
وعلى الرغم من �أن ظاهرة مكاتب التجنيد
التابعة للملي�شيا الإيرانية لي�ست بجديدة
يف بع�ض املناطق ال�سورية� ،إال �أنها تتجدد
فروع جديدة
بني احلني والآخر مع ٍ
افتتاح ٍ
له.
ب�شكل
االتفاق النووي امل�برم �سنة  2015بعدما �أن تتزود ب�أكرث من ع�شرين لرتا خالل  48ويهتم الإيرانيون بن�شر هذه املكاتب ٍ
خا�ص يف دير الزور وريفها وهي مناطق
�ساعة.
ان�سحبت منه وا�شنطن يف مايو .2018
ويف ظ ��ل ه ��ذا ال�ن�ق����ص احل� ��اد ل �ل��وق��ود ،وامتدت طوابري االنتظار لعدة �أميال فيما تخ�ضع ل���س�ي�ط��رة ق ��وات ال �ن �ظ��ام .وت��رى
�أ� �ص��درت احلكومة ال�سورية ق��رارا مينع ا�ضطر بع�ض ال�سائقني �إىل دفع �سياراتهم طهران �أن ممرها ال�بري م��رور ًا بالعراق
مير من هذه املناطق و�صو ًال للبنان.
وت�ستغل ه��ذه امل�ك��ات��ب ال�ش ّبان م��ن �أب�ن��اء
امل�ن�ط�ق��ة ،ل�ضمهم �إىل ��ص�ف��وف احل��ر���س
الثوري الذي يتمتع ب�صالحيات �أكرب يف
تلك املناطق بخالف ف�صائل �أخ��رى تتبع
للنظام ،م��ا يعد ح��اف��ز ًا �إ��ض��اف�ي� ًا لل�شبان
لاللتحاق ب�صفوفه.
وتعد مدينتي البوكمال وامل�ي��ادي��ن معق ًال
ل �ه��ذه امل �ك��ات��ب .وي���ض�ط��ر ب�ع����ض �شبانها
للقبول باالن�ضمام �إىل احل��ر���س ال�ث��وري
مقابل احل���ص��ول على بع�ض امل��ال و�سط

تفاقم العجز يف امليزانية الرتكية ..
والبطالة االعلى منذ � 10سنوات

تراجع فر�ص العمل يف بلدٍ �أنهكته احلرب
منذ �أكرث من ثماين �سنوات.
وب �ح �� �س��ب امل ��ر�� �ص ��د ال� ��� �س ��وري حل �ق��وق
الإن�سان ،ي�شرتط احلر�س الثوري اعتناق
ه��ؤالء ال�ش ّبان للمذهب "ال�شيعي" مقابل
ال�سماح لهم باالن�ضمام �إليه وح�صول كلّ
منهم على رواتب تقدر بنحو  150دوالراً
�أم�يرك �ي � ًا يف ال�شهر ال��واح��د ،ب��الإ��ض��اف��ة
مل�ساعدات عينية �أخ��رى ك��امل��واد الغذائية
ٍ
وم�ستلزمات املدار�س.
وي��ؤك��د املر�صد ال�سوري ا ّل��ذي يتخذ من
بريطانيا مقر ًا له وفق ًا مل�صادره "املطّ لعة"
كمقر
�أن "�إيران اختارت مدينة امليادين ٍ
لها ،لأ�سباب �أولية منها منع ال�سكان من
ال �ع��ودة �إل�ي�ه��ا ،و�أخ ��رى ث��ان��وي��ة لإدراك �ه��ا

متانة البنيان ال�سكاين والديني والعرقي
وال �ث �ق��ايف مل��دي �ن��ة امل �ي��ادي��ن ال �ت��ي خ��ا���ض
�سكانها معاركهم التاريخية مع الفر�س".
وبهذا ال�شكل تنت�شر ظاهرة "الت�ش ّيع" بني
ال�شبان بريف دير الزور .وين�ضم بع�ضهم
�إىل احلر�س الثوري ،بح�سب �صحافني من
املنطقة حت ّدثت معهم "قناة العربية" بهدف
"التخل�ص من قمع النظام لهم" ،على حد
تعبريهم.
ووفق ًا له�ؤالء ال�صحافيني الّذين رف�ضوا
الك�شف عن هوياتهم ،ف�إن ه�ؤالء ال�شبان
يتلقون ت��دري�ب� ًا دي�ن�ي� ًا على ع � ّدة مراحل
ل��درا��س��ة امل��ذه��ب "ال�شيعي" ،وي�ن��ال��ون
حماية كاملة من احلر�س الثوري خالل
هذه املدة.

قتلى يف هجوم على حفل زفاف ب�أفغان�ستان

�أنقرة ــ وكاالت

�أظ �ه��رت ب�ي��ان��ات وزارة اخل��زان��ة وامل��ال�ي��ة
الرتكية ،ارتفاع العجز يف ميزانية البالد،
مب�ق��دار  24.5مليار ل�يرة ( 4.24مليار
دوالر) يف م ��ار� ��س .و��س�ج�ل��ت م�ي��زان�ي��ة
تركيا يف م��ار���س عجزا �أول �ي��ا ،ال ي�شمل
مدفوعات الفائدة ،بلغ  13.1مليار لرية،
ح�سبما ذكرت الوزارة .و�شهد معدل منو
االقت�صاد الرتكي تدهورا ملحوظا بنهاية
ع��ام  ،2018لي�صل �إىل  2.6يف امل�ئ��ة،
مقابل  7.4يف امل�ئ��ة يف  ،2017مت�أثرا
يف ذلك بانكما�ش حاد تعر�ض خالل الربع

الأخري من العام املا�ضي.
ووفقا لبيانات �صادرة عن معهد الإح�صاء
الرتكي ،ف�إن معدل منو االقت�صاد الرتكي
املحقق خ�لال العام املا�ضي ،يعترب الأق��ل
منذ �سنوات ،حتت �ضغط االنكما�ش احلاد
ال��ذي تعر�ض ل��ه خ�لال ال��رب��ع الأخ�ي�ر من
 ،2018والذي بلغت ن�سبته  3باملئة.
اىل ذلك ك�شفت بيانات ر�سمية �أن معدل
ال�ب�ط��ال��ة ارت �ف��ع يف ال �ف�ترة ب�ين دي�سمرب
وفرباير املا�ضي �إىل  ،%14.7وهو �أعلى
م�ستوى يف � 10أع� ��وام ،مرتفعا بن�سبة
 ،%3.9على �أ�سا�س �سنوي .ويف الفرتة

امل�ت�راوح��ة ب�ين ن��وف�م�بر وي�ن��اي��ر امل��ا��ض��ي،
بلغ معدل البطالة  ،%13.5فيما بلغ معدل
ال�ب�ط��ال��ة للقطاع غ�ير ال��زراع��ي .%15.6
و�سجلت البطالة يف تركيا خ�لال العام
املا�ضي زيادة ن�سبتها  ،%0.1حيث بلغت
 ،%11وه��ي نتيجة قريبة لتوقعات وزارة
اخلزانة واملالية الرتكية ،التي �أ�شارت �إىل
.%11.3
و�أو�ضحت البيانات� ،أن عدد العاطلني عن
العمل يف تركيا بلغ خالل العام املا�ضي،
نحو  3.537مليون عاطل ،بزيادة � 83ألف
�شخ�ص عن .2017

كابول ــ رويرتز
قال م�س�ؤول �أفغاين �إن م�سلحا فتح النار يف حفل زفاف يف والية
خو�ست �شرق البالد ،ما �أ�سفر عن مقتل ثالثة �أ�شخا�ص يف الأقل
قبل فراره من مكان الهجوم.
ومل يت�ضح الدافع وراء الهجوم ومل تعلن �أي جماعة م�سلحة على
الفور م�س�ؤوليتها عن �إطالق النار الذي وقع �أم�س الأحد يف منطقة

تاين.
وتن�شط طالبان وغريها من اجلماعات الإرهابية يف الوالية ،لكن
مهاجمة حفالت الزفاف �أمر نادر احلدوث.
وقال املتحدث با�سم حاكم الوالية ،طالب منجال� ،إن القتلى الثالثة
كانوا �ضيوفا يف حفل الزفاف و�أن � 12آخرين �أ�صيبوا يف �إطالق
النار.
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دولية

ا�ستبعاد حزب الب�شري من ت�شكيل احلكومة

�إعادة ت�شكيل قيادة اجلي�ش ال�سوداين  ..ومطالبات دولية بانتقال منظم لل�سلطة

اخلرطوم ــ وكاالت

يف ظل ت�ط��ورات الأح ��داث املت�سارعة ،اتخذ
امل�ج�ل����س ال�ع���س�ك��ري االن �ت �ق��ايل ب��ال �� �س��ودان
جملة �إج��راءات تهدف لإحكام �سيطرته على
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�إع��ادة ترتيب امل�شهد،
ال�سيما الأمني والع�سكري يف البالد.
ف�ق��د �أ� �ص��در ال�ف��ري��ق �أول رك��ن ع�ب��د ال�ف�ت��اح
ال �ب�ره� ��ان ع �ب��د ال ��رح �م ��ن رئ �ي ����س امل�ج�ل����س
ال�ع���س�ك��ري االن �ت �ق��ايل ع� ��ددا م��ن امل��را��س�ي��م
وال � �ق� ��رارات مت مب��وج �ب �ه��ا ت��رف �ي��ع ع ��دد من
ال�ضباط �إىل رتبتي فريق �أول وفريق ،و�أعاد
ت�شكيل رئا�سة الأركان امل�شرتكة ،ورقى �سبعة
من كبار ال�ضباط برتبة فريق وفريق �أول.
وق��ال بيان ��ص��ادر ع��ن املجل�س �أن��ه مت تعيني
الفريق �أول ركن حممد عثمان احل�سني نائبا
لرئي�س الأركان امل�شرتكة.
كما ع�ين ال�ف��ري��ق �أول ب�ح��ري رك��ن عبد الله
املطري الفر�ضي مفت�شا عاما للقوات امل�سلحة،
والفريق الركن �آدم ه��ارون �إدري����س رئي�سا
لهيئة العمليات امل���ش�ترك��ة ،وال�ف��ري��ق الركن
جمدي �إبراهيم عثمان رئي�سا لأركان القوات
الربية ،والفريق طيار ركن حممد علي حممد
حممود رئي�سا لأركان القوى اجلوية.
ومت تعيني الفريق بحري رك��ن جم��دي �سيد
عمر مرزوق رئي�سا لأرك��ان القوات البحرية،
وال�ل��واء الركن حذيفة عبدامللك �أحمد ال�شيخ
رئي�سا لهيئة اال�ستخبارات الع�سكرية بالإنابة.
كما قرر املجل�س الع�سكري تعيني اللواء �أحمـد
خليفة �أحمـد ال�شامي ،الناطق الر�سمي للقوات
امل�سلحة.
يف غ���ض��ون ذل��ك �أع �ل��ن امل�ج�ل����س الع�سكري
االنتقايل �أن حزب امل�ؤمتر الوطني الذي كان
ينتمي �إىل الرئي�س املعزول عمر الب�شري ،لن
ي�شارك يف احلكومة االنتقالية املقبلة.
وط��ال��ب املجل�س ،ال�ق��وى ال�سيا�سية بتقدمي
ر�ؤي�ت�ه��ا للمرحلة االنتقالية خ�لال �أ��س�ب��وع،
فيما غ��اب عن االجتماع ،ممثلو ق��وى �إع�لان
احلرية والتغيري .وعقب اجتماع بني املجل�س
الع�سكري و�أح ��زاب احل��وار ال��وط�ن��ي� ،أعلن

املجل�س �أي�ض ًا ت�أييده لتويل �شخ�صية م�ستقلة
رئا�سة احلكومة.
و�سبق االجتماع �إعالن املجل�س �إلغاء القوانني
املقيدة للحريات ،وال�سماح للإعالم مبزاولة
�أعماله من دون قيود.
وكان جتمع املهنيني ،مهند�س التظاهرات يف
ال�سودان ،طالب بت�سليم ال�سلطة فور ًا حلكومة
مدنية متوافق عليها ،تدير الفرتة االنتقالية،
مع جمل�س انتقايل مدين ،حتت حماية القوات
امل�سلحة .وف��ى �سياق مت�صل دع��ت الواليات

املتحدة وبريطانيا والرنويج يف بيان م�شرتك،
�إىل "حوار �شامل" يف ال���س��ودان ل�ضمان
"انتقال ّ
منظم" لل�سلطة من املجل�س الع�سكري
االنتقايل ال��ذي خلع قبل ثالثة �أي��ام الرئي�س
عمر الب�شري �إىل حكومة مدنية .وقالت الدول
الثالث (الرتويكا) يف بيانها �إن "ال�سودان
يحتاج �إىل انتقال منظم �إىل حكم مدين يقود
�إىل انتخابات يف �إطار زمني معقول".
و�أ�ضافت �أن "الوقت حان للمجل�س الع�سكري
االنتقايل وجميع الأط��راف الأخ��رى للدخول
يف حوار �شامل لإحداث هذا االنتقال ،والذي
ي�ج��ب �أن ي�ت��م مب���ص��داق�ي��ة و��س��رع��ة م��ع ق��ادة
املظاهرات واملعار�ضة ال�سيا�سية ّ
ومنظمات

املجتمع امل��دين وجميع عنا�صر املجتمع ذات
ال�صلة ،مبن فيهم الن�ساء اللواتي يرغنب يف
امل�شاركة" .و�إذ لفتت الرتويكا �إىل �أن "التغيري
امل�شروع الذي ينادي به ال�شعب ال�سوداين مل
يتحقّق ح�ت��ى الآن"� � ،ش��ددت ع�ل��ى �أ ّن ��ه "من
الأهمية مبكان �أن ت�ستمع ال�سلطات �إىل نداءات
ال�شعب ال�سوداين ،ومن ال�ضروري � اَّأل تواجه
االحتجاجات ال�سلمية امل�ستمرة بالعنف".
ودع ��ت ال ��دول ال �ث�لاث "املجل�س الع�سكري
االنتقايل �إىل اتخاذ اخلطوات الالزمة لبناء
الثقة مع النا�س ،مثل االلتزام بتعهده الإفراج
ع��ن جميع املحتجزين ال�سيا�سيني م��ن قبل
النظام البائد" .كما نا�شدت الرتويكا "املجل�س
الع�سكري االنتقايل تلبية احتياجات �شعب

ال�سودان من خالل ت�سهيل و�صول امل�ساعدات
الإن�سانية �إىل جميع �أنحاء البالد".
و َدعته �أي�ض ًا �إىل "اتخاذ اخلطوات الالزمة
ال�ستنفار الدعم املحلي والدويل للم�ساعدة يف
امللحة يف البالد".
خماطبة التح ّديات ّ
وع �ل��ى ��ص�ع�ي��د م�ت���ص��ل ب �ح��ث ن��ائ��ب رئ�ي����س
املجل�س الع�سكري االن�ت�ق��ايل حممد حمدان
ح�م�ي��دت��ي ،م��ع ��س�ف�يري ب��ري�ط��ان�ي��ا وه��ول�ن��دا
تطورات الأو�ضاع يف بالده.
وا� �س �ت �ق �ب��ل ح �م �ي��دت��ي ،ال���س�ف�ير ال�بري �ط��اين
ل��دى اخل��رط��وم ،ع��رف��ان ��ص��دي��ق ،وال�سفرية
الهولندية كارين بوفني ،وف��ق بيان للمجل�س
الع�سكري االنتقايل.
وت �ن ��اول ال �ل �ق��اءان ت �ط ��ورات الأو�� �ض ��اع يف

ال �� �س��ودان ،و�أطلعهما على �أ��س�ب��اب ت�شكيل
املجل�س ل�ه��ذه امل��رح�ل��ة ،وع�ل��ى دور املجل�س
واخلطوات والتدابري التي اتخذها للمحافظة
على �سالمة و�أمن ال�سودان ،دون تفا�صيل.
و�أك��د ال�سفريان دعمهما للمجل�س الع�سكري
االن �ت �ق��ايل ح�ت��ى ي�ح�ق��ق الأم� ��ن واال� �س �ت �ق��رار
ل�ل���س��ودان و��ش�ع�ب��ه .وف ��ى ��س�ي��اق ال�ترح�ي��ب
الدويل والإقليمي بت�شكيل املجل�س الع�سكري
االنتقايل� ،أعلن رئي�س وزراء �إثيوبيا� ،آبي
�أحمد ،عن ت�أييده للمجل�س االنتقايل برئا�سة
الفريق �أول عبدالفتاح الربهان ،واخلطوات
التي اتخذها .و�أع��رب �آب��ي �أحمد ،يف بيان
عن �إعجابه باملجل�س الع�سكري الذي ي�شرف
على عملية االن�ت�ق��ال ال�سلمي يف ال���س��ودان،

وا�ستجابته لنداء ال�شعب ال�سوداين .و�أعرب
رئي�س ال ��وزراء الإث�ي��وب��ي ع��ن تقديره ملرونة
�شعب ال�سودان يف القيادة والتغيري ،والتزامه
بامل�شاركة ال�سليمة يف التغري والتعبري عن
م�ط��ال�ب��ه ب�ط��ري�ق��ة م���س��ؤول��ة عك�ست تطلعاته
لتعزيز الدميقراطية.
و�أ��ش��اد بقرار املجل�س ب��إج��راء مناق�شات مع
الأحزاب ال�سيا�سية ،مو�ضح ًا �أن هذه امل�س�ألة
�أم��ر بالغ الأهمية ،و�أن��ه حان وقت العمل مع ًا
م ��ن �أج� ��ل �� �س ��ودان م��وح��د دون �أي جم��ال
لالنق�سامات بني خمتلف مكونات ال�شعب.
ولفت �إىل �أن عملية تو�سيع ممار�سة احلوار
ال�شامل مع جميع �أ�صحاب امل�صلحة الآخرين
يف البالد �سي�سهل عملية التحول �إىل �سودان
موحدة ودميقراطي ،م�ضيف ًا" :يجب �أن تكون
االختالفات يف الأفكار فقط ولي�س يف الإدارة
ومعاجلة �أي اختالفات يف الأفكار التي تن�ش�أ
ب�سالم و�صرب من �أجل الو�صول �إىل التفاهم
املتبادل" .ه ��ذا ف�ي�م��ا ب� ��د�أت جل�سة جمل�س
ال�سلم والأم��ن باالحتاد الأفريقي ،بالعا�صمة
الإثيوبية �أدي����س �أب��اب��ا ،لبحث الأو� �ض��اع يف
ال���س��ودان على م�ستوى امل�ن��دوب�ين الدائمني
يف املجل�س ،والتي ي�ستمع خاللها �إىل �إحاطة
حول التطورات التي �شهدتها البالد م�ؤخرا
عقب عزل الرئي�س عمر الب�شري.
وقدمت الوزيرة املفو�ضة بالبعثة ال�سودانية
�أم�ي�م��ة ال�شريف ،ب�ي��ان ال���س��ودان للمجل�س،
لإط�ل�اع الأع �� �ض��اء مب�ج��ري��ات الأو� �ض��اع يف
البالد.

غريفث�س يقر بت�أخري تنفيذ اتفاق �ستوكهومل

ً
االنقالب يفتعل �أزمة وقود ب�صنعاء  ..اجلي�ش اليمني يف�شل هجوما حوثيا باحلديدة
�صنعاء ــ وكاالت

اف�شلت قوات اجلي�ش الوطني اليمني هجوم ًا مليلي�شيات
احلوثي املدعومة ايراني ًا يف مديرية الدريهمي جنوب
حمافظة احلديدة.
ون�ق��ل امل��رك��ز الإع�لام��ي لأل��وي��ة العمالقة ع��ن املتحدث
با�سم اجلي�ش ال��وط�ن��ي اليمني م ��أم��ون املهجمي� ،أن
"قوات اجلي�ش واملقاومة �أحبطت هجوما حوثيا هو
الأعنف على مواقع �شرق مديرية الدريهمي ،و�أ�سفرت
اال�شتباكات عن مقتل  8من عنا�صر امليلي�شيات وجرح
�آخرين� ،إ�ضافة �إىل تكبيدهم خ�سائر يف العتاد".
وات�ه��م امل�ت�ح��دث ميلي�شيات احل��وث��ي مب��وا��ص�ل��ة خ��رق
الهدنة ب�شكل م�ستمر ،وال�سعي لإف�شال جهود ال�سالم
م��ن خ�لال مهاجمة ق��وات اجلي�ش وامل�ق��اوم��ة باملدفعية
وال �� �ص��واري��خ � �ش��رق وج �ن��وب م��دي �ن��ة احل ��دي ��دة ويف
مديريات حي�س والتحيتا والدريهمي.
و�سيا�سي ًا� ،أق��ر امل�ب�ع��وث الأمم ��ي �إىل ال�ي�م��ن ،مارتن
غ��ري�ف�ث����س ،ب��وج��ود ت ��أخ�ي�ر ط� ��ر�أ ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ ات �ف��اق
�ستوكهومل الذي ن�ص على وقف �إطالق النار يف اليمن،
و�إعادة االنت�شار الع�سكري يف احلديدة.
و�أ�شار غريفث�س يف ر�سالة موجهة �إىل الرئي�س اليمني
عبدربه من�صور ه��ادي �إىل �أن الأمم املتحدة مازالت
تتعامل بكل جدية لتذليل �أي حتديات قد حت��ول دون
التقدم يف تنفيذ اتفاق �ستوكهومل.
كما �أك��د �أن الأمم املتحدة ما�ضية ق��دم��ا يف التم�سك
بالتزامها نحو اال�ستمرار بالعمل مع احلكومة اليمنية
التي متثل �شريكا رئي�سيا يف وق��ف احل��رب وحتقيق
الت�سوية ال�سيا�سية ال�شاملة.
وفى �سياق منف�صل افتعلت ملي�شيا احلوثية االنقالبية
ازم��ة ح��ادة يف امل�شتقات النفطية يف �صنعاء واملناطق
امل �ج��اورة اح�ت�ج��ازه��ا ع���ش��رات ال�ن��اق�لات ال�ق��ادم��ة من

حمافظة احلديدة ،مت�سببة يف �أزمة وقود جديدة.
نقلت "قناة ا�سكاي نيوز" عن م�صادر يف �إن احلوثيني
ي��وا� �ص �ل��ون اح �ت �ج��از ع �� �ش��رات ال �� �ش��اح �ن��ات امل�ح�م�ل��ة
بامل�شتقات النفطية ،يف املدخل الغربي للعا�صمة �صنعاء،
مما ت�سبب يف �أزمة وقود خانقة وارتفاع �أ�سعار الوقود
بن�سبة تتجاوز الـ  ،%40وانتعا�ش لل�سوق ال�سوداء التي
يديرها االنقالبيون ك�سوق موازية لتنمية ا�ستثماراتهم
وم�ضاعفة �أعباء املواطنني يف مناطق �سيطرتهم.
وق��ال �سكان يف �صنعاء �إن املدينة ت�شهد �أزم��ة وقود
خانقة� ،إثر �إغالق بع�ض حمطات تعبئة امل�شتقات النفطية
�أبوابها ،وعودة الطوابري الطويلة للمركبات وال�سيارات

�أم��ام بع�ض املحطات التي تبيع غالون البنزين (عبوة
 20ل�ترا) ب�سعر ( )7300ري��ال �أي ح��واىل  30دوالرا
�أمريكيا ،فيما جت��اوز �سعر الغالون نف�س العبوة يف
ال�سوق ال�سوداء الـ(� )15ألف ريال  -حواىل  60دوالرا
�أمريكيا .وي�سعى احلوثيون �إىل خلق �أزم��ة خانقة يف
الوقود لإنعا�ش ال�سوق ال�سوداء ال��ذي تذهب عائداته
اليهم ،وابتزاز احلكومة ال�شرعية التي اتخذت قرارات
�صارمة عرب البنك املركزي يف عدن ،لتنظيم ا�سترياد
امل�شتقات النفطية وح�صرها فقط عرب البنك املركزي،
وهو ما �سوف ي�شكل �ضربة قا�صمة للملي�شيات والتجار
الذين يعملون لقيادات االن�ق�لاب .وقالت م�صادر يف

��ش��رك��ة ال�ن�ف��ط يف ��ص�ن�ع��اء� ،أن �أزم ��ة ال��وق��ود احلالية
مفتعلة ،و�أن ال�ك�م�ي��ات امل��وج��ودة يف ��ص�ن�ع��اء كافية
لتغطية اال�ستهالك املحلي حتى نهاية �أب��ري��ل احل��ايل،
لكن احلوثيني يفتعلون الأزمة للإ�شارة �إىل الإجراءات
احلكومية م��ن ع��دن ب���ش��أن واردات ال��وق��ود .وكانت
احلكومة اليمنية قد �أ�صدرت م�ؤخرا القرار رقم  ،75مع
تعليمات جديدة ب�ش�أن واردات الوقود .وي�ؤكد القرار
على وجوب كل �شركة منها �شركتني يف عدن و�أكرث من
ع�شر �شركات يف مناطق �سيطرة االنقالبيني �أن متر عرب
البنك املركزي يف عدن �إذا �أرادت فتح اعتماد لواردات
امل�شتقات النفطية ،فيما يطالب احلوثيون بن�سبة  50يف

املائة من االعتمادات عرب البنك املركزي يف العا�صمة
اليمنية اخلا�ضعة ل�سيطرتهم.
وق��ررت احلكومة منع دخول ال�سفن التي حتمل �سلعاً
وم�شتقات نفطية وال متلك اعتمادات منها �أو حت�صيالت
وحواالت م�ستندية �إىل املوانئ اليمنية.
و�أعلن البنك املركزي مطلع �أبريل �إق��رار �آلية موحدة
لتغطية واردات البالد من امل�شتقات النفطية ،وقال قطاع
الرقابة على البنوك� ،إن الآلية املقرة تلزم م�ستوردي
وموزعي امل�شتقات النفطية بالتعامل بالريال اليمني عرب
البنوك املعتمدة فقط و�أنه �سيتم تغطية امل�ستوردين يف
املقابل بالعمالت الأجنبية.
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التاريخية

هذه املواد ن�شرت بتاريخ 1385 /7 /7هـ املوافق 1965 /10 /31م

مكة املكرمة  -مكتب البالد

يقوم مركز التنمية االجتماعية
ب����وادي ف��اط��م��ة ب��ج��ه��ود موفقة
لتطوير ر�سالة املركز ون�رشها بني
اكرب عدد من املواطنني يف املنطقة.
وقد علم حمررنا مبكة املكرمة ان
املركز يقوم يف الوقت احلا�رض بجهد

لفتح ف�صول ملكافحة االمية يف
عدد من املناطق التابعة للوادي..
ويف مدقمة ه��ذه الف�صول التي
امت املركز افتتاحها ملكافحة االمية
بالن�سبة لل�سيدات ..الف�صول التي
افتتحت يف قرية دف زيني.
كما علم ان هناك خطوات اخرى

�ستلي ه��ذا العمل ل��زي��ادة عدد
ف�صول املكافحة يف مناطق الوادي
وكذلك بالن�سبة ل��وادي اجلموم
حيث مقر املركز ..ويقوم اال�ستاذ
عبدالرحيم االحمدي مدير املركز
ب���اال��ش�راف ع��ل��ى ك��اف��ة ه��ذه
الن�شاطات التي يقوم بها املركز.

لدرا�سة بقية فقرات تقرير الهيئة املركزية

اللجنة العليا مل�شاريع احلج تعقد اجتماعها
مكة  -مكتب البالد

ادىل �سعادة ال�شيخ ابراهيم بن ابراهيم
وك��ي��ل ام����ارة منطقة م��ك��ة امل��ك��رم��ة
بت�رصيح خا�ص ملحرر "البالد" مبكة
ق��ال فيه :ان اجتماعا �سيعقد قريب ًا
للجنة العليا مل�شاريع احلج والتي يرت�أ�سها
�صاحب ال�سمو امللكي االمري م�شعل بن

عبدالعزيز ام�ير منطقة مكة املكرمة
وذلك لدرا�سة بقية الفقرات الواردة يف
تقرير الهيئة املركزية للتخطيط واخلا�صة:
 -1حلوم اال�ضاحي.
 -2اماكن نزول احلجاج.
ومما يذكر ان اللجنة الفرعية �سبق لها
ان ناق�شت الفقرة االوىل من التقرير

م�سميات جديدة لبع�ض الوظائف بوزارة الزراعة

تطوير اخلدمة الربيدية

مكة  -مكتب البالد

رغبة من وزارة املوا�صالت يف تطوير اخلدمة
الربيدية فقد قامت بتزويد كافة مكاتب
الربيد "بكروت بريدية" يتم فيها كتابة الر�سالة
املرغوب فيها وذلك توفريا على املواطنني من
�رشاء ورق وظرف.
هذه الكروت و�ضع عليها طابع بريدي مبقدار
 4قرو�ش" ت�ضمن بعث الر�سالة بوا�سطة الربيد
اجلوي داخليا ولعموم دول اجلامعة العربية.

علم مندوب البالد من م�صادر
م�س�ؤولة ب�أن اجلهة املخت�صة بوزارة
ال��زراع��ة ابلغت جميع ال�شعب
واملناطق التابعة لها بالغاء معظم
م�سميات بنود الباب الثاين من
ميزانيتها وق���د ج���رى تعديل
ال��ن��ف��ق��ات ال���ت���ي ت�����ص�رف من
البنود اجل��دي��دة النتهاء بع�ض

العبان من كل منطقة مل�شاهدة ك�أ�س العامل

���ص��رح اال����س���ت���اذ ���ص��ال��ح
القا�ضي مدير رعاية ال�شباب
امل�ساعد ..ب�أن رعاية ال�شباب
تعد العدة الختيار العبني
من كل منطقة ..يقوما بزيارة
لندن وم�شاهدة مباراة ك�أ�س
العامل يف عام 1966م ..و�سوف
يقوم االختيار على الالعبني

واخلا�صة بتوزيع ال�سيارات امام الت�صعيد
اىل عرفات واقرت التو�صيات الالزمة
حيال هذا املو�ضوع كما اقرت تو�صية
مبنع جميع اتوبي�سات ال�رشكات العاملة
يف نقل احلجاج عن الوقوف مبنى..
وقامت برفع هذه التو�صيات اىل �سمو
امري منطقة مكة املكرمة.

امل�رشوعات ..وحتويل نفقاتها اىل
الباب االول والثاين ..لذا فقد
ر�أت اجلهات امل��ذك��ورة باعتماد
نقل رواتب املوظفني والعمال اىل
بند االجور بالباب االول وار�سال
م�سريات رواتبهم اىل الوزارة على
ه��ذا اال�سا�س لت�رصف لهم من
البند املذكور والبنود امللغاة.

-

فتح ف�صول ملكافحة الأمية لل�سيدات

نا�س ..

واخبار

•• قدم من املدينة املنورة ام�س
���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي االم�ير
عبداملح�سن بن عبدالعزيز امري
عبداملح�سن بن عبدالعزيز منطقة املدينة.
•• غادر جدة اليوم اىل بريوت ..ثم
اىل دم�شق معايل وزير املوا�صالت اال�ستاذ حممد عمر
توفيق حل�ضور اجتماعات وزراء
املوا�صالت التي �ستعقد يف دم�شق
غدا كما ا�رشنا اىل ذلك من قبل.
•• قدم من الريا�ض ام�س �سعادة
اال�ستاذ ال�شيخ حممد النوي�رص رئي�س حممد عمر توفيق
الديوان امللكي بالنيابة.
•• ي�سافر اىل الريا�ض �سعادة وكيل وزارة العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية اال�ستاذ عبداجلليل عبداجلواد.
•• قدم من الريا�ض ام�س �سعادة
وك��ي��ل وزارة ال��ب�ترول وال�ث�روة
املعدنية اال�ستاذ ه�شام ناظر كما
قدم من الظهران وكيل قائد ال�سيد
عبداجلليل عبداجلواد يو�سف ناظر ..حيث ا�شرتكتا يف
ت�شييع جنازة والدهما ال�شيخ حميي الدين ناظر
رحمه هلل.
•• ي�سافر اىل الريا�ض اليوم �سعادة
ال�شيخ عبدهلل اخليال �سفري اململكة
ال�����س��اب��ق يف ال���والي���ات املتحدة
ه�شام ناظر
االمريكية.
•• ي�سافر اىل الريا�ض اليوم الدكتور ح�سن عبدهلل
كامل كما ي�سافر اليها ال�سيد عبدالرحمن الطعيمي
من موظفي وزارة اخلارجية.

�صورة من التاريخ

الكبار من تتوفر فيهم الروح
الريا�ضية العالية واللعب الفنان
املحلق .و�سوف تكون جلنة
الختيار ه����ؤالء الالعبني..
ونحن ن�شيد بالفكر ون�أمل
حتقيقها .اذ انها متثل بادرة
طيبة تغر�س مبادئ الريا�ضة
يف نفو�س �شبيبتنا.

 5000ريال وك�أ�س الح�سن العب لعام 1385هـ
�رصح الالعب مبارك النا�رص جنم فريق اهلي الريا�ض ..ب�أن
احد امل�س�ؤولني يف جريدة الريا�ض ..افادوا ب�أن اجلريدة تزمع
تنظيم م�سابقة ريا�ضية .حول اح�سن العب �سعودي  1385ادبا
وخلقا ولعبا ..و�سوف مينح لالعب الفائز مبلغ  5000ريال
وك�أ�س كتقدير من اجلريدة للروح الريا�ضية ..وت�شجيع منها على
الت�شبث ب�أدب الريا�ضة ومثلها.

املكتبات العامة ت�ضطلع بدورها الريادي يف تن�شئة وتوعية الأجيال

العربي ال�سوداين و�صل من الريا�ض لال�شراف على املنتخب

�إعداد منتخب املنطقة الغربية ملقابلة الفريق املغربي
و�صل اول ام�س من الريا�ض املدرب الدويل
اال�ستاذ العربي ال�سوداين ..وذلك الختيار
واال��شراف على العبي ومنتخب املنطقة
الغربية ..ال��ذي �سيواجه الفريق الع�سكري
املغربي يف � 3شعبان القادم.

وقد �رصح اال�ستاذ العربي ال�سوداين ملندوبنا..
بانه من املحتمل ان تبد�أ متارين املنتخب
العربي برناجا منوعا للمنتخب واجتمع ام�س
وامل�س�ؤولني يف مكتب رعاية ال�شباب بجدة..
القرار الربنامج بعد مناق�شته.

ونحن ب��دورن��ا ن�أمل ان يكون االختيار
موفقا ..اذ ان��ه عقدة العقد ..وان يكون
ال�برن��ام��ج مكتمال بحيث يغطي جميع
املتطلبات املطلوبة لراحة الالعبني وحتقيق
اللياقة واالن�سجام املطلوب لهم.

التلفزيونال�سعوديينقل
مباراة االهلي والوحدة

�شوهدت بعثة التلفزيون ال�سعودي مبلعب ال�صبان اول
ام�س وهي تقوم بت�سجيل وقائع املباراة ..وهذا ويذكر
ان اال�ستاذ زاهد قد�سي الذي اوكل اليه القيام باعداد
وتقدمي برنامج الريا�ضة يف التلفزيون ..قد اجرى بع�ض
التجارب مع الربنامج ..يف �أواخر اال�سبوع املا�ضي.
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�أمري ع�سري يقف على احتياجات املجاردة

ملتقىاجلمعياتالعلمية
يناق�ش الإ�سهام يف التنمية

�أبها  -مرعي ع�سريي

ي��وا� �ص��ل �أم �ي��ر م �ن �ط �ق��ة ع �� �س�ير االم�ي�ر
ت��رك��ي ب��ن ط�ل�ال ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ج��والت��ه
التفقدية ملحافظات املنطقة ,م ��ؤك��د ًا �أن
ه ��ذه اجل� ��والت ت ��أت��ي ��ض�م��ن ت��وج�ي�ه��ات
خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز  ،و�سمو ويل عهده الأمني
 ،ع�ضده الأمي��ن �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز –
حفظهما الله – للقيام بتلم�س احتياجات
املواطنني يف �أماكنهم وزيارتهم  ،وتفقد
�أحوالهم  ،م�شري ًا يف الوقت ذاته �إىل �أن
جوالته لكافة حمافظات ومراكز املنطقة
م�ستمرة ولن تتوقف ب��إذن الله – وذلك
من �أجل الوقوف على ما يقدم للأهايل يف
تلك املحافظات ومتابعة كل ما يعود عليهم
باخلري والفائدة.
وو�صل �سموه ملحافظة املجاردة للوقوف
على احتياجات الأهايل اخلدمية ومتابعة
��س�ير الأع �م��ال يف الإدارات احلكومية
وامل�ج��ال����س امل�ح�ل�ي��ة وال�ب�ل��دي��ة ومناق�شة
ح��اج��ة امل�ح��اف�ظ��ة وم��راك��زه��ا �إىل تغطية

حمليات

الريا�ض -البالد

�شاملة خل��دم��ات االت���ص��االت واالن�ترن��ت
واحتياج مركز ثربان و�أح��د ثربان �إىل
ب�ل��دي��ة ت �خ��دم امل��رك��زي��ن لتخفيف ال�ع��بء
على بلدية املحافظة حتى ت�ستطيع البلدية
ال ��وف ��اء ب��ال �ت��زام��ات �ه��ا ل �ت �ق��دمي اخل��دم��ات
املطلوبة ,وكذلك �شمول املحافظة واملراكز

مب �� �ش��روع ��ش�ب�ك��ة ال �� �ص��رف ال���ص�ح��ي,
ومناق�شة طلب رف��ع فئة البلدية وج��ذب
امل�ستثمرين للمحافظة ,فيما وجه �سموه
بت�شكيل جل�ن��ة ملتابعة م���ش��اري��ع ال�ط��رق
املتعرثة باملحافظة .
كما �أك��د ب�أنه يجري تنفيذ م�شاريع 25

في�صل بن نواف يكرم الداعمني لبيت اجلوف باجلنادرية

�سكاكا -وا�س

قرية تخدم � 15ألف ن�سمة بخدمات اجليل
الرابع �ضمن م�شاريع النطاق العري�ض
وامل�ستهدف ا�ستكماله نهاية . 2020
م ��ن ج��ان��ب �آخ� ��ر ال �ت �ق��ى �أم�ي��ر امل�ن�ط�ق��ة
امل��واط �ن�ي�ن وامل ��واط� �ن ��ات و�� �ش ��رف حفل
الأهايل .

الأمري حممد بن عبد الرحمن

�إىل جانب �سعيها ال��دائ��م �إىل حتقيق
ال �ت��وا� �ص��ل ب�ي�ن اجل �م �ع �ي��ات ال�ع�ل�م�ي��ة
و�إدارة اجلامعة والهيئات وامل�ؤ�س�سات
واملهنية ،وتنمية ا�سهامات اجلمعيات
ال �ب �ح �ث �ي��ة وال� �ع� �م ��ل ع �ل��ى ت �ط��وي��ره��ا
وتن�شيطها.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ��ه �سيقام معر�ض
م� ��� �ص ��اح ��ب ع� �ل ��ى ه ��ام� �� ��ش امل �ل �ت �ق��ى
ال�ساد�س للجمعيات العلمية ت�شارك
فيه اجلمعيات العلمية التابعة جلامعة
امل �ل��ك � �س �ع��ود وع ��دده ��ا  52جمعية
ع �ل �م �ي��ة يف خم �ت �ل��ف ال�ت�خ���ص���ص��ات
واملجاالت (�صحية ،علمية� ،إن�سانية)،
ول��دي�ه��ا كثري م��ن الن�شاطات املتعلقة
ب�إقامة ور�ش العمل والندوات ،كذلك
امل� ��ؤمت ��رات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت�خ���ص����ص كل
جمعية من اجلمعيات.

�إعادة ت�أهيل مرافق احلر�س الوطني لرت�شيد الطاقة
الريا�ض � -سامية الغريبي

�أكد �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير في�صل بن نواف
ب��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز �أم�ي�ر منطقة اجل ��وف �أن م��ا قدمه
رجال الأعمال وبع�ض اجلهات يف املنطقة من دعم
وم�ساندة لبناء بيت اجل��وف يف اجل�ن��ادري��ة يدعو
للفخر واالع�ت��زاز ب�أبناء ورج��ال املنطقة ومواقفهم
امل�شرفة.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه ملعايل مدير جامعة
اجل ��وف ال��دك�ت��ور �إ��س�م��اع�ي��ل ب��ن حم�م��د الب�شري,
ورئي�س وف��د املنطقة للجنادرية الدكتور ن��واف بن
ذويبان اخل��ال��دي ,ورج��ال الأع�م��ال الذين �أ�سهموا
يف ت�شييد مبنى اجلوف يف اجلنادرية ،الذي تك ّرم
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
�آل �سعود  -حفظه الله  -بافتتاحه والتجول فيه ,
حيث ت�سلم رجال الأعمال �شهادات ال�شكر والتقدير
من �سمو �أمري منطقة اجلوف نظري دعمهم.
م ��ن ج�ه�ت�ه��م �أك � ��د رج � ��ال الأع � �م� ��ال خ �ل�ال ال �ل �ق��اء
ا�ستعدادهم للإ�سهام يف التنمية باملنطقة يف �شتى
امل� �ج ��االت ,وه ��و ج ��زء م��ن واج �ب �ه��م جت ��اه وطنهم
ومنطقتهم ،منوهني بجهود ومتابعة �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري في�صل بن نواف بن عبد العزيز �أمري
منطقة اجل��وف و�سمو نائبه للنهو�ض بالتنمية يف
املنطقة وحمافظاتها .من جانبه �أعرب الدكتور نواف
بن ذويبان اخلالدي رئي�س وفد اجلوف للجنادرية
ع��ن �شكره ل�سمو �أم�ي�ر املنطقة و�سمو نائبه على
جهودهما ودعمهما لبيت اجل��وف يف اجل�ن��ادري��ة
الذي يق ّدم العرو�ض وامل�شاركات املتنوعة عن تاريخ
املنطقة وموروثها ال�شعبي.

يرعى �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
حم �م��د ب� ��ن ع �ب��د ال ��رح� �م ��ن ب� ��ن ع�ب��د
ال�ع��زي��ز ن��ائ��ب �أم�ي�ر منطقة ال��ري��ا���ض,
فعاليات "امللتقى ال�ساد�س للجمعيات
العلمية" واملعر�ض امل�صاحب بعنوان:
"اجلمعيات العلمية و�إ�سهاماتها يف
التنمية الوطنية" ،ي��وم غ��د الأرب �ع��اء
بفندق كراون بالزا يف الريا�ض.
و�أو�ضح امل�شرف على �إدارة اجلمعيات
العلمية رئي�س اللجنة املنظمة للملتقى
الدكتور حممد بن �إبراهيم العبيداء �أن
امللتقى �سيناق�ش العديد من اجلل�سات
ال�ع�ل�م�ي��ة �أب ��رزه ��ا دور "اجلمعيات
ال�ع�ل�م�ي��ة و�إ� �س �ه��ام��ات �ه��ا يف ال�ت�ن�م�ي��ة
الوطنية" و�ست�شتمل اجلل�سات ور�ش
عمل متنوعة.
وق � � � ّدم ال ��دك� �ت ��ور ال �ع �ب �ي��داء ال���ش�ك��ر
والتقدير لنائب �أم�ير منطقة الريا�ض
على رعايته للمنا�سبة ومل�ع��ايل وزي��ر
التعليم لإ�سهامه على انعقاد امللتقى.
ي�شار �إىل �أن �إدارة اجلمعيات العلمية
ت �ه��دف �إىل ت �ط��وي��ر الأداء ال�ع�ل�م��ي
واملهني للجمعيات العلمية من خالل
تقدمي امل�شورة الإداري��ة يف املجاالت
املختلفة للجمعيات العلمية ،وت�سهيل
�أعمال اجلمعيات العلمية ملا فيه خدمة
لأع���ض��ائ�ه��ا وم�ن���س��وب�ي�ه��ا وامل�ج�ت�م��ع،

�أع�ل�ن��ت ال���ش��رك��ة ال��وط�ن�ي��ة خل��دم��ات ك�ف��اءة
ال�ط��اق��ة "تر�شيد" ع��ن توقيع اتفاقية مع
وزارة احل��ر���س ال��وط�ن��ي تق�ضي ب ��إع��ادة
ت�أهيل مباين الوزارة واجلهات التابعة لها
لتكون �أك�ثر ك�ف��اءة يف ا�ستهالك الطاقة.
وبح�سب االت�ف��اق�ي��ة� ،ستقوم “تر�شيد”
ب ��إع��ادة ت��أه�ي��ل امل�ب��اين ح�سب ال��درا��س��ات

الفنية ال�ت��ي �ستحدد �أن�سب ح�ل��ول كفاءة
الطاقة وفق املعايري العاملية ،حيث �ستنطلق
عملية الت�أهيل يف 1779مبنى بالإ�ضافة
�إىل �إع��ادة ت�أهيل � 20أل��ف م�صباح لإن��ارة
ال� ��� �ش ��وارع ال��واق �ع��ة حت ��ت ن �ط��اق وزارة
احل��ر���س ال��وط �ن��ي يف م�ن�ط�ق��ة ال��ري��ا���ض.
وبح�سب الدرا�سات الفنية الأولية ل�شركة
"تر�شيد" ف�أن اال�ستهالك احلايل ملباين

املجمع الرئي�سي ل��وزارة احلر�س الوطني
ي���ص��ل � �س �ن��وي � ًا �إىل � 20أل� ��ف م �ي �ج��اوات
�ساعة ،وبالن�سبة ملدينة امللك عبد العزيز
الطبية في�صل اال�ستهالك احلايل ال�سنوي
�إىل � 150أل��ف ميجاوات �ساعة ،وتهدف
ال���ش��رك��ة �إىل تر�شيد اال��س�ت�ه�لاك بن�سبة
ت�ق��ارب  % 25للمجمع الرئي�سي و % 30
للمدينة الطبية.

تفعيل الئحة نظام تداول بدائل حليب الأم
الريا�ض  -وا�س

نفذت وزارة ال�صحة �أم�س الأول ور�شة عمل
تدريبية ا�ستهدفت ��ص� ّن��اع ال �ق��رار يف عدد
م��ن اجل�ه��ات وال� ��وزارات احلكومية� ،إ�ضافة
�إىل م��دي��ري��ات ال �� �ش ��ؤون ال���ص�ح�ي��ة وبع�ض
الإدارات التابعة ل �ل��وزارة ،لـمناق�شة تطبيق
الالئحة املحدثة لنظام تداول بدائل حليب الأم
وال�صادرة بقرار من وزير ال�صحة.
ي ��أت��ي ذل��ك ت��وا��ص�ل ًا للجهود ال�ت��ي ت�ق��وم بها
وزارة ال�صحة لتفعيل تطبيق ن�ظ��ام ت��داول
بدائل حليب الأم والئحته التنفيذية.
وت �ن��اول��ت ال��ور� �ش��ة ع� ��دد ًا م��ن امل �ح��اور التي
تركز على التعريف باملدونة الدولية لت�سويق
بدائل حليب الأم والقرارات الالحقة ،وكذلك
ال�ت�ع��ري��ف ب�ن�ظ��ام ت� ��داول ب��دائ��ل ح�ل�ي��ب الأم

و�شرح بنود الالئحة التنفيذية املحدثة� ،إ�ضافة
�إىل مناق�شة تطبيق الالئحة من اجلهات ذات
العالقة واخل��روج بتو�صيات التنفيذ للجهات
ذات العالقة .يذكر �أن معايل وزي��ر ال�صحة
قد واف��ق على تعديل الالئحة التنفيذية لنظام
بدائل حليب الأم ،ال��ذي ين�ص على �أي بديل
حل�ل�ي��ب الأم ي��رك��ب ��ص�ن��اع�ي� ًا وف �ق � ًا مل�ع��اي�ير
د�ستور الأغ��ذي��ة ال��دويل املعمول ب��ه ،وطبق ًا
ل�ل�م��وا��ص�ف��ات ال�ق�ي��ا��س�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ،ل�ل��وف��اء
باملتطلبات ال�غ��ذائ�ي��ة االع�ت�ي��ادي��ة ح�ت��ى �ستة
�أ�شهر من العمر ،وهو بديل جمهز خل�صائ�ص
الأطفال الفيزيولوجية "االعتيادية" وي�شمل
ذلك الأغذية املح�ضرة منزلي ًا .ويهدف النظام
�إىل توفري التغذية امل�أمونة املنا�سبة للر�ضع،
وذل��ك بحماية الر�ضاعة الطبيعية وتعزيزها

و�ضمان اال�ستعمال ال�صحيح لبدائل حليب
الأم عندما تدعو احل��اج��ة �إليها على �أ�سا�س
التوعية املنا�سبة ومن خالل �أ�ساليب الت�سويق
والتوزيع املالئمة.
ك�م��ا ي�ن����ص ال �ن �ظ��ام ع�ل��ى �أن ي�ط�ب��ق ال �ت��داول
واملمار�سات املتعلقة باملنتجات لبدائل حليب
الأم والأغ��ذي��ة التكميلية من منتجات احلليب
والأغ��ذي��ة وامل���ش��روب��ات الأخ ��رى ال�ت��ي تعطى
بالزجاجة �أو غريها من الطرق عندما ت�سوق
�أو تعر�ض ب ��أي �شكل على �أن�ه��ا منا�سبة –
بعد تعديلها �أو بغري تعديلها – لال�ستعمال
ك�ب��دي��ل ج��زئ��ي �أو ك�ل��ي حل�ل�ي��ب الأم وك��ذل��ك
زجاجات وحلمات الإر�ضاع كما تنطبق على
نوعيتها وتوفرها وعلى املعلومات اخلا�صة
با�ستعمالها.

اختتامملتقىالأعمالالتطوعيةبواديالدوا�سر رفع املخلفات الإن�شائية يف �سلوى والبطحاء

وادي الدوا�سر  -البالد

�شهد حمافظ وادي الدوا�سر عبدالله بن
�سليمان املبارك  ،يوم �أم�س اختتام ملتقى
الأع �م��ال التطوعية باملحافظة ال��ذي نظمه
مركز التنمية االجتماعية مبقر جلنة التنمية
االجتماعية الأهلية باخلما�سني ،و�شارك فيه
 80متطوع ًا ومتطوعة.
و�أو��ض��ح مدير مركز التنمية االجتماعية
باملحافظة خلف ب��ن حممد ب��ن ق��وي��د  ،يف
كلمة له باملنا�سبة �إىل �أن امللتقى هدف �إىل
�إك�ساب امل�شاركني وامل�شاركات مهارات

ال �ت �خ �ط �ي��ط ال �� �س �ل �ي��م وال �ع �م��ل اجل �م��اع��ي,
والإع� ��داد اجل�ي��د وال�ب�ن��اء العلمي للأفكار
وامل�شاريع التطوعية وطرح مناذج متنوعة
لتجارب بع�ض الدول.
وا�شاد حمافظ وادي الدوا�سر باملنا�سبة
ب �ج �ه��ود م ��رك ��ز ال �ت �ن �م �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة،
وب��ال��دور الفاعل ال��ذي يقوم به املتطوعون
واملتطوعات باملحافظة  ،الأمر الذي يعك�س
ال���ص��ورة احلقيقية حل��ب العمل التطوعي
لدى ال�شباب وال�شابات ،م�ؤكد ًا على �أهمية
العمل التطوعي يف تطوير مهاراتهم.

االح�ساء -البالد

اب��ان �أم�ين االح�ساء املهند�س ع��ادل بن
حممد امللحم انه و�ضمن مبادرة وزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية ملعاجلة الت�شوه
الب�صري وحت�سني امل�شهد احل�ضري
يف مناطق ومدن اململكة  ،وقّعت االمانة
ع �ق��دي��ن يف اال� �ش �غ��ال ال �ع��ام��ة لتنفيذ
م�شروعي " رف��ع املُخلّفات االن�شائية
" مبدينتي �سلوى والبطحاء وتوابعها
م��ن ق��رى وه�ج��ر ،مبين ًا ان اخل�ط��وات
ج ��اري ��ة يف ال� �ف�ت�رة ال��راه �ن��ة لت�سليم
امل��واق��ع ل�ل�م�ق��اول لتنفيذ امل���ش��روع�ين

وف��ق الآل �ي��ات والأن �ظ �م��ة والإج � ��راءات
اخلا�ضعة لها عقود اال�شغال العامة ،
فيماتبلغ الكلفة االجمالية للم�شروعني
 ( 988900ت�سعمائة وثمانية وثمانون
�ألف ًا وت�سعمائة ) ريال .
واعرب امللحم عن جزيل �شكره وتقديره
للحكومة الر�شيدة – يحفظها الله –
للدعم وااله�ت�م��ام ال�لاحم��دود مبختلف
القطاعات ومنها القطاع البلدي ،مقدم ًا
�شكره لوزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية
امل �ك �ل��ف ال��دك �ت��ور م��اج��د ب ��ن ع�ب��دال�ل��ه
الق�صبي ملتابعته وتوجيهاته لتطوير

وتنمية اخلدمات البلدية لأمانة االح�ساء
 ،ع�بر خ �ط��وات ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة وخطط
�إج��رائ �ي��ة ق��ادت �ه��ا م� �ب ��ادرات ال � ��وزارة
حتقيق ًا لر�ؤيتها املتج�سدة من برنامج
التحول الوطني  ،2020مب��ا يتواكب
مع ر�ؤية بالدنا الطموحة .2030
اجلدير ذكره ان �أمانة االح�ساء تعمل
ح��ال �ي � ًا ع�ل��ى تنفيذ م �� �ش��روع الن���ش��اء
حمطة متكاملة لفرز وتدوير املخلّفات
الإن �� �ش��ائ �ي��ة ب��ال �� �ش��راك��ة م ��ع ال�ق�ط��اع
اخل��ا���ص " م�شروع ا�ستثماري ملدة
� 15سنة " لت�شغيل ه��ذه املحطة على

م�ساحة � 100ألف مرت مربع  ،ويهدف
امل�شروع اىل ف��رز وت��دوي��ر املخلّفات
الإن���ش��ائ�ي��ة ال�ن��اجت��ة م��ن امل �ب��اين حتت
الإن �� �ش��اء وم���ش��اري��ع ال�ب�ن�ي��ة التحتية
وم�شاريع الطرق للإ�سهام يف التقليل
من حجم تلك املخلفات والتي �أ�صبحت
ت���ش�ك��ل خ �ط��ر ًا ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة وتحُ ��دث
ت�شويه ًا ب�صري ًا  ،مع العمل على �إعادة
ا�ستخدامها للبنية التحتية،وتعد �أمانة
االح�ساء من �أوائل االمانات يف اململكة
التي تقوم بتنفيذ مثل ه��ذا امل�شروع
ال�ضخم.
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 65مبادرة جلمعية (تطوير) بالق�صيم

حمليات

�أمري الريا�ض ي�شيد برعاية
ال�ســجناءو�أ�ســرهم

 ,وال�ت��دري��ب وال�ت�ط��وع اخل�يري  ،م��ن خ�لال تبني
تعلن �صيدلية جنة ال�شفاء الواقعة يف حي الفي�صلية
امل�شاريع امل�ستدامة واملنهجية العالية يف العمل
بني �سويلم ال�شارع العام
ً
منطقة
ير
�
م
�
أ
ل�سمو
وتقديره
�شكره
ا
مقدم
,
عن رغبتها في إغالق الصيدلية.فمن له أي مطالبة
الريا�ض -البالد
الق�صيم على دع�م��ه ومتابعته وت�شجيعه
عليه التقدم إلينا خالل شهر من تاريخ اإلعالن
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن بندر بن عبد العزيز �أمري منطقة
باملنطقة.
االجتماعي
القطاع
خلدمة
الدائم
الريا�ض الرئي�س الفخري للجنة رعاية ال�سجناء مبنطقة الريا�ض رئي�س جلنة رعاية
أو االتصال على رقم 0505768945
و�أ� �ش��اد �سمو �أم�ي�ر منطقة الق�صيم,
ال�سجناء مبنطقة الريا�ض "تراحم" عبدال�سالم بن �صالح الراجحي و�أع�ضاء اللجنة
مب ��ا حت �ظ��ى ب ��ه اجل �م �ع �ي��ات الأه �ل �ي��ة
حمكمة التنفيذ بالطائف
اجلهة
وعددا من �أبناء النزالء .
�ادم
�
خ
�ل
�
ب
�
ق
�ن
�
م
�ة
�
ي
�ا
�
ع
ور
�م
�
ع
د
�ن
�
م
أوىل
ل
ا
التنفيذ
دائرة
التنفيذ
دائرة
وا�ستعر�ض الراجحي ما �أجنزته اللجنة من برامج ومنا�شط وخدمات للنزالء و�أ�سرهم
القرار
رقم
تنفيذ
بأمر
إبالغ
احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان
الق�ضائي  401225810يف 1440/7/11هـ
واملفرج عنهم وما مت �إجنازه خالل حملة تفريج كربة وما حققته من جناح يف الإفراج عن
تعلن الدائرة عن �صدور القرار املو�ضحة بياناته  ,و
لتعذر تبليغ املنفذ �ضده جري الإعالن للإبالغ و يف حال
بن عبدالعزيز �آل �سعود  ،و�سمو
ا�سم املنفذ
�سعود خامت ح�ضري البقمي
عدد كبري من نزالء ال�سجون والإ�صالحيات ومل �شملهم ب�أ�سرهم .
عدم التنفيذ خالل خم�سة �أي��ام من تاريخ ن�شره ف�سيتم
�ضده
حفظهما
ـ
�ن
�
ي
�
م
ل
أ
ا
�ده
�
ه
�
ع
ويل
اتخاذ الإجراءات النظامية التي ن�ص عليها نظام التنفيذ .
وثمن �سموه جهود اجلميع وحثهم على امل�ضاعفة لأداء الر�سالة اخلرية.
1024454298
رقم الهوية
الله ـ لتحقيق الأه ��داف وقطف
وقدم الأمري في�صل بن بندر �إهداء للأطفال امل�شاركني يف الزيارة عبارة عن هدايا وم�ساعدات
بريدة -البالد
املقدمة
اخلدمات
من
امللمو�سة
النتائج
�إعالن فقدان �شهادات �أ�سهم
مالية لأ�سرهم .
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور في�صل بن م�شعل
يعلن الآتي �أ�سما�ؤهم عن فقدان �شهادات �أ�سهمهم بن �سعود بن عبدالعزيز �أم�ير منطقة الق�صيم مبكتبه بديوان ع�بره��ا  ,م �ن��وه � ًا ب��اجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة
الإم ��ارة �أم����س رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية اخل�يري��ة للتطوير لتعزيز وتطوير العمل التطوعي التي
ب�شركة مكة للإن�شاء والتعمري  :ــ
وتنمية العمل التطوعي باملنطقة "تطوير" املهند�س فهد العجاجي ح��ث عليها ال��دي��ن ،حتقيق ًا ل�ل�أه��داف
اال�سم
عدد
رقم ال�شهادة عدد الأ�سهم  ،و�أع�ضاء املجل�س ,بح�ضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإن�سانية م��ن خ�لال ال�ب��ذل والعطاء
ون�شر الألفة بني النا�س والتعاون.
االجتماعية الدكتور فهد املطلق.
 1سمير جميل أوان  16 5638800سهم
جمل�س جدة  -وا�س
أع�ضاء
ل
�شكره
�سموه
�دم
�
ق
و
�رز
�
ب
�
أ
النغيم�شي,
علي
للجمعية
التنفيذي
�ر
�
ي
�د
�
مل
ا
وا�ستعر�ض
�إدارة اجلمعية اخلريية على جهودهم اطّ � �ل ��ع � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و امل�ل�ك��ي
 16سهم
 2جميل أحمد أوان 657300
�إجن��ازات اجلمعية ،واخلدمات التي تقدمها عرب  390برناجم ًا ،يف تطوير وتنمية العمل التطوعي ,الأم �ي�ر ب ��در ب��ن ��س�ل�ط��ان ب��ن عبد
و  65مبادر ًة ي�ستفيد منها  130419م�ستفيد ًا يف �أنحاء املنطقة � �س��ائ� ًلا امل� ��وىل ع��ز وج ��ل �أن ي �ب��ارك ال�ع��زي��ز  ،ن��ائ��ب �أم�ي�ر منطقة مكة
 16سهم
 3فاطمة أحمد خياط 657301
ال�شكر  .كافة.
ب��اجل�ه��ود و�أن ي��دمي ع�ل��ى ه��ذه ال�ب�لاد املكرمة  ،على �أعمال جلنة التنمية
فعلى من يجدهم يتف�ضل بت�سليمهم مل�صدرهم وله
وقال النغيم�شي�" :إن اجلمعية تقدم خدماتها عرب عدة جماالت
االق �ت �� �ص��ادي��ة مب�ج�ل����س امل�ن�ط�ق��ة
الدائم.
والنماء
آمان
ل
وا
أمن
ل
ا
نعمة
ت�شمل املركز التطوعي ,وتطوير البنية ,والدرا�سات والأبحاث
 ،وخم� ��رج� ��ات ور�� �ش ��ة ال�ع�م��ل
شركة البراك للتوكيالت المالحية المحدودة
اخلا�صة بتطوير بيئة الأعمال
AL BARRAK SHIPPING AGENCIES CO. LTD. JEDDAH
"حتديات وحلول".
جاء ذلك لدى تر�ؤ�س �سموه
LIBERTY GLOBAL LOGISTICS - USA
والآل� �ي ��ات يف عملية ت�صريف
الدمام -البالد
اجتماع ًا يف مقر الإم ��ارة
�أو�ضحت �أمانة املنطقة ال�شرقية �أن م�ي��اه الأم �ط��ار ،م���ش�ير ًا �إىل �أن
بجدة  ،تخلله ا�ستعرا�ض لالتفاقيات املقرتحة مع بع�ض اجلهات احلكومية يف املنطقة ،
E-mail:shipping@jed.albarrak.com. allabsa@jed.albarrak.com.
Website : www.albarrak-group.com
مع
كمية الأم �ط��ار ال�ت��ي مت ت�صريفها غرفة الطوارئ با�شرت عملها
بهدف تطوير اال�ستثمار  ،ودور جلنة التنمية االقت�صادية خالل منتدى منطقة مكة يف
إ�سالمي
ل
ا
جدة
ميناء
تعلن عن و�صول البواخر املو�ضحة �أدناه �إىل
م�سبقا
�ة
�
ن
�ا
�
م
ل
أ
ا
أعدتها
�
التي
اخلطة
م � ��ن ح� ��ا� � �ض� ��رة ال� � ��دم� � ��ام ب �ل �غ��ت
ن�سختيه الأوىل والثانية.
١،٧٢٦،٩٥٠م� � �ت� ��ر ًا م�ك�ع�ب� ًا ،عرب للتعامل مع مو�سم الأمطار ،فيما با�شر
تاريخ الو�صول
رقم الرحلة
�إ�سم الباخرة
م
وتطرق االجتماع �إىل �أعمال اللجنة التي ت�شمل درا�سة تطوير العمل االقت�صادي
حم�ط��ات ت�صريف م�ي��اه الأم �ط��ار ،مركز البالغات ا�ستقباله لتجمعات مياه
باملنطقة  ،واملحافظة على املكت�سبات التي حتققت  ،و�أ�ساليب تذليل التحديات
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ال �ب��ال��غ ع ��دده ��ا  43حم �ط��ة ،و  9الأمطار خا�صة يف الأماكن الغري خمدومة
التي ت�ؤثر على منو اال�ستثمارات وال�صناعات  ،وو�ضع الت�صور ال�ستثمار
حمطات �ضخ بالأنفاق التي عملت ب�شبكات ت�صريف مياه الأم�ط��ار ،بالتن�سيق
املقومات ال�سياحية باملنطقة.
تقبل �شحن ال�����س��ي��ارات �إىل �أم��ري��ك��ا و�أوروب����ا
مع الإدارات واجلهات املعنية والبلديات ،حيث
بكامل طاقتها الت�صريفية.
وناق�ش االجتماع املو�ضوعات الأخرى املدرجة على جدول
يرجى من ال�س��ادة �أ�ص��حاب الب�ض��ائع احل�ض��ور �إيل العنوان املذكور �أدناه ال�س��تالم �أذونات الت�س��ليم بعد تقدمي بوال�ص
ال�ش��حن الأ�ص��لية م�ص��دقة ل�ص��احلهم ح�س��ب الأ�ص��ول �أو �ض��مان بنكي وملزيد من املعلومات يرجى االت�ص��ال بالوكالء و�أو� �ض��ح وك�ي��ل الأم�ي�ن امل�ساعد ل���ش��ؤون البلديات للخدمات املتحدث مت ت�شغيل امل�ضخات التي تتوىل �سحب و�شفط مياه
الأعمال  ،واتخذت حيالها التو�صيات الالزمة.
�شركة الرباك للتوكيالت املالحية املحدودة � -ص.ب  1711جدة  - 21484برج
 02/6038022كابنت الرباك الر�سمي بالأمانة حممد ال�صفيان� ،أن الأمانة �سخرت عدد ًا من املعدات الأمطار يف الأماكن الغري خمدومه ب�شبكات الت�صريف.
جدة  -ت 02/6038000 :حتويلة  2114فاك�س

نائب �أمري مكة ي�ستعر�ض تطوير العمل االقت�صادي

ت�صريف مياه الأمطار بحا�ضرة الدمام

االعالنات الفردية
جدة

• تعلن مديرية ال�شئون ال�صحية مبحافظة ج��دة -
م�ست�شفى ال��والدة واالطفال ب�أن املواطن /هيثم �أحمد
عبدالكرمي بخاري �سجل مدين رقم 1064801903
ت�ق��دم ال�ي�ه��ا ط��ال�ب� ًا ا��س�ت�خ��راج تبليغ والدة ب��دل فاقد
البنه براء املولود مب�ست�شفى ال��والدة واالطفال بتاريخ
1437/7/23ه�ـ عليه ن�أمل ممن يجده ت�سليمه لالدارة
خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ الن�شر.
• تعلن م�ست�شفى امل�ل��ك عبدالعزيز مبحافظة جدة
 ق���س��م ب�لاغ��ات ال� ��والدة ب� ��أن امل ��واط ��ن� /أح �م��د عليابراهيم �أب��و طرجة هوية وطنية رق��م 1058582055
تقدم اليها طالبا ا�ستخراج بالغ والدة البنته /غزيل
�أح �م��د امل��ول��ودة مب�ست�شفى امل�ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز بتاريخ
1435/4/22ه � �ـ عليه ن�أمل على من يجدها ت�سليمها
للإدارة خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ الن�شر.

الريا�ض

• تعلن م�ؤ�س�سة مارينا التجارية عن فقدان رخ�صة
بلدية ا�سم املحل  /ركن مارينا لبيع املالب�س الن�سائية
اجل��اه��زة ل�صاحبها  /ح��ار���س احمد عمر باخ�شوين
رقم الرخ�صة � 39535صادرة من بلدية الرو�ضة مدينة
الريا�ض فعلى من يجدها ي�سلمها مل�صدرها وله ال�شكر.

الطائف

• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل ق�سم
الإ� �س �ن��اد الق�ضائي ان امل��واط��ن عبدالله عتيق دري��ج
القثامي �سجل م��دين ( )1030903734تقدم طالب ًا
ا�ستخراج �صك ا�ستحكام على ح��و���ش ب��ه ع��دد �ستة
م�ب��اين �شعبية ال��واق��ع يف احل��وي��ة  -مثملة وال��ذي �آل
ال �ي��ه ع��ن ط��ري��ق ال �� �ش��راء م��ن ع��ومي��ر غ�صن جحيفان
العتيبي واملحيا من قبله عام 1385هـ وحدوده واطواله
وم�ساحته االجمالية وفق الكروكي املرفق كما يلي:
م��ن ال �� �ش �م��ال /م �ل��ك دخ �ي��ل ف�ه�ي��د ال�ع���ص�ي�م��ي ب�ط��ول
35.60م.
من اجلنوب /ملك خا�ضر �شديد القثامي وملك /احمد
خ�شمان القثامي بطول جمموع انك�ساراته 68.85م.
م��ن ال���ش��رق�� /ش��ارع عر�ضه 11.10م وم��ن اجلنوب
وبعد م�سافة 42.50م لل�شمال يكون عر�ضه 8.90م
يليه م �ل��ك /م�ط�ير ��س�م��ران ال�ق�ث��ام��ي ومت ��ام احل��د من
ال�شمال ملتقى �شوارع عر�ض 18.60م ويليه حو�ش
ملك� /سعد نايف القثامي بطول جمموع انك�ساراته
63.00م .
من الغرب  /ملك هذال عبيد الدعجاين وملك  /دخيل
فيهد الع�صيمي بطول 33.70م.
وامل�ساحة االجمالية = 2258.6م2
فمن له معار�ضة فله التقدم بها خالل املدة املقررة نظام ًا
وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا الإعالن.
• تعلن املحكمة العامة بالطائف ان��ه انهى اىل ق�سم
الإ� �س �ن��اد الق�ضائي ان امل��واط��ن من�صور ��س��امل قابل
الثبيتي �سجل م��دين ( )1005327307ت�ق��دم طالب ًا
ا�ستخراج �صك ا�ستحكام على حو�ش وبداخله مبنى
م�سلح الواقع يف ريحه والذي �آل اليه عن طريق ال�شراء
من خالد الثبيتي واملحيا من قبل حممد في�صل العتيبي
ع��ام 1385ه �ـ وح��دوده واط��وال��ه وم�ساحته االجمالية

وفق الكروكي املرفق كما يلي:
من ال�شمال /ملك متعب عاي�ض احلربي بطول 37.23م
من اجلنوب� /شارع عر�ضه 11.70م �شرقا 11.85م
غربا يليه ملك رمي خالد العتيبي �شرقا وملك م�سعود
طلق العتيبي غربا بطول 34.85م.
م��ن ال�شرق�� /ش��ارع عر�ضه 15م يليه خمطط معتمد
�سلطان العتيبي بطول جمموع انك�ساراته 25.04م.
م��ن ال �غ��رب  /م�ل��ك ع�ب��دال�ل��ه زاه���ي ال ��زه ��راين ب�ط��ول
23.77م.
وامل�ساحة االجمالية = 889.04م2
فمن له معار�ضة فله التقدم بها خالل املدة املقررة نظام ًا
وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا الإعالن.
• تقدم ملكتب االحوال املدنية مبحافظة الطائف طالبا
ت�ع��دي��ل ا� �س��م القبيلة ل��ه ولأب �ن��ائ��ه  .اال� �س��م ن��ام��ي فهد
��ش��رف الغالبي رق��م ال�سجل امل��دين 1015466558
من( :نامي فهد �شرف الغالبي) اىل:
(نامي فهد �شرف الغالبي ال�شريف ) .فمن له معار�ضة
على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخه.
• تقدم لإدارة االح��وال املدنية يف الطائف املواطنة
 /ف��اط �م��ه حم �م��د ع �م��ر ب � ��وده رق� ��م ال �� �س �ج��ل امل ��دين
 1100889557رق��م امللف احلفيظة  9850التاريخ
1424/10/8ه� � � �ـ امل���ص��در ال�ع��ا��ص�م��ة امل�ق��د��س��ة بطلب
تعديل ا�سمها من  :فاطمه حممد عمر بوده اىل  :فطوم
حممد عمر ب��وده فمن ل��ه معار�ضة على ذل��ك فليتقدم
مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخ هذا االعالن.

جازان

• تعلن حمكمة �أبي عري�ش الدائرة الق�ضائية الثالثة
ب�أنه تقدم �إليها امل��واط��ن /ب��در علي بلقا�سم امل�سعري
�سعودي بال�سجل امل��دين رق��م  1085385209بطلب
�صك حجة ا�ستحكام على الأر�ض ال�سكنية الواقعة يف
�أبي عري�ش وحدودها و�أطوالها ح�سب الكروكي املرفق
بخطاب �أمانة منطقة جازان رقم  00140029403يف
 1440/6/13هـ كما يلي:
ال�شمال :يحدها �أر���ض يدعي متلكها حممد ب��ن علي
�إب��راه�ي��م طوا�شي وط��ول ال�ضلع ي�ب��د�أ م��ن ال�غ��رب �إىل
ال�شرق بزاوية  95درجة وبطول 23م.
اجلنوب :يحدها �أر���ض يدعي متلكها عبدالرحمن بن
يو�سف علي �آل �سيار وط��ول ال�ضلع يبد�أ ال�شرق �إىل
الغرب بزاوية  95درجة و بطول 23م.
ال�شرق :يحدها �أر�ض يدعي متلكها جابر مو�سى علي
خرباين وطول ال�ضلع يبد�أ من ال�شمال للجنوب بزاوية
 85درجة وبطول 60م.
الغرب :يحدها �شارع عر�ض 10,70م يليه �أر�ض يدعي
متلكها ط��ارق ��س��ود ال�ع��راق��ي وط��ول ال�ضلع ي�ب��د�أ من
اجلنوب �إىل ال�شمال بزاوية  85وبطول 60م.
امل�ساحة االجمالية1373,98( :م )2فمن له معار�ضة يف
ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل املحكمة الدائرة الق�ضائية
الثالثة خالل �شهرين من تاريخه والله املوفق,,,
الإحداثيات:
�شرق E
�شمال N
271074,735 1877343,548
271097,426 1877347,308
271101,670 1877287,458

271078,979 1877283,699
• ي�ع�ل��ن /م �ع��اذ ت��وف�ي��ق ه� ��ادي ال �ن �م��ازي ��س�ع��ودي
اجلن�سية ح��ام��ل ال�ه��وي��ة رق��م ( )1085477774عن
فقدان� /شهادة دبلوم ق�سم الكهرباء (قوى كهربائية)
واحل��ا� �ص��ل عليها م��ن كلية التقنية ب �ج��ازان بتاريخ
1436/08/30ه� �ـ يرجى ممن يعرث عليها �أن ي�سلمها
�إىل م�صدرها �أو �إىل �أقرب �إدارة تعليم.

جنران

• تعلن املحكمة العامة بنجران ب�أنه تقدم اليها املواطن/
هادي �صالح بل�شان �آل كليب �سعودي مبوجب ال�سجل
املدين رقم  1032456509بطلب حجة ا�ستحكام على
الأر���ض ال�سكنية الواقعة يف جن��ران -حي ال�شرفة -
القنة والتي حدودها واطوالها وم�ساحتها كما يلي:
احل��د ال�شمايل :حدين – احل��د الأول� /شارع ترابي
غري منتظم عر�ض 8.5م �إىل 7.70م بطول 12م ومن
عر�ض 7.70م اىل عر�ض 12م بطول 22.20م اجمايل
احلد الأول 35.20م يليه ار�ض �سكنية يدعي ملكيتها
 /حمد حممد اخلالء واحلد الثاين ار�ض �سكنية يدعي
ملكيتها /حممد ح�سني خبقان يبد�أ من نهاية احلد الأول
ثم ينك�سر للداخل بزاوية  76درجة وبطول 33.60م
ث��م ينك�سر ل �ل �خ��ارج ب ��زاوي ��ة  93درج� ��ة ب �ط��ول 66م
اجمايل احلد الثاين 99.60م اجمايل احلد ال�شمايل
134.80م.
احلد اجلنوبي :حدين -احلد الأول ار�ض �سكنية يدعي
ملكيتها� /صالح علي بل�شان �آل كليب يبد�أ من ال�شرق
ب�ط��ول 38.10م واحل ��د ال �ث��اين ار� ��ض �سكنية يدعي
ملكيتها� /صالح علي ال كليب يبد�أ من نهاية احلد الأول
ثم ينك�سر للداخل ب��زاوي��ة  90درج��ة بطول 34.45م
ثم ينك�سر للخارج بزاوية  89درج��ة بطول 82.80م
اجمايل احلد الثاين 117.25م اجمايل احلد اجلنوبي
155.35م.
احل��د ال�شرقي :ح��دي��ن – احل��د الأول ار���ض �سكنية
يدعي ملكيتها� /سامل �صالح �آل كليب يبد�أ من ال�شمال
بطول 42.75م ثم ينك�سر للداخل بزاوية  177درجة
بطول 30.95م ثم ينك�سر للخارج بزاوية  153درجة
بطول 5.75م ثم ينك�سر للداخل ب��زاوي��ة  149درجة
ب�ط��ول 3.20م ث��م ينك�سر للخارج ب��زاوي��ة  83درج��ة
بطول 21.70م اجمايل احلد الأول 104.35م واحلد
الثاين مواقف �سيارات عر�ض 20م يليه �شارع ترابي
عر�ض 15م يليه ار�ض �سكنية يدعي ملكيتها /حممد
ه��ادي �ساميه ي�ب��د�أ م��ن نهاية احل��د الأوىل ث��م ينك�سر
للداخل بزاوية  86درجة بطول 20.35م اجمايل احلد
ال�شرقي 124.70م.
احلد الغربي :حدين – الأول �شارع ترابي غري نافذ
عر�ض 8م ي�ب��د�أ م��ن ال�شمال بطول 8م واحل��د الثاين
ار�ض �سكنية يدعي ملكيتها  /علي �صالح �آل كليب من
نهاية احلد الأول وعلى ا�ستقامة واحدة بطول 19.40م
بطول احلد الغربي 27.40م.
امل�ساحة االجمالية = 5426.82م.2
واحداثيات املوقع كالتايل:
الركن ال�شمايل ال�شرقي
�ش 1937420.65

ق 432153.16
الركن ال�شمايل الغربي
�ش 1937257.26
ق 432070.75
الركن اجلنوبي ال�شرقي
�ش 1937126.99
ق 432201.59
الركن اجلنوبي الغربي
�ش 1937130.45
ق 432076.37
فمن لديه معار�ضة على ذل��ك فليتقدم مبعار�ضته �إىل
املحكمة العامة بنجران خالل �شهرين من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن.
• يعلن امل��واط��ن� /صالح ��س��امل �صومان �آل �سامل
�سعودي مبوجب ال�سجل امل��دين رقم 1032194050
ع� ��ن ف � �ق� ��دان رخ� ��� �ص ��ة ب � �ن� ��اء رق� � ��م  1620ب �ت��اري��خ
1408/12/2ه � � �ـ ال���ص��ادرة م��ن ام��ان��ة منطقة جن��ران
يرجى ممن يعرث عليها ان ي�سلمها مل�صدرها او اقرب
مركز �شرطة.
• تعلن الطالبة  /جن�لاء عبدالله علي �آل زن��دان
�سعودية مبوجب ال�سجل املدين رقم 1092662897
رقمها اجلامعي  435402921عن فقدان بطاقتها
اجلامعية ال���ص��ادرة م��ن جامعة جن��ران ي��رج��ى ممن
يعرث عليها ان ي�سلمها مل�صدرها �أو �أقرب مركز �شرطة
وله ال�شكر.

الق�صيم

• تعلن املحكمة العامة مبحافظة النبهانية ب�أنه تقدم
ل�ه��ا امل��واط��ن  /م���س��اع��د ب��ن ��س�ع��د ��س�ل�م��ان امل�ظ�ي�بري
�سعودي بال�سجل املدين رقم  1042153757وجوال
رق��م  0504787190بطلب اعطائه حجة ا�ستحكام
على احلو�ش الواقع يف �ضلع ر�شيد وحدوده واطواله
كاالتي :من ال�شمال :يحده �شارع عر�ض 20مرت بطول
25.40م خم�سة وع�شرون مرتا واربعون �سنتمرتا.
ومن اجلنوب :يحده حو�ش يدعيه هال زاي��د املظيربي
بطول 26.90م �ستة وع�شرون مرت وت�سعون �سنتمرتا.
وم��ن ال���ش��رق :يحده ��ش��ارع 7م�تر بطول 31.50م�ت�ر
واحد وثالثون مرت وخم�سون �سنتمرتا .ومن الغرب:
ي�ح��ده ح��و���ش ي��دع�ي��ه �سعد ��س�ع�ي��دان امل�ظ�ي�بري بطول
29.30م ت�سعة وع���ش��رون م�ترا وث�لاث��ون �سنتمرتا.
وتبلغ امل�ساحة االجمالية لهذا العقار (793.34م)2
مرت مربع �سبعمائة وثالثة وت�سعون مرت مربع واربعة
وثالثون �سنتمرتا مربعا .
فمن لديه دعوى او معار�ضة فليتقدم ايل هذه املحكمة
مكتب القا�ضي خالل �شهر من تاريخه.

ينبع

• ت�ق��دم لإدارة الأح� ��وال امل��دن�ي��ة يف حمافظة ينبع
املواطنة  /دالل �ضويعن عايد احلجوري
رقم ال�سجل املدين  1033263896بطلب تعديل ا�سمها
من :دالل �ضويعن عايد احلجوري �إىل :دالل �ضويعن
ع��اي��د احل �ج��وري اجلهني فمن ل��ه معار�ضة على ذلك
فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخ هذا الإعالن.

الباحة

• تعلن املحكمة العامة مبحافظة املخواة ب�أنه تقدم الينا
املواطن� /أحمد بن يحيى بن �سعيد �آل فهران العمري
ال��وك�ي��ل ال���ش��رع��ي ع�ل��ى ورث ��ة يحيى �سعيد اح�م��د �آل
فهران العمري .حامل �سجل مدين ()1046672620
با�ستدعائه الذي يطلب فيه حجة ا�ستحكام على ار�ضه
ال�سكنية والتي �آلت اليه عن طريق الإرث بقرية ذي عني
باملخواة وحدوده واطواله كما يلي:
من ال�شمال :يحدها ملك �صالح ح�سن العمري الزراعي
بطول �ضلع من ال�شرق اىل الغرب 57.40م وبزاوية
 108درجة مع ال�ضلع الغربي.
من الغرب :يحدها م�سقى م�شرتك بعر�ض 3.00م ثم
ال ��وادي امل�ب��اح بطول �ضلع م��ن ال�شمال اىل اجلنوب
6.30م ثم ينك�سر بزاوية  140درجة بطول 11.5م ثم
ينك�سر بزاوية  178درجة بطول 15.40م ثم ينك�سر
بزاوية  177درجة بطول 7.70م ثم ينك�سر غربا بزاوية
خارجية  92درج��ة ب�ط��ول 1.10م ث��م ينك�سر جنوبا
بزاوية  94درجة بطول 4.70م وبزاوية  87درجة مع
ال�ضلع اجلنوبي واجمايل طول ال�ضلع 46.70م.
من اجلنوب :يحدها خط ترابي بعر�ض 4.00م ثم ملك
حممد �سعيد ال�سكني وملك املنهيني ال�سكني ب�صك رقم
 5بتاريخ 1411/11/8ه �ـ بطول �ضلع من الغرب اىل
ال�شرق 1.40م ثم ينك�سر ب��زاوي��ة  150درج��ة بطول
12.40م ث��م ينك�سر �شماال ب��زاوي��ة  85درج��ة بطول
21.90م ثم ينك�سر �شرقا بزاوية خارجية  90درجة
بطول 31.30م وبزاوية  99درجة مع ال�ضلع ال�شرقي
واجمايل طول ال�ضلع 67.00م.
من ال�شرق :يحدها حرم اخلط العام (الباحة – املخواة)
بطول �ضلع من اجلنوب اىل ال�شمال 15.70م وينتهي
بزاوية  89درجة مع ال�ضلع ال�شمايل
امل�ساحة االجمالية = 1423.50م
املحكمة �إذ تعلن ذل��ك للجميع وم��ن ك��ان ل��ه معار�ضة
فليتقدم مبعار�ضته اىل املحكمة خالل �شهر من تاريخه.

ابها

• يعلن /حممد علي حممد نو�شان �سجل مدين رقم/
 1024710806ع��ن ف�ق��دان �صك ل��وال��دي حممد على
حم�م��د ن��و��ش��ان ال���ش�ه��ري ع�ل��ى م��ن ي �ج��ده ي�سلمه اىل
م�صدره .
• تقدم لإدارة االحوال املدنية يف حمافظة النما�ص
امل��واط �ن��ة /قبله ظ��اف��ر حممد امل��ادوع��ي ال�شهري رقم
ال�سجل املدين ( )1093801957رقم امللف (احلفيظة)
( )21861التاريخ(1440/3/4هـ ) امل�صدر (النما�ص
) بطلب تعديل ا�سمها من  :قبله ظافر حممد املادوعي
ال�شهري  .اىل  :خلود ظافر حممد املادوعي ال�شهري
فمن ل��ه معار�ضة على ذل��ك فليتقدم مبعار�ضته خالل
�شهر من تاريخ هذا االعالن.
• يعلن /م��ارمي��وت��و �سوتيان ه�ن��دي اجلن�سية عن
ف �ق��دان ج ��واز ��س�ف��ر رق ��م � � 50576872/ص��ادر من
الهند على من يجده ي�سلمه اىل م�صدره.
• يعلن /حممد �سعيد حممد جروان عن فقدان بطاقة
عمل �صادرة من وزارة الدفاع ادارة �ش�ؤون موظفي
القوات الربية على من يجدها ي�سلمها اىل م�صدرها

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

يواجه النجم ال�ساحلي بالعني...

�ضربات احلظ الرتجيحية ت�صعد بالهالل لنهائي ك�أ�س زايد
دياز يك�سر �صمود �شباك الزعيم

جدة -البالد

اه �ت��زت ��ش�ب��اك ف��ري��ق ال �ه�لال ل�ل�م��رة الأوىل ،خ�لال
م���ش��ارك��ات��ه ب�ك��أ���س زاي ��د ل�ل�أن��دي��ة الأب �ط��ال (البطولة
العربية) هذا املو�سم ،على يد مواطنه الأهلي .ومل تتلق
�شباك الهالل �أي هدف خالل مواجهاته يف الأدوار
املا�ضية �أمام كل من ال�شباب العماين والنفط العراقي
واالحتاد ال�سكندري امل�صري ،ومتكن الت�شيلي باولو
دي��از م��داف��ع ف��ري��ق الأه �ل��ي م��ن الت�سجيل يف مرمى
ال �ه�لال ،بعد م��رور  18دقيقة م��ن ان�ط�لاق��ة امل �ب��اراة.
وك��ان��ت م �ب��اراة ال��ذه��اب ان�ت�ه��ت ب�ف��وز ال �ه�لال بهدف
دون م�ق��اب��ل ،يف ذه��اب ال ��دور ن�صف النهائي على
ملعب جامعة امللك �سعود بالعا�صمة الريا�ض .و�صعد
الهالل ب�ضربات الرتجيح  3/2ملالقاة النجم ال�ساحلي
التون�سي ،يف نهائي امل�سابقة على ملعب هزاع بن زايد
مبدينة العني الإماراتية ،اخلمي�س املقبل.

جماهري الأهلي تهاجم املعيوف
ت�شابه الألوان قتل املتعة
الريا�ض -هاين الب�شر

�أثار تقارب �ألوان زي فريقي الأهلي والهالل
الغامق ،يف ن�صف نهائي ك�أ�س زايد للأندية
العربية الأب �ط��ال ،ا�ستياء اجل�م��اه�ير التي
�شاهدت اللقاء عرب ال�شا�شات؛ حيث مل يفرق
امل�شاهد بني العبي الأهلي و الهالل للت�شابه
ال�شديد ب�ين قم�صان ال�ف��ري�ق�ين ،و�صعوبة
ال�ت�م�ي�ي��ز ب�ي�ن ال �ل��ون�ين الأخ �� �ض��ر والأزرق
الداكنني .وا�ستغرب اجلميع ،كيف �سمح
احلكم امل�صري جهاد جري�شة �أن يخو�ض
الفريقان اللقاء بهذه القم�صان املت�شابهة
الألوان .وطالبوا املنظمني بالتدخل و تغيري
الأطقم بني ال�شوطني ،ولكن دون جميب!

جدة -البالد
ت�صوير -ريان �أبوهربة

متكن فريق الهالل ،من حجز بطاقة الت�أهل
�إىل نهائي ك��أ���س زاي��د للأندية الأب�ط��ال،
ب�ع��د ال �ف��وز ع�ل��ى الأه �ل��ي بنتيجة ()2-3
ب���ض��رب��ات ال�ترج �ي��ح ،ب�ع��د ان�ت�ه��اء ل�ق��اءي
الذهاب والعودة بالتعادل الإيجابي (-1
 .)1وبذلك �ضرب الهالل ،موع ًدا نار ًيا مع
مناف�سه فريق النجم ال�ساحلي التون�سي،
يف املباراة النهائية على بطولة ك�أ�س زايد
للأندية العربية الأبطال ،اخلمي�س القادم
يف مدينة العني الإماراتية .دخل النادي
الأه� �ل ��ي ،م �ب��اراة الإي � ��اب وال �ت��ي �أق�ي�م��ت

على �ستاد "اجلوهرة امل�شعة" ،ب�إ�صرار
كبري على ال�ف��وز ،و�أه��در الع�ب��وه العديد
م��ن ال�ف��ر���ص ال�سهلة ،خا�صة ع��ن طريق
مهاجمة دجانيني تافاري�س .ويف الدقيقة
 ،18افتتح الت�شيلي باولو دي��از ،مدافع
النادي الأهلي ،الأه��داف مل�صلحة فريقه،
عندما ح��ول ك��رة عر�ضية رائعة بر�أ�سه،
�إىل داخ��ل �شباك عبدالله املعيوف .وكاد
الأهلي� ،أن ي�ضاعف النتيجة يف �أكرث من
منا�سبة� ،إال �أن اال�ستعجال من قبل الثنائي
دج��ان�ي�ن��ي ون�ي�ك��وال���س �ستان�سيو ،ح��ال
دون ذل��ك .وب��د�أ الأهلي ،ال�شوط الثاين،
قبل �أن يعود ال�ه�لال ،بقوة بعد الدقيقة

 ،60حيث ك��اد يف �أك�ثر م��ن منا�سبة �أن
ي�سجل هدف التعادل .ولكن �ساعد نزول
عمر ال�سومة ،مهاجم الأه �ل��ي ،يف �آخ��ر
دقائق املباراة� ،إىل �أر���ض امللعب ،لعودة
ال�سيطرة للراقي مرة �أخرى ،و�أهدر �أكرث
من فر�صة لت�سجيل هدف الت�أهل ،لتنتهي
امل�ب��اراة بنتيجة ( ،)0-1ليتجه الفريقان
�إىل �ضربات اجل��زاء ،والتي ابت�سمت يف
النهاية مل�صلحة ال�ه�لال بنتيجة (.)2-3
فقد جنح عبدالله املعيوف ،حار�س مرمى
نادي الهالل ،يف الت�صدي �إىل � 3ضربات
جزاء ،ليطري بفريقه �إىل امل�شهد اخلتامي
من ك�أ�س زايد.

جدة -البالد

تعر�ض عبدالله املعيوف ،حار�س مرمى نادي الهالل،
لهجوم عنيف من قبل جماهري الأهلي ،مع بداية ال�شوط
الثاين من عمر املباراة التي جمعتهما �ضمن مناف�سات
�إي��اب ن�صف نهائي ك�أ�س زاي��د للأندية الأب�ط��ال ،حيث
قذفته بزجاجات املياه ،معربة عن غ�ضبها منه بعد �أن
انتقل من �صفوف فريقها� ،إىل الزعيم يف �صيف .2016

يف اجلولة  33من دوري الأمري حممد بن �سلمان للأوىل..

العدالة ي�صطدم بالنه�ضة

وال�شعلة ي�سعى للأمان �أمام املجزل
عن �أي م�شاكل ح�سابية يف اجلوالت املقبلة
تقدمي  -خالد احلامد
بعد حترك فرق امل�ؤخرة ،ميتلك املجزل يف
تنطلق اليوم اجلولة  33من دوري الأمري حممد بن �سلمان لأندية ر�صيده  42نقطة يحتل بها املركز الـ .11
الدرجة الأوىل؛ ب�إقامة  5لقاءات� ،ستكون يف غاية الأهمية و�ستحفل جنران -الطائي
ا�ستاد جامعة جنران�سي�شهد لقاء حما�سيا
ب�إثارة كبرية يف ظل �سخونة �أجواء الدوري وتقارب النقاط .
يجمع ب�ي�ن جن ��ران وال �ط��ائ��ي .الفريقان
متحفزان لك�سب النقاط ال�ث�لاث .يدخل
جنران بعد فوزه على الكوكب يف اجلولة
املا�ضية فارتفع ر�صيده �إىل  47نقطة يف
املركز اخلام�س وي�سعى للفوز لكي يحافظ
على الأم��ل يف املناف�سة على ال�صعود �أو
امللحق  ،يف املقابل يدخل الطائي وهو يف
املركز العا�شر بر�صيد  42نقطة بعد تعادله
مع النجوم ويرغب يف التعوي�ض واالبتعاد  39نقطة بعد ف��وزه على هجر يف اجلولة
�أكرث عن �ساحة اخلطر.
املا�ضية  ،و يتطلع للفوز لكي يبقي الأمل
القي�صومة -الكوكب
قوي ًا يف البقاء مع انتظار رّ
تعث فرق امل�ؤخرة
�سيكون اخل �ط ��أ مم�ن��وع��ا ،يف واح ��دة من وف��وزه اليوم ،مبثابة  6نقاط  ،يف املقابل
�أخ �ط��ر و�أه � ��م امل� �ب ��اري ��ات ،ع �ن��دم��ا يلتقي ي��دخ��ل ال �ك��وك��ب ب�ن�ف����س ال �ط �م��وح ال �ف��وز
ال�ل�ق��اء بر�صيد  30نقطة يف امل��رك��ز قبل القي�صومة م��ع الكوكب على ملعب ن��ادي فقط  ،الكوكب يدخل اللقاء بر�صيد ، 37
ال�شعلة -املجزل
ع�ل��ى ملعبه ب��اخل��رج ،يلتقي ال���ش�ع�ل��ة مع الأخ�ير ويحتم الأم��ر عليه �أن يحقق الفوز الباطن  ،يف م�ب��اراة يتطلع ك�لا الفريقني و�سيحر�ص ب�شكل كبري على الفوز للهروب
امل �ج��زل ب �ط �م��وح��ات خم�ت�ل�ف��ة وح���س��اب��ات �إذا ما �أراد احلفاظ على �أمله يف البقاء  ،فيها لالبتعاد عن �شبح الهبوط � .سيدخل من منطقة اخلطر .
��ص�ع�ب��ة ،ي�ت��وج��ب معها اخل� ��روج بالنقاط على الطرف الآخ��ر يدخل املجزل بو�ضع الفريقان امل�ب��اراة ب�شعار الفوز وال �شيء
النه�ضة -العدالة
ال�ث�لاث وال �شيء غريها  ،ال�شعلة يدخل �أف�ضل ،و�سيلعب من �أجل الفوز لكي يبتعد غ�ي�ره  ،مي�ت�ل��ك ال�ق�ي���ص��وم��ة يف ر��ص�ي��ده يف �أق��وى مباريات اجلولة ،يلتقي النه�ضة

مع العدالة على ملعب الأول بالدمام  ،يف
م �ب��اراة ت�ه��م ال�ف��ري�ق�ين  ،فالنه�ضة يدخل
اللقاء وهو باملركز لثامن بر�صيد  43نقطة
 ،وي�سعى للفوز م��ن �أج��ل ا�ستعاد و�ضعه
واالطمئنان على مركزه يف �سلم الرتتيب ،
يف املقابل العدالة الذي يناف�س على ال�صعود
يدخل اللقاء بعد فوزه على جدة فعاد بقوة
للمركز الثالث بر�صيد  52نقطة و�سيكون
فوزه مبثابة االقرتاب �أكرث من ال�صعود؛ لذا
لن يفرط فيه.

اخلليج  -هجلر

يف حم��اول��ة للحاق ب��رك��ب امل�ق��دم��ة ،يلتقي
اخلليج مع هجر على ملعب الأول ب�سيهات،
ي��دخ��ل اخل �ل �ي��ج وه ��و يف امل��رك��ز ال��راب��ع
ب��ر��ص�ي��د  52ن�ق�ط��ة  ،وي��رغ��ب يف ال�ف��وز
من �أج��ل املناف�سة على ال�صعود املناف�سة
على �أم��ل تعرث مناف�سيه  ،يف حني يدخل
هجر اللقاء بر�صيد  42يف املركز الـ 12
ويتوجب عليه الفوز وال �شيء غريه� ،إذا ما
�أراد االبتعاد عن خطر الهبوط .
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ت�أكيدا ملا ن�شرته

ريا�ضة

قبل � 4أ�شهر..

اململكة حتت�ضن
رايل داكار الدويل 2020
الريا�ض -هاين الب�شر

�ص

ورة �ضوئية ملا ن�شر يف البالد

املولد و�سيريا ومدرج ال�شم�س الأف�ضل
جدة -البالد

ح�صد فهد املولد
مهاجم االحت��اد
ج ��ائ ��زة �أف �� �ض��ل
العب يف اجلولة
 27م ��ن دوري
ك� � ��أ� � ��س الأم �ي ��ر
حممد بن �سلمان
للمحرتفني ،فيما
ذه �ب��ت �أف���ض�ل�ي��ة
املدربني ملدربه الت�شيلي �سيريا ،وحقق
جمهور ن��ادي الن�صر ج��ائ��زة اجلمهور
املثايل للجولة.
وج��اء اختيار امل��ول��د لأف�ضلية الالعبني
يف اجلولة ،بعد قيادته فريقه للفوز على
فريق الن�صر بثالثة �أهداف مقابل هدفني.
ويعد املولد ثالث العب �سعودي حتقيقا
للجائزة بعد �أن حققها الالعب عبدالله �آل
�سامل يف اجلولة الرابعة ،وحممد املجحد
يف اجلولة الواحدة والع�شرين.
فيما نال الت�شيلي خو�سيه �سيريا جائزة
�أف �� �ض��ل م� ��درب لأول م� ��رة م �ن��ذ ت��ول�ي��ه
دف��ة الأم ��ور الفنية يف االحت ��اد ،بعد �أن
متكن من قيادة فريقه للفوز على نادي

الن�صرلريتقي فريقه للمركز الثاين ع�شر
يف �سلم ت��رت�ي��ب ال� ��دوري ب��ر��ص�ي��د 28
نقطة.
�أم ��ا ج�م��اه�ير ن ��ادي الن�صر فا�ستحقت
ج ��ائ ��زة امل �ث��ال �ي��ة يف اجل ��ول ��ة ب�ح���س��ب
اللجنة الفنية برابطة ال��دوري ال�سعودي
للمحرتفني ب�ع��د ح���ض��وره��ا يف م�ب��اراة
ف��ري�ق�ه��ا �أم � ��ام االحت� � ��اد ،وج� ��اء حتقيق
جماهري الن�صر للجائزة للمرة الثالثة
خالل مناف�سات املو�سم اجلاري.
ومت� �ن ��ح راب � �ط� ��ة ال� � � ��دوري ال �� �س �ع��ودي
للمحرتفني الفائزين بجائزتي الأف�ضلية
على م�ستوى املدربني والالعبني يف كل
جولة مبلغ ع�شرة �آالف ري��ال ،فيما يتم
تكرمي اجلمهور املثايل بدرع تكرميية.

�أخ�ضر التايكوندو يتوج بالذهب العربي

الريا�ض -البالد

توج العبا منتخبنا الوطني للتايكوندو ،فهد
ال�سميح وعلي ع�سريي بذهبيتي الكبار يف
وزين  54و  58كجم يف مناف�سات البطولة
العربية احلادية ع�شرة التي اختتمت فعاليتها
بالقاعة املغطاة مبدينة العيون يف املغرب ،
كما نالت الالعبة ال�سعودية �أب��رار بخاري
ب��رون��زي��ة وزن  57ع�ل��ى م���س�ت��وى الإن ��اث
 ،فيما ح�صل احل�ك��م ال ��دويل ال�سعودي

حم�م��د ال��دك��ان ع�ل��ى ج��ائ��زة
�أف�ضل حكم عربي  .ومثل
م �ن �ت �خ �ب �ن��ا ال� ��� �س� �ع ��ودي 5
الع�ب�ين ه��م  :ف�ه��د ال�سميح
،وع � �ل� ��ي ع �� �س�ي�ري ،وف �ه��د
اجل �ب �ي �ل��ة ،وم��اج��د امل�ب�روك
وال�ل�اع �ب��ة �أب � ��رار ب �خ��اري،
و�أ� � � �ش� � ��رف ع� �ل ��ى اجل� �ه ��از
الفني الوطنيان عبداملنعم
اخل� � � ��واه� � � ��ر وم � �ن � �� � �ص ��ور
ع�سريي ،وقد حل املنتخب
ال��وط �ن��ي ل �ل �ت��اي �ك��ون��دو يف
املركز الثالث ،بالبطولة ،بعد
منتخبي م���ص��ر ،وامل �غ��رب.
م ��ن ج ��ان� �ب ��ه� ،أك� � ��د رئ �ي ����س
ال��وف��د ال �� �س �ع��ودي ال�ع�م�ي��د
رك� ��ن �� �ش ��داد ال �ع �م��ري �أن
ال��ذه��ب ال�سعودي ج��اء بعد
جهد وف�ير بذله الالعبون،
و ب ��ره� �ن ��وا �أن الأخ �� �ض��ر
ال� ��� �س� �ع ��ودي يف ال �ط �ل �ي �ع��ة،
وهدفه الذهب العاملي يف امل�شاركات املقبلة ،
مقدم ًا �شكره لرئي�س الهيئة العامة للريا�ضة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن
تركي �آل �سعود للجهود التي يبذلها جلميع
االحت ��ادات  ،م ��ؤك��د ًا �أن م��ا حققه منتخب
التايكوندو ن�ت��اج م��ا جن��ده م��ن اهتمامات
�سموه و جميع امل�س�ؤولني بالهيئة العامة
للريا�ضة.

زف رئي�س االحتاد ال�سعودي لل�سيارات والدراجات النارية
الأم�ير خالد بن �سلطان العبدالله الفي�صل ،خرب ا�ست�ضافة
اململكة العربية ال�سعودية لرايل دكار الدويل ،و�صادق على
متيز "�صحيفة البالد" التي �أعلنت اخلرب قبل �أربعة �أ�شهر؛
حيث قال الأمري يف تغريدة له " :بكل فخر واعتزاز ي�سعدين
الإع�ل�ان لكم ع��ن ا�ست�ضافة رايل داك���ار يف اململكة العربية
ال�سعودية  ،و�سيتم بث املزيد من املعلومات عن ال��رايل يف
يوم � 25أبريل القادم ".
وك ��ان الأم�ي�ر خ��ال��د ب��ن �سلطان عبدالله الفي�صل ،رئي�س
االحت��اد ال�سعودي لل�سيارات وال��دراج��ات قد ق��ال" :لطاملا
أردت امل�شاركة يف رايل داك��ار ،لكنني مل �أح� َ�ظ بالفر�صة
� ُ
لتحقيق هذا الطموح" .و�أكمل�" :أنا الآن م�شارك يف حتقيق
هذا احللم ب�صورة �أك�بر� :إقامة ال��رايل يف ال�شرق الأو�سط
للمرة الأوىل يف تاريخه!" .وتابع" :ر�ؤية ودعم �سم ّو الأمري
حممد بن �سلمان وثقة رئي�س الهيئة العامة للريا�ضة عبدالعزيز
بن �آل تركي الفي�صل ،كانا حجر الأ�سا�س اللذين �سمحا لها
باحل�صول على حقوق عقد �إقامة حدث بهذا امل�ستوى".
و�أ�ضاف" :نع ُد بتقدمي حتديات جديدة �أمام املناف�سني �ضمن
امل�سارات ال�صحراوية يف الربع اخلايل" .واختتم" :تن ّوع
البيئات وامل���س��ارات يف ه��ذه البيئة الطبيعية �سيعمل على
�إيجاد وتقدمي جتربة تناف�سية مبا�شرة ال تُن�سى".
وبذلك يرتك رايل داك��ار الأ�سطوري قارة �أمريكا اجلنوبية
التي ا�ست�ضافت ال�سباق  11ن�سخة ،لينتقل �إىل حقبة جديدة
يف ال�شرق الأو�سط ،وبالتحديد يف اململكة العربية ال�سعودية
حيث �سينتقل ال��رايل الأ�شهر يف العامل �إىل رب��وع اململكة
العربية ال�سعودية ،ليبد�أ حقبة جديدة يف تاريخه ،وذلك بعد
�أن انطلق من قارة �أفريقيا منذ  1979وحتى  ،2008ومن ثم
�إىل �أمريكا اجلنوبية منذ � 2009إىل .2019

�سبق "البالد"

وكانت �صحيفة " البالد " قد انفردت بخرب ا�ست�ضافة اململكة
ل��رايل دك��ار ال ��دويل منذ دي�سمرب امل��ا��ض��ي ،لت�ؤكد منظمة
"�أماوري �سبورت" املنظمة للرايل تغيري خططها يف بيان
�صدر �أم�س و�صفت من خالله تلك اخلطوة "بالفر�صة املمتازة
للقاء املبا�شر مع م�سارات و�أماكن جديدة متام ًا ،توفر حتدي ًا
فريد ًا من نوعه �أمام ال�سائقني ومهاراتهم القيادية واملالحية".
حيث قال دايفيد كا�ستريا مدير رايل داكار ال�شهر املا�ضي:
"ت�س ّرنا �إقامة املناف�سة يف مثل ه��ذه الطبيعة اجلغرافية
املتميزة وامل�لائ�م��ة وامل�ت�ن��وع��ة .ه�ن��اك الكثري م��ن اخل�ي��ارات
للعمل على انتقاء امل�سار املالئم .والريا�ضة املالحية والتف ّوق
ال��ذات��ي� ...ستكون النقاط الأ�سا�سية ال�ضرورية ملثل هذا
النوع من امل�سارات اخلا�صة بالراليات".
وت ��ؤم ��ن االت �ف��اق �ي��ة اجل ��دي ��دة امل �ن��اخ امل�ل�ائ��م ال� ��ذي ي�ضمن
اال�ستقرار ال�ضروري لعمل املنظمة ،وذلك عقب امل�شاكل التي
برزت يف  2018ومن ثم االنتقال �إىل �إقامة الرايل يف البريو
فقط للن�سخة  41منه ،وه��و ال�ق��رار ال��ذي اتخذ يف الدقيقة
الأخرية بعد رف�ض الت�شيلي وبوليفيا ا�ست�ضافة امل�سار.
و�أكد منظمو ال�سباق الأ�شهر يف العامل ،قدرة اململكة العربية
ال�سعودية على ا�ستقبال �آالف الزوار الأجانب ،وذلك بعد �أن

بد�أت ب�إ�صدار ت�أ�شريات الدخول ال�سياحية منذ عام .2018

ت�ضاري�س مثالية لل�سباق

متتلك اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة م��ا ي �ق��ارب  2.1مليون
كيلومرت مربع من امل�ساحة ،بعدد �سكان يقارب الـ  32مليون
ن�سمة .بينما متتد ال�صحراء العربية على م��ا ي�ق��ارب 2.3
مليون كيلومرت مربع ،ت�شكل اململكة الق�سم الأكرب منها� ،أما
�صحراء الربع اخل��ايل التي تتمو�ضع يف ق�سمها اجلنوبي
متتد على ثالث بلدان ،من بينها الإم��ارات العربية املتحدة،
واليمن و�سلطنة ُعمان� .إ�ضافة �إىل ذلك متتلك اململكة العربية
�سال�سل جبلية يف ق�سمها الغربي ،جبال ع�سري ،كما تتقلب
درجات احلرارة خالل �شهر يناير (موعد الرايل) ما بني ، 2
و 30درجة مئوية .ي�شار �إىل �أن منظمة "�أماوري �سبورت"
�ستك�شف املزيد من التفا�صيل حيال احلقبة اجل��دي��دة يف
تاريخها يوم � 25أبريل يف القدية القريبة من الريا�ض.
ويبدو �أن اجلهة املنظمة لرايل دكار  ASOاتخذت قرار
اللحظات االخ�ي�رة بعد الإع�ل�ان ر�سمي ًا ع��ن �أن رايل دك��ار
�سينظم يف اململكة العربية ال�سعودية ملدة خم�سة �أعوام بدء ًا
من عام  2020كجزء من خطة "ر�ؤية  ،"2030وهي الر�ؤية
امل�ستقبلية للمملكة ،التي تهدف ال�ستقطاب الأحداث العاملية
الريا�ضية �إىل ال�سعودية.

قب�ضة الوحدة ت�ست�ضيف م�ضر للحفاظ على ال�صدارة
مكة املكرمة -عاطف هو�ساوي

ت�سـت�أنف اليوم مناف�سات الأ�سبوع الثامن ،من بطولة الأمري في�صل بن فهد ،لأندية الدوري املمتاز لكرة
اليد ،حيث يالقي الوحدة نظريه م�ضر عند ال�ساعة الرابعة ع�صر ًا على �صالة مدينة امللك عبد العزيز
الريا�ضية مبكة املكرمة ،فيما ي�ست�ضيف اخلليج مناف�سه النور عند ال�ساعة اخلام�سة والن�صف م�سا ًء
على ال�صالة اخل�ضراء يف الدمام ،فيما يحل الأهلي �ضيف ًا على ال�صفا عند ال�ساعة الرابعة ع�صر ًا على
نف�س ال�صالة ،وجميع هذه املباريات �ضمن حتديد املراكز من الأول �إىل ال�ساد�س ،ويت�صدر كوا�سر
الوحدة �سلم الرتتيب ،بعد الفراغ من اجلولة ال�سابعة ،بواقع  12نقطة ،يليه اخلليج بـ  10نقاط ،ثم
م�ضر والنور بـ  8نقاط لكليمها ،ثم ال�صفا بـ  3نقاط ،و�أخري ًا الأهلي بنقطة واحدة ،وي�سعى فريق الوحدة
ملوا�صلة االنت�صارات وامل�ضي قدم ًا للحفاظ على �صدارة الدوري وحتقيق الك�أ�س ،ال�سيما و�أن املتبقى
من مباريات الدوري هي مباراة �أمام النور يف ال�شرقية  ،ثم الأهلي يف مكة ،ليعلن بعد ذلك وب�شكل
ر�سمي ح�صولهم على ك�أ�س البطولة .و�ضمن جمموعة حتديد املراكز ،من ال�سابع �إىل الثاين ع�شر ،يلتقي
الرتجي والعربي واملحيط والتهامي ،والعدالة والرو�ضة ،وجميع هذه املباريات تقام عند ال�ساعة الرابعة
ع�صر ًا ،على �صالة �أندية العربي والقاد�سية والأح�ساء.

�أبدى ندمه على التعاقد مع برازيليني..

رئي�س �أحد� :أمتنى زيادة �أندية الدوري لـ  20ناديا
املدينة املنورة -البالد

�أك��د �سعود احل��رب��ي رئي�س ن��ادي �أح ��د� ،أن
الإدارة قدمت كل مابو�سعها من �أجل عدم هبوط
الفريق �إىل دوري الدرجة الأوىل ،متمني ًا رفع عدد
�أندية دوري املحرتفني �إىل  20ناديا.
وق � ��ال احل� ��رب� ��ي" :مل ي �ك �ت��ب ل�ن��ا
ال �ب �ق��اء ،ه��ذه ه��ي ك��رة ال�ق��دم،
ق ��در ال �ل��ه وم��ا� �ش��اء فعل".
وت��اب��ع" :لدينا خ�ب�رة يف
ال � ��دوري امل �م �ت��از الآن،
و�أمت� �ن ��ى �أن ي �ت��م رف��ع
ع ��دد �أن��دي��ة ال ��دوري
�إىل  20ن� ��ادي� ��ا،
لنبقى نحن وبقية
الأن� ��دي� ��ة امل �ه��ددة
با لهبو ط " .
و�أ�� � � �ض � � ��اف" :

الدعم الذي ح�صلت عليه الأندية ال�سعودية هذا املو�سم
مل يحدث من قبل ،لكن قيمة الدعم تختلف من نادٍ �إىل
�آخر"� .صرفنا هذا املو�سم ما يقارب  30مليون ريال،
اجلزء الأك�بر منها كان من الهيئة العامة للريا�ضة".
و�أردف " :تقوم الهيئة العامة للريا�ضة بتحويل رواتب
جميع الالعبني املحليني والأج��ان��ب وه��ذا الأم��ر يتم
لكافة الأندية ال�سعودية" .وا�ستمر� " :أعلى عقد العب
�أجنبي يف نادي �أحد كان � 700ألف دوالر ،ما يعادل
راتب �شهر لالعب واحد يف بع�ض الأندية الأخرى".
و�أك �م��ل� " :أك�ث�ر ��ش��يء ندمنا عليه ه��ذا امل��و��س��م يف
�أح��د ،كان التعاقد مع العبني برازيليني" .واختتم":
�أن��ا ابن املنطقة واب��ن ن��ادي �أح��د ،وحتت �أم��ر زمالئي
يف اجلمعية العمومية يف حال رغبوا با�ستمراري �أو
رحيلي" .يذكر �أن �أحد بات �أول الفرق الهابطة لدوري
الدرجة الأوىل بعد خ�سارته �أمام الفيحاء ( )2-3يف
اجلولة الـ 27من عمر بطولة دوري ك�أ�س الأمري حممد
بن �سلمان للمحرتفني.

15

الثالثاء �/11شعبان1440/هـ

املوافق �/16أبريل2019/م ال�سنة  88العدد 22606

�إعداد  -حممود العو�ضي

ريا�ضة

يف �إياب ربع نهائي دوري الأبطال..

اليويف يخ�شى �أياك�س
والبار�سا يواجه اليونايتد

تتجه �أن �ظ��ار حم�ب��ي وع���ش��اق ك��رة ال�ق��دم
الأوروبية حول العامل ،ملتابعة �إياب الدور
ربع نهائي من دوري �أبطال �أوروبا 2019؛
حيث تقام مواجهتان ناريتان جتمعان بني
اليوفنتو�س و�أياك�س �أم�سرتدام ،والثانية
بني بر�شلونة ومان�ش�سرت يونايتد ،وذلك
لتحديد الفريقني املت�أهلني لن�صف نهائي
البطولة.

اليويف � vsأياك�س

يحل �أياك�س �ضيفًا اً
ثقيل على يوفنتو�س
مبلعب �آليانز بتورينو� .أنهى البيانكونريي
مباراة الذهاب يف ملعب يوهان كرويف
بتعادل �إيجابي بهدف ملثله؛ لي�ؤجل احل�سم
�إىل لقاء ال�ي��وم .ال�سيدة العجوز يف�صل
بينه وب�ين ح�سم لقب ال ��دوري الإي�ط��ايل
نقطة واحدة فقط .يدخل �أياك�س هذا اللقاء
ال�صعب بكل قوة خا�ص ًة بعد الأداء الرائع
ال��ذي قدمه يف لقاء ال��ذه��اب ،و�سي�سعى
امل �ح��ارب��ون لتفجري م �ف��اج ��أة م��ن ال�ع�ي��ار
ال�ث�ق�ي��ل ،وه ��ي ال �ف��وز يف ه ��ذه امل��واج�ه��ة
على ح�ساب يوفنتو�س للعبور �إىل ن�صف

النهائي ،مثلما ح��دث يف دور ال�ـ16م��ن
هذه الن�سخة عندما �أق�صى الريال حامل
اللقب يف الثالثة موا�سم الأخرية� .سيفتقد
يوفنتو�س يف ه��ذا اللقاء ،الثالثي ماتيا
برين ،و�إميري ت�شان ،ومارتن كا�سري�س
ب��داع��ي الإ��ص��اب��ة ،ول��ن يفتقد الفريق �أي
الع��ب �آخ��ر ب�سبب الإي �ق��اف� .سيغيب عن
�أي��اك����س ،ك��اري��ل �إيتنج ب��داع��ي الإ��ص��اب��ة،
ول ��ن ي�ف�ت�ق��د ع��ن ال �ف��ري��ق �أي الع ��ب �آخ��ر
بداعي الإيقاف� .سيبد�أ املدرب الهولندي
�إري��ك تني ه��اج ه��ذا اللقاء بنف�س �أ�سلوب
لعبه وطريقته الهجومية ،و�سيعتمد على
دايل بليند ،وماتاي�س دي ليخت يف قلب
ال ��دف ��اع ،ويف خ��ط ال �ه �ج��وم �سيتواجد
دو� �ش��ان تاديت�ش يف الأم ��ام وم��ن خلفه
ال �ث�لاث��ي اخل �ط�ير ح�ك�ي��م زي��ا���ش ،ديفيد
نريي�س ،دوين فان دي بيك .فريق ال�سيدة
العجوز ي�أمل يف موا�صلة م�شواره نحو
ح�صد البطولة ،والتي طال انتظارها من
قبل جماهري ال �ن��ادي الإي �ط��ايل ،اليويف
ال ��ذي تعاقد م��ع ال�برت�غ��ايل رون��ال��دو من

�أملاين وفرن�سي
ي�ضبطان اللقاءين
ك�شف االحت��اد الأوروب� ��ي ل�ك��رة ال�ق��دم "يويفا" ،ع��ن حكام
م �ب��اري��ات �إي� ��اب رب ��ع ن�ه��ائ��ي دوري �أب �ط��ال �أوروب� � ��ا؛ حيث
يحل مان�ش�سرت يونايتد �ضيفًا على بر�شلونة ،وق��د اختار
"يويفا" �صافرة �أمل��ان�ي��ة ،بقيادة احلكم فيليك�س بري�ش،
واحلكم امل�س�ؤول عن تقنية الفيديو " "VARهو با�ستيال
دانكريت� .أدار بري�ش عدة مباريات يف ال�شامبيونز ليج ،من
بينها يوفنتو�س وفالن�سيا يف دور املجموعات هذا املو�سم،
وقام بطرد كري�ستيانو رونالدو خاللها .كما �أدار مباراة ريال
مدريد و�أياك�س �أم�سرتدام بثمن النهائي والتي فاز خاللها
الفريق الهولندي بنتيجة ( .)1/4بري�ش �أدار نهائي دوري
�أبطال �أوروب��ا عام  2017بني ريال مدريد ويوفنتو�س وفاز
املريجني بنتيجة ( .)1/4و�أدار مواجهة بر�شلونة و�أتلتيكو
مدريد يف مو�سم  16/2015بربع النهائي ل��دوري الأبطال
وف��از البار�سا بهدفني ل�ه��دف .و�سبق و�أدار ك��ذل��ك م�ب��اراة
مان�ش�سرت يونايتد �أم ��ام �أن��درخل��ت البلجيكي ب��رب��ع نهائي
الدوري الأوروبي وانتهت بالتعادل (.)1-1
�أما لقاء اليوفنتو�س و�أياك�س ،فيديره احلكم الفرن�سي كليمان
توربان ،و�سيكون نيكوال�س رينفيل هو امل�س�ؤول عن تقنية
الفيديو " ."VARتوربان �أدار مباراة لأياك�س �أمام دينامو
كييف يف الأدوار الإق�صائية امل�ؤهلة ل��دوري الأب�ط��ال هذا
املو�سم ،وف��از الفريق الهولندي بنتيجة ( .)1-3و�أدار هذا
املو�سم �أي�ضً ا مباريات� ،إنرت ميالن وتوتنهام ( ،)1-2و�أياك�س
وبايرن ميونخ ( ،)3-3وروما وريال مدريد ( )2-0مبرحلة
املجموعات ،ومباراة مان�ش�سرت �سيتي و�شالكة بثمن النهائي
( .)0-7ويف مو�سم � 18/2017أدار مباراة ليوفنتو�س �أمام
�سبورتنج بدور املجموعات ( ،)1-1ومواجهة ربع النهائي بني
روما وبر�شلونة (.)0-3

�أجل قيادة الفريق نحو ح�صد لقب دوري
الأب �ط��ال �سيكون الليلة مطالب ًا بتحقيق
ال �ف��وز ،م��ن �أج ��ل ت�سهيل مهمة الفريق
للت�أهل لدور ن�صف النهائي .الالعب الذي
�سبق ل��ه ،و�أن ف��از خم�س م��رات من قبل
ببطولة دوري الأب�ط��ال ،كما �أن��ه الهداف
التاريخي للبطولة ،ومتكن من قلب الأمور
ع�ل��ى ر�أ� ��س �أت�ل�ت�ي�ك��و م��دري��د الإ� �س �ب��اين،
وجنح يف العبور لدور ربع نهائي دوري
الأبطال.

ق��وي��ة ،جت�م��ع ب�ين بر�شلونة ومان�ش�سرت
ي��ون��اي �ت��د .ق �ط��ع ال �ب�ل�اوج��ران��ا منت�صف
امل���ش��وار نحو ال�ت��أه��ل �إىل ن�صف نهائي
دوري الأب�ط��ال .وذل��ك بعد حتقيق الفوز
على ح�ساب ال�شياطني ا ُ
حلمر بهدف دون
رد ،على ملعب �أولد ترافورد ،و�سيخو�ض
بر�شلونة  vsمان�ش�سرتيونايتد بر�شلونة ه��ذا اللقاء يف معقله على �أم��ل
�سيكون ملعب كامب نو م�سرحا ملواجهة حت�ق�ي��ق ال �ف��وز وت ��أم�ي�ن ن�ت�ي�ج��ة ال��ذه��اب،

ال�ستعادة الك�أ�س ذات الأذن�ين الغائبة
عن الكتيبة الكتالونية منذ عام 2015
والتي ك��ان و�صيفها فريق يوفنتو�س.
ف���ش��ل ال�ي��ون��اي�ت��د يف اخل� ��روج بنتيجة
�إيجابية من لقاء ال��ذه��اب؛ خا�ص ًة و�أن
املباراة كانت على �أر�ضه وو�سط جماهريه
يف م�سرح الأح�لام� ،سي�سافر ال�شياطني
ا ُ
حلمر �إىل �إ�سبانيا ملالقاة الكتالن ،وهم
ي ��ؤم �ن��ون بحظوظهم ل�ل�ع�ب��ور �إىل ال��دور
املقبل وقلب الطاولة هناك يف كامب نو،
مثلما ح��دث يف دور ال �ـ ،16حيث خ�سر
الفريق بثنائية نظيفة �أم��ام باري�س �سان

جريمان ،قبل �أن يتفوقوا بثالثية مقابل
ه��دف يف ح��دي�ق��ة الأم � ��راء� .سيغيب عن
بر�شلونة يف اللقاء �ضد مان�ش�سرت يونايتد
العب واح��د ب�سبب الإ�صابة هو رافينيا،
ولن يفتقد الكتالن �أي العب �آخ��ر ب�سبب
الإي�ق��اف� .سيفتقد مان�ش�سرت يونايتد يف
موقعة رب��ع نهائي دوري الأب �ط��ال �أم��ام
بر�شلونة  3العبني ب��داع��ي الإ��ص��اب��ة ،هم
�أنطونيو فالن�سيا ،ماتيو دارميان� ،إيريك
ب��اي�ل��ي ،وك��ذل��ك ل��وك ��ش��او ب�سبب ت��راك��م
البطاقات .ال�ل�ق��اءان �سينطلقان يف متام
العا�شرة بتوقيت مكة املكرمة.

�إنذار العب بالدوري الإجنليزي
لتقبيله املناف�س
�شهدت م�ب��اراة برينلي م��ع ك��اردي��ف �سيتي� ،ضمن مباريات
اجلولة  34للدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم واقعة غريبة،
حيث نال �أحد العبي برينلي �إنذارا؛ ب�سبب تقبيله املناف�س .ففي الوقت
املحت�سب بدل ال�ضائع من ال�شوط الأول ،حدث ا�شرتاك قوي بني كل
من الع��ب برينلي �آ�شلي بارنز ومناف�سه جو بينيت �سرعان ما كاد
يتطور �إىل ا�شتباك ،لوال الت�صرف الغريب من بارنز الذي كان فريقه
متقدما بهدف نظيف (فاز باملباراة  ،)0-2حيث قبل �أنف بينيت ب�شكل

غريب .وقام حكم املباراة مايك دين بالف�صل بني الالعبني و�أنذر
بينيت للعب بتهور يف حني �أنذر بارنز لتقبيله املناف�س ،وهو ما لقي
�سخرية عارمة على مواقع التوا�صل االجتماعي .و�شارك جنم املنتخب
الإجنليزي ال�سابق غاري لينيكر يف ال�سخرية من الواقعة بتغريدة عرب
ح�سابه ال�شخ�صي على "تويرت" قال فيها" :نال بارنز بطاقة �صفراء
بعد تقبيله جو بينيت على الأن��ف (ب�صراحة) لي�ست قبلة واح��دة بل
اثنتني .حمظوظ لأنه مل يح�صل على �إنذارين".

البايرني�ستعيد�صدارةالبوند�سليغا

ا�ستعاد بايرن ميونيخ�� ،ص��دارة ترتيب
الدوري الأملاين لكرة القدم (بوند�سليغا)
بعد �أن ف��از على م�ضيفه دو��س�ل��دورف
بنتيجة �أرب�ع��ة �أه��داف لهدف يف املرحلة
 29للم�سابقة .وارت �ف��ع ر�صيد الفريق
ال �ب��اف��اري ال���س��اع��ي ل�لاح�ت�ف��اظ باللقب
للمو�سم ال�سابع على ال �ت��وايل �إىل 67
ن�ق�ط��ة ،وت �ق��دم ب �ف��ارق نقطة ع�ل��ى غرميه
ال�ت�ق�ل�ي��دي ب��ورو� �س �ي��ا دورمت ��ون ��د ال��ذي

خ���س��ر امل �ق��دم��ة ب �ع��د ت �� �ص��دره ط�ي�ل��ة 24
�ساعة بفوزه على ماينز بهدفني ل�صفر.
و�سجل كينج�سلي كومان �أه��داف بايرن
يف منا�سبتني ،و� �س�يرج ن��اب��ري وليون
جوريت�سكا يف منا�سبة لكل واحد منهما.
يف حني �سجل هدف دو�سلدورف دودي
لوكيباكيو من ركلة ج��زاء .ويف مباراة
ثانية� ،أنع�ش هوفنهامي �آماله يف امل�شاركة
بالبطوالت القارية املو�سم القادم بفوزه

بهدفني مقابل �صفر على �ضيفه هريتا
ب��رل�ي�ن ورف� ��ع ر� �ص �ي��ده �إىل  47ن�ق�ط��ة.
و�صعد هوفنهامي -ال��ذي حقق انت�صاره
الثالث على التوايل والرابع يف مبارياته
اخلم�س الأخ�ي�رة� -إىل املركز ال�ساد�س
ال ��ذي ي�صعد ب�صاحبه ل �ل��دور الفا�صل
امل�ؤهل ملرحلة املجموعات ببطولة الدوري
الأوروب��ي ،يف حني جتمد ر�صيد هريتا
برلني عند  35نقطة يف املركز .11

الريدز يت�صدر
الربميرليج و�صالح
يعتلي الهدافني
ح��اف��ظ ل�ي�ف��رب��ول ع�ل��ى � �ص��دارة ال � ��دوري الإجن �ل �ي��زي ل�ك��رة
القدم (برميريليغ) بعد ف��وزه ،على ت�شل�سي بهدفني ل�صفر
�سجلهما امل�صري حممد ��ص�لاح وال�سنغايل �ساديو ماين
يف قمة مناف�سات املرحلة  34من امل�سابقة .وا�ستعاد "ريدز"
ال�صدارة ،ورفع ر�صيده �إىل  85نقطة متقدما بنقطتني على
مناف�سه الأول "مان �سيتي" الذي فاز على كري�ستال باال�س
بثالثة �أه ��داف ل�ه��دف ورف��ع ر��ص�ي��ده �إىل  83نقطة .ورف��ع
��ص�لاح ر��ص�ي��ده �إىل  19ه��دف��ا م�ت���س��اوي��ا م��ع الأرج�ن�ت�ي�ن��ي
�سريجيو �أغويرو مهاجم "�سيتزن" بقائمة هدايف امل�سابقة
بفارق هدف عن ماين مهاجم "ريدز" وهدفني على �ستريلنغ
مهاجم "�سيتي" و�أوب��ام�ي��ان��غ مهاجم �أر��س�ن��ال وه��اري كني
م�ه��اج��م ت��وت�ن�ه��ام .و��س�ج��ل م��اين و� �ص�لاح ه��ديف ليفربول
يف الدقيقتني  51و 53وق��ادا فريقهما لتحقيق الفوز الأول
على ت�شل�سي مبلعب "�آنفيلد" بليفربول منذ مايو .2012
وحقق �أه��داف "�سيتي" �أمام كري�ستال باال�س �سرتلينغ يف
منا�سبتني وغابرييل جي�سو�س يف منا�سبة ،يف حني حقق
هدف كري�ستال باال�س لوكا ميليفوفيت�ش.
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�أخرية

"طبيبك" عبر تطبيق بالذكاء االصطناعي

يوم من التاريخ

جدة ــ البالد

� 16أبريل
 - 641فتح م�صر و�سقوط ح�صن بابليون يف يد
عمرو بن العا�ص بعد ح�صار دام نحو �سبعة �أ�شهر.
 - 1906ب��داي��ة ت�شغيل ال �ق �ط��ار ال �� �س��ري��ع من
�شينبا�شي �إىل كوبه يف اليابان.
 - 1917زعيم احلزب ال�شيوعي البل�شفي فالدميري
لينني يعود �إىل العا�صمة الرو�سية بيرتوجراد بعد
عقد كامل يف املنفى ليت�سلم مقاليد الثورة الرو�سية
وذلك بعد �شهر من عزل القي�صر نيقوال الثاين.
 - 1955انهيار منجم "جبل بوتا" يف �سا�سيبو
بناغا�ساكي خمل ًفا  68اً
قتيل.
 - 1972ان �ط�لاق امل �ك��وك الف�ضائي �أب��ول��و 16
باجتاه القمر.
 - 1975الرئي�س امل�صري حممد �أن��ور ال�سادات
يعني حممد ح�سني مبارك نائبًا للرئي�س.
 - 1988املو�ساد يغتال خليل الوزير � /أبو جهاد
�أحد زعماء حركة فتح يف تون�س.
 - 1991الزعيم ال�سوفيتي ميخائيل غوربات�شوف
يقوم بزيارة اليابان ،وكانت هذه الزيارة هي �أول
زيارة لرئي�س �سوفيتي �إليه.
� - 1993إعالن مقاطعة �سربرنيت�سا يف البو�سنة
والهر�سك حممية من الأمم املتحدة.
 - 1995اغتيال الطفل �إقبال م�سيح بعد ن�شاطه يف
مكافحة عمالة الأطفال يف باك�ستان.
 - 2009م�ستوطنون ومتطرفون يهود يخفقون
يف اقتحام امل�سجد الأق�صى.
 - 2011املحكمة الإداري��ة يف م�صر ت�صدر قرارًا
بحل احلزب الوطني الدميقراطي الذي ظل مهيم ًنا
على احلياة ال�سيا�سية يف البالد لعقود طويلة حتى
قيام ثورة  25يناير ،كما ن�ص احلكم على م�صادرة
�أ�صول احلزب وت�سليم ممتلكاته �إىل الدولة.
 - 2014ان �ق�لاب ال �ع �ب��ارة ال �ك��وري��ة اجلنوبية
�سيئول وعلى متنها عدد من طالب مدر�سة ثانوية،
وقد ت�سبب ذلك يف وفاة  295من �أ�صل  477راكبًا
وعدد من املفقودين.

�ضمن مبادرات وحدة التحول الرقمي� ،أطلق م�ؤخرا تطبيق
"ناال" ،وهو الأول من نوعه يف اململكة با�ستخدام تقنية
الذكاء اال�صطناعي ،بقر�ض تقدمي الرعاية ال�صحية املتعددة
للم�ستخدم ،وليكون �أحد احللول امل�ساهمة يف حل م�شكلة
التكد�س يف النظام ال�صحي ،ويقل�ص هدر الوقت ،وخف�ض
تكلفة الرعاية ال�صحية بـ� 10أ�ضعاف ،مع احلفاظ على جودة
اخلدمة ،ومتكني كل فرد من احل�صول على رعاية �صحية
فائقة اجلودة ،و�أن تكون هذه اخلدمة متوفرة يف هواتف
اجلميع.
ووف�ق� ًا ملوقع "قناة ورت��ان��ا خليجي" ف��ان التطبيق �أُطلق
م���ؤخ��رًا ،ومي�ك��ن احل���ص��ول عليه ع�بر متجر التطبيقات
لأجهزة �أندرويد و�آيفون ،وهو متاح باللغة العربية ،ويقدم
 3خدمات وهي الأ�سئلة الطبية ،وحجز املواعيد ،وتو�صيات
طبية تعتمد على بيانات امل�ستخدم.

أمل جديد لضحايا إصابات المخ

وا�شنطن ــ وكاالت

جن��ح ف��ري��ق بجامعة ن�ي��وي��ورك االم��ري�ك�ي��ة يف ا�ستعادة
وظائف امل��خ �إىل طبيعتها ل��دى ام��ر�أة يف منت�صف العمر
عانت من �إ�صابة ناجمة عن حادث �سيارة قبل  18عاما.
ووفق ًا لـ �صحيفة "نيويورك تاميز" ،ق��ام الأط�ب��اء بزرعة
�شريحة كهربية حتفز مناطق رئي�سية يف امل��خ ،ويقول
خ�براء �إن حالة امل ��ر�أة كانت جتريبية لكنها متثل بداية
مب�شرة .ويعاين �أكرث من ثالثة ماليني �أمريكي من �إعاقات
مرتبطة ب��إ��ص��اب��ات يف ال��دم��اغ وي�ق��ول �ستيفن فالناغان
رئي�س ق�سم �إعادة الت�أهيل الطبي بجامعة نيويورك �إنه ال
ميكن التعميم من خالل هذه التجربة ،لكن "�أعتقد �أنها بداية
مب�شرة للغاية" .واملر�أة التي هي يف الأربعينيات من العمر،
واخ�ت��ارت �أن تكون هويتها جمهولة ،كانت طالبة عندما
تعر�ضت للحادث ال��ذي تعافت منه لكنها ظلت تعاين من
�إرهاق مزمن وعدم القدرة على القراءة �أو الرتكيز لفرتات
طويلة ،ما �أثر على حياتها االجتماعية واملهنية.
ويو�ضح نيكوال�س �شيف �أ�ستاذ علم الأع�صاب و�أحد �أفراد
الفريق الذي �أجرى التجربة �إن حياتها "تغريت � .أ�صبحت
�أقل عر�ضة للإرهاق وتقر�أ الآن الروايات".

غفران �أحمد ،خالل م�شاركتها يف �إحدى الفعاليات املقامة بجدة( .ت�صور خالد بن مر�ضاح)

ميزة خاصة للسائقات السعوديات

فيسبوك تطلق
خدمة للموتى

إطاللة منتظرة لـ" شيرين" في الرياض

جدة ــ وكاالت

جدة ــ البالد

مراعاة لظروف املر�أة ال�سعودية اطلق تطبيق
توجيه �سيارات الأجرة "�أوبر " ر�سمي ًا خا�صية
تف�ضيل الراكبات" لل�سائقات ال�سعوديات،
لتمكينهن م��ن تف�ضيل ال��راك�ب��ات الإن ��اث على
التطبيق ،بعدما كانت قد اطلقتها جتريبي ًا العام
املا�ضي.
وق��ال��ت ال�شركة املالكة للتطبيق ف��ى بيان ان
امل�ي��زة م�صممة لتلبية االه�ت�م��ام امل�ت��زاي��د من
ال���س�ع��ودي��ات ال�لائ��ي ي�سعني ل�لا��س�ت�ف��ادة من
الفر�ص االقت�صادية املرنة التي توفرها ال�شركة

وتهدف "�أوبر" من خالل هذه امليزة �إىل زيادة
ن�سبة م�شاركة الن�ساء �ضمن القوى العاملة من
خالل متكينهن من الو�صول �إىل و�سائل تنقل
ب�أ�سعار معقولة ،بالإ�ضافة �إىل توفري فر�ص
اقت�صادية جديدة ومرنة.
وبح�سب ال�ب�ي��ان ت�ه��دف امل �ب��ادرة �إىل تعزيز
الفر�ص االقت�صادية املتاحة �أمام الن�ساء� ،سيما
ان هذه امليزة من املنتظر ان توفر املزيد من
الفر�ص اجل��دي��دة للمر�أة لالن�ضمام للتطبيق
ك�سائقة �شريكة ،ويف الوقت ذاته ت�ضمن مراعاة
التقاليد والعادات املحلية.

شاعرة ملكة لجمال روسيا

مو�سكوــ وكاالت

ت��وج��ت �شابة رو��س�ي��ة مغرمة بالر�سم
وال�شعر بلقب ملكة جمال رو�سيا ،2019
خالل حفل �أقيم يف �ضواحي مو�سكو.
وت�ف��وق��ت �أل�ي�ن��ا �سانكو على � ٥٠شابة
جميلة �شاركت يف املناف�سات ،وتوجت

ب �ت��اج م��ن ال��ذه��ب الأب �ي ����ض والأح �ج��ار
ال�ك��رمي��ة� ،إ��ض��اف��ة لنيلها ج��ائ��زة نقدية
بقيمة  3ماليني روب��ل �أي ما يعادل 46
�ألف دوالر ،ومنحها �أحقية متثيل رو�سيا
يف م�سابقات اجلمال الدولية ،مثل ملكة
جمال الكون وملكة جمال العامل.
وت�سلمت �ألينا ٢٠ ،عاما ،التاج الذي تزيد
قيمته على مليون دوالر من ملكة جمال
رو�سيا  ٢٠١٨جوليا بولياخينا ،لتحتفظ
به لعام كامل قبل �أن تنقله بدورها حلاملة
اللقب اجلديدة العام املقبل.
وتطمح �أل�ي�ن��ا� ،إىل �أن تفتتح معر�ضا
خ��ا��ص��ا ب��أع�م��ال�ه��ا ال�ف�ن�ي��ة؛ �إذ اح�ترف��ت
الر�سم واهتمت به يف مراحل مبكرة من
عمرها.
وع �ب�رت �أل �ي �ن��ا ع��ن ��ص��دم�ت�ه��ا ل�ف��وزه��ا
باللقب ،قائلة" :مل �أت��وق��ع �أب��دا الفوز،
وح�ت��ى عند �إع�ل�ان ا�سمي ظننت �أنني
�أخط�أت ال�سمع" ،معتربة �أن "فكرتي عن
معنى �أن �أكون ملكة جمال رو�سيا ال تزال
�ضبابية ،لكنني �سعيدة جدا كما لو كانت
يف ق�صة خيالية".

ال �أحد قادر على تف�سري رغبة تطبيق التوا�صل
االجتماعي "في�سبوك" يف حتويل ح�سابات
م�شرتكيها املتوفني �إىل ح�سابات "نعي" �سوى
�أنها خطوة ذكية لإبقاء ح�ساباتهم لديها
اذ تعتزم �شركة التوا�صل االجتماعي اال�ستفادة
م��ن تكنولوجيا ال��ذك��اء اال�صطناعي ،بحيث
جتنب �أ��ص��دق��اء وم �ع��ارف املتوفيني ال�شعور
باحلزن ب�سبب تلقي �إ�شعارات من ح�سابات من
فقدوهم.
ووفق ًا لهيئة الإذاعة الربيطانية "بي بي �سي"
ف��إن التقنية اجلديدة �ستتيح لل�شركة حتويل
ح�سابات امل�ستخدمني املتوفني �إىل ح�سابات
"نعي" ،وذل��ك يف �إط��ار م�سعى ال�شركة �إىل
�إي�ق��اف التجربة "الأليمة" التي ت�ضع �أق��ارب
املتويف يف موقف حزين ،مثل تنبيهات عيد
امل �ي�لاد ال�ت��ي ت��ذك��ره��م ب��امل�ت��وف�ين ،ومقرتحات
في�سبوك لدعوة الأ�شخا�ص املتوفني حل�ضور
احلفالت واملنا�سبات.
وت�أمل في�سبوك ب�إيقاف هذا اللغط ،وحتويل
ح�سابات املتوفني �إىل �صفحة للنعي ،ي�ستطيع
فيها الأ�صدقاء كتابة الكلمات اللطيفة لتذكر
املتوفني ،وه��و م��ا �أك��دت��ه الرئي�سة التنفيذية
للعمليات يف في�سبوك�� ،ش�يرل ��س��ان��دب�يرغ:
"نتمنى �أن يبقى في�سبوك مكانا ال�ستذكار
�أحبائنا الذين فقدناهم با�ستمرار".

أول طفلة أنابيب تصبح أما

بكني ــ وكاالت

�أفاد م�ست�شفى تابع جلامعة بكني ب�أن
�أول طفلة �أنابيب �صينية و�ضعت
مولودا.
وقالت �إدارة امل�ست�شفى يف بيان �أن
ت�شنغ منغ ت�شو� ،أول طفلة �أنابيب
بالرب الرئي�سي ال�صيني ،و�ضعت
مولودها ام�س "االثنني".
وبح�سب وك��ال��ة الأن �ب��اء ال�صينية
"�شينخوا" ك��ان الطفل يف و�ضع
�أف�ق��ي عندما
ك�� � � � � � ��ان يف
ال�� � � ��رح�� � � ��م
وه ��و و�ضع
ي � �ت � �ط � �ل� ��ب
�إجراء عملية
قي�صرية.
وق � � � ��ال � � � ��ت
ال� �ط� �ب� �ي� �ب ��ة
ال�ت��ى �أج��رت
ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة
اجل ��راح� �ي ��ة

الريا�ض ــ البالد

ت���س�ت�ع��د امل �ط��رب��ة امل �� �ص��ري��ة � �ش�يري��ن عبد
ال ��وه ��اب ،لإح� �ي ��اء ح�ف�ل�ه��ا الأول مبدينة
الريا�ض يف ال�سابع والع�شرين من ابريل
اجل��اري ،ح�سبما �أعلن احل�ساب الر�سمي
للجنة الفنية للهيئة ال�ع��ام��ة للثقافة عرب
تويرت.
وق��ال احل�ساب من خ�لال الأفي�ش الدعائي
للحفل �أنه �سيقام يف فندق الهيلتون ،يوم
ال�سبت ال �ـ 27من �أب��ري��ل اجل��اري ،على �أن

ت�شاو يانغ يوي� ،إن "ت�شنغ و�ضعت
م��ول��ودا م��ن خ�لال عملية قي�صرية،
وبلغ وزن املولود  3850غراما".
وت��اب �ع��ت ال �ط �ب �ي �ب��ة" :لقد � �س��ارت
العملية ب�شكل جيد �إىل حد م��ا .كل
من الأم والطفل يف حالة م�ستقرة".
وم ��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت ت���ش�ي��او ج�ي��ه،
رئ�ي���س��ة امل�ست�شفى� ،إن "الوالدة
الناجحة لطفل ت�شنغ متثل عالمة
ف��ارق��ة �أخ���رى يف ت��اري��خ الإجن ��اب
امل� ��� �س���اع���د يف
ال�صني".
و�أك � � � ��دت ع�ل��ى
�أن تكنولوجيا
اخ�ت�ب��ار �أط�ف��ال
الأن���اب� �ي���ب يف
ال� � ��� � �ص �ي��ن ق ��د
و� � � �ص� � ��ل �إىل
م� ��� �س� �ت���وي���ات
رائ� � � � � � � � ��دة يف
العامل.

ت�ت��واف��ر ال�ت��ذاك��ر يف جميع ف ��روع فريجن
م�ي�ج��ا � �س �ت��ور ،وك �ت��ب احل �� �س��اب :الفنانة
امل�صرية �شريين عبد الوهاب ،للمرة الأوىل
يف العا�صمة الريا�ض.
ي �� �ش��ار اىل �أن �أول ح �ف��ل غ �ن��ائ��ي �أح�ي�ت��ه
��ش�يري��ن ب��امل�م�ل�ك��ة ك ��ان مب��دي�ن��ة امل �ل��ك عبد
الله االقت�صادية ،يف ج��دة ،منت�صف العام
امل��ا� �ض��ي ومت تخ�صي�صه ل�ل�ن���س��اء ف�ق��ط،
ووجهت وقتها دعوة خا�صة ل�سيدات جدة
حل�ضور حفلها الأول.

بريطاني يفقد حياته في شجار مع ابنه

لندن ــ وكاالت

يف ح��ادث م��روع فقد �أب بريطاين
حياته بعد �أن دخل يف قتال مع ابنه،
على طريقة نادي القتال ،يف ال�شارع
اخللفي لأحد املالهي الليلية.
وبح�سب ذا ��ص��ن ال�بري�ط��ان�ي��ة ك��ان
الأب ال��ذي يعتقد �أن��ه �ضابطا �سابقا
يف اجلي�ش وابنه قد قاتال بع�ضهما
البع�ض خ��ارج النادي ،عندما �سقط
الأب و�أ�صاب ر�أ�سه يف حادث دامي.
وع�ثرت ال�شرطة على ال�شاب البالغ
م��ن ال�ع�م��ر  18ع��ام��ا ،وه ��و يجل�س

فوق والده البالغ من العمر  48عاما،
وهو ميوت مت�أثرا بجراحه الدامية،
وق��د مت نقله �إىل م�ست�شفى روي��ال
بريك�شاير يف ري��دي�ن��غ ،لكن مل يتم
�إنعا�شه ،وك��ان اب�ن��ه ،ال��ذي قيل �إن��ه
م��ن ك��راوث��ورن ،ب�يرك����س ،حمتجزًا
للتحقيق يف جرمية قتل.
وا��س�ت��دع��ى رج ��ال ال���ش��رط��ة ال�شاب
لإع� ��داد ت�ق��ري��ر ع��ن احل ��ادث ��ة ،وق��ال
�شهود العيان� :سمعت �أبًا قد تويف يف
قتال خ��رج عن ال�سيطرة ،و�أ�ضاف:
�سقط الأب و�ضرب ر�أ�سه بالأر�ض.

