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المملك��ة الوجه��ة األفض��ل 
لالستثمار عالميا

وا�شنطن - وكاالت
ك�شف موقع »يو اإ�س نيوز« الأمريكي، اأن اململكة احتلت املرتبة 
مناخها  واأن  الأجنبي،  لال�شتثمار  الدول  اأف�شل  قائمة  يف  الثانية 
جاذب جدًا لال�شتثمار، م�شريا اإىل اأن هناك 4 عوامل رئي�شة، حددها 
ال�شركات  حتفز  وهي:  الت�شنيف،  هذا  يف  �شاهمت  الدويل  البنك 
الطبيعية  وامل����وارد  الأخ����رى،  ال���دول  يف  لال�شتثمار  الأج��ن��ب��ي��ة 
م�شتهلكني  اإىل  الو�شول  خاللها  م��ن  ت�شتطيع  التي  والأ���ش��واق 
ال�شرتاتيجية؛  والأ�شول  الإنتاج،  تكاليف  تقلي�س  وكفاءة  جدد، 

كالتقنيات التكنولوجية والعالمات التجارية وقنوات التوزيع.
عاملي  ا�شتطالع  نتائج  على  اعتمادًا  البلدان  املوقع  و�شنف 
ال��ت��ج��اري��ة،  ال���ق���رارات  �شانعي  م��ن  �شخ�س   7000 ن��ح��و  ل����راأي 
الف�شاد،  مكافحة  وهي:  رئي�شة،  �شمات   8 ل�  وفقًا  الدول  لي�شنفوا 
وال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة، وال���ش��ت��ق��رار الق��ت�����ش��ادي، وري�����ادة الأع���م���ال، 
وخربة  ماهرة،  عاملة  وقوة  والبتكار،  مواتية،  �شريبية  وبيئة 

التكنولوجية. وت�شدرت اأوروغواي القائمة، تلتها اململكة العربية 
ال�شعودية، ثم كو�شتاريكا، ولك�شمبورغ، وجاء بعدها الهند. ياأتي 
فتح  باجتاه  الإج��راءات  من  مزيدًا  ال�شعودية  اتخذت  اأن  بعد  ذلك 
ال�شتثمار  بيئة  وحت�شني  الأجانب،  امل�شتثمرين  اأم��ام  اقت�شادها 
الإ�شدار  الأجنبية.و�شاهم  ال�شتثمارات  جلذب  ال�شفافية  وتعزيز 
الأول من �شركة اأرامكو يف حتقيق ال�شعودية رقمًا قيا�شيًا جديدًا؛ 
اإذ تلقى الإ�شدار الأول من طرح ال�شندات الدولية طلبات جتاوزت 
قيمتها 100 مليار دولر، مبا يقارب 10 اأمثال املطلوب، ما يعك�س 
ال�شعودية  وباقت�شاد  لل�شركة،  املالية،  بالتدفقات  العاملية  الثقة 

وموؤ�ش�شاتها.
الأ�شواق  يف  ب�»الأكرب«  اأرامكو  �شندات  على  الطلب  ويعد 
النا�شئة وفقًا ل�»رويرتز«؛ اإذ جذبت ال�شندات جمموعة وا�شعة 
ال�شركة  حتققها  التي  الهائلة  الأرب���اح  م��ع  امل�شتثمرين،  م��ن 

اململوكة للدولة.
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إي��ران تتذي��ل مؤش��ر حرية 
الصحافة العالمي

القاهرة ــ عمر رافت 
 لطاملا �شعي نظام املاليل احلاكم يف اإيران 
العتيادية  وغ��ري  امل�شبوهة،  ال��ط��رق  ب�شتى 
ظله،  يف  للحريات  ف�شاء  هناك  ب��اأن  لالإيحاء، 
ك�شفت  فقد  متامًا،  ذل��ك  يكذب  الواقع  اأن  غري 
اإي��ران  تزيل  حدود"،  بال  "مرا�شلون  منظمة 
زيادة  ب�شبب  العاملي؛  ال�شحافة  حرية  موؤ�شر 
ون�شطاء  ال�شحافيني،  اع��ت��ق��ال  عمليات  يف 

الإنرتنت ومواقع التوا�شل.
وقالت املنظمة، التي تتخذ من باري�س مقًرا 
ال�شحافة:  حلرية  ال�شنوي  ت�شنيفها  يف  لها، 
بالعام  مقارنة  م��رات��ب   6 تراجعت  اإي���ران  اإن 
اأ�شل  من   170 املرتبة  احتلت  حيث  املا�شي، 

180 دولة ومنطقة.
تزايد  اإىل  ال��رتاج��ع  ه��ذا  املنظمة  وع���زت 

وغري  املحرتفني  ال�شحافيني  �شد  العتقالت 
عرب  ين�شرون  الذين  اأولئك  خا�شة  املحرتفني، 

ال�شبكات الجتماعية" خالل عام 2018.
حرية  لتدهور  اآخ��ر  عاماًل  هناك  اأن  وذك��ر 
على  امل�شدد  القمع  وهو  اإي��ران،  يف  ال�شحافة 

و�شائل التوا�شل الجتماعي.
التي  اإي����ران  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  اأ���ش��ار  ك��م��ا 
ت��ت�����ش��دى مل���وج���ة مل ي�����ش��ب��ق ل��ه��ا م��ث��ي��ل من 
فقمعت  مدنها،  م��ن  العديد  يف  الحتجاجات 
بقوة اأكرث تداول املعلومات عرب الإنرتنت، ول 
تلغرام  مثل  التطبيقات  من  العديد  متنع  تزال 

وفي�شبوك وتويرت".
الإيرانية  املت�شددة  الأجهزة  ت�شيطر  فيما 
على الإذاع����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون، وت��ف��ر���س ق��ي��وًدا 
م�شددة على و�شائل الإعالم املطبوعة اخلا�شة.

16�صفحة | رياالن

داخل 
العدد

مساعدات سعودية 
لالجئين السوريين 

وصول أكثر من 5 
ماليين معتمر 

سعودية تشكل لوحاتها 
بالقهوة والشكوالتة 

إرتفاع حاالت الطالق قبل 
الدخلة في جدة

القيادة تواسي المستشارة األلمانية 
الريا�ص- وا�ص

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، برقية عزاء وموا�شاة 
اأملانيا الحتادية يف �شحايا  لدولة الدكتورة اأجنيال مريكل امل�شت�شارة الحتادية جلمهورية 

حادث احلافلة ال�شياحية الذي وقع يف جزيرة ماديرا الربتغالية.
ماديرا  جزيرة  يف  وقع  ال��ذي  ال�شياحية  احلافلة  ح��ادث  بنباأ  املفدى:" علمنا  امللك  وق��ال 
الأملاين  وال�شعب  دولتكم  ن�شارك  اإذ  واإننا  واإ�شابات،  وفيات  من  عنه  نتج  وما  الربتغالية، 
�شعب  با�شم  ال�شديق  ول�شعبكم  املتوفني  ولأ�شر  لدولتكم  ونعرب  امل�شاب،  هذا  اأمل  ال�شديق 
وحكومة اململكة العربية ال�شعودية وبا�شمنا باأحر التعازي و�شادق املوا�شاة راجني للم�شابني 

ال�شفاء العاجل واأن ل تروا اأي مكروه".
كما بعث �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل العهد 

التفا�شيل �ص3نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء وموا�شاة مماثلة .
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استقرار السودان وليبيا يقلق انقرة والحمدين 
 اخلرطوم ــ وكاالت 

م�شري  على  ال�شوء  وخمت�شون  ن�شطاء  �شلط 
الت��ف��اق��ي��ات امل��وق��ع��ة ب��ني ال��رئ��ي�����س امل��ع��زول عمر 
ال��ب�����ش��ري، ون��ظ��ام ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي رج���ب طيب 

اأردوغان، ب�شاأن جزيرة �شواكن. 
الذي  التفاق  اأن  �شودانيون،  خمت�شون  واأك��د 
هذه  يف  تركية  ع�شكرية  ق��اع��دة  لإق��ام��ة  ميهد  ك��ان 
التي  املنطقة، حتطم على �شخور جزيرة �شواكن، 

يقع بها امليناء الأقدم يف ال�شودان. 
ف�شواكن التي يعتربها اأردوغان جزًءا مهًما من 
خارطة التمدد الرتكي بال�شرق الأو�شط، و�شيطرة 

ل�شتعادة  متهيًدا  الإ���ش��الم��ي��ة،  العوا�شم  على  اأن��ق��رة 
اإمرباطوريتها البائدة، كانت عن�شًرا رئي�ًشا فى مطالب 
املحتجني، الذين ظلوا طوال فرتة الحتجاجات ينادون 

ب�شرورة عودتها اإىل احل�شن ال�شوداين. 
وج��زي��رة  ال�����ش��ودان،   منها  م��ت��ع��ددة،  وبه�شتاقات 
ما  اأي�شا  وخ��رباء  و�شحفيون  ن�شطاء  ت��داول  �شواكن، 
وهو  اجل��زي��رة،  لإخ��الء  تركيا  لنظام  مهلة  مبنح  يفيد 

على  ن�شره  واأعاد  �شودانية،  اإخبارية  مواقع  ن�شرته  ما 
التدخل  يلي  وفيما  وم��غ��ردون.   �شحفيون  "تويرت" 
رف�س  يف  وا�شًحا  بدا  فقد  ال�شودان،  ب�شئون  القطري 
ال�شلطات ال�شودانية ا�شتقبال وفد قطري، برئا�شة وزير 
و�شل  بعدما  الرحمن،  عبد  حممد  القطري  اخلارجية 
يف  الأو�شاع  حول  للت�شاور  ال�شودانية؛  العا�شمة  اإىل 

اخلرطوم.
تتوقف  مل  ال�شودانية  اخلطوة  وتداعيات  فاأ�شداء 

با�شم  الر�شمي  الناطق  اأ�شدر  فقد  احل��د،  هذا  عند 
�شم�س  ال�شودان  يف  النتقايل  الع�شكري  املجل�س 
بيان  يف  ج��اء  ما  فيه  يكذب  بياًنا  الكبا�شي  الدين 
اخلرطوم  رف�س  نفت  التي  ال�شودانية،  للخارجية 
اإقالة  ل�شبب  وتو�شيًحا  القطري،  الوفد  ا�شتقبال 
الله حممد  عبد  الدين  بدر  وكيل وزارة اخلارجية 

اأحمد، من من�شبه.
تنديده  الليبي  الربملان  عاود  ذلك،  غ�شون  يف 
ال�شاأن  يف  التدخل  بعدم  وتركيا  لقطر  ومطالباته 
بني  املعركة  فيه  حتتدم  ال��ذي  الوقت  يف  الليبي، 
قوات اجلي�س الليبي، بقيادة امل�شري خليفة حفرت، 
فايز  بقيادة  دوليا  بها  املعرتف  الوفاق  حكومة  وقوات 

ال�شراج.
يف  القومي  والأم���ن  ال��دف��اع  للجنة  الأخ���ري  البيان 
باأنه  الرتكي  القطري  "التدخل  و�شف  الليبي،  الربملان 
دعم  يف  ي�شب  اأن���ه  خ�شو�شا  مقبول"،  وغ��ري  �شافر 
الإرهاب والتطرف باملال وال�شالح، م�شرًيا اإىل اأنه يدمي 

حالة الفو�شى، وعدم ال�شتقرار يف البالد.

المملكة تؤكد دعمها لجهود منظمة 
"أطباء بال حدود" اإلنسانية

تنظيم نشاط الشاحنات للحد من 
المواقف العشوائية

جدة- البالد
الن�شاط   لتنظيم  ال�شاحنات  مواقف  لت�شغيل  املنظمة  الالئحة  �شدرت 
اخلدمات،  اأف�شل  توفري  ي�شمن  مبا  ال�شريعة،  والطرق  املدن  مداخل  على 
وتعزيز  امل��روري،  والزدح��ام  لل�شاحنات  الع�شوائي  التواجد  من  واحل��د 

الأمن وال�شالمة واحلفاظ على البيئة .
العمرانية  التنمية  ح��دود  خ��ارج  املوقع  يكون  اأن  الالئحة  وا�شرتطت 
اأخذ  فيتم  ذل��ك،  ع��دا  وفيما  التنمية،  حماية  حد  وداخ��ل  العمراين،  للنطاق 
اإىل  ي��وؤدي  اإقليمي  طريق  على  يكون  واأن  املعنية،  واجلهات  الهيئة  موافقة 
حرم  عن  كامل  ب�شكل  مف�شولة  ال��دخ��ول  بوابة  تكون  واأن  املدينة  مداخل 
الطريق، والطرق الرابطة مع املوقع يف عمليات الدخول واخلروج منف�شلة .

لصالح  عقارات  ملكية  نزع 
شركة الكهرباء

نيويورك- وا�ص
اأكدت اململكة العربية ال�شعودية دعمها وا�شتعدادها لتقدمي كل 
ما من �شاأنه، اأن ي�شهم يف رفع املعاناة عن املحتاجني، وي�شاعد يف 

اإجناح اجلهود التي تقوم بها منظمة اأطباء بال حدود.
املتحدة  الأمم  ل��دى  الدائم  اململكة  مندوب  معايل  وا�شتعر�س 
ال�شفري عبد الله بن يحيى املعلمي، يف مكتبه بنيويورك مع الرئي�شة 
املتحدة  الأمم  ل��دى  املنظمة  وممثل  ليو،  ج��وان  للمنظمة  الدولية 
تقوم  التي  الكبرية  والطبية  الإن�شانية  اجلهود  دي��ب��وت،  فابيني 
وك��وارث  لأزم��ات  تتعر�س  التي  املناطق،  من  عدد  يف  املنظمة  بها 

اإن�شانية.
امللي�شيات  اأن  م���وؤك���دًا  ال��ي��م��ن،  يف  ل��الأزم��ة  املعلمي  وت��ط��رق 
امل�شاعي  تعرقل  التي  هي  اإي��ران،  من  املدعومة  الإرهابية  احلوثية 
للمعاهدات  نق�شها  خ��الل  من  �شامل  �شالم  اإىل  للو�شول  الدولية 
ا�شتمرار  واأن  �شتوكهومل،  اتفاق  كان  اآخرها  الدولية،  واملواثيق 
معاناة  من  يزيد  التفاق  لهذا  النقالبية  احلوثية  امللي�شيات  خرق 
اليمنيني، لفًتا النظر اإىل اأن اململكة تبذل ما يف و�شعها لرفع املعاناة 
عن ال�شعب اليمني من خالل التزامها باملعاهدات الدولية وتقدميها 
اأر�س الواقع، وبالتعاون مع املنظمات  للم�شاعدات الإن�شانية على 

الدولية العاملة هناك.

جدة- البالد
املهند�س  املعدنية  وال����رثوة  وال�شناعة  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  اأ���ش��در 
على  بناًء  اأر���س،  قطعة  من  جزءين  ملكية  بنزع  ق��رارًا  الفالح  خالد 
ال�شادر  امللكي  املر�شوم  على  الطالع  وبعد  له،  املخولة  ال�شالحيات 
اليد  وو�شع  العامة  للمنفعة  ال��ع��ق��ارات،  ملكية  ن��زع  نظام  مبوجبه 
املوؤقت على العقار وعلى اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.
نزع  اأم�س،  الر�شمية  القرى  اأم  جلريدة  وفقًا  القرار  وت�شمن 
ملكية جزءين من قطعة اأر�س  �شمن نطاق بلدة العيينة واجلبيلة 
هوائيني  خطني  م�شار  ح��رم  م��ع  وامل��ت��داخ��ل��ة  ال��ري��ا���س،  مبنطقة 
ال�شركة  ل�شالح  قدرها )10598.51م2( وذلك  اإجمالية  ومب�شاحة 

ال�شعودية للكهرباء.
ال���واردة  املعنية  اجل��ه��ات  لتبليغ  الكهرباء  �شركة  ال��ق��رار  ودع��ا 
مندوبيها  لت�شمية  وذل��ك  النظام،  من  وال�شابعة  ال�شاد�شة  باملادتني 
يف كل من جلنة ح�شر وحتديد العقارات، وجلنة تقدير التعوي�س، 
خالل مدة ل تزيد عن ) 15 ( يومًا من �شدور القرار، وتتوىل ال�شركة 
الالزمة  الإج��راءات  واتخاذ  املحا�شر،  واإع��داد  لالجتماعات،  الدعوة 
نزع  تقرر  التي  العقارات،  اأ�شحاب  وتبليغ  مهامها  كل جلنة  ملبا�شرة 
ملكيتها بالتعوي�س املقّدر لهم، وتنبه �شاغليها بوجوب اإخالئها خالل 
وفقًا  وذل��ك  بالإخالء،  التبليغ  تاريخ  من  يومًا   )30( عن  تّقل  ل  مدة 

لأحكام املادتني ال�شاد�شة ع�شرة وال�شابعة ع�شرة من النظام املذكور.
كما ت�شمن القرار اأن تدفع ال�شركة تعوي�شات لأ�شحاب احلقوق 
وفقًا لقرار جلنة تقدير التعوي�س بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته، 
ويجوز  املحكمة،  اأو  ال��ع��دل،  كاتب  بوا�شطة  وتوثيقه  وت�شليمه، 
التي  اللجان  املظامل من قرارات  اأمام ديوان  التظلم  ال�شاأن  لأ�شحاب 

تتخذ، خالل )60( يومًا من تاريخ اإبالغهم بالقرار.

تحقيق  على  حريصة  السعودية   
السالم الدائم في اليمن

جدة  - البالد
الأمريكية  املتحدة  الوليات  لدى  اململكة  �شفرية  اأكدت 
على  وحر�شها  اململكة  التزام  بندر،  بنت  رمي��ا  الأم��رية 
الأم��رية رميا يف  اليمن. وكتبت  حتقيق �شالم دائم يف 
)اجلمعة(:  اأم�س  “تويرت”  يف  ح�شابها  عرب  تغريدة 
“كان من دواعي �شروري اأن اأزور برفقة �شفري ال�شعودية 
ال�شعودي  الربنامج  فريق  جابر،  اآل  حممد  اليمن،  لدى 
اأكرث  للتعرف  بالريا�س؛  املوجود  اليمن،  واإعمار  لتنمية 
على اجلهود املبذولة لإعادة بناء البنية التحتية الرئي�شة يف 
اليمن، وبرامج تطوير الفر�س القت�شادية” . واأ�شافت الأمرية رميا: ” 

ول تزال اململكة ملتزمة بخلق �شالم دائم يف اليمن”.

السفيرة ريما بنت بندر :

1

4
2 3

المدخرات النسائية تتراوح  بين 180 
مليار ريال  إلى 200 مليار

االستثمارات أكثر من 
%21 من حجم االستثمار 
الكلي للقطاع الخاص

20 % من األموال الموظفة 
في صناديق االستثمار 
السعودية المشتركة

رؤية 2030 
هيأت بيئة محفزة 

لالستثمار وتشريعات 
تنظمها وتحميها

نمو االستثمارات 
النسائية

استراتيجية سعودية عراقية لتطوير  التنمية وتعزيز العالقات
جدة - البالد

اأيام �شعودية عراقية بامتياز، �شهدتها الريا�س ، ج�شدتها 
ح�شاد  وترجمها   ، ال�شقيقني  البلدين  يف  ال�شيا�شية  الإرادة 
بالغ الأهمية من التوافق والتفاقيات التي د�شنت مرحلة من 
ال�شيا�شية  الأ�شعدة  كافة  ال�شامل على  التعاون ال�شرتاتيجي 
املباحثات  من  انطالقا   ، والع�شكرية  والأمنية  والقت�شادية 

الهامة، التي اأجراها خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  و�شمو  العزيز،  عبد 
وزير الدفاع الأمري حممد بن �شلمان بن عبد العزيز - حفظهما 
، لتعزيز  العراقي عادل عبد املهدي  ال��وزراء  الله - مع رئي�س 
العالقات الأخوية املتميزة، واأوجه ال�شراكة الثنائية ، وتاأكيد 
القيادة احلكيمة للبلدين لتعزيز التعاون بني البلدين ال�شقيقني 

يف �شتى املجالت ، وتاأكيد دولة رئي�س الوزراء �شعادته بزيارة 
اململكة، واهتمام بالده بتطوير جمالت التعاون الثنائي.

ينطلق عنها  للمملكة، وما  العروبي  النهج  ثوابت  اإن 
من مواقف كبرية و�شادقة جتاه العراق ، توؤكد احلر�س 
على اأن يظل عمقا عربيا له دوره واأهميته ال�شرتاتيجية 

يف اجل�شد العربي.
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جدة- وا�س
عادل  العراق  رئي�س وزراء جمهورية  غادر 

عبداملهدي ، جدة اأم�س الأول.
عبدالعزيز  املــلــك  وداعـــه مبــطــار  وكـــان يف 
م�سعل  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب   ، الدويل 
بن ماجد بن عبدالعزيز حمافظ جدة، وم�ساعد 
مدير �سرطة جدة العميد �سالح العويف، ومدير 
فوؤاد  بن  ع�سام  الدويل  عبدالعزيز  امللك  مطار 
نور ، ومدير مكتب املرا�سم امللكية مبنطقة مكة 

املكرمة ، اأحمد بن ظافر.
وكـــان دولــتــه، والــوفــد املــرافــق لــه قــد اأدى 
منا�سك العمرة وكان يف ا�ستقباله لدى و�سوله 
لأمــن  اخلا�سة  الــقــوة  قائد  املــكــي،  احلــرم  اإىل 
عبدالرحمن  بن  يحيى  العميد  احلرام  امل�سجد 

العقيل، وعدد من امل�سوؤولني مبكة املكرمة.

بغداد - البالد
لرئي�س  الإعالمي  املكتب  عن  �سادر  بيان  اأعلن 
اجلمعة،  اأم�س  عبداملهدي،  عادل  العراقي  الــوزراء 
اأن اململكة وافقت على زيادة عدد احلجاج العراقيني 
حل�ستها  تعوي�سا  وذلك   ،%24 بن�سبة  األًفا   50 اإىل 
ب�سبب  املــا�ــســيــة؛  الــعــقــود  خـــالل  تكتمل  مل  الــتــي 

احلروب والظروف ال�سعبة التي مرت بها البالد.

حج  مو�سم  يف  العراقيني  احلــجــاج  عــدد  وبــلــغ 
�سب  األف حاج وحاجة، وهي ح�سة تحُ  38 ،2018
على اأ�سا�س اأن لكل دولة األف حاج مقابل كل مليون 

م�سلم من مواطنيها. 
و125  مليوًنا،  بـــ38  العراق  �سكان  عدد  ويقدر 
األًفا، ح�سب اأرقام الهيئة العامة لالإح�ساء يف العراق 

لعام 2018.

تشغيل 8 كليات تقنية 
ورفع نسبة القبول

 زيادة نسبة الحجاج العراقيين 24 %

الريا�س - وا�س
راأ�ــــــــــس مـــعـــايل 
وزيـــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم 
اآل  الـــدكـــتـــور حــمــد 
الأول  اأم�س  ال�سيخ 
اجــــتــــمــــاع جمــلــ�ــس 
املــوؤ�ــســ�ــســة  اإدارة 
الـــعـــامـــة لــلــتــدريــب 
ــنــي،  ــه الــتــقــنــي وامل
بـــحـــ�ـــســـور مــعــايل 
حمــافــظ املــوؤ�ــســ�ــســة 

الدكتور اأحمد بن فهد الفهيد، وذلك 
مبقر املوؤ�س�سة يف الريا�س.

وتـــــنـــــاول الجــــتــــمــــاع عـــدة 
مو�سوعات منها موافقة املجل�س 
مبختلف  كليات   8 ت�سغيل  على 
ن�سبة  ورفــــع  املــمــلــكــة،  مــنــاطــق 

قــــبــــول الـــكـــلـــيـــات 
خلريجي  التقنية 

التعليم العام.
ونـــــــــاقـــــــــ�ـــــــــس 
احل�ساب  الجتماع 
والتقرير  اخلتامي 
ــعــام  ــل ـــنـــوي ل ـــ�ـــس ال
/1440هـــــ،   1439
اإىل  ــــة  ــــاف ــــالإ�ــــس ب
ــكــل  ــي ــه ـــر ال ـــطـــوي ت
ـــــمـــــي  ـــــظـــــي ـــــن ـــــت ال
ــة مبــــا يـــتـــوافـــق مــع  ــ�ــس ــمــوؤ�ــس ــل ل
املــ�ــســتــجــدات واأبــــرزهــــا بــرامــج 
تقيق الروؤية، كما ناق�س املجل�س 
اإىل  الهادفة  املو�سوعات  من  عدد 
للعملية  الت�سغيلية  الكفاءة  رفــع 

التدريبية.

رئيس وزراء العراق 
يختتم زيارته 

 اإن ثوابت النهج العروبي للمملكة، وما ينطلق 
عنها من مواقف كبرية و�سادقة جتاه العراق ، توؤكد 
احلر�س على اأن يظل عمقا عربيا له دوره واأهميته 
يتعر�س  الــذي  العربي،  اجل�سد  يف  ال�سرتاتيجية 
اقليمية  قــوى  جانب  من  خطرية  ت�سظي  ملحاولت 
الأمــة  وت�سامن  العربية  احلا�سنة  واأن   ، طامعة 
ال�سعودية  العالقات  ومتثل   ، املنيع  احل�سن  هــو 
العراقية وما بلغته من مراحل لل�سراكة ر�سيدا قويا 
للعمل امل�سرتك، ودعما للعراق ال�سقيق يف تطلعاته 
مل�ستقبل اأف�سل، ين�سد فيه ال�ستقرار والبناء واإعادة 
يدرك  و�سعبا  قيادة  والــعــراق   ، والتنمية  الإعــمــار 
دائما يف  داعم وال�سباقة  اململكة هي خري  اأن  متاما 
اأن اململكة متثل  اأكــد  هــذه الأهـــداف اخلــرية ، وقــد 
العمق الإ�سالمي والقوة يف ال�سرق الأو�سط واجلار 
على  البقاء  على  قــادتــه  يحر�س  الـــذي  والــ�ــســريــك، 

التعاون والعالقة املتميزة على خمتلف الأ�سعدة.
الثوابت  هــذه  ــعــراق  وال اململكة  ج�سدت  لقد    

بها دولة  قام  التي  الزيارة  ، حيث ر�سمت  امل�سرتكة 
خــادم  مــن  لــدعــوة  تلبية  للمملكة  ــــوزراء  ال رئي�س 
احلرمني ال�سريفني ، خارطة طريق للتعاون امل�سرتك 
التي  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  نحو  الرحبة  باآفاقه 
تقق م�سالح البلدين وال�سعبني وا�ستثمار الإرادة 

لقوة الأمة. 
اإرادة ترتجمها االتفاقيات 

ال�سريفني  احلرمني  خــادم  �سهد  الزيارة،  خالل   
وزراء  رئي�س  ودولــة  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك 
اتفاقية  توقيع  عبداملهدي،  عادل  العراق  جمهورية 
البلدين،  حكومتي  بني  وتــعــاون  تفاهم  ومــذكــرات 
ــتــفــاهــم يف جمــــال املـــ�ـــســـاورات  �ــســمــلــت مـــذكـــرة ال
متبادل  اعـــرتاف  بــرنــامــج  وتــوقــيــع   ، ال�سيا�سية، 
ت�سجيع  واتفاقية  للمنتجات،  املطابقة  ب�سهادات 
يف  للتعاون  تفاهم  ومــذكــرة  ال�ستثمار،  وحماية 
املجال الزراعي ، ومذكرة تفاهم يف جمال ال�سناعة 
والرثوة املعدنية، واأخرى للتعاون يف جمال النفط 

والغاز، وكذلك يف جمال الطاقة الكهربائية، والنقل 
العلمي والتعليمي والثقايف،  ودرا�سة  ، والتعاون 

جدوى الربط الكهربائي.
حمافظ  اخلليفي؛  اأحمد  الدكتور  وبح�سور   
"�ساما"،  الــ�ــســعــودي  ــعــربــي  ال الــنــقــد  مــوؤ�ــســ�ــســة 
والدكتور فوؤاد حممد ح�سني نائب رئي�س الوزراء 
وزير املالية العراقي، مت تد�سني امل�سرف العراقي 
للتجارة  يف الريا�س، مع تاأكيد الدكتور اخلليفي 
اأن امل�سرف له دور مهم �سمن امل�سارف يف العراق، 
و�سيكون له تاأثري يف الأحداث التجارية الإيجابية 
يف  اخلــطــوة  هــذه  معتربا  امل�سرفية،  والــعــالقــات 
التجارية  العالقات  لبناء  وذلك  ال�سحيح  الجتــاه 
اململكة  من  امل�ستثمرين  دعوة  واأي�سا  اململكة،  مع 
تلك  اأن  اإىل  م�سريا  فيها،  لال�ستثمار  الــعــراق  اإىل 
ــادل مــ�ــســريف وعــالقــات  ــب املــ�ــســائــل تــتــاج اإىل ت
م�سبقة، وهي بداية لتو�سيع العالقات بني البلدين 

يف جمالت اأخرى كثرية.
ال�سرثي  فهد  الدكتور  قــال  ال�سياق،  نف�س  يف   
ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  حمافظ  وكيل 
كافة  تذليل  على  تعمل  النقد  موؤ�س�سة  اإن  للرقابة: 
توفري خدمات  من  اإليه  ت�سبو  ما  لتحقيق  ال�سعاب 
وتعزز  الوطني  القت�ساد  تخدم  متنوعة  م�سرفية 
بني  القت�سادية  العالقات  وكــذلــك  املــايل  ال�سمول 
افتتاح  اأن  اإىل  لفتا   ، الأخــرى  ــدول  وال ال�سعودية 
هذا الفرع يواكب مرحلة مهمة يف اململكة من خالل 
برنامج تطوير القطاع املايل، الذي ي�ستهدف اإيجاد 
قطاع مايل مزدهر،  ي�سهم يف تقيق اأهداف "روؤية 
املوؤ�س�سات  قدرات  تطوير  وذلك من خالل   ،"2030
ــوفــري  املـــالـــيـــة لـــدعـــم منـــو الـــقـــطـــاع اخلــــا�ــــس، وت
املالية  احلــلــول  وتــقــدمي  التمويلية  الحــتــيــاجــات 

املبتكرة.
يت�سم  ال�سعودية  يف  املايل  القطاع  اأن  واأو�سح 

الت�سغيلية  والكفاءة  املالية  املــالءة  من  كبري  بقدر 
فعال  واإ�سراف  لرقابة  ويخ�سع  العالية،  وال�سيولة 
من قبل "�ساما". ومن املهام احليوية للقطاع املايل 
ما تقدمه امل�سارف و�سركات التمويل من ت�سهيالت 
�سهدت  التي  والــعــام،  اخلا�س  للقطاعني  ائتمانية 

منوا وا�سحا يف ال�سنوات املا�سية.
العالقة  هــذه  اأن  اإىل  ال�سرثي  الــدكــتــور  ولــفــت 
املــتــمــيــزة قــد تــوجــت مــن خـــالل تــاأ�ــســيــ�ــس جمل�س 
التن�سيق ال�سعودي - العراقي الذي جاء تلبية لرغبة 
اللجنة  خــالل  مــن  مت  وقــد  البلدين،  قــيــادة  وتطلع 
من  عدد  عقد  املجل�س،  عن  املنبثقة  امل�سرفية  املالية 
مل�سرية  ا�ستكمال  تعد  التي  والــلــقــاءات  ــزيــارات  ال
من  جديدة  لآفــاق  ورافــدا  ال�سرتاتيجية،  العالقات 

التعاون امل�سرتك املثمر.
 وكانت الهيئة العامة لال�ستثمار قد ا�ست�سافت 
العراقي  الوفد  الريا�س  مبدينة  الرئي�س  مبقرها 
70 رجل  مــن  اأكـــرث  مــن  واملــكــون  امل�ستوى  رفــيــع 
جمهورية  يف  اخلــا�ــس  الــقــطــاع  ميثلون  اأعــمــال، 
دولة  زيــارة  هام�س  على  وذلــك  ال�سقيقة،  الــعــراق 
رئي�س الوزراء العراقي عادل عبداملهدي حاليا اإىل 

اململكة.
التطورات  اأهم  ا�ستعرا�س  اللقاء  خالل  وجرى 
ــتــي تــ�ــســهــدهــا املــمــلــكــة يف املــجــال ال�ــســتــثــمــاري  ال
الــتــعــاون و�ــســبــل ت�سجيع  والقــتــ�ــســادي، واأوجــــه 
القطاع اخلا�س يف البلدين ال�سديقني، اإذ قدم الفريق 
التنفيذي يف الهيئة عر�سًا عن روؤية اململكة 2030، 
تال ذلك �سرح موجز عن الإجراءات والت�سهيالت التي 
ال�سوق  دخول  يف  الراغبة  لل�سركات  الهيئة  تقدمها 
القطاعات  واإ�ــســهــام  فــيــه،  وال�ستثمار  ال�سعودية 
الواعدة يف تنويع القت�ساد، ودعم برنامج التحول 
مع  والــتــعــاون  بالتن�سيق  وذلـــك   ،2020 الــوطــنــي 

اجلهات احلكومية ذات العالقة.

املجل�س التن�سيقي
اأعمال الدورة  اأنهى  التن�سيقي قد   وكان املجل�س 
معايل  تــراأ�ــس  حيث  مــوؤخــرًا،  بــغــداد  يف  لــه  الثانية 
ــدكــتــور مــاجــد بن  ــتــجــارة وال�ــســتــثــمــار ال وزيــــر ال
نائب  ومعايل  ال�سعودي،  اجلانب  الق�سبي  عبدالله 
ثامر  الأ�ستاذ  النفط  وزيــر  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س 
التباحث  �سهد  العراقي؛ حيث  من اجلانب  الغ�سبان 
 )13( وعددها  التفاهم  ومذكرات  التفاقيات  ب�ساأن 
زيارة  اأثناء  توقيعها  املجالت، حيث مت  يف خمتلف 
اأعمال  ت�سمنت  للمملكة.كما  الـــوزراء  رئي�س  دولــة 
يف  ال�سعودية  القن�سلية  افــتــتــاح  الثانية  الــــدورة 
التجارية،  التاأ�سريات  على  احل�سول  لت�سهيل  بغداد 
والتفاق على اأهمية ا�ستمرار العمل امل�سرتك لتنمية 
ذلك،  تواجه  معوقات  اأي  واإزالـــة  التجاري  التبادل 
كذلك اخلروج باأولويات للمرحلة القادمة �سمن خطة 
حمددة ذات معامل وموؤ�سرات قيا�س، والتي من �ساأنها 
تقيق ما ي�سبو اإليه قيادة و�سعبا البلدين ال�سقيقني.

بالإ�سافة اإىل متكني م�ساهمة القطاع اخلا�س من 
جمل�س  ت�سكيل  ومناق�سة  املقبلة  باملرحلة  اجلانبني 
اأعمال  لبدء  العراقي  اجلانب  من  امل�سرتك  الأعــمــال 
متكني  �ساأنها  مــن  عمل  بخطة  واخلــــروج  املجل�س 

م�ساهمته يف تقيق الأهداف املرجوة منه.
ــثــانــيــة انــعــقــاد  كــمــا �ــســهــدت اأعـــمـــال الــــــدورة ال
�سركات  اأربع  وجاهزية  اخلا�س،  للقطاع  اجتماعات 
عدد  يف  الــعــراقــي  الــ�ــســوق  لــدخــول  كــربى  �سعودية 
�سركة  وهي:  العراق،  ي�ستهدفها  التي  القطاعات  من 
لتجميع  م�سروع  يف  لال�ستثمار  ال�سعودية  اأرامكو 
الغاز، �سركة �سابك لال�ستثمار يف م�سروع بناء جممع 
جمال  يف  لال�ستثمار  معادن  �سركة  برتوكيميائي، 
باور  اأكــوا  �سركة  والأملنيوم،  والأ�سمدة  الفو�سفات 
لال�ستثمار يف م�سروع للربط الكهربائي وم�سروعات 

الطاقة املتجددة.

استراتيجية سعودية عراقية لتطوير التنمية وتعزيز العالقات 

جدة - البالد
اأيام �سعودية عراقية بامتياز، �سهدتها الريا�س ، ج�سدتها االإرادة ال�سيا�سية 
يف البلدين ال�سقيقني ، وترجمها ح�ساد بالغ االأهمية من التوافق واالتفاقيات 
االأ�سعدة  كافة  على  ال�سامل  اال�سرتاتيجي  التعاون  من  مرحلة  د�سنت  التي 
املباحثات  من  انطالقا   ، والع�سكرية  واالأمنية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
الهامة، التي اأجراها خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز، 
الدفاع االأمري حممد بن  الوزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  العهد  و�سمو ويل 
عادل  العراقي  الوزراء  رئي�س  مع   - اهلل  حفظهما   - العزيز  عبد  بن  �سلمان 
عبد املهدي ، لتعزيز العالقات االأخوية املتميزة، واأوجه ال�سراكة الثنائية 
، وتاأكيد القيادة احلكيمة للبلدين لتعزيز التعاون بني البلدين ال�سقيقني يف 
�ستى املجاالت ، وتاأكيد  دولة رئي�س الوزراء �سعادته بزيارة اململكة، واهتمام 

بالده بتطوير جماالت التعاون الثنائي.

د. حمد اآل ال�سيخ

مساعدات سعودية لالجئين السوريين 

الريا�س- وا�س
�ــســلــمــان  املـــلـــك  مـــركـــز  وزع 
الإن�سانية  والأعـــمـــال  لــالإغــاثــة 
اإيوائية  م�ساعدات  الأول،  اأم�س 
املنزلية  الأواين  على  ت�ستمل 
عــلــى الــالجــئــني الــ�ــســوريــني يف 

الأردن؛  �ــســمــال  اإربــــد  حمــافــظــة 
امل�ستفيدة  الأ�سر  عدد  بلغ  حيث 

704 اأ�سرة.
يذكر اأن اململكة ممثلة مبركز 
ــك �ــســلــمــان لـــالإغـــاثـــة، تــويل  ــل امل
ـــب الإغـــاثـــيـــة لــالجــئــني  اجلـــوان

ــمــام الــكــبــري،  الــ�ــســوريــني الهــت
التام  اإميانها  من  انطالقا  وذلــك 
يف  لهم  الرعاية  توفري  بوجوب 
من  للتخفيف  املـــجـــالت،  كــافــة 
معاناتهم جراء الأزمة الإن�سانية 

التي متر بهم.
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كلمة
 يف عــــامل االقـــتـــ�ـــســـاد، تـــكـــون الــكــلــمــة 
للأرقام واملعطيات واخلطط ، وعليها تبني 
املوؤ�س�سات  وحتــدد   ، للنمو  اأهدافها  الــدول 
اإطلق  ومنذ   . تقييمها  العاملية  االقت�سادية 
برنامج  وتطبيق   ،  2030 ــروؤيــة  ل اململكة 
امل�سادر  ومتنوع  م�ستدام  القت�ساد  التحول 
التنمية  بــل  الــ�ــســعــودي،  االقــتــ�ــســاد  قطع   ،
تقارير  اأكــدتــهــا  متقدمة،  مــراحــل  ال�ساملة، 
املتخ�س�سة  الدولية  املوؤ�س�سات  و�سهادات 
ـــاالت  ووك الــنــقــد  �ــســنــدوق  مقدمتها  ،ويف 
ارتفاع  مع  بالتوازي   ، العاملية  الت�سنيف 
لتتبواأ   ، اململكة  يف  اال�ــســتــثــمــار  مــعــدالت 
الثاين عامليا يف  ، واملركز  اإقليميا  ال�سدارة 
االأجنبي،  لل�ستثمار  الـــدول  اأف�سل  قائمة 
االأمريكي  نيوز«  اإ�س  »يو  موقع  تقرير  وفق 
، على �سوء حمــددات البنك الــدويل، ومنها 
الطبيعية  ـــــوارد  وامل  ، اال�ــســتــثــمــار  حتفيز 
ـــتـــاج، واالأ�ـــســـول  واالأ�ـــســـواق وكـــفـــاءة االإن
التكنولوجية  كالتقنيات  اال�سرتاتيجية؛ 
قوية  عوامل  وهــي   ، التجارية  والعلمات 
ال�سعودي  االقت�ساد  مقومات  يف  وحا�سرة 

غري النفطية.
 فاململكة ت�ستثمر قدراتها بروؤية طموحة 
و�ــســيــا�ــســة حــكــيــمــة، تــ�ــســتــ�ــســرف حتــديــات 
واملــواطــنــن  للوطن  امل�ستقبل  ومتطلبات 
وا�ستحقاقات   ، الــقــادمــة  االأجــيــال  وحــقــوق 
ــعــدة  ــة االأ�ــس املــكــانــة الــلئــقــة لــهــا عــلــى كــاف
الوقت  يف  هــذا  ياأتي  والــدولــيــة.   االإقليمية 
الذي تتعر�س فيه العديد من الدول ال�سناعية 
الكربى لتحديات اقت�سادية كبرية وتوقعات 
م�سببات  �سوء  على   ، النمو  ملعدالت  متدنية 
وعوامل الركود وتداعيات احلرب التجارية 
وبدرجة   ، وال�سن  املتحدة  الــواليــات  بــن 
اأقل مع اأوروبا ، فيما تنجز اململكة جناحات 
عملية وحت�سد نتاج احلراك املت�سارع لتنفيذ 
الروؤية والتاأثري املتزايد �سيا�سيا واقت�ساديا 
جمموعة  منظومة  يف  الوا�سعة  باأ�سدائه 

الع�سرين ومراكز القرار يف العامل.  

الريا�س- وا�س
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خــادم  بعث 
مريكل  اأجنيل  الدكتورة  لدولة  وموا�ساة  عزاء  برقية  �سعود،  اآل 

جلمهورية  االحتادية  امل�ست�سارة 
اأملانيا االحتادية يف �سحايا حادث 
احلافلة ال�سياحية الذي وقع يف 

جزيرة ماديرا الربتغالية.
علمنا  املفدى:"  املــلــك  وقـــال 
ال�سياحية  احلافلة  حــادث  بنباأ 
جـــزيـــرة  وقــــــع يف  الـــــــذي 
وما  الربتغالية،  ماديرا 
نــتــج عــنــه مــن وفــيــات 
ــــابــــات، واإنـــنـــا  واإ�ــــس
امل�ساب،  هــذا  اأمل  ال�سديق  االأملــاين  وال�سعب  دولتكم  ن�سارك  اإذ 
ونعرب لدولتكم والأ�سر املتوفن ول�سعبكم ال�سديق، با�سم �سعب 

التعازي  اأحر  عن  وبا�سمنا  ال�سعودية،  العربية  اململكة  وحكومة 
و�سادق املوا�ساة راجن للم�سابن ال�سفاء العاجل واأن ال تروا اأي 
مكروه". كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان 
الوزراء  العهد نائب رئي�س جمل�س  اآل �سعود ويل  بن عبدالعزيز 
وزير الدفاع، برقية عزاء وموا�ساة لدولة الدكتورة اأجنيل مريكل 
�سحايا  يف  االحتــاديــة  اأملانيا  جلمهورية  االحتــاديــة  امل�ست�سارة 
حادث احلافلة ال�سياحية، الذي وقع يف جزيرة ماديرا الربتغالية.
احلافلة  حـــادث  نــبــاأ  بلغني   " الــعــهــد:  ويل  �سمو  وقـــال 
نتج  الربتغالية، وما  ماديرا  الذي وقع يف جزيرة  ال�سياحية 
املتوفن  والأ�سر  لدولتكم  واأعــرب  واإ�سابات،  وفيات  من  عنه 
املوا�ساة،  و�ــســادق  الــتــعــازي،  اأحــر  عــن  ال�سديق  ول�سعبكم 

متمنيًا للم�سابن ال�سفاء العاجل".

القيادة تعزي ميركل في ضحايا الحافلة السياحية

اللحيدان: الحوار منهج إسالمي والتطرف ظاهرة عالمية
الريا�س- البالد

اأو�ـــســـح مــ�ــســتــ�ــســار مـــعـــايل وزيـــــر الــ�ــســوؤون 
االإ�سلمية والدعوة واالإر�ساد امل�سرف على برنامج 
التبادل املعريف الدكتور عبدالله بن فهد اللحيدان، 
اأن احلوار منهج اإ�سلمي اأ�سيل مع جميع النا�س، 
واأن املنهج االإ�سلمي هو الو�سطية واالإح�سان اإىل 
النا�س واملعاملة احل�سنة مع خمتلف اأتباع الثقافات 

واملجتمعات االأخرى.
تعزيز  يف  اململكة  جهود  اإىل  اللحيدان  واأ�سار 
اجلــاد  للعمل  و�سعيها  الــعــامل،  يف  احلـــوار  ثقافة 
والبناء، والدعوة اإىل احلوار يف كل مكان، وقال: 

يف عام 2008 افتتح خادم احلرمن ال�سريفن امللك 
عبدالله بن عبدالعزيز اآل �سعود - رحمه الله - يف 
العا�سمة االإ�سبانية مدريد املوؤمتر العاملي للحوار 

بن االأديان. 
موؤمتر  يف  م�ساركته  لــدى  اللحيدان  واأ�ــســاف 
"منظومة القيم واأثرها يف تنمية احلوار، وتعزيز 
االإر�ساد الرتبوي" الذي نظمه موؤخًرا املركز الدويل 
لل�سرتاتيجيات الرتبوية واالأ�سرية، بال�سراكة مع 
ب�سربيا، مبدينة نويف  االإ�سلمية  الدرا�سات  كلية 
بعنوان  ورقـــة  يف  �سربيا،  جمهورية  يف  بـــازار 
االجتماعي"،  ال�سلم  حتقيق  يف  واأثــره  "احلوار 

واالإر�ساد  والدعوة  االإ�سلمية  ال�سوؤون  وزارة  اأن 
اململكة  اأن  كما  املعريف،  التبادل  برنامج  اأن�ساأت 
اأن�ساأت مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني عام 
ال�سلم"  لدرا�سات  �سلمان  امللك  و"مركز  2004م 
ملكافحة  "اعتدال  ومركز  2015م،  عام  ماليزيا  يف 
التطرف وك�سف م�سادر متويلها" ومقره  �سبكات 
ظاهرة  التطرف  اأن  مبينًا  2017م،  عام  الريا�س 
االإ�ــســلمــي،  الــعــامل  على  قا�سرة  ولي�ست  عاملية، 
نيوزلندا  يف  الــعــامل  اأمـــام  حــدث  مــا  اإىل  مــ�ــســريًا 
موؤخرًا من اإرهاب �سد امل�سلمن، قام به متطرفون 

غري م�سلمن.

مو�سكو- وا�س
�سارك ع�سو جمل�س ال�سورى الدكتور عبيد بن �سعد 
املعنية  الدائمة  اللجنة  اجتماع  يف  ال�سريف  العبديل 
باجلمعية  امل�ستدامة  والتنمية  االقت�سادية  بال�سوؤون 
مبدينة  اأم�س  اأعمالها  بداأت  التي  االآ�سيوية،  الربملانية 

ناريان مار الرو�سية.
التنمية  اأهـــداف  تنفيذ  دعــم  اإىل  االجتماع  ويهدف 
املياه  ب�ساأن  قــرار  م�سروع  اإىل  باالإ�سافة  امل�ستدامة، 
اعتماد  قـــرار  ومــ�ــســروع  اآ�ــســيــا،  يف  الــعــامــة  وال�سحة 
 ، االأخ�سر  التمويل  لتحفيز  تدابري  على  تن�س  خريطة 
من  املقدمة  امللحظات  اعتماد  يف  االجتماع  و�سينظر 
االجتماع  �سيناق�س  كما  امل�ساركة،  الربملانية  الــوفــود 
التي  اأعماله  جــدول  يت�سمنها  التي  القرارات  م�ساريع 
الطاقة  �سوق  ب�ساأن  ــقــرارات  ال م�ساريع  حــول  ترتكز 
جهود  و�سمان  البيئية،  والق�سايا  االآ�سيوية،  املتكاملة 
جانب  اإىل  الفقر،  على  والق�ساء  االقت�سادي،  النمو 
الــقــ�ــســايــا عرب  اأهــمــيــة دور الــربملــانــات يف دعـــم هـــذه 

الت�سريعات املنا�سبة.

الفريق الطبي السعودي يجري 
21 عملية قلب باليمن

مكة املكرمة - املدينة املنورة- وا�س
احلــرام  امل�سجد  وخطيب  ـــام  اإم ف�سيلة  اأو�ــســى 
امل�سلمن  غــزاوي  جميل  بن  في�سل  الدكتور  ال�سيخ 
بتقوى الله - عز وجل - والعمل على طاعته واجتناب 

نواهيه.
وقال ف�سيلته يف خطبة اجلمعة التي األقاها اأم�س 
بامل�سجد احلرام: اإن النبي �سلى الله عليه و�سلم، حذر 
اأمته من الفنت اأ�سد التحذير، ون�سح لها يف ذلك اأعظم 
والفنت،  ال�سرور  تلك  ــاه  تجُ العمل  لها  وبــننّ  الن�سح، 
و�سبيَل الوقاية من خطرها؛ حتى يكون امل�سلمون يف 
وملذ،  منها  ملجاأ  يف  وي�سبحوا  ومعاذ،  منها  ماأمن 
الفنت من دالئل  الــواردة يف  وقد كانت تلك االأحاديث 
دالئل  ومــن  ونبوته،  و�سلم،  عليه  الله  �سلى  �سدقه، 
حر�سه على جناة اأمته، مبينًا اأن من تلك الفنت م�سائل 
االإميان بالغيب العظمى، ومن اأ�سراط ال�ساعة الكربى، 
واإنها امتحان وابتلء من الله لعباده، وهي فتنة عامة 
تعم �سائر اخللق الذين يعي�سون وقت وقوعها؛ فتحل 
بهم وتلقي عليهم ِجراَنها، منذرة مبا يكون بعدها من 

اأحداث ووقائع.
منذ  الفنت  اأعظم  الدجال  امل�سيح  فتنة  اأن  واأو�سح 
اإىل قيام ال�ساعة، ل�سدتها وهولها، واأن  اآدم  الله  خلق 

اأمته  اأر�سد  و�سلم،  عليه  الله  �سلى  الكرمي،  الر�سول 
الدين،  على  "الثبات  ومنها  منها  الوقاية  كيفية  اىل 
الله  اأ�ــســمــاء  ومــعــرفــة  والــ�ــســنــة،  بالكتاب  والتم�سك 
اأحد،  فيها  ي�ساركه  ال  التي  العلى  و�سفاته  احل�سنى 
والتعوذ من فتنة الدجال، وخا�سة يف ال�سلة، معرفة 
و�سلم،  عليه  الله  �سلى  النبي  عن  الــواردة  االأحاديث 
التي بن فيها �سفاِت الدجال، وزمَن خروجه، ومكاَنه، 
الكهف،  �سورة  من  اآيات  وحفظ  منه،  النجاة  وطريَق 
النا�س  وحتذير  املباحات  وف�سول  الدنيا  يف  والزهد 

من االغرتار بها، وخمالفة اأمر الدجال والفرار منه".
والكهنة  ــعــرافــن  ال اإتـــيـــان  مــن  ف�سيلته  وحــــذر 
وال�سحرة واأمثاِلهم و�سوؤاِلهم وت�سديِقهم، والبعد عن 
القنوات الف�سائية، التي تقوم على ال�سحر وال�سعوذة 
وي�سعى الكهان والدجالون يف ن�سر باطلهم من خللها، 
والرتويِج ملبادئهم باأ�ساليَب خمتلفة، فيفتنون النا�س 
باالأ�سباب  واأخــذهــم  الله  على  وتوكلهم  عقائدهم  يف 
لنا،  الله  ر�سيه  الذي  احلنيف  دينهم  عن  ليخرجوهم 
العظيمة  الفنت  من  النا�س  وقاية  يف  الت�ساهل  وعــدم 
ويتابع  امل�سبوهة  ال�سبكة  مــواقــع  بع�سهم  فيدخل 
يتاأثر؛  لن  اأنــه  ويظن  امل�سمومة  الف�سائيَة  القنواِت 
فاإذا به ي�ستمع ملا يلقيه دعاة الباطل واأربابجُ ال�سلل 
ويقع �سحية اأحابيلهم؛ فيتقبل ما يبثون من كفريات 
وتتلوث  فكره  ويتبلبل  واأ�ساليل  و�سبهات  واأباطيل 

عقيدته؛ في�سل وقد يوؤدي به االأمر اأن يرتك دينه.
ويف املدينة املنورة، اأو�سى ف�سيلة اإمام وخطيب 
عبدالرحمن  بــن  عــبــدالــلــه  ال�سيخ  الــنــبــوي  امل�سجد 
الله تعاىل  اأن  الله، وبن   امل�سلمن بتقوى  البعيجان 
اأن املغبون  جعل االأوقات م�ستودعًا للأعمال مو�سحًا 
مــن غــن خــري االأوقــــات واملــحــروم مــن حــرم موا�سم 
ــطــاعــات، فــالــلــه، جــل وعـــل، جــعــل الـــزمـــان �سبيًل  ال
للموؤمنن اإىل طاعة ربهم ووبااًل على االآخرين للغفلة 

عن اأنف�سهم حاثًا على اإحياء القلوب بطاعة الله.
وحتــــدث عـــن تــفــا�ــســل الـــزمـــان حــ�ــســب الــ�ــســهــور 
واالأيام، واأن خري ما تعمر وحتيا به االأعمار واالأوقات 
ف�سائل االأعمال والقربات وفعل اخلريات والطاعات، 
مو�سحا اأن �سهر �سعبان �سهر عظيم يغفل عنه كثري من 
النا�س �سهر ترفع فيه االأعمال اإىل الله، حاثًا امل�سلمن 

على االإكثار من الطاعات وترك املحرمات.

الريا�س- وا�س
التطوعي  الطبي  الفريق  اأجرى 
ملركز امللك �سلمان للإغاثة واالأعمال 
مفتوح،  قلب  عمليات   4 االإن�سانية 
و 17 حالة ق�سطرة تداخلية، خلل 
الطبية  حملته  مــن  ــع  ــراب ال ــيــوم  ال
القلب  جلــراحــة  الثانية  التطوعية 

املفتوح والق�سطرة الأطفال اليمن.
وتـــــــــــاوز الـــــفـــــريـــــق الــــعــــدد 
خلل  عملية   60 وهــو  امل�ستهدف، 
من  بتمكنه  كــامــلــة،  احلــمــلــة  فـــرتة 

اإجراء 65 عملية، منها 53 ق�سطرة 
مفتوح؛  قلب  عملية  و12  تداخلية 
واإجــــراء  تهيز  الــفــريــق  ــداأ  ــب ي اإذ 
ال�سابعة  ال�ساعة  العمليات بدءا من 
ليل،  ع�سرة  الثانية  حتى  �سباحا 
وذلـــك خــدمــة لــلأطــفــال مــن مر�سى 

القلب من عدة حمافظات مينية.
املعاجلة  القلب  حاالت  وتنوعت 
�سيق  مثل  خلقية،  اأمرا�س  بن  ما 
البطينن  بــن  وفتحات  لل�سراين 

ورباعية فالوت وغريها.

وصول أكثر من 5 ماليين معتمر  إمام الحرم المكي يحذر من قنوات 
الريا�س- البالدالسحر والشعوذة 

 5،488،702 اململكة  اإىل  و�ــســل 
املعتمرين  عــدد  بلغ  حــن  يف  معتمر، 
 456،903 اململكة  داخــل  املتواجدين 
مكة  يف   314،305 منهم  معتمرين، 
 142،598 يــتــواجــد  بينما  املــكــرمــة، 
�سجلت  فــيــمــا  املــــنــــورة،  ــة  ــن ــدي امل يف 
اأن  بعد  معتمًرا   5،031،799 مغادرة 
�سول  والــزيــارة.وتــوزع  العمرة  وا  اأدنّ
املعتمرين اإىل اململكة  بن ثلث و�سائل 
اجلوية  املنافذ  عرب  و�سل  حيث  نقل، 

طريق  وعـــن  مــعــتــمــًرا،   4،897،148
مــعــتــمــًرا،   525،335 الــربيــة  املــنــافــذ 

واملنافذ البحرية 66،219 معتمًرا .
الرتاكمية  االإح�ساءات  و�سجلت 
اإ�ــســدار  االأ�سبوعي،  العمرة  ملوؤ�سر 
تاريخ  حتى  تــاأ�ــســرية   5،985،709
13 �سعبان لهذا العام، فيما بلغ اأعداد 
�سركات  يف  الــ�ــســعــوديــن  املــوظــفــن 
10،533موظفا،  العمرة  وموؤ�س�سات 
و1،813  الــذكــور،  من   8،720 منهم 

من االإناث.

ترقيات بالحرس الوطني
الريا�س - �سامية الغريبي 

اعتمد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالله بن 
 13189 ترقية   الوطني  احل��ر���س  وزي���ر  ب��ن��در 
فردًا من من�سوبي الوزارة على خمتلف الرتب 

والتخ�س�سات والوحدات.

الشورى يشارك في اجتماع 
اللجنة االقتصادية اآلسيوية 

خادم الحرمين يبعث رسالتين للرئيسين الصومالي والجيبوتي
مقدي�سو - جيبوتي- وا�س

العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  بعث 
اآل �سعود - حفظه الله - ر�سالة خطية لفخامة الرئي�س حممد 
تتعلق  الفدرالية  ال�سومال  جمهورية  رئي�س  فرماجو  عبدالله 

بالعالقات الثنائية.
وقام بت�سليم الر�سالة اأم�س معايل وزير الدولة ل�سوؤون الدول 

الأفريقية الأ�ستاذ اأحمد بن عبد العزيز قطان.
وبعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل 
�سعود - حفظه الله - ر�سالة خطية لفخامة الرئي�س اإ�سماعيل 
عمر جيله رئي�س جمهورية جيبوتي، تتعلق بالعالقات الثنائية.
وقام بت�سليم الر�سالة اأم�س معايل وزير الدولة ل�سوؤون الدول 

الأفريقية الأ�ستاذ اأحمد بن عبد العزيز قطان.



اأملج-وا�س
�أم�س  �لبازعي  عبد�ملح�سن  بن  زي��اد  �أملج  حمافظ  �أفتتح 
�لأول  "�لزرعّية"  �لقمح  ح�ساد  مهرجان  فعاليات  �لأول، 
جلنة  تنظمه  �ل��ذي  �أم��ل��ج  ملحافظة  �لتابع  �ل�سبحة،  مبركز 
مع  بالتعاون  �ل�سبحة،  مبركز  �لفرعية  �ل�سياحية  �لتنمية 
�ملهند�س  �ل�سبحة  بلدية  رئي�س  بح�سور  �ل�سبحة،  بلدية 
�أحمد عبيد�لله �لبلوي، ورئي�س �ملركز حممد �سميط �جلهني 

و�أهايل �ملركز وزو�ر �ملهرجان.
و�ألقى رئي�س مركز �ل�سبحة رئي�س جلنة �لتنمية �ل�سياحية 
�أو�سح  �لفرعية حممد �سميط �لرفاعي كلمة �للجنة �ملنظمة، 
�إبر�ز وت�سويق �ملنتح  �إقامة �ملهرجان هو  �أن �لهدف من  فيها 
�أف�سل مو��سمه  �لعام من  �لذي يعترب هذ�  �لرئي�س،  �لزر�عي 
نظرً� لغز�رة �لأمطار، موؤكدً� �أنه يحظى بدعم �ساحب �ل�سمو 
�مللكي �لأمري فهد بن �سلطان بن عبد�لعزيز �أمري منطقة تبوك.

وقدم �أمني جلنة �لتنمية �ل�سياحية �لفرعية مبركز �ل�سبحة 
نايف �حلبي�سي نبذة تعريفية عن قمح �ل�سبحة، ويف �خلتام 

كرم حمافظ �أملج �ملز�رعني و�مل�ساركني يف �ملهرجان.

مو�سكو-وا�س
ث��م��ن ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �ل��رو���س��ي ي��وري 
بوري�سو �لعالقات �لتاريخية، �لتي تربط بني بالده 
�لتعاون  �أهمية  �ل�سعودية، موؤكدً�  �لعربية  و�ململكة 
�لف�ساء  قطاع  ومنها  كافة،  �ملجالت  يف  و�ل�سر�كة 
�مل�ستقبلية،  �لقطاعات  يف  مهمة  مكانة  يحتل  �لذي 
�لتي ميكن �أن توؤدي دوًر� حمورًيا يف �لتكامل بني 
�لبلدين، وتفتح جمالت �قت�سادية مهمة و�سر�كات 
�حلكومية  �للجنة  �إط���ار  يف  ك��ب��رية،  ��ستثمارية 
و�لتي  و�لتجاري،  �لقت�سادي  للتعاون  �مل�سرتكة 
بينها  من  �لتي  �لرئي�سة،  �ملحاور  من  عدًد�  تت�سمن 

جمال �لت�سالت و�لف�ساء.
ج���اء ذل���ك ل���دى ����س��ت��ق��ب��ال��ه يف م��ق��ر �حل��ك��وم��ة 
مبو�سكو �أم�س �لأول، �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري 
جمل�س  رئي�س  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  بن  �سلطان 

�إد�رة �لهيئة �ل�سعودية للف�ساء.

وع���رب �لأم����ري ���س��ل��ط��ان ب��ن ���س��ل��م��ان ع��ن �سكره 
�ل��زي��ارة،  ه��ذه  ب��ه  �أحيطت  �ل��ذي  �لكبري  لالهتمام 
و�ل��ت��و����س��ل �ل�����س��ام��ل ب���ني �مل�����س��وؤول��ني يف ك��اف��ة 
مع  �لرو�سي  �لف�ساء  بربنامج  �ملرتبطة  �ملوؤ�س�سات 
�لزيار�ت  من  جولة  يفتتح  �لذي  �ل�سعودي،  �لوفد 
�ل��دول��ي��ة لتقييم جم���الت �ل��ت��ع��اون م��ع �أه���م �ل��دول 
منها  �ل�ستفادة  بغر�س  �لف�ساء؛  قطاع  يف  �ملميزة 
للف�ساء، وم�سار�ت  �لوطنية  �لإ�سرت�تيجة  بناء  يف 
�إجنازها  على  �لهيئة  تعكف  �لتي  �لتف�سيلية  �لعمل 
حالًيا ب�سر�كة مع �جلهات �حلكومية و�ملتخ�س�سني 
�لهيئة  �أن  �سموه  و�أك��د  �لعالقة.  ذ�ت  �ملجالت  يف 
�ستبني على �ملنجز�ت �لكربى يف قطاعات �لف�ساء، 
ما  منذ  �سعوديني  مو�طنني  �أي��دي  على  متت  �لتي 
يزيد عن �لثالثني عاًما و��ستكمال �لرب�مج �مل�سرتكة 
�ملميزة، �لتي تنفذها مدينة �مللك عبد�لعزيز للعلوم 

و�لتقنية وعدد من �ملر�كز �لبحثية.

محليات
�ل�سبت 15/�سعبان/1440ه� �ملو�فق 20/�إبريل/2019م �ل�سنة 88 �لعدد 422610

رئاسة المسجد النبوي تدشن تصاريح خدمة اإلفطار

سلطان بن سلمان يعزز شراكة )الفضاء( مع روسيا

تطوير جائزة المملكةلإلدارة البيئية 

أمن المنشآت بعسير ينفذ فرضية في شركة نفطية
اأبها- البالد

ن���ف���ذت ق�����وة �أم������ن �مل��ن�����س��اآت 
�جلهات  مب�ساركة  ع�سري  مبنطقة 
�أم�س  باملنطقة  و�خلدمية  �لأمنية 
م�سرتكة  �أم��ن��ي��ة  فر�سية  �لأول، 
ب����اإح����دى �ل�������س���رك���ات �ل��ن��ف��ط��ي��ة. 
ومتثلت �لفر�سية يف �سد حماولة 
ب�سيارة  �ملتقدمة  للنقطة  �قتحام 
�إرهابيني  ثالثة  ي�ستقلها  مفخخة، 
منهما،  �إث���ن���ني  م��ق��ت��ل  ع��ن��ه��ا  ن��ت��ج 
و�إ�سابة  نف�سه  �لثالث  وتفجري 
�إ�سابات  �لنقطة  �أف��ر�د  من  �إثنني 
حيث  ك��ب��رية،  �إىل  متو�سطة  م��ن 
ه��ذه �حل��الت يف  �لتعامل مع  مت 
حماولة  و�سبق  يجب،  مبا  حينه 
�لق��ت��ح��ام ه���ذه ق��ي��ام ط��ائ��رة من 

�لقيام  )ف��ان��ت��وم( مب��ح��اول��ة  ن��وع 
تهيئة  للموقع  ��ستطالعية  مبهمة 
�ل�سيطرة  مت��ت  �أن��ه  �إل  للهجوم، 

�لإر���س��ال  بقطع  حينه  يف  عليها 
نوع  م��ن  ب�سالح  و�إن��ز�ل��ه��ا  عليها 
عليه  �ل��ت��دري��ب  مت  ق���ن(  )درون 

�لعام  �مل�سرف  و�أو���س��ح  م�سبقًا. 
حامت  �ملقّدم  �لفر�سية  تنفيذ  على 
م�ستوى  رفع  �لهدف  �أن  �لقرين، 

�لأمنية  �جل��ه��ات  و�أد�ء  جاهزية 
�أو  تهديد  �أي  ملو�جهة  و�خلدمية 

حدث طارئ.

مهرجان حصاد القمح

بلدي بارق يعتمد 
السوق الرمضاني 

حمايل- وا�س
عقد �ملجل�س �لبلدي مبحافظة بارق �أم�س �لأول جل�سته 
�ل� 44، برئا�سة رئي�س �ملجل�س حممد بن �إبر�هيم �لبارقي 
�لبارقي، وذلك يف قاعة  �أحمد بن عو�س  �لبلدية  ورئي�س 
�لتابع  �حل�ساري  باملركز  �ملجل�س  مقر  يف  �لجتماعات 

للبلدية.
على  �ملدرجة  �ملو�سوعات  من  عددً�  �لجتماع  وناق�س 
بال�ساحة  �لرم�ساين  �ل�سوق  �إقامة  منها  �لأعمال،  جدول 
�ل�سعبية بجو�ر جامع �لأمري �سارة �لعجمي على �ل�سارع 
م�ساريع  تنفيذ  �سري  ملتابعة  جلان  ت�سكيل  و�إع��ادة  �لعام، 
مبادرة �لطرق ومبادر�ت �أن�سنة �ملدن �ملقامة يف �ملحافظة 

و�ملر�كز �لتابعة لها.

سجون تبوك توقع 
اتفاقية شراكة 

تبوك- وا�س
�لأول  �أم�س  تبوك  مبنطقة  �ل�سجون  مديرية  وقعت 
�خلريية  عبد�لعزيز  �مل��ل��ك  جمعية  م��ع  ���س��ر�ك��ة  �تفاقية 
�ل�سريف  �لدكتور عبد�لله  للجمعية  �لعام  �لأمني  بح�سور 
بن  �سلمان  �لعميد  تبوك  مبنطقة  �ل�سجون  ومدير  بدوي 

حممد �لعتيبي.
�أن��ه  �لعتيبي  �لعميد  ت��ب��وك  �سجون  م��دي��ر  و�أو���س��ح 
�لإد�رة  ب��ني  �مل�سرتك  �لتعاون  تعزير  �سبل  مناق�سة  مت 
و�جلمعية مبا ي�سمن خدمة �أ�سر وذوي �لنزلء باملنطقة، 
موؤكدً� �أن هذه �ل�سر�كة تاأتي �سمن �خلطط �ل�سرت�تيجية 

للمديرية �لعامة لل�سجون �لتي مت �لعالن عنها موؤخرً� .
��ستعد�د  �لبدوي  �لدكتور  للجمعية  �لعام  �لأمني  و�أكد 
�جلمعية لدعم �أ�سر �لنزلء وتقدمي جميع �لت�سهيالت لهم 
بر�مج  ح�سب  و�مل��ادي  �ملعنوي  �ل�ستقر�ر  لهم  يحقق  مبا 

�جلمعية وخططها يف خدمة �ملحتاجني .

»اإعــالن طــلــب ا�ستـئـجــار مبنى«
 يعلن فرع وزارة العدل بمنطقة الباحة وللمرة األولى
وكتابة  العامة  للمحكمة  مقرًا  ليكون  ملبنى  حاجته  عن 
العدل مبحافظة قلوة , فعلى من له الرغبة يف تاأجري مبناه 
الفرع يف  ال�صروط واملوا�صفات ومراجعة  والإطالع على 
موعد اأق�صاه خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ 1440/8/13هـ.

»اإعــالن طــلــب ا�ستـئـجــار مبنى«
 يعلن فرع وزارة العدل بمنطقة الباحة وللمرة األولى
عن حاجته ملبنى ليكون مقرًا للمحكمة العامة وكتابة العدل 
مبحافظة غامد الزناد , فعلى من له الرغبة يف تاأجري مبناه 
يف  الفرع  ومراجعة  واملوا�صفات  ال�صروط  على  والإطالع 

موعد اأق�صاه خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ 1440/8/13هـ.

املدينة املنورة- البالد
�لنبوي  �مل�سجد  ل�سوؤون  �لعامة  �لرئا�سة  وكالة  د�سنت 
وحدة  خالل  من  �خلدمية  لل�سوؤون  �لعامة  �لإد�رة  يف  ممثلة 
�لت�ساريح  �إ���س��د�ر  �لأول  �أم�����س  �ل�سائمني  �إف��ط��ار  خ��دم��ات 
�خلا�سة بتقدمي خدمة �لإفطار ل�سهر رم�سان �ملبارك 1440ه� 
ل�سوؤون  �لعام  �لرئي�س  �لنبوي بح�سور وكيل  �مل�سجد  د�خل 
�خل�سريي  �أحمد  بن  حممد  �لدكتور  �ل�سيخ  �لنبوي  �مل�سجد 
�ل�سيخ  و�لتوجيهية  �لعلمية  لل�سوؤون  �مل�ساعد  و�ل��وك��ي��ل 
لل�سوؤون  �مل�ساعد  و�لوكيل  �لرحيلي  ر��سد  بن  عبد�لرحمن 
�خلدمية و�لتطويرية حممد بن عبد�لقادر �سكر ومدير �لإد�رة 

�لعامة لل�سوؤون �خلدمية م�سلح بن عمري �ل�ساعدي .
�ل�سائمني حممد  �إف��ط��ار  م��دي��ر وح���دة خ��دم��ات  و�أو���س��ح 
�لعمري �أن هذه �لت�ساريح ت�ساعد يف تنظيم وترتيب �خلدمة 
�لأطعمة وعدم دخول  �لزيادة يف كميات  �ملقدمة وتخفف من 
هناك  يكون  ل  حتى  �أم��اك��ن  لها  لي�س  �لتي  �ل��ز�ئ��دة  �مل��و�ئ��د 

ر�ح��ة  لتحقيق  �مل��ك��ان  نظافة  وح��ف��ظ  �لأط��ع��م��ة  يف  �إ���س��ر�ف 
�مل�سلني و�لزو�ر يف �مل�سجد �لنبوي. 

وحمتويات  �خلدمة  مقدم  معلومات  �لت�سريح  ويت�سمن 
�خلدمة �ملقدمة علمًا باأن �خلدمة متاحة طو�ل �سهر �سعبان.

ضبط 2،9 مليون مخالف 
لألنظمة

الريا�س- وا�س
�مل�سرتكة  �مليد�نية  �حلمالت  �أ�سفرت 
�لتي �نطلقت يوم �لأربعاء �ملو�فق 26 / 
�خلمي�س  ي��وم  نهاية  حتى  ه�   1439  /  2
13 / 8 / 1440 لتعقب و�سبط خمالفي 
�أن��ظ��م��ة �لإق��ام��ة و�ل��ع��م��ل و�أم���ن �حل��دود 
منهم  خم��ال��ف��ًا،   )2987317( �سبط  ع��ن 
�لإق���ام���ة،  ل��ن��ظ��ام  خم��ال��ف��ًا   )2328031(
�ل��ع��م��ل،  ل��ن��ظ��ام  خم��ال��ف��ًا  و)458591( 
و)200695( خمالفًا لنظام �أمن �حلدود. 
وب��ل��غ �إج���م���ايل م���ن مت ���س��ب��ط��ه��م خ��الل 
حماولتهم �لت�سلل عرب �حلدود �إىل د�خل 
�سبط  مت  كما  �سخ�سًا   )50388( �ململكة 
عرب  �لت�سلل  ملحاولتهم  �سخ�سًا   )2135(
�إجمايل  �ململكة. وبلغ  �إىل خارج  �حلدود 
�ملتورطني يف نقل و�إيو�ء خمالفي �أنظمة 
و�لت�سرت  �حل��دود  و�أم��ن  و�لعمل  �لإقامة 

عليهم �لذين مت �سبطهم )3697( �سخ�سًا 
ك��م��ا ب��ل��غ �إج���م���ايل �مل��و�ط��ن��ني �ل��ذي��ن مت 
�إيقافهم لتورطهم يف نقل �أو �إيو�ء و�فدين 
ومت  مو�طنًا،   )1227( لالأنظمة  خمالفني 
����س��ت��ك��م��ال �لإج������ر�ء�ت �ل��ن��ظ��ام��ي��ة بحق 
)1177( منهم و�إخالء �سبيلهم، وت�ستكمل 
بحق  �لأن��ظ��م��ة  تنفيذ  �ملخت�سة  �جل��ه��ات 

بقية �ملوقوفني وعددهم )50( �سعوديًا.
وبلغ �إجمايل من يتم �إخ�ساعهم حاليًا 
لإجر�ء�ت تنفيذ �لأنظمة )11813( و�فدً� 
 )1995( و  رُجاًل،   )9818( منهم  خمالفًا، 
�مر�أة ومت �إيقاع �لعقوبات �لفورية بحق 
)443210( خمالفني، و�إحالة )405806( 
خمالفني لبعثاتهم �لدبلوما�سية للح�سول 
 )507042( و�إح��ال��ة  �سفر،  وث��ائ��ق  على 
�سفرهم،  ح��ج��وز�ت  ل�ستكمال  خم��ال��ف��ًا 

وترحيل )750504( خمالفني.

الرباط -وا�س
�أعمال  �لأول  �أم�س  ي��وم  �ملغربية  �لعا�سمة  يف  عقد 
للرتبية  �لإ���س��الم��ي��ة  �ملنظمة  ب��ني  �لتن�سيقي  �لج��ت��م��اع 
لالأر�ساد  �لعامة  و�لهيئة  )�ي�سي�سكو(  و�لثقافة  و�لعلوم 
وح��م��اي��ة �ل��ب��ي��ئ��ة �ل����ذي خ�����س�����س ل���در�����س���ة �جل��و�ن��ب 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  بجائزة  �خلا�سة  �لتنظيمية 
لالإد�رة �لبيئية يف �لعامل �لإ�سالمي يف �سقيها �لأكادميي 

و�لإعالمي.
وتر�أ�س �لجتماع مبقر �ملنظمة �لرئي�س �لعام للهيئة 
�لعامة لالأر�ساد وحماية �لبيئة �لدكتور خليل بن م�سلح 
�لثقفي، و�ملدير �لعام لالإي�سي�سكو �لدكتور عبد�لعزيز بن 
عثمان �لتويجري، بح�سور عدد من �مل�سوؤولني من �لهيئة 

و�ملديريات و�ملر�كز �ملعنية يف �ملنظمة.
لالأر�ساد وحماية  �لعامة  �لهيئة  رئي�س  كل من  وثّمن 
�لبيئة، و�ملدير �لعام للمنظمة، �لدعم �ملو�سول و�لرعاية 
بن  �سلمان  �مل��ل��ك  �ل�سريفني  �حل��رم��ني  خل���ادم  �ل��ك��رمي��ة 
عبد�لعزيز �آل �سعود، و�سمو ويل عهده �لأمني - حفظهما 
�لعامة و )�ي�سي�سكو(  �لهيئة  �لتي تبذلها  �لله -، للجهود 
و�لتوعية  �لإ�سالمي  �لعامل  يف  �لبيئة  حماية  جمال  يف 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  وت�سجيع  ع��ل��ي��ه��ا،  �مل��ح��اف��ظ��ة  ب��اأه��م��ي��ة 

و�لباحثني لتطوير جمالتها �ملختلفة من خالل تخ�سي�س 
يف  �لبيئية  ل���الإد�رة  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  جائزة 
�لتن�سيق  مو��سلة  �جل��ان��ب��ان،  و�أك���د  �لإ���س��الم��ي.  �ل��ع��امل 
�مل�سرتكة  �لأه��د�ف  لتحقيق  بينهما  و�لتعاون  و�لت�ساور 

وتطوير �لعمل �لإ�سالمي يف �ملجال �لبيئي.
و�أ���س��اد �مل��دي��ر �ل��ع��ام ل��الإع��الم و�ل��ع��الق��ات �لعامة يف 
باجلهود  ج��ان��ب��ه،  م��ن  �لقحطاين  ح�سني  حممد  �لهيئة 
�ملبذولة يف هذ� �ملجال وبالنتائج �ملحققة، موؤكًد� �سرورة 
يتعلق  م��ا  خا�سة  للجائزة،  �لإع��الم��ي��ة  �خل��ط��ة  تطوير 
مديرية  يف  �خلبري  وق��دم  بها.  �لتعريف  د�ئ��رة  بتو�سيع 
عبد�ملجيد  �لدكتور  �لإي�سي�سكو  يف  و�لتقنية  �لعلوم 
ا تناول فيه �أن�سطة �لأمانة �لعامة للجائزة  �لطريبق عر�سً
يف �ملنظمة يف دورتها �حلالية 2018 - 2019 و�ملتعلقة 
يف  �لأك��ادمي��ي  و�لعمل  و�لإعالمية  �لإد�ري���ة  باجلو�نب 

تلقي �لرت�سيحات وت�سنيفها ومتابعة عملية �لتحكيم.
�ملر�سحني  عدد  ت�ساعف  �إىل  �لنتباه  �لطريبق  ولفت 
لهذه �جلائزة �ل�سنة �حلالية مقارنًة مع �لدورة �ل�سابقة، 
�لإلكرتونية  �ملن�سة  يف  �لرت�سيحات  ع��دد  و�سل  حيث 
للجائزة نحو 200 مر�سح من �أكرث من 40 بلًد� من �لعامل 

�لإ�سالمي ومن خارجه يف �لفروع �خلم�سة للجائزة.



فرص للطاقة المتجددة 
في "سعودي إلينكس"

الريا�ض - البالد
والع�شرين  ال��ث��اين  ال����دويل  امل��ع��ر���ض  ف��ع��ال��ي��ات  تنطلق 
للكهرباء والطاقة املتجددة والإنارة وتقنية املياه وتوليد 
الطاقة ” �شعودي اإلينك�ض 2019 " يف 29 اأبريل اجلاري 
مبركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض ، بالتزامن 

مع امللتقى ال�شعودي للطاقة امل�شتدامة والتقنية.
 ي�شلط املوؤمتر ال�شوء على الفر�ض ال�شتثمارية الواعدة 
م�شاريع  وتنفيذ  الوطني  التحول  خطة  ظل  يف  باململكة، 
هي الأ�شخم يف املنطقة للطاقة املتجددة والنظيفة، حيث 
ت�شتثمر اململكة اأكرث من مائة مليار دولر، يف اإطار خطة 
�شاملة ت�شتهدف اإنتاج 54 جيجاواط من الطاقة املتجددة 

بحلول العام 2032.
 �شيناق�ض امللتقى ال�شيا�شات احلالية والقوانني التنظيمية 
الكهرباء،  وتوليد  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  مب�شاريع  املتعلقة 
الطاقة  تقنيات  �شناعة  توطني  تواجه  التي  والتحديات 
فر�ض  حتديد  اإىل  بالإ�شافة  حمليًا،  وال��ري��اح  ال�شم�شية 
فيما  اململكة.  املتجددة يف  الطاقة  قطاع  ال�شتثمار، �شمن 
بني  فاعلة  �شراكات  لتاأ�شي�ض  كبرية  ا  فر�شً املعر�ض  يقدم 
الرائدة  الوطنية  وال�شركات  واملوزعني  امل�شنعني  نخبة 
والرّواد العامليني لتوظيف الفر�ض النا�شئة يف اململكة التي 

تعترب اأكرب �شوق اإقليمي للطاقة ال�شم�شية.

توقعات طموحة بنمو 
القطاع غير النفطي 

الريا�ض - البالد
بالقطاع  النمو  زي��ادة  للأعمال،  اأك�شفورد  موؤ�ش�شة  توقعت 
احل��ايل؛  العام  خ��لل   %2.6 اإىل  اململكة،  يف  النفطي  غري 
التو�شعية،  امل��ال��ي��ة  لل�شيا�شات  ال��ت��وق��ع��ات  ه��ذه  مرجعة 
اململكة يف  ، مثمنة جهود  القطاع اخلا�ض  ومبادرات دعم 
القاعدة  وتنويع  امل�شتدامة  للتنمية   2030 روؤي��ة  حتقيق 

الإنتاجية وتقلي�ض العتماد على النفط. 
   ونوهت يف تقرير لها بحجم النمو يف الناجت املحلي يف 
العام  خلل  بامليزانية  الإنفاق  حجم  وزي��ادة  املا�شي،   العام 
احلايل بن�شبة 7%؛ من اأجل املحافظة على معدلت جيدة للنمو 

القت�شادي وال�شيولة يف ال�شوق.
مليار   240 م��ن  اأك��رث  تخ�شي�ض  مت  املعلنة  ل��لأرق��ام  ووف��ًق��ا   
مل��ب��ادرة دعم  ري���ال  مليار  ال��راأ���ش��م��ايل، و200  ل��لإن��ف��اق  ري���ال 
القطاع اخلا�ض املمتدة على 4 �شنوات كاملة، ودعم التوظيف 

والإ�شكان والتمويل التنموي ب�شكل عام.
واأدت الإجراءات املالية وتعظيم القيمة امل�شافة للموارد ، اإىل 
تغري هيكلي وا�شح يف الإيرادات العامة للدولة؛ اإذ من املتوقع 
اأن ترتفع العائدات غري النفطية خلل العام احلايل اإىل 313 
املا�شي،  العام  خ��لل  ري��ال  مليار   287 ب�  مقارنة  ري��ال  مليار 
اإىل  احل��ايل  العام  خلل  اململكة  ميزانية  تقفز  الأوىل  وللمرة 
1.1 تريليون ريال، بعجز متوقع قدره 131 مليار ريال فقط 
املعلنة  للخطة  ووفًقا  املا�شي.  العام  يف  ملياًرا   136 مقابل 

ت�شعى اململكة للو�شول اإىل التوازن املايل يف عام 2023.

الودائع النسائية.. من الصندوق
إلى شرايين االقتصاد

جدة - البالد
حجم   ب�شاأن  الت�شاوؤلت  تقفز  لل�شتثمار،   امل��ايل  والتخطيط  ال��ودائ��ع  بني 
بنحو  تقدر  والتي  النائمة"،  "الرثوات  ي�شمى  ماكان  اأو  الن�شائية،  املدخرات 
200 مليار ريال ، ومتثل ر�شيدا طموحا لل�شتثمار يف قطاعات وا�شعة من 
على  الوطني  القت�شاد  ل�شرايني  والتنوع  النمو  من  املزيد  ت�شخ  امل�شاريع، 
ال�شعودية  للمراأة  حتقق  وما   ،  2030 وروؤي��ة   2020 التحول  برنامج  �شوء 
من مكت�شبات ت�شريعية وعملية غري م�شبوقة، ومبادرات وبرامج  داعمة من 
الوزارات املعنية، و�شندوق التنمية ال�شناعي، وغريها من اجلهات املحفزة 

ل�شيدات ورائدات الأعمال.
  وحتى يقف املتابع على مدى تطور م�شرية املراأة ال�شعودية، وما حتقق لها 
يف  والواجبات  احلقوق  مت�شاوية  املواطنة،  مبداأ  من  تنطلق  مكت�شبات،  من 
املنتدى  بتو�شيات  للتذكري  م�شت  معدودة  ل�شنوات  نعود   ، ال�شاملة  التنمية 
الوطني الثاين ل�شيدات الأعمال، برعاية كرمية من خادم احلرمني ال�شريفني 
امللك �شلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - حيث ت�شدرت التو�شيات التاأكيد على 
اأهمية م�شاركة املراأة يف اإن�شاء م�شروعات خا�شة بها، ، وتعزيز دور �شيدات 
الأعمال يف ر�شم الت�شريعات والقوانني، والتمكني القت�شادي للمراأة من خلل 
اآنذاك  املنتدى  ونقا�شات  جل�شات  طرحته  وما  والتدريب،  والتاأهيل  التعليم 
الن�شائية،  لل�شتثمارات  الفعلي  الواقع  حول  جوهرية  وحتديات  ق�شايا  من 
والتحديات التي تواجهها يف املناطق املختلفة باململكة وكيفية التغلب عليها، 
وتوعية �شيدات الأعمال بالقرارات والأنظمة اجلديدة ال�شادرة ب�شاأن ت�شهيل 
الإجراءات اللزمة لل�شتثمار، ومتكني املراأة ال�شعودية اقت�شاديًا، �شواء يف 
ال�شندوق  للتفكري خارج  التدريب والتوظيف، والدعوة  اأو  التمويل  جمالت 
يف  طويلة  ل�شنوات  تركزت   والتي   ، البنوك  يف  النائمة  الودائع  ل�شتثمار 
جمالت حمدودة باأن�شطة التجميل وامل�شاغل ، فيما قطاعات وجمالت وا�شعة 
الأموال  ا�شتثمار  ، وعدم  اأمام اخلريجات والطاحمات  للعمل   مل تكن متاحة 
لأع��داد  ا�شتقرارا  وحتقق  وظائف  وتخلق  دخل  تدر  م�شروعا،  يف  املدخرة  

كبرية من املواطنني واملواطنات.
 كل تلك التحديات، التي طرحتها نقا�شات وتو�شيات املنتدى الوطني ل�شيدات 
الأعمال قبل �شنوات، باتت من املا�شي ، بعد اأن تغريت خارطة العمل وفر�ض 
ال�شتثمار اأمام املراأة ال�شعودية ، والقطاعات الواعدة اليوم اأمام ال�شتثمارات 
الن�شائية يف بيئة حمفزة ت�شجعها املبادرات والقرارات الداعمة ، وت�شريعات 
قوية واجراءات دقيقة تنظمها وحتميها ، و�شراكة حقيقية للمراأة يف التنمية 
الوزارات  يف  امل�شتويات  كافة  على  وم�شوؤوليات  مبواقع  الفاعل  وح�شورها 
والأجهزة احلكومية، وحتت قبة جمل�ض ال�شورى والهيئات القت�شادية ويف 
القطاع اخلا�ض.  وعلى �شوء الواقع اجلديد،  ت�شتهدف املرحلة احلالية من 
التنمية القت�شادية جذب الأموال الن�شائية املدخرة وحتفيز �شاحباتها على 
امل�شروعات  اأو  البنوك  يف  ال�شتثمارية  الأوعية  خلل  من  �شواء  ال�شتثمار؛ 
احلديثة التي ت�شكل م�شتقبل التنمية والقت�شاد الرقمي املت�شارع النمو حمليا 
وعامليا ، وهاهو الطريق ممهد عرب حزمة من الآليات الر�شمية املنظمة، والتي  
ال�شتثمار  عامل  اإىل  للدخول  ال�شعودية  امل��راأة  وت�شجيع  حتفيز  يف  ت�شاهم 

ب�شكل اأو�شع واأكرث ثقة وباأ�شلوب احرتايف.  
اململكة  يف  الن�شائية  املدخرات  حجم  وم�شرفيون  اقت�شاديون  خرباء  ويقدر 
بنحو 20 % من اأ�شل الودائع البنكية، وهو ما اأ�شار اإليه الأمني العام للجنة 

ت�شريح  يف  ال�شعودية  البنوك  با�شم  واملتحدث  امل�شرفية  والتوعية  الإع��لم 
�شابق، ب��اأن حجم هذه امل��دخ��رات  ت��رتاوح  بني 180 مليار ري��ال،  اإىل 200 
 ، اأكرث من 66 �شندوقًا ا�شتثماريًا،   اأن املراأة ت�شتفيد من  اإىل  مليار ، م�شريًا 
واأن البنوك يف خطة عملها تخ�ش�ض حيزًا كبريًا من الهتمام بقطاع املراأة يف 
خمتلف عملياتها امل�شرفية والتمويلية متامًا، كما هو احلال مع الرجل، وذلك 
مع  ين�شجم  مبا  والقت�شاد؛  وال�شتثمار  التجارة  جمالت  يف  دورها  لتفعيل 
روؤية ال�شعودية 2030. من خلل الدعم املادي واللوج�شتي والفني املتمثل يف 
التمويل والتدريب والتاأهيل، اإ�شافة اإىل حتفيزها يف جميع الأن�شطة، مبا يف 
ذلك التجارة والإن�شاء والتوريد.   ومع تفوق اململكة يف حتقيق البيئة املحفزة 
عامليا يف جذبها،  الثاين  املركز  ، وت�شدرها  والأجنبية  املحلية  لل�شتثمارات 

ال�شعوديات  الأعمال  �شيدات  ا�شتثمارات  منو  ارتفاع  القت�شاديون  يتوقع 
بن�شبة 3 % بنهاية العام احلايل 2019م ، وهو معدل كبري وطموح، اإذا متت 
ترجمته اإىل م�شروعات انتاجية وخدمية ا�شتثمارية واقتحام جمالت جديدة 
مثل ال�شناعات التقنية، اإىل جانب قطاعات الإن�شاء والعقارات ، وحول ذلك 
يوؤكد القت�شادي ف�شل البوعينني، اأن روؤية 2030 رّكزت على رفع اإ�شهام املراأة 
يف قطاع الأعمال ، متوقعا نتائج مب�شرة للجهود احلكومية املتميزة الداعمة 
ل�شتثمارات القطاع الن�شائي، وحتفيز �شريحة عري�شة من رائدات الأعمال، 
بالإنتاجية  والهتمام  التقليدية،  ثوب  من  الن�شائية  ال�شتثمارات  وخ��روج 
لتعظيم الرثوات.  وطبقا للأرقام والبيانات التي اأعلنتها اململكة عام 2017، 
�شاحبات  ع��دد  يبلغ   ، التنمية  يف  امل���راأة  ح��ول  املتحدة  ب���الأمم  كلمتها  يف 

اأكرث  الأع��م��ال 
األ������ف   30 م������ن 

جت��اوز  فيما   ، ���ش��ي��دة 
امل�شاريع  عدد  وو�شل  دولر،  مليار   82 للن�شاء  العقارية  ال�شتثمارات  حجم 
فيما   ، م�شروع  األف   20 من  اأكرث  الن�شاء  تراأ�شها  التي  واملتو�شطة  ال�شغرية 
اأ�شبح حجم ال�شتثمارات الن�شائية اأكرث من 21% من حجم ال�شتثمار الكلي 
للقطاع اخلا�ض، واأكرث من 20% من الأموال املوظفة يف �شناديق ال�شتثمار 
تزايد  الأرقام والإح�شاءات تغريت معدلتها مع   امل�شرتكة.  هذه  ال�شعودية 
منو ال�شتثمارات الن�شائية والتفكري خارج �شندوق الودائع لت�شهم يف النمو 

عرب �شرايني القت�شاد الوطني.
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شركات طيران تختبر بوينج 
373 ماكس

وا�شنطن - وكاالت
مراجعة  عمليات  ط��ريان  �شركات  عدة  اأج��رت 
التي مت  ماك�ض،  بوينج 737  لطائراتها طراز 
بتحطم  تتعلق  م�شكلة  ب�شبب  طريانها؛  حظر 

بع�ض اأجزاء املحركات.
ب��اأن  ل��لأن��ب��اء،  "بلومربج"  وك��ال��ة  واأف�����ادت 
نفث  فوهات  على  الكربون  تكثف  احتمالت 
التي  "�شي.اإف.اإم"  ���ش��رك��ة  دف��ع��ت  ال��وق��ود 
تو�شية  اإىل  امل��ك��ون��ات  ه��ذه  ت�شنيع  ت��ت��وىل 
بع�ض �شركات الطريان بفح�ض هذه الفوهات 
مع احتمال تغيريها يف الطائرات بوينج 737 
�شركتا طريان  امل�شكلة،  بهذه  ماك�ض. وتاأثرت 
"اأمريكان اإيرلينز جروب"، و"�شاوث وي�شت 

اإيرلينز" الأمريكيتان، و�شركة "وي�شت جيت 
ميهو�شت  جايل  و�شرح  الكندية.  اإيرلينز" 
"�شي.اإف.اإم"  ل�شركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض 
بالقول: "نراقب اأ�شاطيل الطائرات، و�شنتخذ 
يف  العملء  مع  بالرتتيب  امللئمة  اخلطوات 
اأي وقت نرى فيه �شرورة تغيري هذه الفوهات 

يف املحركات".
الطائرات  حمركات  من  حم��دود  ع��دد  ويتاأثر 
التحديات  اإىل  ت�شيف  اأنها  اإل  امل�شكلة،  بهذه 
تقوم  التي  ال��ط��ريان،  �شركات  تواجهها  التي 
وهي  ماك�ض،   737 بوينج  الطائرة  بت�شغيل 
من اأعلى طائرات �شركة بوينج مبيعا، وعن�شر 

رئي�ض يف �شركات الطريان العاملية.

المدخرات النسائية تتراوح  بين 180 
مليار ريال  إلى 200 مليار

االستثمارات أكثر من %21 من حجم 
االستثمار الكلي للقطاع الخاص

20 % من األموال الموظفة في صناديق 
االستثمار السعودية المشتركة

رؤية 2030 
هيأت بيئة محفزة 

لالستثمار وتشريعات 
تنظمها وتحميها

نمو االستثمارات النسائية

السعودية أفضل وجهة 
لالستثمار عالميا

وا�شنطن - وكاالت
اململكة  اأن  الأم��ري��ك��ي،  ن��ي��وز«  اإ����ض  »ي��و  م��وق��ع  ك�شف 
اح��ت��ل��ت امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة يف ق��ائ��م��ة اأف�����ش��ل ال���دول 
ج���دًا  ج����اذب  م��ن��اخ��ه��ا  واأن  الأج���ن���ب���ي،  ل��ل���ش��ت��ث��م��ار 
رئي�شة،  ع��وام��ل   4 هناك  اأن  اإىل  م�شريا  لل�شتثمار، 
حددها البنك الدويل �شاهمت يف هذا الت�شنيف، وهي: 
حتفز ال�شركات الأجنبية لل�شتثمار يف الدول الأخرى، 
من  ت�شتطيع  ال��ت��ي  والأ����ش���واق  الطبيعية  وامل����وارد 
تقلي�ض  اإىل م�شتهلكني جدد، وكفاءة  الو�شول  خللها 
كالتقنيات  ال�شرتاتيجية؛  والأ�شول  الإنتاج،  تكاليف 
التوزيع.  وقنوات  التجارية  والعلمات  التكنولوجية 
ا�شتطلع  نتائج  على  اعتمادًا  البلدان  املوقع  و�شنف 
عاملي لراأي نحو 7000 �شخ�ض من �شانعي القرارات 
رئي�شة،  �شمات   8 ل�  وفقًا  ال��دول  لي�شنفوا  التجارية، 
وال�شتقرار  والديناميكية،  الف�شاد،  مكافحة  وه��ي: 
القت�شادي، وريادة الأعمال، وبيئة �شريبية مواتية، 
التكنولوجية.  والبتكار، وقوة عاملة ماهرة، وخربة 
العربية  اململكة  تلتها  القائمة،  اأوروغ��واي  وت�شدرت 
ال�شعودية، ثم كو�شتاريكا، ولك�شمبورغ، وجاء بعدها 
من  مزيدًا  ال�شعودية  اتخذت  اأن  بعد  ذلك  ياأتي  الهند. 

امل�شتثمرين  اأم��ام  اقت�شادها  فتح  باجتاه  الإج���راءات 
ال�شفافية  وتعزيز  ال�شتثمار  بيئة  وحت�شني  الأجانب، 
الأول  الإ�شدار  الأجنبية.و�شاهم  ال�شتثمارات  جلذب 
قيا�شيًا  رقمًا  ال�شعودية  حتقيق  يف  اأرامكو  �شركة  من 
ال�شندات  ط��رح  من  الأول  الإ���ش��دار  تلقى  اإذ  ج��دي��دًا؛ 
دولر،  مليار   100 قيمتها  جت��اوزت  طلبات  الدولية 
مبا يقارب 10 اأمثال املطلوب، ما يعك�ض الثقة العاملية 
ال�شعودية  وباقت�شاد  لل�شركة،  امل��ال��ي��ة،  بالتدفقات 

وموؤ�ش�شاتها.
وي��ع��د ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ���ش��ن��دات اأرام���ك���و ب����»الأك���رب« يف 
الأ�شواق النا�شئة وفقًا ل�»رويرتز«؛ اإذ جذبت ال�شندات 
الهائلة  الأرب��اح  مع  امل�شتثمرين،  من  وا�شعة  جمموعة 
التي حتققها ال�شركة اململوكة للدولة. واأظهرت بيانات 
اقت�شاد  اأن  ال�شعودية،  يف  للإح�شاء  العامة  الهيئة 
اململكة �شجل منوًا يف الربع الأخري من العام املا�شي 
بدعم من  اأوائ��ل 2016،  منذ  له  وت��رية  باأ�شرع   2018
القطاع  النمو يف  تباطاأ  بينما  النفط،  قطاع  النمو يف 
الربع  الإجمايل يف  املحلي  الناجت  النفطي. ومنا  غري 
يف  اأم��ا  �شنوي،  اأ�شا�ض  على   ،%3.59 بن�شبة  الرابع 

الربع الثالث فبلغ معدل النمو ال�شنوي %2.5.

ناقلة عمالقة تنضم لألسطول 
البحري السعودي

جدة- البالد
 رف��ع��ت ه��ي��ئ��ة ال��ن��ق��ل ال���ع���اّم اأم�����ض ع��ل��م امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى ناقلة 
البرتوكيماويات العملقة »اإن �شي �شي مكة«، اململوكة ل�شركة 
ال�شعودي،  البحري  الأ�شطول  اإىل  بهذا  لتن�شّم  »البحري«؛ 

وت�شّجل اإ�شافة مهمة ل�شناعة النقل يف اململكة.
  وتاأتي هذه اخلطوة يف �شوء الثورة ال�شناعية البرتوكيماوية 
الهائلة، التي تتزعمها اململكة على امل�شتوى العاملي، ويف اإطار 
موا�شلة ال�شناعات البرتوكيماوية ال�شعودية لتعزيز قدراتها 
الرامية  اخلطط  لتحقيق  �شعًيا  �شخمة؛  بتو�شعات  التناف�شية 
العاملي،  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  ���ش��وق  يف  اململكة  ح�شة  ل��زي��ادة 
والت�شويق  ال�شحن  حركة  يف  هائلة  نقله  يتطلب  ال��ذي  الأم��ر 
امل�شانع  لإقامة  اخلا�ض  للقطاع  الفر�شة  واتاحة  والت�شدير، 
ذات العلقة باملوانئ والأحوا�ض لبناء ال�شفن واملعامل لبناء 
املن�شات البحرية واإقامة مراكز لعمليات النقل.   ولي�شت ناقلة 
اأ�شطول  لتدعيم  الأوىل  مكة«،   �شي  �شي  »اإن  البرتوكيماويات 
�شي  �شي  »اإن  قبل  من  �شبقتها  فقد  ال�شعودي،  البحري  النقل 
الت�شفيح  اأهمها  ا،  جدًّ عالية  بتكنولوجيات  تتميز  التي  فجر«، 
�شرعتها  اأن  جانب  اإىل  خّزاًنا،  ل�31  و�شّمها  الكامل،  امل��زدوج 

ت�شل لنحو 14 عقدة بحرية يف ال�شاعة.

تخفيضات أوبك تحد من هبوط أسعار النفط
لندن - وكاالت

املتوقع  النفط انخفا�شا قليل رغم الرتاجع غري  اأ�شعار   �شهدت 
الإنتاج  وتخفي�شات  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  اخل��ام  ملخزونات 
لكنها   ، الأ�شعار  هبوط  من  فحدت  اأوب��ك،  تقودها  التي  احلالية 
توا�شل مكا�شبها التي حققتها بتجاوز ال�شعر 71 دولرا للربميل 

يف ظل ا�شتمرار تاأثريات اتفاق اأوبك.
 19 ب��رن��ت  ال��ع��امل��ي  القيا�ض  خل��ام  الآج��ل��ة  ال��ع��ق��ود  وانخف�شت 

دولر   71.43 اإىل  لت�شل  ال�شابقة  الت�شوية  عن   %0.3 اأو  �شنتا 
للربميل، مبتعدة اأكرث عن اأعلى م�شتوى يف 5 اأ�شهر الذي بلغته 

عند 72.27 دولر للربميل.
الأمريكي  الو�شيط  تك�شا�ض  غرب  خلام  الآجلة  العقود  وبلغت 

63.62 دولر للربميل، منخف�شة 14 �شنتا اأو %0.2.
النفط  خمزونات  اإن  الأمريكية:  الطاقة  معلومات  اإدارة  وقالت 
يف  برميل  مليون   1.4 انخف�شت  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  اخل��ام 

الأ�شبوع املنتهي يف 12 اأبريل اجلاري، خمالفة توقعات املحللني 
التي كانت اأ�شارت اإىل زيادة قدرها 1.7 مليون برميل.

البلدان  منظمة  ات��ف��اق  م��ن  ال��ع��ام  ه��ذا  دع��م��ا  الأ���ش��ع��ار  وتلقت 
على  رو�شيا،  فيهم  مبن  وحلفائها،  )اأوب���ك(  للبرتول  امل�شدرة 
خف�ض اإنتاجهم 1.2 مليون برميل يوميا.كما انخف�شت اإمدادات 
اخلام العاملية اأكرث؛ ب�شبب فر�ض الوليات املتحدة عقوبات على 

فنزويل واإيران ع�شوتي اأوبك. 

اقتصاد
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أدلة جديدة على تورط الحوثيين
في سرقة المساعدات

عدن ــ وكاالت
ال�سعب  بقوت  احلوثي  العبث  مل�سل�سل  ا�ستمرارا 
اليمني، اأقدمت امللي�سيات املدعومة اإيرانيًا على �سرقت 
الدولية،  املنظمات  تقدمها  التي  االإن�سانية،  امل�ساعدات 
اليمن،  و�سط  اإب  حمافظة  يف  م�سارها  عن  وحتويلها 
امل�سرفني  اأحــد  قيام  مــن  الــنــازحــني  مــن  عــدد  �سكا  فقد 
احلوثيني مب�سادرة ح�س�سهم من املعونات االإن�سانية 

واالعتداء عليهم.
يف  حوثية  قيادات  قيام  حمليون  را�سدون  ووثق 
وم�سادرة  بنهب  ل�سلطاتهم،  اخلا�سعة  اإب  حمافظة 
لتجار  وبيعها  االإن�سانية،  املعونات  من  كبرية  كميات 
التي  ــوداء، وهــي اجلــرائــم  �ــس ــواق  اأ�ــس حمليني ويف 
الغذاء  برنامج  تقرير  اآخــرهــا  اأممــيــة  تقارير  اأكدتها 
العاملي. ونقلت و�سائل اعالم ميينة عن �سكان حمليني، 
اأحد بلدات مديرية مذيخرة،  اأن م�سرف احلوثيني يف 
احتجز  النهاري"  "عبدالله  ويدعى  اإب،  غرب  جنوب 

بع�ض امل�ساعدات االإغاثية و�سادر كميات كبرية منها.
واأفادوا يف ت�سريحات �سحفية باأن "النهاري يقوم 
نف�سه  ت�سجيل  طريق  عن  امل�ساعدات  على  باال�ستيالء 
ا�ستحواذه  اإىل  يوؤدي  مما  اأوالده،  وزوجات  واأوالده 
على اأكرب كمية من امل�ساعدات، وحرمان االآخرين الذين 

يعانون من فاقة اجلوع والفقر".
وكان برنامج الغذاء العاملي التابع لالأمم املتحدة، 
قد اتهم احلوثيني ب�سرقة امل�ساعدات االإغاثية من اأفواه 

اجلوعى.
وطالب برنامج االأغذية العاملي ميلي�سيات احلوثي 
فوري،  ب�سكل  الغذائية  امل�ساعدات  ل�سرقة  حد  بو�سع 

وحما�سبة امل�سوؤولني عنها.
اأن  العاملي،  االأغذية  برنامج  با�سم  املتحدث  واأكــد 
هذه الق�سية توؤثر على كل جهود منظمات االإغاثة يف 
اليمني،  االإعالم  قال وزير  مت�سل،  �سياق  اليمن. وفى 
يف  م�ستمرة  احلــوثــي  ملي�سيا  اإن  االإريـــــاين:  معمر 

التي  االإن�سانية  بــاالأزمــات  ال�سيا�سية  املتاجرة  منهج 
ت�سطنعها.  واأ�ساف االإرياين، يف تغريدات على موقع 
احلوثية  امللي�سيا  اأن  "تويرت"،  االجتماعي  التوا�سل 
�سيطرتها  مناطق  يف  نفطية  م�ستقات  اأزمـــة  تفتعل 
�سبط  ــيــة  اآل تطبيق  لــوقــف  احلــكــومــة  عــلــى  لل�سغط 
واإيقاف  اليمن،  يف  النفطية  امل�ستقات  جتارة  وتنظيم 

التجارة غري القانونية.
اليمني  املــركــزي  والبنك  احلكومة  اأن  ــح  واأو�ــس
عازمان على امل�سي يف االإجراءات احلازمة ال�ستقرار 
تكرار  لــعــدم  الــوطــنــيــة؛  وعملته  الــوطــنــي  االقــتــ�ــســاد 
ا�سطناع االأزمات االإن�سانية من حرمان املواطنني من 

امل�ستقات النفطية.
وكـــانـــت الــلــجــنــة االقــتــ�ــســاديــة الــيــمــنــيــة اأقــــرت 
جتــارة  وتنظيم  �سبط  ــيــة  اآل املــا�ــســيــني  االأ�ــســبــوعــني 
امل�ستقات النفطية يف اليمن، وجميع اإجراءاتها الإيقاف 

التجارة غري القانونية للنفط.

�سحنة  اأي  ا�سترياد  مبنع  قــراًرا  اللجنة  واأ�سدرت 
�سحنة  اأي  واأن  اليمني،  املركزي  البنك  عرب  اإال  نفطية 
ــاإن  ف لــلــبــنــك،  الـــرجـــوع  دون  ا�ــســتــريادهــا  يــتــم  نفطية 

التحالف العربي لن ي�سمح بدخولها اليمن.
يف غ�سون ذلك، ا�ستهدفت امللي�سيا النقالبية، قرى 
حمافطة ال�سالع جنوبي اليمن ب�ساروخ بالي�ستي فجر 

اأم�ض "اجلمعة".
الدفاع  لــوزارة  التابع  نت"  "�سبتمرب  موقع  ونقل 
ا�ستهدفت  امللي�سيا  اأن  ع�سكري،  م�سدر  عن  اليمينة 
احلــزام  قـــوات  مع�سكرات  اأحـــد  بالي�ستي  بــ�ــســاروخ 
التابعة  "جال�ض"  بقرية  "حكولة"  منطقة  يف  االأمني 

ملديرية ال�سالع يف املحافظة التي حتمل ذات اال�سم.
وقال ذات امل�سدر: اإن ال�ساروخ احلوثي جاء ردا 
جبهة  يف  كبرية  ومادية  ب�سرية  خ�سائر  تكبدها  على 

وال�سالع. اإب  حدود  يف  "منخلة" الواقعة 
�سكنية،  منطقة  قبالة  امل�ستهدف  املع�سكر  ويقع 

عنيفا،  انفجارا  ال�ساروخ  اأحــدث  فقد  ل�سهود،  ووفقا 
وهو ما ت�سبب يف حالة رعب يف اأو�ساط املدنيني.

وكانت امللي�سيات االنقالبية قد ا�ستهدفت االأ�سبوع 
وادي  يف  املــزارع  اإحــدى  بالي�ستي  ب�ساروخ  املا�سي 
�سمايل  قعطبة،  مبديرية  "�سناح"  مبنطقة  الــوعــرة، 
البالي�ستي  ال�ساروخي  الق�سف  هذا  ويعد  املحافظة. 
للملي�سيات احلوثية هو الثالث من نوعه، التي تطلقه 
مواقع متركزها  من  ال�سالع  باجتاه  احلوثية  امللي�سيا 

يف حمافظة اإب و�سط البالد.
اإنــه  اليمني:  للجي�ض  بيان  قــال  تعز،  جبهة  ويف 
يف  مواقعه  على  االنقالبية  للملي�سيات  هجوما  ك�سر 
املحافظة.  �ــســرق  جــنــوب  واالأقـــرو�ـــض  ال�سقب  جبهة 
عنيفا  هجوما  اأن  مــدرع،   35 اللواء  قوات  واأو�سحت 
يف  مواقعها  على  االنقالبية  احلوثي  ملي�سيات  �سنته 
جبهتي االأقرو�ض وال�سقب �سرق جبل �سرب، ومتكنت 

من ك�سره، بعد تكبيدها خ�سائر يف االأرواح والعتاد.

التعديالت الدستورية.. مصريو الخارج يصوتون

عوا�سم ــ رويرتز 
جلان  على  العربية،  الـــدول  يف  امل�سريون  تــوافــد 
للت�سويت  امل�سرية،  والقن�سليات  بال�سفارات  االقرتاع 
النواب  جمل�ض  اأقرها  التي  الد�ستورية  التعديالت  على 
اأبــريــل   21 حتى  االقــــرتاع  عملية  وت�ستمر  املــ�ــســري، 
جلان  اأمــام  طوابري  يف  امل�سريون  وا�سطف  اجلــاري. 
االقرتاع، يف �سفارة بالدهم باململكة العربية ال�سعودية، 
رافعني االأعالم امل�سرية يف اليوم االأول للت�سويت على 

التعديالت الد�ستورية.
وحر�ست املراأة امل�سرية، على امل�ساركة يف 
واحل�سور  اال�ستفتاء،  على  الت�سويت  عملية 

من  االأوىل  ال�ساعات  يف  امل�سرية  ال�سفارة  اأمــام 
عملية الت�سويت.

املـــ�ـــســـريـــون يف دولـــة  واأقــــبــــل 

االقــرتاع،  جلــان  مقار  على  املتحدة  العربية  ـــارات  االإم
لــلــمــ�ــســاركــة يف عــمــلــيــة اال�ــســتــفــتــاء عــلــى الــتــعــديــالت 
ال�سفارة  مقر  اأمــام  طوابري  يف  م�سطفني  الد�ستورية، 
احل�سور  على  دبــي  يف  امل�سريون  وحر�ض  امل�سرية. 
باأ�سواتهم يف  لــالإدالء  باكرًا،  االقــرتاع  اأمــام مقر جلان 
جمل�ض  اأقــرهــا  التي  الد�ستورية،  التعديالت  ا�ستفتاء 
 22 ورفــ�ــض  نائبا،   531 تاأييد  بعد  امل�سري،  الــنــواب 
اآخــريــن، وامــتــنــاع نــائــب واحـــد، مــن اأ�ــســل 554 نائبا 
م�سريا. و�سهد مقر ال�سفارة امل�سرية بالكويت، اإقباال 
وا�سعا من قبل الناخبني امل�سريني، للم�ساركة يف 
وتفقد  الد�ستورية.  التعديالت  على  اال�ستفتاء 
جلان  القوين،  طــارق  بالكويت  امل�سري  ال�سفري 
اال�ستفتاء.  عملية  �سري  ل�سمان  االقـــرتاع، 
وكان قد اأعلن القوين يف موؤمتر �سحفي، 

تهدف  التي  بالعملية  اخلا�سة  النهائية  اال�ستعدادات 
الد�ستورية،  الــتــعــديــالت  يف  املــ�ــســريــني   راأي  ملعرفة 
الناخبني  نقل  عملية  لت�سهيل  ترتيبات  جملة  عن  كا�سفًا 

امل�سريني من واإىل مقار االقرتاع.
مقار  اإىل  بالبحرين  امل�سرية  اجلالية  توجهت  كما 
جلان االقرتاع املنعقدة بال�سفارة والقن�سليات امل�سرية 

هناك، لالإدالء باأ�سواتهم يف اأول اأيام اال�ستفتاء.
يف  امل�ساركة  على  االأردن  يف  امل�سريون  حر�ض  كما 
جلان  اأمــام  امل�سرية  االأعــالم  رافعني  الت�سويت،  عملية 

اال�ستفتاء مبقر البعثة الدبلوما�سية امل�سرية.
ــى الــتــعــديــالت  ــاء عــل ــت ــف ــت ــس ــقــت عــمــلــيــة اال� ــطــل وان
البعثات الدبلوما�سية  الد�ستورية، ام�ض اجلمعة، مبقار 
اأيــام   3 مــدار  على  اخلـــارج،  يف  امل�سرية  والقن�سليات 

متتالية، يف 140 مقرا انتخابيا يف 124 دولة.

مقتل 12 إرهابيا في عملية 
أمنية عراقية

كركوك ــ وكاالت 
العراقية  االإرهــاب  مكافحة  قوات  اأعلنت 
اأمنية  عملية  يف  اإرهابيًا،   12 على  الق�ساء 
كركوك،  حمافظة  "احلويجة" غربي  بق�ساء 
اآخــر،  اإرهابيا   12 اعتقال  اإىل  اأ�ــســارت  فيما 

بعملية اأخرى يف الرطبة غربي االأنبار.
خالل  اإنه  االأمني:  االإعــالم  وحدة  وقالت 

جهاز  قـــوات  متكنت  نــوعــيــة،  اأمــنــيــة  عملية 
اإرهابيًا، بينهم  مكافحة االإرهاب من قتل 12 
بداخلها  مــ�ــســتــودعــات  وتــدمــري  قـــيـــادات،   4
الــوديــان  اأحــد  يف  خمتلفة  ومــعــدات  اأ�سلحة 

باحلويجة يف حمافظة كركوك.
واأ�سارت اإىل اأن هذه املجموعة هي التي 
ا�ستهدفت  نا�سفة  عبوة  تفجري  على  اأقدمت 

اليومني  خالل  الق�ساء  يف  العراقية  القوات 
املا�سيني.  واأ�سافت يف بيان، اأن قوة اأخرى 
من رجال مكافحة االإرهاب نفذت عملية غربي 
اأ�سفرت  االأنبار،  حمافظة  يف  الرطبة  ق�ساء 
مت  وقد  اإرهابيًا،   12 على  القب�ض  اإلقاء  عن 
بحقهم  الالزمة  القانونية  االإجــراءات  اتخاذ 

الإكمال اأوراقهم التحقيقية.

داعش يعلن مسؤوليته عن 
مقتل 69 جنديا بنيجيريا

ابوجا ــ رويرتز
عن  م�سئوليته  االإرهابي،  داع�ض  تنظيم  اأعلن 
النيجريي  اجلي�ض  اأفـــراد  من   69 واإ�سابة  مقتل 
اأفــريــقــيــة مكلفة مبــحــاربــة االإرهـــــاب يف  وقــــوات 
هجمات على مدى االأ�سبوع املا�سي.  ونفذ تنظيم 
"والية غرب اأفريقيا" الذي ان�سق عن جماعة بوكو 
�سل�سلة هجمات  تتمركز يف نيجرييا،  التي  حرام، 

يف ال�سهور القليلة املا�سية. 
قتلوا  م�سلحيه  اإن  االإرهــابــي:  التنظيم  وقــال 
عدًدا من اأفراد التحالف االأفريقي يف هجمات على 
والية  يف  وبلدة  ع�سكري  وموقع  ع�سكرية  ثكنة 
بحرية  ومنطقة  نيجرييا  �ــســرق  ب�سمال  بــورنــو 
ت�ساد. واأ�ساف: اإن م�سلحيه فجروا دبابة للتحالف 
يف  تــومــري  بــلــدة  قــرب  املا�سي  ال�سبت  االأفــريــقــي 
النيجر، وقتلوا كل اجلنود الذين كانوا على متنها، 

دون اأن يحدد عددا.
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في الجمعة التاسعة.. الجزائريون 
يريدون مزيدًا من التنازالت

 كاميرا تكشف سبب حريق نوتردام

حملة إعفاءات جديدة بالسودان .. واالنتقالي 
يوصد الباب في وجه الدوحة

 اخلرطوم ــ وكاالت 
القطري  النظام  للتعامل مع  العربي  الرف�ض  اآخر، يت�ساعف  يوم بعد 
ال�سلطات  رف�ض  يف  وا�سحًا  ذلك  بدا  فقد  املنطقة،  يف  للإرهاب  الراعي 
حممد  القطري  وزيراخلارجية  برئا�سة  قطري  وفد  ا�ستقبال  ال�سودانية 
يف  الأو�ــســاع  حول  للت�ساور  اخلرطوم  اإىل  و�سل  بعدما  الرحمن،  عبد 

اخلرطوم.
الرئا�سي  النتقايل  املجل�ض  اأن  �سودانية،  اإعـــلم  و�سائل  واأفـــادت 
بال�سودان، اأبلغ الوفد القطري اأن الأعراف الدبلوما�سية تتطلب التن�سيق 

والتفاق قبل الزيارة، وهذا ما مل يحدث
القطري  النظام  مع  التعامل  املوؤقتة  ال�سودانية  القيادة  ويظهر رف�ض 
لفظ ال�سعوب واحلكومات العربية، لتنظيم احلمدين واأدواره امل�سبوهة 
يف ن�سر الفو�سى يف املنطقة العربية، فقد اأ�سدر رئي�ض املجل�ض النتقايل 
مبوجبه  اأعفى  قرارا   ، عبدالرحمن  الربهان  عبدالفتاح  ركن  اأول  الفريق 
ال�سفري العبيد اأحمد مروح من من�سبه كوكيل لوزارة الإعلم والت�سالت. 
الدين  �سم�ض  الركن  الفريق  املجل�ض  با�سم  الر�سمي  الناطق  وقــال 
وزارة  "اإن  الإعــفــاء:  �سبب  حــول  ال�سحفيني  اأ�سئلة  على  ردا  كبا�سي، 
اخلارجية اأ�سدرت بيانا �سحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري اإىل البلد 

دون الت�ساور مع املجل�ض ودون علمه".
واأكد الناطق الر�سمي با�سم املجل�ض الع�سكري اأن البيان الذي اأ�سدرته 
عزم  عن  املعلومات  فيها  ت�ساربت  �سحفية  تقارير  اإىل  ا�ستند  اخلارجية 

وفد قطري زيارة ال�سودان.
واأ�سار اإىل اأن وزارة اخلارجية مل تاأخذ راأي املجل�ض يف هذا املو�سوع، 

كما مل يعرب البيان عن املوقف الر�سمي للمجل�ض الع�سكري النتقايل.
ومو�سلة ل�سيا�سة الإحلل والإبدال التي اأطلقها املجل�ض منذ الإطاحة 
املهند�ض  باإعفاء  قــرارا  الربهان  اأ�سدر  الب�سري،  عمر  املخلوع  بالرئي�ض 
املائية  املـــوارد  لـــوزارة  كوكيل  من�سبه  من  حممد  مو�سى  النبي  ح�سب 
والكهرباء، والدكتور زين العابدين عبا�ض حممد الفحل من من�سب الأمني 

العام للمجل�ض القومي للأدوية وال�سموم.
وكلف رئي�ض املجل�ض الع�سكري النتقايل، عبداملاجد هارون بت�سيري 

مهام وكيل وزارة الإعلم والت�سالت.
للحزب  املوالية  امل�سلحة  امللي�سيات  و�سع  الع�سكري  املجل�ض  وقــرر 
املوؤمتر الوطني وهي "الدفاع ال�سعبي، وال�سرطة ال�سعبية" حتت �سلطة 
قيادة اجلي�ض وال�سرطة ال�سودانية توطئة لدجمها يف القوات النظامية. 

امل�سلحة  القوات  هيكلة  اإعــادة  الع�سكري  املجل�ض  قــرارات  و�سملت 
وال�سرطة وجهاز الأمن واملخابرات ال�سوداين.

الع�سكري  املجل�ض  يقودها  اإ�سلحات  جملة  �سمن  القرارات  وتاأتي 
النتقايل ا�ستجابة ملطالب املحتجني.

اعت�ساما  يوا�سلون  ال�سودانيني  اآلف  زال  مــا  ذلـــك،  مقابل  ويف 
مفتوحا اأمام قيادة اجلي�ض بو�سط اخلرطوم، داعني اإىل اإنفاذ كل املطالب 

املرفوعة، والتي ياأتي يف مقدمتها نقل ال�سلطة حلكومة مدنية.  

اجلزائر ــ وكاالت 
للجمعة التا�سعة على التوايل، توافد الآلف من املتظاهرين اجلزائريني على �ساحة الربيد 
املتظاهرون  ورفــع  اأمنية.  تعزيزات  و�سط  النظام  رمــوز  جميع  برحيل  للمطالبة  املــركــزي، 
"ارحل  ديقاج" اأي  يعني  ديقاج  "قلنا  للعن�سرية خاوة خاوة"،  "ل  تت�سمن  �سعارات ولفتات 
بعد  والأوىل  التا�سعة،  اجلمعة  وتعد  ديالنا".  واجلي�ض  بلدنا  "البلد  وقلنا:  ارحل"  يعني 
ا�ستقالته  قدم  الذي  الد�ستوري،  املجل�ض  رئي�ض  بلعيز،  الطيب  الأربعة(  )الباءات  اأحد  اإ�سقاط 
يوم الثلثاء املا�سي. وقدمت ال�سلطات تنازل جديدا ملطالب ال�سارع هذا الأ�سبوع، متثل بتغيري 
املقرب  املحيط  الأربعة" من  "الباءات  اأحد  كان  الذي  بلعيز  الطيب  الد�ستوري  املجل�ض  رئي�ض 
لعبد العزيز بوتفليقة، ويطالب املحتجون با�ستقالته. وال�سخ�سيتان الأخريان هما عبد القادر 
بن �سالح رئي�ض الدولة النتقايل، ونور الدين بدوي، رئي�ض الوزراء. وي�سر اجلزائريون على 
وخ�سو�سا  النتقالية،  املرحلة  اإدارة  بوتفليقة  عهد  من  و�سخ�سيات  موؤ�س�سات  تويل  رف�سهم 

تنظيم انتخابات رئا�سية خلل ت�سعني يوما، ح�سب الإجراءات التي ين�ض عليها الد�ستور.

ترامب يبحث مع حفتر مكافحة 
اإلرهاب في ليبيا

 وا�شنطن ــ رويرتز 
الرئي�ض  اأن  الأبي�ض،  البيت  اأعلن 
الأمريكي دونالد ترامب حتدث هاتفًيا 
مـــع قـــائـــد اجلــيــ�ــض الــوطــنــي الــلــيــبــي 
"اجلهود  امل�سري خليفة حفرت، وتناول 
واحلاجة  الإرهـــاب،  ملكافحة  اجلــاريــة 

لإحلل ال�سلم وال�ستقرار يف ليبيا".
اإن  بيان:  يف  الأبي�ض  البيت  وقــال 
ترامب "اأقر بدور امل�سري اجلوهري يف 
ليبيا  الإرهــاب، وتاأمني موارد  مكافحة 
عن  رويــرتز،  وكالة  ونقلت  النفطية". 
بيان البيت الأبي�ض، اأن ترامب وحفرت 
"تناول روؤية م�سرتكة لنتقال ليبيا اإىل 

اإف�ساح  وياأتي  م�ستقر".  دميقراطي  �سيا�سي  نظام 
رف�ض  من  يوم  بعد  املكاملة،  هذه  عن  الأبي�ض  البيت 
الأمن  ملجل�ض  قرار  تاأييد  ورو�سيا  املتحدة  الوليات 
التابع للأمم املتحدة، يدعو اإىل وقف اإطلق النار يف 

ليبيا يف الوقت احلايل.
وكان جمل�ض الأمــن الــدوىل قد اخفق يف اجتماع 
يف  ليبيا،  يف  الو�سع  لبحث  "اجلمعة"  اأمــ�ــض  عقد 
ــاق بــ�ــســاأن الأزمـــــة؛ بــعــدمــا عار�ست  ــف الــتــو�ــســل لت
به  تقدمت  قــرار  م�سروع  ور�سيا  املتحدة  الــوليــات 
" عن م�سدر  "فران�ض بر�ض  بريطانيا.  ونقلت وكالة 

ولي�ض  النزاع،  بداية  يف  �سدر  اإعلنا  اأن  دبلوما�سي 
هناك �سيء مهم ميكن اإ�سافته، بينما تقرتح لندن منذ 

الثنني، من دون جدوى، تبني قرار.
هوي�سغني:  كري�ستوف  الأملــــاين  ال�سفري  وقـــال 
الرئا�سة  طلبت  الــذي  املغلق  الجتماع  من  الهدف  اإن 
الأمم  مبعوث  "عر�ض  كان  عقده،  للمجل�ض  الأملانية 

املتحدة لليبيا غ�سان �سلمة الو�سع على الأر�ض".
للبلدان  �سلمة  قــال  الفيديو،  عــرب  ات�سال  ويف 
"قلق  اإنه  الأمــن:  جمل�ض  يف  الأع�ساء  ع�سر  اخلم�سة 
القليلة  الأيــــام  يف  املــعــارك  احــتــدام  خطر  جدا" مــن 

املقبلة، بح�سب م�سدر دبلوما�سي.

مقتل امرأة في أعمال شغب 
بأيرلندا الشمالية

لندنديري ــ فران�س بر�س 
اأحداث �سغب �سهدتها  ال�سمالية، مقتل امراأة بالر�سا�ض خلل  اأيرلندا  ال�سرطة يف  اأعلنت 

مدينة لندنديري، م�سيفة اأنها تتعامل مع احلادث؛ باعتباره "عمل اإرهابيا".
واأ�سخا�سا  حترتقان  �سيارتني  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  ن�سرت  �سور  واأظهرت 
ملثمني يرمون القنابل احلارقة والألعاب النارية على اآليات ال�سرطة، ومل تعرف هوية املراأة 
على الفور، اأو من اأطلق النار عليها.  وقال مارك هاميلتون م�ساعد قائد ال�سرطة: "نحن نتعامل 
العنف  اأعمال  وتاأتي  اجلرمية".   يف  حتقيقا  فتحنا  وقد  اإرهــابــي،  اأنــه  على  احلــادث  هذا  مع 
يف  الربيطاين  الوجود  يعار�سون  الذين  اجلمهوريون  يحيي  عندما  الف�سح،  عيد  عطلة  قبل 
هذا  �سابق  وقت  ويف  الربيطاين.   احلكم  �سد   1961 عام  انتفا�سة  ذكرى  ال�سمالية  اأيرلندا 
العام، مت حتميل جماعة من�سقة م�سوؤولية تفجري �سيارة مفخخة، و�سرقة حافلتني �سغريتني 
للوجود  املوؤيد  الدميقراطي  الحتــاد  حــزب  زعيمة  فو�سرت  اآرلــني  وو�سفت  لندنديري.    يف 
الربيطاين يف اأيرلندا ال�سمالية الأنباء عن مقتل امراأة باأنه اأمر "يفطر القلب".  وكتبت على 
تويرت: "اإنه فعل ل معنى له، لقد قاموا بتمزيق عائلة، اأولئك الذين جلبوا البنادق اإىل �سوارعنا 
يف ال�سبعينيات والثمانينيات والت�سعينيات كانوا خمطئني. وهو خطاأ اأي�سا يف عام 2019، 
ل اأحد يريد العودة اإىل الوراء".  واأدى اتفاق �سلم مت التو�سل اإليه عام 1998 اإىل و�سع حد 
لثلثة عقود من العنف الطائفي يف اأيرلندا ال�سمالية بني امل�سلحني اجلمهوريني والحتاديني، 
وكذلك القوات امل�سلحة الربيطانية.  واأدى هذا النزاع اإىل مقتل نحو 3500 �سخ�ض، العديد 

منهم على اأيدي اجلي�ض اجلمهوري الأيرلندي. 

باري�س ـ  رويرتز  
اأفادت �سركة �سقالت فرن�سية تعمل بكاتدرائية نوتردام 
قد  كانت  متتابعة  �ــســورا  تلتقط  كــامــريا  اأن  باري�ض،  يف 
رمبا  الثنني،  يــوم  حريق  من  �ساعات  ب�سع  قبل  و�سعت 
الهائل  احلــريــق  �سبب  اإىل  ت�سري  مهمة  خيوطا  تك�سف 

بالكاتدرائية.
�سركات  لل�سقالت( واحدة من خم�ض  )اأوروبا  و�سركة 
كان  الــذي  الكبري،  الكاتدرائية  بــرج  ترميم  على  تعاقدت 

ارتفاعه 90 مرتا قبل اأن ينهار ب�سبب احلريق.
رويــرتز:  لوكالة  ال�سركة  ممثل  اإ�سكنازي  مــارك  وقــال 
من  بــدءا  دقائق  ع�سر  كل  لقطة  ت�سور  كانت  "الكامريا 
ال�ساعة الثانية ظهر الثنني... اأمكن روؤية الدخان يف هذه 

اللقطات. بداأ )احلريق( على اجلانب اجلنوبي".
احلريق  بــداأ  كيف  اأو  متى  توؤكد  ل  اللقطات  اأن  ورغــم 
ب�سقف الكاتدرائية، اإل اأن موقع اأول اأعمدة دخان ت�ساعدت 

من قاعدة الربج ميكن اأن يوجه املحققني.
من  امل�سنوع  الكاتدرائية  �سقف  على  احلــريــق  واأتـــى 
ع�سر،  الثالث  للقرن  تاريخه  يرجع  والــذي  البلوط  خ�سب 
واأ�سقط برجها على �سقف املبني الذي كان على �سكل قباب.

يعد  ــذي  ال الأثـــر،  بهذا  التي حلقت  الأ�ــســرار  ـــارت  واأث
البلد  يف  العام  احلــزن  من  حالة  فرن�سا،  معامل  اأهــم  اأحــد 
اأين وكيف  اإجابات �سريعة، عن  ورغبة يف احل�سول على 
اإن  اإيت�ض:  رميي  العام  باري�ض  مدعي  وقال  احلريق.  بداأ 
احلريق يبدو حادثا غري متعمد. ومل يرد مكتبه على طلب 

التعليق على لقطات ال�سور املتتابعة.
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األحساء تعرض تجربتها الفنية 
واإلبداعية في الصين

الأح�ساء - البالد
ت�سارك الأح�ساء يف املنتدى الدويل مبدينة �سوجو ال�سينية، 
عا�سمة احلرف اليدوية والفنون ال�سعبية يف العامل؛ باعتبارها 
ع�سوا يف ال�سبكة العاملية يف املجال الإبداعي اخلا�ص باحلرف 

اليدوية والفنون ال�سعبية مببادرة من الأمانة.
الأح�ساء  فيه  ت�سارك  املنتدى موؤمترًا ومعر�سًا،  يت�سمن  حيث 
لبحث  نقا�ص  حلقة  وكذلك  املميزة،  احلرفية  منتجاتها  ببع�ص 
والفنون  احلــرف  مــدن  بني  والتعاون  التوا�سل  تعزيز  �سبل 
يف ال�سبكة، والتي يبلغ عددها ٣٧ مدينة حول العامل، وكيفية 
المم  اأهـــداف  حتقيق  يف  للإ�سهام  والإبـــداع  الثقافة  توظيف 
اململكة  روؤيــة  مع  تتوافق  والتي  امل�ستدامة،  للتنمية  املتحدة 
20٣0 ويف تعزيز الدور الريادي للمملكة على ال�سعيد الدويل، 
املدن  �سبكة  يف  الأح�ساء  من�سق  الأحــ�ــســاء،  اأمــني  يرافق  كما 

املبدعة يف اليون�سكو املهند�ص اأحمد املطر. 
واأكد اأمني الأح�ساء املهند�ص عادل بن حممد امللحم، اأن املنتدى 
على  املحافظة  يف  الأحــ�ــســاء  جتــربــة  عــر�ــص  �سي�سهد  الـــدويل 
اليدوية  الإبداعية يف جمال احلرف  اأن�سطتها  الرتاث وعر�ص 
ال�سبكة  اأهــداف  مع  متوافقة  تاأتي  والتي  ال�سعبية،  والفنون 
الأمم  اأجــنــدة  مــن   11 الــهــدف  تنفيذ  يف  والثقافية  الإبــداعــيــة 
اأكرث  املدن  جعل  اإىل  الهادفة  امل�ستدامة  للتنمية   20٣0 املتحدة 
اإىل فر�سة تبادل  اإ�سافة  اإن�سانية و�سمولية واأمانا وا�ستدامة، 

الأفكار واخلربات بني املدن املبدعة يف العامل املتعلقة بت�سخري 
الإبداع والثقافة.

واأكد باأن اأمانة الأح�ساء حر�ست على تعميق دورها املجتمعي 
املنا�سبات  معظم  يف  واإ�سراكهم  للحرفيني  اخلدمات  تقدمي  يف 
واملــهــرجــانــات والــفــعــالــيــات؛ نــظــري مــا متتلكه الأحــ�ــســاء من 
دول  من  نظرياتها  م�ساف  يف  يجعلها  ما  الإبداعية  املقومات 

العامل.
ال�سمو  �ساحب  من  امل�ستمرة  واملتابعة  بالدعم  امللحم  واأ�ساد 
و�سمو  ال�سرقية،  املنطقة  اأمــري  نايف  بن  �سعود  الأمــري  امللكي 
�سلمان،  بن  فهد  بن  اأحمد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  نائبه 
بدر بن جلوي  الأمري  ال�سمو  الأح�ساء �ساحب  و�سمو حمافظ 
الهتمام  ظل  يف  املبدعة،  املــدن  �سبكة  يف  الأح�ساء  لع�سوية 
مقدمًا   - الله  يحفظها   – الر�سيدة  قيادتنا  لدن  من  اللحمدود 
جزيل �سكره وتقديره لوزير ال�سوؤون البلدية والقروية املكلف 
وتطوير  لتنمية  ودعمه  لتوجيهاته  الق�سبي  ماجد  الدكتور 

املقومات الإبداعية للأح�ساء.
امللتقى  يف  الأحــ�ــســاء  تــ�ــســارك  اأخــــرى،  �سينية  منطقة  ويف 
ت�ست�سيفه  والــذي  ال�سعبية،  والفنون  اليدوية  للحرف  الأول 
يف  ــاء  الأحــ�ــس من�سق  يف  ممثلة  ال�سينية،  ــفــاجن  وي مــديــنــة 
والذي  املطر،  اأحمد  املهند�ص  املبدعة  للمدن  اليون�سكو  �سبكة 
املبدعة  املــدن  مــن  عــدد  مب�ساركة  اخلمي�ص  اأمــ�ــص  اأول  انطلق 

يف احلــرف والــفــنــون مــن اآ�سيا واأوروبــــا والــ�ــســرق الأو�ــســط 
نقا�ص  وحلقات  امل�ساركة  للمدن  معر�سا  ويت�سمن  واإفريقيا، 
حول املوا�سيع ذات الهتمام امل�سرتك، والتي تهدف اإىل تعزيز 
حتقيقا  النظر؛  ووجهات  اخلــربات  وتبادل  املبا�سر  التعاون 

لأهداف ال�سبكة. 

البالدي 
ينفي شائعة 

وفاة والده

جدة – اإبراهيم بركات

التوا�سل  مواقع  على  ن�سطاء  تداول 
وفاة  عن  تتحدث  اأنباء   ، الجتماعي 

الفنان عابد البلدي .
الزميل  ــار  اأ�ــس هاتفي  اتــ�ــســال  ويف 
ــبــلدي،  الإعـــلمـــي عــبــدالــلــه عــابــد ال
ــبــلدي، اإىل اأن  ــن الــفــنــان عــابــد ال اب
تــلــك الأنـــبـــاء املــتــداولــة يف مــواقــع 
"تويرت" حول  التوا�سل الجتماعي 
وفاة والده ل اأ�سا�ص لها من ال�سحة 
 ، جيدة  وب�سحة  بخري  اأنــه  موؤكًدا   ،
مبيًنا اأن جدته )والدة والده( هي من 
توفيت ، غفر الله لها، واأ�سكنها ف�سيح 

جناته .
وقد اأقيمت ال�سلة عليها يف امل�سجد 
 ، اخلــمــيــ�ــص  اأمـــ�ـــص  اأول  الـــنـــبـــوي 
اأيام  من  الثالث  هو  اليوم  و�سيكون 
العزاء واملقام يف حي ال�سامر بجدة.
ــبــلد ( تــتــقــدم بــخــالــ�ــص الــعــزاء  ) ال
واأ�سرته  البلدي  للفنان  واملوا�ساة 
باإذن  لها،  املغفور  والدتهم،  وفاة  يف 

الله .
يف  ولــد  البلدي  عابد  اأن  اإىل  ي�سار 
1955، وهو مطرب �سعبي �سعودي، 
ويحظى  اخلــبــيــتــي،  مبــلــك  ومــلــقــب 

ب�سعبية وا�سعة بني املواطنني.

الفوتوغرافي طارق خوجة يقدم 
"صناعة الصورة" بفنون جدة 

جدة – عبد الهادي املالكي 
اأقيمت بجمعية الثقافة والفنون بجدة حما�سرة بعنوان 
" �سناعة ال�سورة"، قدمها امل�سور الفوتوغرايف طارق 
خوجة، وتاأتي املحا�سرة �سمن اأن�سطة وبرامج الفنون 
والفنون  الثقافة  بجمعية  )الفوتوغرافيني(  الب�سرية 
الفنون  النهدي م�ست�سار  الأ�ستاذ عمر  باإ�سراف  بجدة، 
�سهدت  والفنون بجدة، وقد  الثقافة  الب�سرية بجمعية 
املحا�سرة ح�سورًا كبريًا ومميزًا جتاوز 160 م�سورًا 
وم�سورة . قدم امل�سور طارق خوجة خلل حما�سرته، 
والتي  الــفــوتــوغــرايف،  للتكوين  ال�سحيحة  الأ�س�ص 

تاأ�سي�سًا  الفوتوغرايف  امل�سور  تاأ�سي�ص  اإىل  تهدف 
اآل  حممد  الأ�ستاذ  كــّرم  اللقاء،  نهاية  ويف   . �سحيحًا 
امل�سور  بجدة  والفنون  الثقافة  جمعية  مدير  �سبيح 

الفوتوغرايف طارق خوجة.
التكرمي  طـــارق خــوجــة بعد  املــ�ــســور  وقــد حتــدث 
للمجتمع  دعمها  على  الثقافة  جمعية  اأ�سكر   : قائًل 

الطريق  نحو  للموهوبني  وتوجيهه   - الفوتوغرايف 
اجلمعية  مــع  واحـــدة  يــد  وكلنا   - للفنون  ال�سحيح 
من  العامل  لكل  املميزة  املواهب  لتقدمي  وامل�سورين 

بيتنا ) بيت الفوتوغرافيني ( يف اجلمعية .

الرهيدي يكشف عن جديد 
أعماله في رمضان

البالد – ولء بارحيم
ك�سف الفنان الكوميدي عبداملجيد الرهيدي، لـ" البلد" 
عرب  ال�سا�ستني  على  �ستعر�ص  التي  اأعماله  تفا�سيل 
حيث  املقبل.  رم�سان  ب�سهر  وم�سل�سلني  برناجمني، 
تقدمي  رم�سان   �سهر  يف  الرهيدي  عبداملجيد  يوا�سل 
ال�سعودية  جوائز  امل�سابقات  لربنامج  الثالث  املو�سم 
، والذي ي�سهد العديد من امل�ستجدات    sbc عرب قناة 
املنتجة  اجلهة  بدعم  واملحتوى  ال�سكل  م�ستوى  على 
�سيف  الرهيدي  يحل  ال�سا�سة  ذات  وعلى  للربنامج. 

عن  يحكي  ن�سوق" والــذي  مب�سل�سل" يل  �سرف 
للمراأة  ال�سماح  قـــرار  �سبقت  الــتــي  الــفــرتة 

الفنانتني  مع  الفرتة  لهذه  و�سوًل  بالقيادة 
ـــريمـــني حمــ�ــســن،  مـــــروة حمـــمـــد، ون

امل�سل�سل  الق�ص.  حممد  والفنان 
اأحــمــد �سفيق  اإخــــراج  مــن 

وتــاألــيــف جمــمــوعــة من 
الكتاب، واإنتاج �سادق 

ال�سباح .
ـــــــــارك  ويـــــــــ�ـــــــــس
ك�سيف  الرهيدي 

الثاين  املو�سم  يف 
من برنامج" حالتنا حالة" 

مع خالد الفراج ، ويركز الربنامج الذي كتب موا�سيعه 
، والربنامج  الكوميدية  الق�س�ص  الفراج على عدد من 
من اإخراج وائل فهمي ، والإنتاج الفني لثامر ال�سيني. 
من  ــذروة  ال بوقت   mbc على  الرهيدي  �سيظهر  كما 
خلل بطولته مل�سل�سل" هايرب لوب" من اإ�سراف خلف 
اأ�سعد  الفنانني  ، مع  ال�سرقي  اأو�ص  واإخــراج  احلربي  
وحممد  ال�سمري  وحم�سن  احلبيب  وحبيب  الزهراين 

الق�ص و الفنانة �سم�ص.
التجديد  على  عــام  كــل  يف  حر�سه  الــرهــيــدي  ويــوؤكــد 
 ، وبرامج   اأعمال  من  يقدم  فيما  والتنويع، 
للجمهور  النهائي  احلكم  اأن  على  م�سددا 
يف كل ما يقدمه من اأعمال؛ لأنه الفي�سل 
مبنحه �سهادة النجاح، متمنيًا اأن حتظى 

اأعماله بالإعجاب والتقدير.
يذكر اأن برنامج "جوائز ال�سعودية 
" عر�ص مو�سمه الأول خلل 
�ــســهــر رمــ�ــســان املــا�ــســي، 
املو�سم  عــر�ــص  ويــتــم 
الــــثــــاين مـــنـــه مــنــذ 
ـــهـــر  اأربــــــعــــــة اأ�ـــس
�سهر  قبيل  وحتى 

رم�سان .

القضاء اإلماراتي يتهم زينة 
باالعتداء على طفلة

دبي - البالد
زينة،  ال�سهرية،  الفنانة   ، ر�سميا  دبــي  يف  العامة  النيابة  اتهمت 
بالعتداء على طفلة م�سرية اأمريكية )12 عاما(؛ اإثر م�سادة اندلعت 
بني زينة وعائلة الطفلة ، الثلثاء املا�سي يف منتجع . وذكرت النيابة 
 6 يف  �سيتم،  الق�سية  بخ�سو�ص  النهائي  احلكم  اإ�سدار  اأن  العامة 
مايو املقبل ، يف حني �سدر التهام عقب ا�ستماع املحكمة املعنية اإىل 
�سهادة �ساهد عيان، اأكد فيها �سرب زينة للطفلة ال�سغرية يف منتجع 
ب�سرب  قامت  النجمة  اأن  ال�ساهد،  واأ�ساف  دبي.  "اأتلنتي�ص" يف 
موؤكدا  خل�سة"،  النقال،  بهاتفها  زينة  �سورت  اأنها  "بحجة  الطفلة 
اأنه حاول لعب دور امل�سلح بني الطرفني، بهدف اإنهاء الإ�سكال، اإل 
اأنه "ف�سل وتعر�ص لل�سرب". وادعى �ساهد العيان اأن والدة الطفلة 
تعر�ست هي اأي�سا للعتداء من قبل �سقيقة زينة، التي كانت رفقتها 
يف املنتجع، بينما ك�سفت حمامية الدفاع عن العائلة، اأن 
ووالدتها  الطفلة  هاتفي  خلو  اأكد  الفني،  "التقرير 
من مقاطع فيديو تظهر املمثلة". وكانت الفنانة 
زيــنــة قــد �ــســرحــت ، بــاأنــهــا هي 
لل�سرطة  اأول  ا�ستكت  مــن 
، وقــدمــت بــلغــا بــاحلــادثــة 
وطالبت اأفراد العائلة باإفراغ 
من  النقالة  هواتفهم  حمتويات 

�سورها.

الساهر لـ)         (: أهل جدة حيروني وخرجت عن 
الترتيب من أجلهم 

رابغ - مهند قحطان 
برعاية الهيئة العامة للرتفيه والهيئة العامة للثقافة واملتمثلة 
املا�سي من  م�ساء  اخلمي�ص  ” انطلقت  الفنية  ” اللجنة  يف 
جدة، جولة" القي�سر" كاظم ال�ساهر الغنائية، والتي ت�ستمر 

ملدة ثلثة اأيام يف عدد من مدن اململكة.
احلفل الذي اأقيم يف جدة مبدينة امللك عبدالله القت�سادية ، 
قدمته مذيعة mbc الإعلمية اأمنية الدعيق. واعتلى امل�سرح 
" ياكل الع�سق" وهي  اأغنية  اأنغام  ال�ساهر على  النجم كاظم 
من كلمات �سعادة امل�ست�سار ال�سيخ تركي اآل ال�سيخ، وتفاعل 

اجلمهور معه بالغناء من اللحظة التي بداأ فيها بالغناء.
ظهرت  الذين  املحبني،  ترحيب  و�سط  امل�سرح  ال�ساهر  دخل 
عليهم ملمح اللهفة والنتظار، وقدم خلل احلفلة جمموعة 
قدم  حيث  احل�سور؛  معها  تفاعل  التي  اأغنياته  اأ�سهر  من 
احل�سور،  معها  تفاعل  التى  اأغنياته  اأ�سهر  من  عــدًدا  احلفل 
"اأكرهها"،  احلب"،  "مدر�سة  ع�سقًا"،  زيديني   " اأغنية  منها 

ب�سورة  اجلمهور  معها  تفاعل  والتي  �سٌك"،  عندك  "هل  و 
بها  ولوحوا  هواتفهم  ــوار  اأن اجلمهور  اأ�ساء  حيث  كبرية، 
يقف  اجلمهور  كان  اأغنية  لأي  ال�ساهر  ختام  ويف  للقي�سر، 
كانوا  كما  و�سام"،  اأبـــو  يــا  عليك  "الله  بـــ  وهــاتــفــًا  م�سفقًا 
على  معلقا  الغنائية،  الق�سائد  من  بعدد  القي�سر  يطالبون 
ذلك " اأنتم تريدون كله ق�سائد، واأنا اأبغى اأغري لكم �سوي".  
"مدر�سة  امل�سرح   اأغنية على  لآخر  اأدائه  قبل  ال�ساهر  و�سكر 
احلب" الفرقة املو�سيقية بقيادة الأ�ستاذ ح�سن خالد، ثم �سكر 
لوجوده وم�ساركتهم  �سعادته  اجلمهور احلا�سر، معربًا عن 
الغناء معه. واأكد الفنان كاظم ال�ساهر لـ )البلد( عند �سوؤاله 
اليوم؟ وهل جمهور جدة  الأغــاين  .. هل احــرتت يف تقدمي 
خمتلف؟ فقال: فعل احرتت يف تقدمي الأغاين لهذ اجلمهور 
جميل  جــدة  جمهور  اإن   : واأ�ــســاف  الرتتيب،  عن  وخرجت 
ح�سر  من  كل  اأ�سكر  جــدا.  عظيما  جمهورا  كونه  وخمتلف؛ 
التي ملأت  للحفل. و�سهد احلفل تفاعل كبريا من اجلماهري 

امل�سرح وال�ساحات اخلارجية.
العام  مطلع  اأحيا  قد  ال�ساهر  كاظم  الفنان  اأن  يذكر 

ــًل اآخــــر �ــســمــن فــعــالــيــات مــهــرجــان  اجلـــــاري حــف
مدينة  يف  اأقيم  الذي  الثقايف  طنطورة“  ”�ستاء 

التي  الثالثة  املرة  هي  وهذه  اململكة.  �سمال  العل 
على  القي�سر  فيها  يطل 
جمهوره يف ال�سعودية، 
ـــة  حــيــث كـــانـــت الإطـــلل
مهرجان  يف  لــه  الأوىل 

بالطائف،  عــكــاظ  �ــســوق 
الــــعــــام  مـــــن  يــــولــــيــــو  يف 

ــثــاين يف  املــا�ــســي، واحلــفــل ال
احلــــــايل، �سمن  ـــعـــام  ال فـــربايـــر 

طنطورة  �ستاء  مهرجان  فعاليات 
بالعل، وحققت اأ�سداًء كبرية.
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قراءة » في فمي ماء« لصالح المسلم
عر�ض وحتليل : حمد حميد الر�شيدي

حديثا  �سدر  والتوزيع،  للن�سر  احل�سارة(  عــن)دار 
للأ�ستاذ  مـــاء(  فمي  بــعــنــوان)يف  كــتــاب  الــعــام  هــذا 

الكاتب �سالح بن عبد الله امل�سلم.
الــكــتــاب يف 268�ــســفــحــة مــن القطع    ويــقــع هـــذا 
املــتــو�ــســط. تــنــاول الــكــاتــب املــوؤلــف خــللــهــا كثريا 
والأخــلقــيــة  والــديــنــيــة  الجــتــمــاعــيــة  الق�سايا  مــن 
والعك�س،  باملجتمع  ــفــرد  ال وعــلقــة  ــة،  ــربــوي وال
للمجتمع  الداخلي  بالتنظيم  املتعلقة  الأمــور  وتلك 
واحرامه للأنظمة والقوانني التي و�سعتها الدولة، 
عامة  عليها  تعارف  التي  والتقاليد  العادات  تلك  اأو 
النا�س، وق�سايا واإ�سكاليات اأخرى، كان من اأبرزها 
املجتمع  من  وموقعها  ــراأة  امل و�سع  تخ�س  م�سائل 
يف  ودورهــا  اليها،  ينظر  وكيف  واملحافظ،  املــدين 
املــنــزل وتــربــيــة الأبـــنـــاء، ومــا متــار�ــســه مــن اأعــمــال 
بالرجل  وعلقتها  املــنــزل،  خـــارج  اأخـــرى  وظيفية 
الأخــرى،  الجتماعية  احلياة  مظاهر  من  ذلك  وغري 
التي تعك�س قيم املجتمع واأفكار اأفراده و�سلوكياتهم 
اأو  منها  يتفق  ومـــا  واأخــلقــيــاتــهــم،  وت�سرفاتهم 

يتعار�س مع ال�سرع يف �سيء.
   وقد توزعت املوا�سيع التي ا�ستعر�سها "امل�سلم" 
على  معظمها  يف  اعتمد  مقالة،   50 يقارب  ما  على 
املو�سوع  اأو  الفكرة،  وتكثيف  والخت�سار  الإيجاز 
ــانــا-  ــى ا�ــســتــخــدامــه – اأحــي ــــذي يــنــاقــ�ــســه، وعــل ال
الذي  التلميحي  الأ�سلوب  اأو  الإيحائية  لل�سارات 
ي�سري اإىل حقيقة ما، اأو اإي�سال ر�سالة ما  للقراء اأو 
اأي فرد من اأفراد املجتمع من اجلن�سني، بلغة جميلة 

،�سل�سة مبا�سرة ت�سد القارئ اإليها، دون تهويل، اأو 
مبالغة فجة! ودون الدخول مع املتلقي يف مهاترات 

اأو جدل عقيم، ل جدوى من ورائه.
عرف  التي  والفنية  اللغوية  امليزات  اإحــدى  وهــذه 
مار�س  متمكن،  "مقال"  ككاتب  امل�سلم  �سالح  بها 
وقت  منذ  معها  والتعامل  فنياتها  واأتــقــن  الكتابة 
طويل، فهو - واإن كان يغلب على اأ�سلوبه �سيء من 
ال�سخرية والنقد اللذع – اإل اأنه من اأولئك الكتاب 

عندما  حتى  وجمتمعهم؛  قراءهم  يحرمون  الذين 
خمتزلة  ر�سائل  اإليهم  يوجهون  فاإنهم  يخطئون؛ 
تنبههم  مقت�سبة  واإيــحــاءات  وتلميحات  واإ�ــســارات 
لأخطائهم بغر�س ت�سحيحها دون توبيخ اأو جتريح 

�سخ�سي يحط من قدر هذا ال�سخ�س اأو ذاك.
وهذا ما ذكره امل�سلم يف )اخلامتة( من اآخر �سفحات 
كتابه هذا، مف�سرا للقراء عنوانه اللفت للنظر "يف 

فمي ماء" بقوله:
قراءاته" م�سكورا" لهذا  بعد  الغالبية  اأن  " واأجزم 
يــكــون يف فمه  "اأن  يــعــرف مــغــزى  الــكــتــاب...بــاأنــه 
ماء"... النجاة من اجلدل..والنجاة من املهاترات..
واأن تكون �سليم القلب والعقل..اأن تدركوا موازين 
اأن  " قبل  " الكلمة  يف  وعواقبها..تفكرون  الأمــور 
تخرج فل حول لك ول قوة من اإعادتها...ال�سنوات 
اأعــظــم..ولــكــن اجعلوها  الــقــادمــة �ــســرون مــا هــو 
اأحد  ل  امل�ستقبل..  ي�سنع  من  بنف�سك  اأجمل..اأنت 
�سيهديك املعرفة ول القوة..اكت�سبها بنف�سك وانطلق 
فمك... يف  واجعل  للخلف  تلتفت  ل   . النجاح  نحو 

قطرة ماء".
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رئي�ض جمل�ض الإدارة

السريحي: الثقافة 
ليست شبّاك تذاكر

جدة – ليلى باعطية
خرج الناقد والأديب �سعيد ال�سريحي، 
الثقايف،  ال�ساأن  واقع  حول  �سمته  عن 
برّواده،  يتعلق  فيما  احلا�سل  واللغط 
ـــــك عـــر حــ�ــســابــه  والــنــخــبــة فــيــه وذل
الــتــوا�ــســل  ـــع  مـــوق ــ�ــســخــ�ــســي يف  ال
من  حــّذر  حيث  )تــويــر(؛  الجتماعي 
روادهـــا  يــكــون  الــتــي  الــقــادمــة  الثقافة 
والطبخ  والأزيــــــاء  التجميل  خـــراء 
مواقع  ومهرجو  الكوميديا،  وجنــوم 
بالتروؤ  وذلــك  الجتماعي،  التوا�سل 
اجليل  يجهلها  التي  النخبة  ثقافة  من 
التي  املكانة  منحها  يتم  ومل  احلـــايل، 
ت�ستحقها مع جتاهل اأنها كانت ال�سبب 
يف  مــ�ــســرق  بــوجــٍه  اململكة  تــقــدمي  يف 
املحافل الثقافية العربية، واأن التباهي 
النخبة هو نذير بت�سطيح  ثقافة  بهجر 
�سعبوية  �سلعة  اإىل  وحتويلها  الثقافة 

للت�سلية والرفيه.
اأ�سار  فقد  ال�ستثمار،  م�ستوى  وعلى 
التفكري  هيمن  حال  يف  اأنــه  ال�سريحي 
ــى خــطــط الــثــقــافــة  ال�ــســتــثــمــاري عــل
�ستكون  الــنــتــيــجــة  ــــاإن  ف وبـــراجمـــهـــا، 
خــ�ــســارة الــثــقــافــة وال�ــســتــثــمــار مــًعــا، 
باعتبار اأن الثقافة ل ميكن لها اأن تكون 
�ــســّبــاك تــذاكــر؛ لــكــون ال�ــســتــثــمــار يف 
وما  الإن�سان،  ا�ستثماٌر يف  الثقافة هو 

�سوى ذلك باطل وقب�س ريح.

انطالق فعاليات األيام الثقافية السعودية في تركمانستان

ع�شق اآباد  -  البالد 
ـــر الــثــقــافــة الــركــمــاين نــور  افــتــتــح نــائــب وزي
احلرمني  خـــادم  و�سفري  �ــســرميــوف،  �ــســاحــات 
في�سل  بن  خالد  تركمان�ستان  لــدى  ال�سريفني 
الثقافية  الأيــام  فعاليات  اأم�س،  اأول  ال�سحلي 
ال�سعودية املقامة يف ق�سر مقام التابع للمركز 
الثقايف احلكومي الركماين، بح�سور امل�سرف 
للعلقات  الإعــــلم  وزارة  ــة  وكــال عــلــى  ــعــام  ال

الثقافية الدولية عمر بن حممد العقيل.
كــمــا �ـــســـرف احلـــفـــل �ــســفــري دولـــــة الإمـــــــارات 
ال�سلك الدبلوما�سي يف  العربية املتحدة، عميد 
الع�سب، وعدد  عبدالله  بن  تركمان�ستان ح�سن 
من ال�سفراء وروؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية يف 
واملثقفني  امل�سوؤولني  من  وعــدد  تركمان�ستان، 

من اجلانبني.
الركماين،  الثقافة  وزيــر  نائب  و�سول  وفــور 
العام  امل�سرف  يرافقه  املعر�س  يف  بجولة  قام 
ي�سمه  مــا  على  واطلعوا  ال�سحلي،  وال�سفري 
ت�سمل  �سعودية  واأركــان  ومعار�س  اأجنحة  من 
الفنية  ــلــوحــات  املــعــرو�ــســات وال مــن  الــعــديــد 
الــتــي تــرز هــويــة وتــاريــخ وحــ�ــســارة اململكة 
ــراء  ــه مــن ث ــا الــفــنــي، ومـــا تــزخــر ب ــه ومــوروث
جانب  اإىل  الثقافية،  املــجــالت  من  العديد  يف 
املج�سمات والعرو�س املرئية التي ترز عمارة 
قــيــادة اململكة  الــ�ــســريــفــني، وجــهــود  احلــرمــني 
العربية ال�سعودية على مر ال�سنوات يف تطوير 

عمارتها.

كــمــا اطــلــع عــلــى املــعــر�ــس الــفــنــي الـــذي يحكي 
جانبا من املجتمع والبيئة ال�سعودية، ويحوي 
لل�سور  وجناحا  الفنية،  الــلــوحــات  مــن  عـــددا 

الفوتوغرافية.
املنا�سبة  بــهــذه  املــعــد  بـــدئ احلــفــل  ذلـــك،  بــعــد 
لدى  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  ل�سفري  بكلمة 
ال�سكر والمتنان با�سم  تركمان�ستان، رفع فيها 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  و�سعب  حكومة 
حلكومة تركمان�ستان ال�سقيقة و�سعبها الأ�سيل 
الويف، على ا�ست�سافة فعاليات الأيام ال�سعودية 
اعتزاز  عن  معرًا  تركمان�ستان،  يف  الثقافية 
بركمان�ستان  تربطها  التي  بالعلقات  اململكة 
ـــن بينها  الــــروابــــط، وم و�ــســعــبــهــا واأوا�ــــســــر 
لروابط  ج�سرًا  كانت  التي  الثقافية  الأوا�ــســر 

اأقوى بني �سعبي اململكة وتركمان�ستان.
الثقايف  املوروث  اأهمية  وقال:" يدرك اجلميع 
بــاإرث  البلدان  يحظى  حيث  الأمم؛  تاريخ  يف 
الــتــاريــخ يتطلع كل  ثــقــايف �ــســارب يف جـــذور 
لتحقيق  وا�ستعرا�سه  به  التعريف  اإىل  جانب 
التعارف  م�ستوى  ــادة  وزي التقارب  من  املزيد 
التاريخية  الــروابــط  ل�ستك�ساف  والــتــعــاون؛ 
العمل  اأن  مبينًا  الثقافتني،  بــني  جتمع  الــتــي 
من  ويــزيــد  الإبـــداع  ينمي  الثقايف  املــجــال  يف 
ي�سب  بـــدوره  ــذي  ال الثقايف  الــوعــي  م�ستوى 
ولذلك  اأ�سكالها؛  ب�ستى  والرفاهية  التنمية  يف 
اجلانب  يكون  اأن  على  دومــا  اململكة  حتر�س 
الب�سرية  احلياة  جوانب  يف  حا�سرًا  الثقايف 

يف  والــرفــاه  احلياة  جــودة  مقومات  اأحــد  فهو 
حياة ال�سعوب .

العلقات  م�ستوى  اإىل  "وبالنظر  ــاف:  واأ�ــس
ال�سراتيجية بني اململكة وتركمان�ستان، ميثل 
اأهم روافد هذه العلقات  اأحد  الثقايف  اجلانب 
اأ�سقائنا يف تركمان�ستان على  التي �سنعمل مع 
تطلعات  مع  يتجاوب  مبا  ومتتينها  تعزيزها 
خــادم  بقيادة  اململكة،  يف  القيادتني  وطــمــوح 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز  ال�سريفني  احلرمني 
بقيادة  ال�سقيقة  تركمان�ستان  ويف  �سعود،  اآل 

فخامة الرئي�س قربان قويل بردي حممدوف.
 2030 اململكة  بروؤية  ال�سحلي  ال�سفري  ونــوه 
اأحــد  يف  تهدف  ا�سراتيجية  روؤيـــة  تعد  التي 
يف  طموح  مــزدهــر  جمتمع  بناء  اإىل  جوانبها 
جميع مناحي احلياة، وتنمية الإبداع وتو�سيع 
اأفــــق الــتــعــاون مـــع الــ�ــســعــوب ونــ�ــســر املحبة 
قواعد  واإر�ــســاء  ال�سلمي  والتعاي�س  وال�سلم 
الثقافات  على  والنفتاح  احل�ساري،  احلــوار 
بني  التقارب  وتعزيز  املختلفة،  واحل�سارات 

اأتباع الأديان والثقافات.
الركماين  الثقافة  وزير  نائب  األقى  جهته،  من 
اململكة  مبــبــادرة  �سعادته  عــن  فيها  عــر  كلمة 
مقدمًا  تركمان�ستان،  يف  ثقافية  اأيـــام  تنظيم 
العربية  اململكة  الإعلم و�سفارة  لوزارة  �سكره 
اإقامة  اإجنـــاح  يف  جهودهما  على  ال�سعودية، 

الأيام الثقافية ال�سعودية يف تركمان�ستان.
البلدين،  بني  التاريخية  العلقات  عمق  واأكــد 

لها  البلدين  بني  تقام  التي  الثقافية  الأيــام  واأن 
قيمة يف تعزيز وتطوير العلقات الثقافية اأكرث 
اهتمامًا  تركمان�ستان  تويل  حيث  قبل،  ذي  من 

بالغًا يف هذا اجلانب.
الفعاليات  مــن  عـــددًا  اجلميع  �ساهد  ــك  ذل اإثـــر 
الثقافية  الأيــــام  جـــدول  املــعــدة يف  ــرامــج  وال
اململكة  تــاريــخ  تــنــاول  عــر�ــس  منها  للمملكة، 
ــتــطــور املــتــ�ــســارع يف خمــتــلــف املــجــالت،  وال
وحر�س حكومة خادم احلرمني ال�سريفني على 
تعريز العلقات مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة، 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  بقيادة 
وتنمية  الله-  �سعود -حفظه  اآل  عبدالعزيز  بن 
العلقات مع جمهورية تركمان�ستان، التي تعر 
املــجــالت  مــن  الــعــديــد  البلدين يف  تــقــارب  عــن 
مو�سيقية،  عــرو�ــس  تــقــدمي  مت  كما  املختلفة، 

وعرو�س الفلكلور.
ثم  التذكارية،  الهدايا  تبادل اجلانبان  ذلك،  اإثر 

اختتم احلفل بالعر�سة ال�سعودية .
وحر�ست وزارة الإعلم ممثلة بوكالة الوزارة 
اأن تكون الأيام  للعلقات الثقافية الدولية على 
التي  تركمان�ستان،  يف  ال�سعودية  الثقافية 
من�سة  مبثابة  اأيـــام  اأربــعــة  فعالياتها  ت�ستمر 
حيث  اململكة،  من  الإبداعية  للمواهب  تفاعلية 
راعت يف اأعمالها ت�سليط ال�سوء على اجلوانب 
بناء  يف  ودورهــا  ال�سعودية،  للثقافة  املتعددة 
روؤية  ظل  يف  الأخــرى،  الثقافات  مع  اجل�سور 

اململكة 2030.

اكتشاف مقبرة تضم تماثيل فرعونية باألقصر 
القاهرة – ها�شم الها�شم 

"�سف" بالر  مقرة  اخلمي�س  اأم�س  اأول  م�سر  افتتحت 
رئي�س  بح�سور  م�سر،  يف  الأق�سر  مبحافظة  الغربى 
الوزراء د. م�سطفى مدبوىل ووزير الآثار خالد العنانى، 
والأمني العام للمجل�س الأعلى للأثار د. م�سطفى وزيرى، 

وعدد من �سفراء دول عربية واأجنبية .
العام  الأمــني  وزيــرى  م�سطفى  الدكتور  قال  جانبه،   من 
املقرة  هــذه  عن  الك�سف  مت  اأنــه  للآثار  الأعلى  للمجل�س 
اأن قامت  "روى" رقم TT255، وذلك بعد  �سمال مقرة 
البعثة الأثرية امل�سرية برئا�سته باإزالة الردم الناجت عن 
الأعمال املراكمة للبعثات الأجنبية، منذ ما يزيد عن 200 

�سنة والذى كان يغطى املنطقة باأكملها.
احلفائر  اأعمال  ا�ستمرار  مع  اأنــه  اإىل   " "وزيرى  واأ�سار 
مق�سورة  على  العثور  من  البعثة  متكنت  الــردم  واإزالـــة 
فناء  داخــل  بها  اخلا�س  والبئر  اللنب  الطوب  من  كاملة 

مقرة ال�سّف، موؤكدا اأنها تعتر اأول مق�سورة كاملة يتم 
العثور عليها بجبانة طيبة.

من  ملقرة  كامل  منوذجا  ثل  متمُ املق�سورة  اإن  واأ�ــســاف: 
الطوب اللنب، مقبية ذات فناء �سغري من احلجر يتو�سطه 
اأنه من الأرجح  الأولية  الدرا�سات  اأثبتت  بئر عميق، كما 
تاأريخ هذه املق�سورة لفرة الرعام�سة، نظرا لوجود اأمثلة 
عرثت  البعثة  اأن  وتابع  املدينة.  دير  بجبانة  لها  م�سابهة 
ال�سّف،  املقرة  فناء  اأ�سفل  اأخــرى  مقابر   )6( على  اأي�سا 
الثانى من املقرة، حيث مت فتح  امل�ستوى  وهو ما ميثل 
"�س�سب"  يدعى  ب�سخ�س  واخلا�سة  منها  �سغريه  مقرة 
كان يعمل كاتبا ملخزن امللك. ونوه اإىل اأنه مت العثور على 
العديد من اللقى الأثرية منها جمموعة كبرية من متاثيل 
من  وامل�سنوعة  والأ�سكال  الأحجام  املختلفة  الأو�سابتى 
الفيان�س الأزرق واخل�سب، وقناع جممع من الكارتوناج، 
واأكرث من 50 ختما جنائزيا لبع�س الأ�سخا�س الذين مل 

البعثة  عرثت  كما  اَلن.  حتى  مقابرهم  على  العثور  يتم 
الهرياطيقية  بالكتابة  مكتوبة  كاملة  بردية  على  اأي�سا 
ملة بطلمية من  وملفوفة بخيط من الكتان، بالإ�سافة اإىل عمُ
"بطليمو�س  امللك  ع�سر  من  بالنحا�س  املخلوط  الرونز 

من  امل�سنوعة  الأو�ــســراكــات  مــن  وجمموعة  الثاين"، 
م�سنوعة  كانوبية  اآنية  لغطاء  العلوى  واجلزء  الفخار، 
من احلجر اجلريى على �سكل قرد ميثل املعبود "حابى" 

اأحد اأبناء حور�س الأربعة.
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السفير الدخيل يقلد 
الصقير رتبته الجديدة

اأبو ظبي - وا�س
العربية  الإمــــارات  ــدى  ل ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  �سفري  قلد 
عبدالعزيز  بن  �سالح  املقدم   ، الدخيل  عبدالله  بن  تركي  املتحدة، 
الكرمي  امللكي  الأمــر  �سدور  بعد  )عقيد(،  اجلــديــدة  رتبته  ال�سقري 
القا�سي برتقيته ، بح�سور امللحق الع�سكري ال�سعودي يف الإمارات 

العميد الطيار الركن اأحمد بن حممد اجلهني يف اأبوظبي.
وهناأ ال�سفري الدخيل العقيد ال�سقري على الثقة امللكية الكرمية، 
الركن  الطيار  العميد  هناأ  التوفيق والنجاح يف عمله.كما  له  متمنيا 

اأحمد بن حممد اجلهني، العقيد ال�سقري على الثقة امللكية. 
من جهته، �سكر العقيد ال�سقري ال�سفري الدخيل وامللحق الع�سكري 
اجلهني، داعيا الله اأن تكون الثقة امللكية دافعًا لبذل اجلهود خلدمة 

الدين ثم املليك والوطن.

الخليفي وآل سعداوي يحتفلون 
بعقد قران البراء

جدة- �سامل بكو�س 
احتفل اآل الدحم بعقد قران ابنهم ال�ساب الرباء بن عمر باعوم اخلليفي، على ابنة 
هاين �سعداوي، وذلك يف احدى قاعات الحتفالت بجدة، بح�سور لفيف من الأقارب 

والأ�سدقاء الذين قدموا التهاين والتربيكات.

يوسف الحداد يودع حياة العزوبية 

جدة - خالد بن مر�ساح
احتفل املهند�س يو�سف بن اأحمد احلداد بزفافه من كرمية املهند�س زهري يو�سف 
الّب�س، باإحدى قاعات الفراح بجدة، وذلك بح�سور نخبة من الدبلوما�سيني والأعيان، 
وجمع من الأهل والأ�سدقاء . وقد عربرَ العري�س عن �سعادته بتوديع حياة العزوبية، 

والبدء بحياة جديدة مع �سريكة العمر.

آل الصيني وآل كوثر يحتفلون بعقد قران محمد وسمية

جدة- خالد بن مر�ساح - ت�سوير: املحرر
اآل  احتفل  وال�سرور،  الفرح  ملوؤها  ليلة  يف 
ح�سني  حممد  قــران  بعقد  كوثر  واآل  ال�سيني 
الدكتور  ابــنــة  �سمية  الآنــ�ــســة  على  ال�سيني، 
ع�سام ح�سن كوثر، بح�سور لفيف من الأعيان 

والأقارب والأ�سدقاء.
اأوج �سعادته، وهو  العري�س حممد كان يف 
ي�ستقبل املهنئني، وذكر اأن هذه الليلة من اأ�سعد 

ليايل عمره.

مجتمع
الرباعي أستاذ مشارك 

قمصاني رئيسا لنادي اإلنجازات

بجامعة  الــعــلــمــي  املــجــلــ�ــس  اأ�ـــســـدر 
ــــــراًرا بــرتقــيــة عــ�ــســو هيئة  ق الــبــاحــة 
التدري�س بق�سم الأحياء، الدكتور �سامي 
اأ�ستاذ  مرتبة  اإىل  الــربــاعــي  ع�سري  بــن 

م�سارك يف تخ�س�س بيئة نباتية .
واأ�سرته،  �سامي  للدكتور  التهاين 
مبنا�سبة تعيينه يف من�سبه اجلديد، 

وتتمنى له التوفيق والنجاح خالل م�سريته العملية.

للمنجزين  الـــدويل  الحتـــاد  اخــتــار 
ـــعـــرب والأفـــــارقـــــة الــ�ــســيــدة  عــمــره  ال
نقدر(  )احنا  فريق  موؤ�س�س  قم�ساين، 
رئي�سا  اخلــا�ــســة  الحــتــيــاجــات  ـــذوي  ل
لنادي الإجنازات ال�سعودية املنبثق عن 
املتميز  لدورها  تقديرا  وذلــك  الحتــاد، 
الهمم من  اأ�سحاب  اإجنــازات  اإبــراز  فى 

ذوي الحتياجات اخلا�سة من خالل مبادرة )احنا نقدر(. 

تخريج الدفعة 22 من الحاصلين 
على شهادة االختصاص

الريا�س - البالد
اأم�س  ال�سحية  للتخ�س�سات  ال�سعودية  الهيئة  احتفلت 
الأ�سنان  واأطــبــاء  الأطــبــاء  مــن  الــــ22  الدفعة  بتخريج  الأول، 
�سهادة  على  احلا�سلني  والأخ�سائيني  واملمر�سني  وال�سيادلة 
رئي�س  ال�سحة  ال�سعودية، بح�سور معايل وزير  الخت�سا�س 
جمل�س اأمناء الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية الدكتور 
توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك يف جممع الأمري في�سل بن فهد 

الأوملبي مبدينة الريا�س.
ورفع معايل وزير ال�سحة ال�سكر والعرفان خلادم احلرمني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود – حفظه الله - 
على رعايته احلفل، كما رفع ال�سكر والعرفان ل�ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب 

دعمه  الله- على  –حفظه  الدفاع  الــوزراء وزير  رئي�س جمل�س 
ومتابعته للقطاع ال�سحي .

واأعرب معاليه عن الفخر العتزاز باخلريجني واخلريجات 
، وقال :" نعتز بهذه الكفاءات املتميزة والطاقات الب�سرية التي 

ت�سهم يف تعزيز وتطوير بلدنا".
الله به على اململكة من ثروات،  اأنعم  اإىل ما  واأ�سار معاليه 
وتنمي  تبقى  التي  بــالــروة  واخلريجات  اخلريجني  وا�سفًا 

وتطور وت�سهم يف حتقيق روؤية وتطلعات هذا البلد.
للهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات  العام  من جهته، قال الأمني 
ال�سحية الأ�ستاذ الدكتور اأمين بن اأ�سعد عبده :" اإن هذه الدفعة 
الأكرب يف تاريخ الهيئة تعرب عن مدى الدعم الذي توليه قيادتنا 

الر�سيدة للقطاع ال�سحي.

خوقير يحتفل بحصول نجله 
ماجد على الماجستير

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي
احتفل نائب رئي�س نادي الوحدة 
مبــكــة املـــكـــرمـــة الـــكـــابـــن عــبــدالــلــه 
خوقري، بح�سور ع�سو �سرف نادي 
تــونــ�ــســي، ورئي�س  جــمــال  ــوحــدة  ال
النادي حامت خيمي بح�سوله جنله 
الأعمال  اإدارة  ماج�ستري  على  ماجد 

من جامعة جدة.
التهاين من الأهل  وتلقى اخلوقري 

والإعالمي،  والريا�سي  الرتبوي  والو�سط  والأ�سدقاء 
التوفيق  مــن  مــزيــدا  متمنني  ال�سعيدة،  املنا�سبة  بــهــذه 

والنجاح لنجله يف حياته القادمة.

بصفر يتلقى التهاني بتخرج ابنه خالد فلمبان يحتفل بتخرج ابنه محمد
جدة- خالد بن مر�ساح

ــن بــن  ــس احـــتـــفـــل الـــدكـــتـــور حــ�
املجل�س  عــ�ــســو  بــ�ــســفــر،  �ــســلــطــان 
ال�سراكة  اإدارة  بجدة ومدير  البلدي 
ع�سو   ، جـــدة  بــ�ــســحــة  املــجــتــمــعــيــة 
مراكز  جلمعية  التنفيذية  اللجنة 
بتخرج  جـــدة،  الأحـــيـــاء مبــحــافــظــة 
بن  خزمية  مدار�سة  مــن  خالد  ابنه 
بتفوق،  النموذجية  الإبتدائية  ثابت 
وحــافــًظــا لـــ 10 اأجــــزاء مــن الــقــراآن 

الكرمي،  بف�سل الله.
ب�سفر تلقى التهاين والتربيكات 
من الأهل والأ�سدقاء بهذه املنا�سبة، 

متمنني له دوام التوفيق والنجاح. 

جدة - خالد بن مر�ساح
من  حممد  ابنه  بتخرج  فلمبان  قا�سم  احتفل 
يف  بالإ�سكان  الإبتدائية،  رباح  بن  عطاء  مدر�سة 

مكة املكرمة، اإىل املرحلة املتو�سطة.

من  والــتــربيــكــات  التهاين  فلمبان  تلقى  وقــد 
دوام  له  متمنني  املنا�سبة  بهذه  والأ�سدقاء  الأهل 
التوفيق والنجاح، وقد اأعرب اخلريج عن �سعادته 
بهذه املنا�سبة �ساكرا والده، على الدعم والت�سجيع 

امل�ستمر.. األف مربوك.

للتواصل: 
يف  مب�ساركتكم  )الــبــالد(  حتــريــر  اأ�ــســرة  ت�سعد 
منا�سباتكم.. ومت تخ�سي�س هذه ال�سفحة من اأجلكم 

لإر�سال اأخبار الأفراح واملنا�سبات على 
wr@albiladdaily.com :اإمييل
خالد بن مر�ساح

العريس: هذه ليلة من أسعد ليالي العمر

د. �سامي الرباعي

عمرة قم�ساين
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اليوم  الريا�ض  اىل  ي�سافر   •
�سمو االمري فهد بن �سعد.

قدم من الريا�ض 
وزير  معايل  ام�ض 
الــعــمــل والــ�ــســوؤون 
االجتماعية اال�ستاذ 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن ابـــا 

اخليل.
• وعـــــاد  مــنــهــا امــ�ــض ايــ�ــســا 

مــــعــــايل اال�ـــســـتـــاذ 
ــه  ــل الــ�ــســيــد عــبــدال
العام  املدير  الدباغ 
ــة الـــبـــاد  ــس ــ� ــس ــوؤ� مل
وع�سو  لل�سحافة 
التنفيذية  اللجنة 

االهلية  عبدالعزيز  امللك  جلامعة 
يف جدة.

• كان قد قدم اىل الريا�ض اول 
القيادة  ميثل  ع�سكري  وفــد  ام�ض 

املوحدة للجيو�ض العربية.
وقــد قــدم هــذا الــوفــد اىل جدة 
ــف مـــن الــلــواء  ــاأل ــت امــ�ــض وهــــو ي
وع�سوية  رئي�سا  حممد  عبداملنعم 
عبدالروؤوف  طيار  اللواء  من  كل 
القباين  علي  والزعيم  عبداحلميد 
والزعيم  الطيب  حممد  والزعيم 
عاطف  والزعيم  عثمان  ابراهيم 

املجايل.
• وقـــــدم مــنــهــا امـــ�ـــض ايــ�ــســا 
وحممد  كتبي  ح�سن  ــتــاذان  اال�ــس
علي مغربي ع�سوا موؤ�س�سة الباد 

لل�سحافة.
في�سل  العقيد  منها  قدم  كما   •
الدغيرث  حممد  والرئي�سان  بدوي 

وتركي عبدالله.
الــيــوم  عــمــان  اىل  يــ�ــســافــر   •

القائد طيار حممد ع�سريي ووكيل 
قائد طيار ح�سن هر�ساين.

ام�ض  ا�سرنا   •
وطــــــــاأة  ان  اىل 
ا�ستدت  قد  املر�ض 
موؤخرا على معايل 
ــيــخ عــبــدالــلــه  ــ�ــس ال
ال�سليمان مما اقلق 

الكثريين عليه.
وقد قدم اىل جدة قبل منت�سف 
العاملي  اجلـــراح  الــبــارحــة  الليلة 
�ستة  يرافقه  ترت  الدكتور  الكبري 
لا�سراف  االجنــلــيــز  االطــبــاء  مــن 
ان  الله  فن�ساأل  معاليه  عــاج  على 
ي�سبغ عليه ثوب ال�سحة والعافية.

اىل  يــ�ــســافــر   •
الـــريـــا�ـــض الـــيـــوم 
ـــل  ـــي �ـــــســـــعـــــادة وك
ــــــام  االع وزارة 
االعامية  لل�سوؤون 
ــــــاذ فـــهـــد  ــــــت ــــــس اال�

ال�سديري.
ام�ض  ــا�ــض  ــري ال مــن  وقــــدم   •
الــعــمــل  وزارة  ـــل  وكـــي �ـــســـعـــادة 
اال�ستاذ  االجتماعية  والــ�ــســوؤون 

عبداجلليل عبداجلواد.
�سعادة  ام�ض  منها  قــدم  كما   •
اال�ستاذ ا�سعد جمجوم املدير العام 

للمياه باملنطقة الغربية.
• قــــدم مـــن الـــريـــا�ـــض ايــ�ــســا 
اال�ـــســـتـــاذ بــ�ــســام حمــمــد الــبــ�ــســام 
واال�ستاذ  الندوة  موؤ�س�سة  ع�سو 
املدينة  �سما ع�سو موؤ�س�سة  �سمري 
برتجي  علي  واال�ستاذ  لل�سحافة 
االجتماعي  ال�سمان  جلنة  ع�سو 

وال�سيد احمد با�سماخ.

عبد الرحمن اأبا اخليل

عبد اهلل الدباغ 

عبد اهلل  ال�شليمان

فهد ال�شديري

المملكة تواصل نشاطها في األوساط الدولية والمؤتمرات العالمية
امللحوظ  ن�ساطها  مبوا�سلة  اململكة  تقوم 
الــدولــيــة.. �سيما يف املــوؤمتــرات  يف االو�ــســاط 
املجاالت  كافة  يف  العاملية  والفنية  االمنائية.. 

احليوية.
موؤمتر  يف  ت�سرتك  اخــريا..  اململكة  وهاهي 
االغذية والزراعة الدويل املزمع عقده يف روما 
ال�سهر  خــال  ع�سرة.  الثالثة  لدورته  بايطاليا 

وثيقة  م�سادر  مــن  الــبــاد  علمت  وقــد  اجلـــاري 
االطاع ان اال�ستعدادات لا�سرتاك يف املوؤمتر 
جتري االآن على قدم و�ساق يف وزارة الزراعة 
اذ اعدت فعا النقاط التف�سيلية للموا�سيع التي 
اع�ساء  �ستة  من  املكون  اململكة  وفــد  �سيتوىل 
اال�ستاذ  الزراعة  وزير  معايل  رئي�سه  با�ستثناء 
ح�سني م�ساري.. القاء اال�سواء عليها من قريب 

او من بعيد.
هــــذا.. ومـــن اجلــديــر بــالــذكــر ان املــوؤمتــر 

املذكور.. يعقد يف كل �سنتني مرة واحدة.
كما تنح�سر مهمته يف بحث اف�سل الطرق 
حت�سني  او  وا�ساليبها..  الــزراعــة  لتطوير 
ــدول  وال الــعــامل..  دول  يف  املعي�سية   املـــادة 

النامية.

الدوام الرسمي للدولة.. خالل الشهر العظيم

فرع لمصلحة الطرق.. ومدير للبرق في مدينة "بريدة"

إدارة التعليم تتسلم اربع قطع من االراضي البيضاء
مشروع إنشاء أربعة مباني مدرسية بمكة

وزارات  عــــدة  قـــامـــت   - الـــريـــا�ـــض 
الـــــدوام  بــتــعــيــني  حــكــومــيــة  وادارات 
رم�سان  �سهر  خـــال  لــلــدولــة  الــر�ــســمــي 
االعمال  تعطل  ال  بكيفية  وذلــك  القادم.. 
لل�سهر  وحتــفــظ  املـــوظـــف..  تــرهــق  وال 

العظيم وحرمته.
وبناء على اقوال مندوبنا بالريا�ض.. 

فان الدوام الر�سمي للدولة خال ال�سهر 
املعظم �سيكون على النحو التايل:

1- احل�سور �سباحا ال�ساعة الثالثة.
التا�سعة  ال�ساعة  الـــدوام  انتهاء   -2

بعد الظهر.
وهــو االقــــرتاح االكـــرث رجــاحــة عند 

امل�سوؤولني.

املوا�سات  وزارة  تعتزم   - الريا�ض 
فتح فرع مل�سلحة الطرق مبدينة "بريدة" 

بــالــقــ�ــســيــم كــمــا �ــســتــعــني مــنــديــرا لــلــرق 
والريد هناك.

مكة - مكتب الباد:
جتـــرى يف الــوقــت احلــا�ــســر اتــ�ــســاالت 
التعليم  مديرية  يف  امل�سوؤولة  اجلهات  بني 
حول  العا�سمة  وامانة  املكرمة  مكة  مبنطقة 
ت�سليم ادارة التعليم اربعة قطع من االر�سي 
خمتلفة  امـــاكـــن  يف  املــخــطــطــة  الــبــيــ�ــســاء 

بالعا�سمة املقد�سة.

اال�ستاذ  ان  مبكة  الباد  حمــرر  علم  وقــد 
بكر باب�سيل �سكرتري ادارة التعليم ومهند�ض 
اليهم  اوكل  قد  بياري  االدارة وال�سيد ر�ساد 
القيام با�ستام االرا�سي اجلديدة من امانة 
باب�سيل  بكر  اال�ستاذ  �سرح  وقد  العا�سمة 
ان هذه االرا�سي �ستكون يف احياء خمتلفة 

بالعا�سمة ويف مقدمتها حي العزيزية.

وفد إيطالي اقتصادي يصل الى جدة أمس
ال�ساعة  يف  ام�ض  م�ساء  جــدة  اىل  و�سل 
االقت�سادي  الــوفــد  ليا  والن�سف  الثانية 
ــان  ــرمل بــرئــا�ــســة املــ�ــســرت بــيــانــكــي عــ�ــســو ال
مــكــون مــن 27 ع�سوا  ــد  ــوف االيـــطـــايل.. وال
مندوبون  املطار  يف  ا�ستقبالهم  يف  كان  وقد 
زهــران  اال�ستاذان  وهــم  التجارة  وزارة  من 
ابراهيم  حممد  واال�ستاذ  زهــران  ا�سماعيل 
الغرفة  مــديــر  التجارية  الــغــرفــة  ومــن  جــدع 
ــتــجــاريــة اال�ــســتــاذ عــبــا�ــض عــبــداملــجــيــد..  ال
االعام  وزارة  ومن  عبدالروؤوف  واال�ستاذ 
اخلارجية  وزارة  ومن  خوجة  زياد  اال�ستاذ 

اال�ستاذ عبدالله ميمني.
الوفد  زيـــارة  بــرنــامــج  ان  علم  وقــد  هــذا 
ال�سبت  االيطايل قد اعد حيث �سيجتمع يوم 
امري  م�سعل  االمــري  امللكي  ال�سمو  ب�ساحب 

منطقة مكة.
ثم يزور بعد ذلك وزارة االعام وموؤ�س�سة 
االحد  م�ساء  ويف  ال�سعودي  العربي  النقد 
الغرفة  �ستقيمه  الــذي  احلفل  الوفد  يح�سر 
فندق  بق�سر  بــجــدة  ال�سناعية  الــتــجــاريــة 
رجــال  بكبار  الــوفــد  يجتمع  حيث  الــكــنــدرة 

االعمال.

لجنة استبدال عربات الكرو تتخذ عدة توصيات..
مكة - مكتب الباد

مدينة  امانة  من  امل�سكلة  اللجنة  انتهت 
العامة  واملديرية  العا�سمة  وامانة  الريا�ض 
الريا�ض  اجتماعاتها مبدينة  للمرور من عقد 

قبل ايام.
وقد علم حمرر الباد مبكة ان اللجنة 

قـــد اتـــخـــذت يف نــهــايــة اجــتــمــاعــهــا عــدة 
ان حتفظ ال�سحاب  �ساأنها  من  تو�سيات 
وبالتايل  رزقهم  مــوارد  الكرو  العربات 
تتيح لهم الفر�سة ال�ستبدال هذه العربات 
التعليم  مـــع  تتم�سى  اخــــرى  بــعــربــات 

اجلديد.

تنفيذ مشروع ميدان العتيبية والشارع المؤدي الى مسجد بندر
مكة - مكتب الباد

ــام املــخــتــ�ــســة يف امــانــة  اخــــذت جــمــيــع االقــ�ــس
التي  االمانة  م�سروعات  لتنفيذ  ت�ستعد  العا�سمة 
موازنة  �سمن  مبالغها  اعتماد  على  املوافقة  متت 
حمررنا  علم  وقــد   .89  -  85 املــايل  للعام  االمــانــة 

الكبري  اهتمامه  ابــدى  قد  االمــني  �سعادة  ان  مبكة 
بالعمل على �سرعة تنفيذ امل�سروعات من االآن بقدر 
امل�ستطاع وقبل حلول مو�سم اال�ستعدادات الازمة 
يف احلج.. مع و�سع كافة اال�ستعدادات الازمة يف 
مراعاة الدقة عند تنفيذ اي م�سروع من امل�سروعات 

ومنها م�سروع ميدان العتيبية وكذلك م�سروع فتح 
ال�سارع املوؤدي اىل م�سجد بندر.

ـــة الــعــمــل يف تــنــفــيــذ هــذه  و�ــســتــبــا�ــســر االمـــان
لها  املعتمدة  املوازنة  بيان  تلقيها  حال  امل�سروعات 

خال العام املايل 85 - 86هـ.

المواصالت تسارع في اكمال مخططات الطرق لتنفيذها
مكة - مكتب الباد:

املعظم  الفي�سل  امللك  جالة  حكومة  اكــدت 
اخلري  م�سروعات  من  م�سروع  من  اكرث  يف   -
هذه  تقدم  اجــل  من  حتقيقها  اىل  ت�سعى  التي 
اىل  دائما  حتر�ض  انها  اكــدت  الفتية-  اململكة 
تكري�ض اكر جهودها من اجل ت�سهيل وتوفري 
الراحة ل�سيوف البيت احلرام يف كل مرفق من 

املرافق العاملة لهذا الغر�ض.
واليوم ا�ستطاع حمرر الباد مبكة ان يرز 
جزءا من كثري، ت�سعى حكومة الفي�سل العظيم 
لتحقيقه من اجل هذه االهداف وهذا اجلزء هو 

اعتماد اكرث من 25 مليون ريال ل�سفلتة عدد من 
طرق احلج بالعا�سمة املقد�سة وامل�ساعر.

كما علم حمررنا مبكة ان وزارة املوا�سات 
تبذل يف الوقت احلا�سر جهودا كبرية من اجل 
ال�سوارع  هذه  ل�سفلتة  املخططات  بقية  انهاء 

قبل حلول مو�سم احلج القادم.
م�سروع  يف  املطروحة  احلج  طرق  ومتثل 

ال�سفلتة كا من:
1- �سارع بخ�ض بعد ان متت عملية الن�سف 

والتمهيد وان�ساء الكباري.
2- �سارع خريق الع�سر.

3- ال�سارع الفرعي القادم من خلف ب�ستان 
 - الع�سر  خريق  ل�سارع  امــتــداد  وهــو  الــزاهــد 

جدة.
4- الــطــريــق املـــــزدوج مــن الــ�ــســهــداء اىل 

التنعيم.
5- �سفلتة �سارع ريع ال�سد.

6- �سفلتة ال�سارع املمتد من مقر جالة امللك 
مارا مب�ست�سفى مكة الكبري اىل منى.

الفرعية  الــ�ــســوارع  مــن  عـــدد  �سفلتة   -7
بال�س�سة.

8- �سفلتة عدد من ال�سوارع مبنى.

25 مليون ريال لمشروعات طرق الحج



القاهرة – البالد 
�أع����ل����ن����ت ����ش���رك���ة 
ب���������������اي ب��������ري 
 BlackBerry
�ل���ك���ن���دي���ة، ن��ي��ت��ه��ا 
�إي����ق����اف ت�����ش��غ��ي��ل 
�مل�شتهلك  ن�شخة 
م�������ن ت���ط���ب���ي���ق���ه���ا 
للرت��شل  �ل�شهر 
ب�����ري  “ب�������������اك 
 ” �شنجر ما
ب��ت��اري��خ   BBM

31 مايو، وهو �لتطبيق �ل�شادر لأول مرة يف عام 2005.
وقالت يف �إحدى �لتدوينات: “�إن �مل�شتخدمني �نتقلو� �إىل من�شات 
خال  �أن��ه  و�أ�شافت:  ود�ًعا”،  نقول:  �أن  �ملحزن  من  و�إن��ه  �أخ��رى، 
فرتة تزيد قليًا عن �شهر �شوف تعيد للم�شتخدمني �ملبالغ �ملدفوعة 

.BBMoji للمل�شقات، مع �ختفاء
وبالتز�من مع �إيقاف ت�شغيل ن�شخة �مل�شتهلكني من تطبيق �لرت��شل 
 BBM �ملوؤ�ش�شات  ن�شخة  �أن  �ل�شركة  �أعلنت  فقد   ،BBM

ر�شوم. مقابل  للجميع  متاحة  �شتكون   Enterprise
�إ���س،  �أو  و�آي  �أن���دروي���د،  �أج��ه��زة  على   BBMe تطبيق  ويعمل 
�جلدد  للم�شتخدمني  جمانية  �خلدمة  و�شتكون  وم��اك،  وويندوز، 
�شتة  كل  دولر   2.50 ذلك  بعد  تكلف  �أن  على  �لأوىل،  �ل�شنة  خال 

�أ�شهر.
و�شكل تطبيق �لرت��شل BBM يف وقت �شابق نقطة بيع رئي�شية 
لهو�تف باك بري، وهو و�حد من �أقدم تطبيقات �لرت��شل للهو�تف 
 ،BlackBerry لذكية، وكان متوفًر� ب�شكل ح�شري على �أجهزة�
لكن �ل�شركة �أطلقت �لتطبيق يف عام 2013 لنظام �أندرويد، و�آي �أو 

.iOS إ�س�
 BBM و�أو�شحت �ل�شركة �أنها حاولت تن�شيط ن�شخة �مل�شتهلك من
جهودها  م��ن  بالرغم  لكن  �ملا�شية،  �لقليلة  �ل�شنو�ت  م��دى  على 
�أخ��رى،  من�شات  �إىل  �لقد�مى  �مل�شتخدمون  �نتقل  فقد  �لكبرة، 

و�أثبت �مل�شتخدمون �جلدد �شعوبة �لت�شجيل ل�شتخد�م �لتطبيق.
وتعر�س تطبيق BBM ملناف�شة �شديدة من قبل تطبيقات �لرت��شل 
مما  ما�شنجر،  وفي�شبوك  وتيليجر�م،  و�ت�شاب،  مثل:  �لأخ���رى، 
من  بدًل  �إيقافه،  �ل�شركة  وق��ررت  للم�شتخدمني،  خ�شارته  �إىل  �أدى 

�ل�شتمر�ر يف حماولة دعمه.

القاهرة – البالد 
 Amazon“ أ�شافت �أمازون لغة جديدة، �إىل خدمتها �أمازون بويل�
�لن�شو�س  قر�ءة  باإمكانها  لي�شبح  �لعربية،  باللغة  Polly” متمثلة 
وقد  بالعربية،  م�شموعة  �شوتية  مقاطع  �إىل  وحتويلها  �ملكتوبة 
��شم  عليه  و�أطلقت  �لإ�شافة،  لهذه  �أنثويا  �شوتا  �أم���ازون  �ختارت 

“زينة”.
“Amazon Polly” من �خلدمات  �أم��ازون بويل  وتعترب خدمة 
�لعديدة �لتي تقدمها �أمازون وتتمتع بتقنيات ذكاء ��شطناعي وتقنيات 
�لتعليم �ملتطور، حيث تقدم 59 �شوًتا وتتحدث 29 لغة خمتلفة بهدف 

حتويل �ملحتوى �ملكتوب �إىل �شوتي قريب من �ملخاطبة.
رقمية  منتجات  تطوير  يف  �ل�شركات  م�شاعدة  على  �خلدمة  وتعمل 
با�شتخد�م �لكلمات �ملنا�شبة وتركيبها من جمموعة كبرة من �حلالت 
تطبيقات  �لهاتفية،  �لت�شالت  �لآلية،  �لت�شال  مر�كز  �لن�شر،  مثل 

�لرتجمة وقر�ءة �ملقالت، ومن�شات تعلم �للغات.
لتطوير  �خلدمة  تلك  ��شتخد�م  �لوطني  دبي  �لإم��ار�ت  بنك  ب��د�أ  وقد 
�أو�ئ��ل  من  ويعترب  �أف�شل،  ب�شكل  لعمائه  �ل�شوتية  �لر�شائل  خدمة 
�مل�شتفيدين منها يف �ملنطقة باللغة �لجنليزية وقريًبا باللغة �لعربية. 
وت�شاعد خدمة بويل �لبنك على �شياغة ر�شائل �شوتية وخدمة عماء 
ب�شوت “زينة” تتفاعل بطريقة مميزة مع �لعماء وت�شعرهم �أن هناك 

�شخ�شا حقيقيا خلف �ملحادثة.

�تفقت �للجنة �ملنظمة لبطولة �لأمم �لأفريقية 2019 
تقنية  تطبيق  على  �لقدم،  لكرة  �لأفريقى  �لحتاد  مع 
للبطولة  �لنهائى،  رب��ع  �ل���دور  م��ن  ب��د�ي��ة  �لفيديو، 
يونيو،   21 من  �لفرتة  خال  م�شر  ت�شت�شيفها  �لتى 
�ملنتخبات  مدربو  وطلب  �ملقبلني.  يوليو   19 وحتى 
�لأفريقية �ل�24، �مل�شاركون فى �لبطولة، من �لحتاد 
�لأفريقى لكرة �لقدم، تطبيق تقنية �لفيديو فى كاأ�س 
ترتكب  قد  �أخطاء  �أى  على  ليق�شى  �لأفريقية؛  �لأمم 
من حكام �لبطولة، �إىل جانب �شمان حتقيق �لعد�لة 
تفيد  �ملا�شية  �لفرتة  خال  معلومات  ورود  ظل  فى 
بوقائع ف�شاد فى ملف �لتحكيم باأفريقيا. و�أكد رئي�س 
�أنه ي�شعى بالتن�شيق مع �للجنة �ملنظمة لكان  �لكاف 
2019، لتنفيذ طلب �ملدربني، لكن ب�شكل جزئى، ليبد�أ 

�ل�شتعانة بتقنية �لفيديو، فى �لدور ربع �لنهائى.
 و�شدد م�شئولو �للجنة �ملنظمة على �شعوبة تطبيق 
لتكلفتها  �لبطولة،  مباريات  كل  فى  �لفيديو  تقنية 
جتهيز  �أن  خا�شة  �لوقت،  �شيق  عن  ف�شًا  �ملرتفعة، 
يحتاج  �لتقنية  بهذه  �خلا�شة  و�لأج��ه��زة  �لأدو�ت 

لفرت�ت طويلة.

فيسبوك خزنت الماليين من كلمات 
مرور إنستجرام بطريقة غير آمنة

حممد عمر – البالد 
�أكدت �شركة في�شبوك، 
�لأم�������ان  ح�������ادث  �أن 
�ملرتبط بكلمات �ملرور 
�ل�����ش��ه��ر �مل���ا����ش���ي، قد 
�مل��اي��ني من  �أث���ر على 
من�شة  م�����ش��ت��خ��دم��ي 
ولي�س  �إن�����ش��ت��ج��ر�م، 
كما  �لآلف  ع�����ش��ر�ت 
كان يعتقد يف �لبد�ية.

تدوينة  خ��ال  م��ن  �لتاأكيد  وج���اء 
�لتو��شل  �شركة  ن�شرتها  حمدثة 
م��رة  لأول  �ل��ع��م��اق��ة  �لج��ت��م��اع��ي 
من  �أ�شارت  و�لتي  مار�س،   21 يف 
م��رور  كلمات  تخزين  �إىل  خالها 
م�شتخدمي  م���ن  �مل���اي���ني  م���ئ���ات 
 ،Facebook Lite تطبيق 
م�شتخدمي  من  �ملايني  وع�شر�ت 
ف��ي�����ش��ب��وك �لآخ����ري����ن، وع�����ش��ر�ت 
�إن�شتجر�م  م�شتخدمي  من  �لآلف 

بطريقة غر �آمنة.
وقالت �ل�شركة: “�كت�شفنا �شجات 
�إن�شتاجر�م  مرور  لكلمات  �إ�شافية 
للبحث  قابل  بتن�شيق  تخزينها  مت 
ونحن  د�خلية،  بيانات  قاعدة  يف 
�أث��رت  �مل�شكلة  ه��ذه  �أن  �لآن  ر  نقدِّ
ع���ل���ى �مل����اي����ني م����ن م�����ش��ت��خ��دم��ي 
بتنبيه  و���ش��ن��ق��وم  �إن�����ش��ت��اج��ر�م، 
مع  فعلنا  كما  �مل�شتخدمني  ه��وؤلء 
تغير  منهم  و�شنطلب  �لآخ��ري��ن، 

كلمات �ملرور �خلا�شة بهم”.
�أن  �لتحقيقات  “�أثبتت  و�أ�شافت: 
كلمات �ملرور �ملخزنة مل يتم �إ�شاءة 
�لو�شول  �أو  د�خلًيا،  ��شتخد�مها 
لكن  �شحيح”،  غ��ر  ب�شكل  �إليها 
�ل�شركة مل تذكر بعد كيف تو�شلت 
�إىل ه���ذه �ل��ن��ت��ي��ج��ة، ك��م��ا �أن��ه��ا مل 
تو�شح عدد �ملايني �لذين تاأثرو�.

وكانت �شركة في�شبوك قد �عرتفت 
وجدت  باأنها  �ملا�شي  �ل�شهر  خال 
روتينية  �أمنية  مر�جعة  خال  من 
�أن بع�س كلمات مرور �مل�شتخدمني 
ق�شد  غ���ر  ع���ن  ت��خ��زي��ن��ه��ا  ق���د مت 
د�خ���ل  ل���ل���ق���ر�ءة،  ق��اب��ل  بتن�شيق 
�لد�خلية  �لبيانات  تخزين  �أنظمة 

�خلا�شة بها منذ �شنو�ت.
كلمات  �إن  حينها:  �ل�شركة  وقالت 
عددها  �لبالغ  �مل�شفرة،  غر  �ملرور 
ق���د ج��رى  م��ل��ي��ون،  ح����و�يل 600 
����ش���ج���ات مي��ك��ن  ت���خ���زي���ن���ه���ا يف 
�ل��و���ش��ول �إل��ي��ه��ا م��ن ق��ب��ل ح��و�يل 
دون  وم���ط���ور،  م��ه��ن��د���س   2000
ح����دوث ت�����ش��ري��ب ل��ه��ذه �ل��ب��ي��ان��ات 

خارج �ل�شركة.
 Liz �و�أو����ش���ح���ت ل��ي��ز ب���ورج���و
با�شم  �ملتحدثة   ،Bourgeois
في�شبوك �أن هذه �لق�شية قد جرى 
و��شع  ب�شكل  �شابًقا  عنها  �لإب��اغ 
�لنطاق، لكن تريد �ل�شركة �أن تكون 
�مل�شتخدمني  تخرب  و�أن  و��شحة، 
�أن��ه��ا ع��ل��م��ت ب��ت��خ��زي��ن �مل��زي��د من 

كلمات �ملرور بهذه �لطريقة.
لديها  لي�س  �ل�شركة  �إن  و�أ�شافت: 
يف �ل���وق���ت �حل�����ايل رق����م دق��ي��ق 
مل�����ش��ارك��ت��ه، ر�ف�����ش��ة حت��دي��د متى 
�ملعلومات  هذه  في�شبوك  �كت�شفت 

�لإ�شافية.

فى  و�جل���ه���د  �ل���وق���ت  ت��وف��ر  ع��ل��ى  • ي��ع��م��ل 
عنا  يبعدون  �لذين  �لأ�شخا�س  مع  �لتو��شل 

جغر�فيا.
• ميكن من خاله عمل بع�س �لدعايات �لثقافية 

و�لفكرية وكذلك �لإقت�شادية للتعبر عن �أفكارهم 
وثقافاتهم.

تبادل  مع  �ل��ذ�ت  وتنمية  تطوير  على  ي�شاعد   •
�لبع�س  بع�شنا  مع  �مل��ه��ار�ت  و�إكت�شاب  �خل��رب�ت 

ب��الإ���ش��اف��ة �إىل حت��ق��ي��ق �لإب������د�ع ف��ى �ل��ع��دي��د من 
جمالت �حلياة.

من  �ل�شيا�شى  �لوعى  بلورة  فى  هاما  دور�  • تلعب 
وتغر  �ل�شيا�شية  باملعلومات  �ل�شباب  تزويد  ثقافتهم.خ��ال 

�إمكانية  توفر  مع  تخ�ش�شه  �أو  عمله  جمال  فى  �شو�ء  ذ�ت��ه؛  تطوير  على  �لإن�شان  ت�شاعد   •
لل�شخ�س للبحث عن �ملجموعات �خلا�شة مبجال عمله حيث حتتوى على �أفر�د كثرين، ميكن من 

خالهم �لإ�شتفادة من خرب�تهم.
وكذلك  �لقت�شادية  �أو  �ل�شيا�شية  �شو�ء  و�لأخبار؛  �لأح��د�ث  لنقل  فعالة  و�شيلة  تعد   •

�لفنية و�لريا�شية، بالإ�شافة �إىل تبادل �ل�شور ومقاطع �لفيديو و�ملعلومات ب�شكل �أ�شرع.

بع�س  له  �أن  �إل  �لأجتماعي  �لتو��شل  �إيجابيات  تعدد  برغم 
�ل�شلبيات �ملزعجة �لتى تو�جة �جلميع ومنها:

يجعل  �لإج��ت��م��اع��ى  �ل��ت��و����ش��ل  �شبكات  ����ش��ت��خ��د�م  ك��رة   •
�ل�شخ�س ي��ن��ع��زل ع��ن �ل��و�ق��ع م��ع ف��ق��د �ل��ك��ث��ر م��ن م��ه��ار�ت 

�لتو��شل مع �ملجتمع.
لدى  بامل�شئولية  �ل�شعور  �نعد�م  مع  رقابة  وج��ود  عدم   •

�لكثر من م�شتحدمى هذه �ملو�قع.
�خلاطئة  و�لأفكار  �لقيم  بع�س  ن�شر  خاله  من  يتم   •

وزرعها بني عقول �ل�شباب.
وخ�شو�شا  �لوقت  من  �لكثر  �إه���د�ر  على  يعمل   •
�لتو��شل  �شبكات  على  وقتهم  ك��ل  يق�شون  �ل���ذى  �ل�شباب 
فى  ���ش��و�ء  بها؛  �ملطالبني  �ل��و�ج��ب��ات  �إه��م��ال  م��ع  �لإجتماعى 

�ملدر�شة �أو �جلامعة.
من  ب��ال��ه��و���س  �لأ���ش��خ��ا���س  ب��ع�����س  �إ���ش��اب��ة  �إىل  ي����وؤدى   •
�ل�شور  م��ن  ج��دي��د  م��اه��و  ك��ل  م�شاركة  على  حر�شهم  خ��ال 
فى  �لهامة  �للحظات  م�شاركة  عن  �لبتعاد  مع  و�لفيديوهات 

حياتهم مع �لأهل و�لأقارب.
. توثيق  دون  للغر  و�لإ�شاءة  �ل�شائعات  بث  • تعمد 

 • إيجابيات مواقع التواصل 
االجتماعى:

 • سلبيات مواقع التواصل 
االجتماعي:

31 مايو إيقاف تشغيل
 بالك بيري ماسنجر

 “Amazon Polly” لتحويل النصوص 
المكتوبة تضيف دعم العربية

 VARتحديد موقف تقنية الـ
في كأس أمم إفريقيا

التقنية
�ل�شبت 15�شعبان1440ه� �ملو�فق 20�إبريل2019م �ل�شنة 88 �لعدد 1222610

�جلديد،  �جليل  من  ثاجة  رو���س  مهند�شون  �بتكر 
كمية  يخف�س  م��ع��دين  مغناطي�س  بو��شطة  تعمل 
من  ب���دل   ،%40-30 بن�شبة  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  �ل��ط��اق��ة 
�لذي  �ل�شائل  على  تعتمد  �لتي  �لتقليدية،  �لطريقة 

يتحول �إىل غاز.
�لوطنية  للجامعة  �ل�شحفي  للمكتب  بيان  يف  وج��اء 
�لنوع  "هذ�   :"MISiS" و�لتكنولوجيا  للعلوم 
�جلديد من �لثاجات، �بتكره مهند�شون من �جلامعة 
للعلوم و�لتكنولوجيا، بالتعاون مع جامعة  �لوطنية 
مغناطي�شية،  منظومة  و�أ�شا�شه  �حلكومية.  تفر 

ترفع كفاءة ��شتخد�م �لطاقة بن�شبة 30-40% مقارنة 
بطريقة �شغط �لغاز �لتقليدية".

يف  ��شتخدمو�  �ملبتكرين  �أن  �إىل  �ل��ب��ي��ان  وي�شر 
جوهره  يكمن  �لذي  �ملغناطي�شي،  �لتاأثر  �بتكارهم 

يف تغر درجة حر�رة �ملغناطي�س عند �ملغنطة.
وقال دميرتي كاربينكو، كبر �لباحثني يف �جلامعة 
يف ت�شريح لوكالة "نوفو�شتي": �إن �لإجناز �لأ�شا�س 
�ملتتايل،  �لتاأثر  حتقيق  هو  �ملبتكرون  حققه  �ل��ذي 
عجلة  يف  �لغادولينيوم  م��ع��دن  قطع  تو�شع  حيث 
خا�شة، تدور ب�شرعة كبرة لإنتاج جمال مغناطي�شي.

ووفقا لكاربينكو، فاإن هذه �لتقنية جديدة ل يتجاوز 
مبد�أ  حتقيق  يتم  م��رة  لأول  ولكن  �شنة.   20 عمرها 
و�أ�شاف:  رو���س.  مهند�شني  قبل  من  �ملتتايل  �لتاأثر 
�لطريقة  ه���ذه  ل��ت��ط��وي��ر  ي��خ��ط��ط��ون  �مل��ب��ت��ك��ري��ن  �إن 
وتربيد  �ل�شيار�ت  تربيد  منظومة  يف  ل�شتخد�مها 

نظم �ملعاجلات �لدقيقة.

ابتكار ثالجة مغناطيسية عالية 
الكفاءة في روسيا



الرياضة
الريا�ض- هاين الب�شر 

خالد  ب��ق��ي��ادة  االت��ف��اق  ن���ادي  اإدارة  اأع��ل��ن��ت 
ال��دب��ل، ات��ف��اق��ه��ا م��ع ال��رت��غ��ايل ه��ي��ل��در؛ لتويل 
ت��دري��ب ال��ف��ري��ق يف ال��ف��رة امل��ق��ب��ل��ة،  وجنحت 
اإدارة االتفاق يف اإقناع املدرب الرتغايل هيلدر 
�صعبتني  م��ب��ارات��ني  تبقي  رغ���م  ك��ري�����ص��ت��وف��او، 
ال��ه��ال واالأه���ل���ي. جدير  م��ن  اأم����ام ك��ل  للفريق 
هو  كري�صتوفاو  ال��رت��غ��ايل  امل���درب  اأن  بالذكر 
واأ���ص��ب��ح  ال��رت��غ��ايل،  بنفيكا  ���ص��اب��ق يف  الع���ب 

مدربًا للفريق الرديف بنفيكا B ، وكان له دور 
كبري يف تطوير الاعبني، واكت�صاف العديد من 

املواهب.
االإ�صباين  عقد  األغت  قد  الدبل  اإدارة  وكانت 
االتفاق عددا  تلقى  اأن   بعد  �صريخيو برينا�س، 
املباريات  خ��ال  النقاط  واإه���دار  اخل�صائر،  من 
امل��ا���ص��ي��ة، وه���و االأم����ر ال���ذي اأث���ر ع��ل��ى م�صوار 
الفريق حتى اأ�صبح االتفاق، يف موقف اليح�صد 

عليه، ومركز اليليق بفار�س الدهناء.

في  الشارقة  تواجه  أحد  سلة 
افتتاح خليجي األندية

املنامة- املوفد الإعالمي
�أحد  يو�جه فريق كرة �ل�سلة بنادي 
يف  �لإم��ار�ت��ي،�ل��ي��وم  �ل�سارقة  نظريه 
�أوىل  يف  وذل���ك  ع�����س��ر�.  �لثالثة  مت��ام 
�ملجموعة  مناف�سات  �سمن  مو�جهاته 
 39 �خلليجية  �لأن��دي��ة  لبطولة  �لأوىل 
دولة  ت�ست�سيفها  و�لتي  �ل�سلة،  لكرة 
�لبحرين وقد �ختتم �لفريق ��ستعد�د�ته 
�لوطني  �ملدرب  بقيادة  �سباحي  مبر�ن 
عبد�لرحيم لل على �سالة مدينة خليفة 

�لالعبني  جميع  مب�ساركة  �لريا�سية، 
تامة وروح معنوية  وظهرو� بجاهزية 
عالية ملو�جهة �ليوم.  ويتغيب عن هذه 
جبل  �أب��و  حممد  �لفريق  قائد  �لبطولة 
�ل�سليبي  �ل��رب��اط  يف  بقطع  لإ�سابته 

منت�سف �ملو�سم �ملنتهي. 
�لفرق �لأكرث  �أحد من  ويعترب نادي 
ح�سل  �ألقاب،  بخم�سة  للبطولة  حتقيقا 
و١٤٠٦  و١٤٠٤   ١٤٠٠ �أع���و�م  عليها 

و١٤٠٧ و١٤١3ه�.
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هيلدر يقود االتفاق إلصالح ما أفسده بيرناس 

حمى اإلصابات تضرب األهلي قبل لقاء برسبوليس اإليراني
 سدد مستحقات دي سوزا وطالبه بالعودة.. 

جدة - عون الفي�شل 
كافة  ب�����س��د�د  �لأه��ل��ي   �إد�رة  ق��ام��ت 
بالالعب  �خلا�سة  �ملالية  �مل�ستحقات 
�ملحرتف �لرب�زيلي جوزيف دي �سوز�، 
و�أكد �لأهلي عرب تويرت، �أنه بذلك يكون 
�لإد�رة  �مللف، وقامت  �إغالق هذ�  قد مت 
�للتحاق  ب�����س��رورة  �ل��الع��ب  ب��اإخ��ط��ار 
�لفرتة  خ��الل  �لأول  �لفريق  بتدريبات 
�ملقبلة،  وذلك بعد �سد�د باقي م�ستحقات 

�لالعب �ملالية. 
وق��د غ���اب  دي ���س��وز� ع��ن �سفوف 

يناير  ���س��ه��ر  م��ن��ذ  �لأه������الوي  �ل��ف��ري��ق 
�مل��ا���س��ي، ح��ي��ث �أع��ل��ن �ل��ن��ادي �إ���س��اب��ة 
و�أكد  �لبطن،  �أ�سفل  ع�سالت  يف  لعبه 
�سيبعده عن  �أنه يحتاج تدخاًل جر�حيًا 

�ملالعب ملدة 3 �أ�سهر.
 وكانت تقارير قد ذكرت خالل �لفرتة 
�مل��ا���س��ي��ة، ع��ن �ق����رت�ب رح��ي��ل �ل��الع��ب 
�ل��رتك��ي ؛ للعب  ل��ل��دوري  �ل��رب�زي��ل��ي، 
�ل�سياق،  ويف  فناربخ�سة،  �سفوف  يف 
�لأه���الوي  �لفريق  �لإ���س��اب��ات  د�ه��م��ت 
ق��ب��ل م��و�ج��ه��ت��ه �حل��ا���س��م��ة �أم����ام فريق 

�ستقام  و�لتي  �لإي���ر�ين،  بري�سبولي�س 
ي���وم �لإث��ن��ني �ل��ق��ادم يف م��دي��ن��ة �لعني 
من  �لر�بعة  �جلولة  �سمن  �لإمار�تية، 
دوري �أبطال �آ�سيا، وكان �أول �مل�سابني 
�لقلعة  �لبديل يف �سفوف  هو �حلار�س 
�أ�سيب  �إذ  �مل�سيليم؛  يا�سر  �خل�سر�ء 
ب��ق��ط��ع يف �ل���رب���اط �خل���ارج���ي ل��ل��ق��دم 
�لي�سرى، مما ي�ستدعي �لعالج  ملدة �سهر 
جمدًد�  للعودة  �لتاأهيل  ثم  ومن  كامل، 
لعب  �أ���س��ي��ب  فيما  �ل��ف��ري��ق،  ل�سفوف 

خط �لو�سط ح�سني �ملقهوي بتمزق يف 
�لعالج  ي�ستوجب  مما  �لفخذ،  ع�سالت 
و�ل��ت��اأه��ي��ل مل���دة ت����رت�وح ب��ني 3 �إىل ٤ 
ع�سريي  عبد�لفتاح  و�أ�سيب  �أ�سابيع، 
ي�ستلزم  ما  �خللفية،  �لع�سلة  يف  بتمدد 

�لعالج، و�لتاأهيل ملدة ١٠ �أيام. 
�أن �لأهلي يحل �أخري�  جدير بالذكر 
يف جم��م��وع��ت��ه ب����3 ن��ق��اط ج��م��ع��ه��ا من 
فوز، وخ�سارتني ، و بفارق نقطتني عن 
مت�سدر �ملجموعة باختاكور �لأوزبكي.

جدة- البالد- ت�شوير - ريان اأبو هربة 
التي  املباراة  )3-2(، يف  بنتيجة  الوحدة  اأم��ام  مباراته  نقاط  االأهلي  فريق  ح�صد 
جمعت بني الفريقني على ملعب مدينة امللك عبد الله الريا�صية "اجلوهرة امل�صعة"، 
�صمن مناف�صات اجلولة 28 من دوري كاأ�س االأمري حممد بن �صلمان للمحرفني. 
�صجل ثاثية االأهلي، عمر ال�صومة "هدفني"، ونيكوالي �صتان�صيو يف الدقائق 17 

و47 و1+45.
وانتف�س الوحدة يف ال�صوط الثاين، م�صجًا هدفني بتوقيع رومولو اأوتريو "ركلة 
مل  االنتفا�صة  تلك  اأن  اإال  و73،   71 الدقيقتني  يف  كا�صوجنو  وكابوجنو  جزاء"، 

ت�صفع يف خ�صارة الوحدة.
اأن�صيلمو دي  تلقي  الدقيقة 81، عقب  املباراة بع�صرة العبني منذ  الوحدة  ووا�صل 
موراي�س، بطاقة حمراء، لاإنذار الثاين. فرفع االأهلي ر�صيده اإىل 49 نقطة، حمتًا 
املركز اخلام�س يف جدول دوري املحرفني، بينما جتمد ر�صيد الوحدة عند 39 
نقطة، يف املركز ال�صابع.ويف بريدة، متكن الرائد من حتقيق فوز مثري على نظريه 
اأحد بنتيجة 5-1. بهذه النتيجة يرتفع ر�صيد نادي الرائد من النقاط لي�صبح 34 
نقطة حمتًا بها املركز التا�صع يف جدول ترتيب اأندية الدوري، بينما جتمد ر�صيد 

اأحد من النقاط عند 15 نقطة ليبقى يف املركز االأخري.
القاد�صية  نظريه  على  غال  فوز  الباطن حتقيق  فريق  ا�صتطاع  الثالث،  اللقاء  ويف 
بن  �صعود  االأم��ري  مدينة  ملعب  على  بينهما  التي جمعت  املباراة  بنتيجة 2-0، يف 
جلوي يف الراكة، وبهذا الفوز يرتفع ر�صيد نادي الباطن من النقاط لي�صبح 25 
نقطة حمتًا بها املركز ال�15 يف جدول الرتيب، بينما جتمد ر�صيد القاد�صية من 

النقاط عند 27 نقطة ليبقى يف املركز ال�14.

 فيما صعب الباطن من موقف القادسية

األهلي يثأر من الوحدة والرائد يقسو على أحد



رياضة
ال�سبت 15�سعبان1440هـ املوافق 20اإبريل2019م ال�سنة 88 العدد 1422610

 من غدر باألهلي..  
)الزمان( أم 

)المكان(
علي بركات

يديك  فبني  �ساع،  قد  الأم�س  كان  اإذا 
�سوف  ــيــوم  ال كـــان  ..واإذا  )الـــيـــوم( 
..فــلــديــك  )ويـــرحـــل(  ـــــه  اأوراق يجمع 

)الغد(
.ل حتزن على الأم�س، فهو لن يعود، 

ول تاأ�سف على اليوم فهو )راحل(..
اأحيانا قد نعتاد احلزن؛ حتى ي�سبح 
ويف  منه،  جــزًءا  ون�سري  مّنا،  جــزًءا 
الإن�سان  عــني  تعتاد  الأحــيــان  بع�س 
القدرة  ويفقد  ــــوان،  الأل بع�س  على 
على اأن يرى غريها.. ولو اأنه اكت�سف 
ولكن  جميل..   ) )الأخ�سر  اللون  اأن 

)الأبي�س( اأجمل منه ..
حلظة،   كان  ولو  ال�سفاء،  عن  ابحث 

وابحث عن الوفاء، ولو كان متعًبا..
لو  حتى  )ال�سم�س(  بخيوط  ومت�سك 

كانت بعيدة...
يا )اآه..يل( من يحتمل هذه الدنيا..؟ 

من يحتمل )غطر�سة( املتكربين واآلم 
املــخــذول والنــتــظــار الطويل  احلــب 
)الظلم(  ــام  اأم )الــعــدل(  ..وا�ستحالة 

والأنانية.
اأعد  )الأخ�سر(..  املــارد  اأيها  ا�ستفق 
احلر  طــال  فمهما   .. )داخــلــك(  ترتيب 
واجلفاء )فر�سفة( من ماء بئر )عذب( 
من  فيك  كــان  مــا  تن�سيك  بـــاأن  كفيلة 

)عط�س( ..
مليء  طــريــق  يف  ت�سري  ظللت  واإن 
ـــت  راأي ..اإذا  واجلـــفـــاء  ــوك(  ــ�ــس ــال )ب
)بــالــورود(  مليئة  خ�سراء  )واحـــة( 

ف�سوف تن�سيك )الأ�سواك(. 
•••

لي�س كل من اأم�سك القلم) كاتبا(، ول 
كل من �سود ال�سحف )موؤلفا(، ول كل 
من اأبهم يف تعبريه )فيل�سوفا( ول كل 

من �سرد املعلقات)�ساعرا(. 
ول كل من )طاأطاأ( راأ�سه )متوا�سعا(.
واحد،  )وجــه(  وللحق  )ثمن(  للكلمة 

ولل�سجاعة )رجال(. 
فلي�سربه   .. مـــاء  )بــفــمــه(  كـــان  ومـــن 
من  يلفظه  اأن  قبل  )بـــه(  لي�سرق  اأو 

)اخلوف(.
ـــم( ظــلــَم يــو�ــســف من  ـــل فـــالأهـــلـــي )ُظ

)اأخوته(
•••

غدر الزمان:
تعر فاإن ال�سرب باحلر اأجمل

ولي�س ريب الزمان )معوول(. 

في دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين

الحزم في ضيافة الشباب والفيصلي يواجه الفيحاء
تقدمي- حممود العو�ضي

مناف�سات  ــيــوم  ال تختتم 
كاأ�س  دوري  من   28 اجلولة 
ـــن �ــســلــمــان  الأمــــــري حمــمــد ب
لقاءين،  باإقامة  للمحرتفني؛ 
واحلـــزم،  ال�سباب  يجمعان 

والفيحاء والفي�سلي.

البيشي يقدم أوراق اعتماده رسميا 
لجماهير النمور

رقم مميز لسييرا في دوري 
ــاعــب الـــــدويل، وجنـــم خــط و�سط المحترفين قـــدم ال

اعتماده  اأوراق  البي�سي  عبدالعزيز  الحتــاد، 
اخلبري  ملدربه  ثم  النمور  جلماهري  ر�سميا 
الت�سيلي �سيريا، وفر�س البي�سي نف�سه 
بقوة يف الت�سكيلة الأ�سا�سية لاحتاد، 
ــــردوده الــفــنــي املــمــتــاز  خــال  بــعــد م
حيث  التفاق،  اأمــام  الفريق  مباراة 
الغائب؛  املــولــد  فهد  عــن  بـــدًل  حــل 
وكــان  الــبــطــاقــات.  تــراكــم  ب�سبب 
يف  حا�سًرا  البي�سي  عبدالعزيز 
ت�سجيل  مــن  متكن  اإذ  املــوعــد، 
الحتاد،  لفريقه  املباراة  هديف 

بالإ�سافة لت�سببه بركلة جزاء لفريقه، والتي اأهدرها 
كارلو�س فيانويفا.

ليكون له بذلك الدور الأكرب يف فوز فريقه الحتاد، 
املولد.  فهد  النجم  بغياب  متاأثر  غري  فريقه  جاعًا 
البي�سي جماهري  عبدالعزيز  هناأ  اللقاء،  نهاية  وبعد 
"مربوك لاأمة الحتادية،  الفريق بعد الفوز، وقال: 

قادرون على اإ�سعادهم اأكرث يف قادم املواجهات". 
واأكد اأن الفريق لن يفرط يف الفوز خال اللقاءين 
"كنا  ح�سرت  الحتاد  روح  اأن  اإىل  م�سريًا  القادمني 
بجماهري  البي�سي  واأ�ــســاد  واحد".   رجــل  قلب  على 
حتقيق  يف  الرئي�س  ال�سبب  اإياهم  معتربًا  الفريق، 

الفوز والعودة لانت�سارات.

 "ل جمال للتفريط يف الفوز 
وح�سد النقاط" �سعار فريقي 
املركز  يحتل  الـــذي  ال�سباب 
نقطة،   50 بــر�ــســيــد  الــثــالــث 
ونــــظــــريه احلــــــزم �ــســاحــب 
بـــ 30  املــركــز احلـــادي ع�سر 
الذي  اللقاء  نقطة، وذلك يف 
الأمـــري  ملعب  عــلــى  �سيقام 
بالريا�س  فــهــد  بــن  في�سل 

عند الـ 6:55 م�ساء.
الن�سخة  يف  اآ�سيويا  مقعدا  ي�سمن  الآن  حتى  فال�سباب   

يفرط  لن  لذا  والأهلي؛  التعاون  من  �سر�سة  مناف�سة  ويواجه  املقبلة، 
باأي حال من الأحوال يف نقاط املباراة. اأما احلزم فهو الآخر يبحث 
عن تاأمني البقاء يف دوري املحرتفني، وفوزه ي�سمن ذلك ب�سكل موؤكد.
 احلزم تغلب على الرائد يف اجلولة املا�سية بهدف وحيد، فيما فاز 

ال�سباب على الباطن2/1. اأما لقاء الدور الأول فانتهى �سبابيا 3/1. 

يف  ميتلك  الــذي  الفي�سلي  يحل   
جعبته 40 نقطة، و�سعته يف املركز 
ال�ساد�س، �سيفًا على نظريه الفيحاء 
املركز  يف   28 ـــ  ال الــنــقــاط  �ساحب 
 8:30 الـــ  عند  وذلــك  ع�سر،  الثالث 
املجمعة  مدينة  ملعب  اأر�ــس  على 
الريا�سية. الفيحاء ل بديل له عن 
القاء يف دوري  اأراد  ما  اإذا  الفوز 
حت�سنت  الـــفـــريـــق  املـــحـــرتفـــني. 
بن  اجلزائري  املــدرب  مع  نتائجه 

زكري. الفي�سلي فاز يف اجلولة املا�سية 
على  الفيحاء  فاز  فيما   .2/1 اأحد  على 
اأحد 3/1. وفوزه بلقاء اليوم �سينع�س 
املحرتفني.  دوري  يف  بالبقاء  ــه  اآمــال
عنابي  ل�سالح  انتهي  الأول  الدور  لقاء 
الحتــاد  وكــان  �سيء.  لا  بهدف  �سدير 

ل�سعودي  ا
لـــكـــرة الـــقـــدم قـــد قــــام بــتــاأجــيــل 

بـ 63  مواجهة الهال مت�سدر الرتتيب 
املركز  �ساحب  التعاون  بنظريه  نقطة، 
الرابع بـ 49 نقطة، اإىل يوم 29 اأبريل 
اجلاري وذلك على اأر�س ملعب جامعة 

امللك �سعود عند الـ 7:00 م�ساء.

الشباب vs الحزم الفيحاء vs الفيصلي

الريا�ض- البالد
ــى مــهــاجــم  ــيــجــريي اأحـــمـــد مــو�ــس ــن �ــســجــل الــــــدويل ال
بعدما  العا�سمي،  الــنــادي  �سرف  �سجل  يف  ا�سمه  الن�سر 

للفريق يف دوري  رقم 500  الهدف  اإحــراز  متكن من 
املحرتفني ال�سعودي.  واأ�سبح الن�سر رابع فريق 

ي�سجل 500 هدفًا يف بطولة الدوري بعد كل من 
الهال، الأهلي، والحتاد.  وتغلب فريق الن�سر 

اأهــداف دون مقابل، يف  الفتح بخم�سة  على نظريه 
الـ28  اجلولة  حل�ساب  بينهما  جرت  التي  املواجهة 
من عمر بطولة دوري كاأ�س الأمري حممد بن �سلمان 
للمحرتفني. ورفع الن�سر ر�سيده للنقطة 64 حمتًا 

�سدارة ترتيب جدول امل�سابقة ب�سكل موؤقت حلني نهاية 
باقي مواجهات اجلولة.

جدة- البالد
حقق لوي�س �سيريا املدير الفني لفريق الحتاد، رقمًا اإيجابيًا ومميزا يف 

م�سواره بدوري املحرتفني ال�سعودي. 
فقد تغلب الحتاد على التفاق بهدفني دون مقابل، يف املباراة التي 

جمعت بينهما حل�ساب اجلولة الثامنة والع�سرين من عمر بطولة 
دوري كاأ�س الأمري حممد بن �سلمان 

للمحرتفني.
الت�سيلي  املـــدرب  وفـــاز   

لــلــمــرة اخلــامــ�ــســة اأمـــام 
دوري  يف  التــــــفــــــاق 
املــحــرتفــني كــاأكــرب عــدد 

يخو�سها  املــبــاريــات  مــن 
خ�سارة  بدون  واحد  فريق  اأمــام 
الــنــقــاط يف املــنــافــ�ــســة. ورفــع 

للنقطة  ر�ـــســـيـــده  الحتــــــاد 
العا�سر  ــز  ــرك امل حمــتــًا   31
تــرتــيــب جـــدول  يف 

امل�سابقة.

 موسى يسجل الهدف الـ500 للنصر 
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 الجابر لرئيس الهالل:
تحتاج للهدوء والتركيز وأنا معك

جدة- البالد
�سامي  ال�سابق  ــائــده  وق الــهــال  رئي�س  اأبـــدى 
اجلابر، حزنه على خ�سارة فريقه لنهائي كاأ�س زايد 
موؤكدا اأنه يعرف �سلفا اأن الفوز واخل�سارة �سنة كرة 
وهذا  الــفــوز.  على  دائما  متعود  الهال  لكن  الــقــدم، 
دائما يبحث  لكنه  باملنجزات  الهال فقري  اأن  اليعني 
عن التفرد وعدم الوقوف بنف�س ال�سف الذي تقف به 

بقية االأندية. 
وما زاد من مرارة اخل�سارة هو ما حتدث به اأخي 
تواجدي  من  ا�ستغرابه  و  في�سل،  بن  حممد  االأمــري 
باملع�سكر،  بالتواجد  مطالبتي  و  اجلماهري  �سمن 
ولهذا اأقول له: اعتدنا يا �سديقي اأن من يرتك العمل 
وهذا  املدرج  يف  م�سجعًا  ليكون  يتجه  النادي  داخل 

�سرف واأ�سمى درجات االنتماء لهذا الكيان".
احتجت  اإن  ـــك  اأن عــزيــزي  يــا  تــاأكــد  "و  وزاد:   
اأ�سبقك  �ــســتــجــدين  م�ستقبًا  اأو  ــوم  ــي ال تـــواجـــدي 

م�سلحة  فيه  ملا  معك  والعمل  النادي  ملقر  للح�سور 
احلاجة  دعــت  اإذا  تــواجــدي،  مينع  �سيء  فا  الهال 
هم  يحمل  ــادي  ــن ال يف  يعمل  مــن  بـــاأن  اأثـــق  ولكني 
كما  والتفوق،  بالنجاح  ويطمح  نحمله،  كما  الفريق 

يليق بالهال".
الذي  ال�سغظ  االأمــري  �سمو  يا  "اأقدر  واأردف:   
تعانيه كما اأنني متيقن اأنك ال تن�سد اإال حفظ حقوق 
التعب  قــرب  عــن  يتابع  ومــن  عنه،  والــدفــاع  الــهــال 
واجلهد املبذول يدرك اأن هذا ال يقدم اإال من حمبة و 
ع�سق لهذا الكيان". �سديقي حممد بن في�سل: لعبت 
كــثــريا، واقــرتبــت منك  اإدارتــــك، وعملت معك  حتــت 
الكيان،  لهذا  واحلــب  باحلما�س  تتميز  اأنــك  واأعــرف 
تكون  اأن  حتتاج  ميزة  واندفاعك  الطاغي  حما�سك 
احتياجك  بالذات  الوقت  وهــذا  املنا�سب  بالتوقيت 
للهدوء واحتواء املدرج هو املطلوب، فالغا�سب منك 

اليوم �سريفعك على االأعناق، غدًا باإذن الله".

مع  ركــز  بــوجــودك  الهال  "لن يخ�سر  واأكــمــل:   
الفريق فهو قادر، رغم كل �سيء وتاأكد اأنك �ستخ�سر 
اأن  مني  اأكـــر  تـــدرك  اأنـــك  االأهـــم  ولــكــن  و�ستك�سب 
بكثري  اأهــم  وهيبته  الفريق  ا�ستقرار  على  املحافظة 
مل  الزعيم  اأخـــرى  خ�سارة  اأو  بطولة  اقتنا�س  مــن 
ي�سرت الهيبة ومل يت�سولها بل انتزعها بعطاء رجاله 

و موقف مدرجه الفخم".
وقال: اأختتم  بر�سالتني لك، وملدرج الهال الفخم 
- ال ت�سدق اأن اجلماهري تتمنى خ�سارتك فهم يحبون 
اأعلم واأنت تعلم  الهال ويحبون من يخدم الهال - 
ما  اأزعجني  قد  اأنني  وتاأكد  متميزة  بك  عاقتي  اأن 
يحدث؛ الأنه ي�سر الهال فقط ، وغدًا نلتقي وتتاأكد 
يوؤثر  لن  اللحظي  حما�سك  و  انفعالك  اأن  اجلماهري 
بعاقتك، باملدرج الفخم - لن يخ�سر حممد بن في�سل 
الهال  هو  الكا�سب  و  اخلا�سر   ، �سامي  يك�سب  ولن 
اأحواله  كل  يف  الزعيم  يدعم  الفرح  عن  يبحث  فمن 

مدافعًا  الهال  املــدرج  يقف  بــاأن  ،اأفــرح  ظروفه  وكل 
واأفخر باأن ي�سخر الله يل االآالف من املحامني ولكني 
اأق�سم بالله اأن هذا الدفاع يزعجني جدًا اإذا كان ثمنه 
ا�ستقرار الهال".وكان حممد بن في�سل رئي�س نادي 
ال�سديد  واحلزن  باالأ�سى  ي�سعر  اإنه  قال:  قد  الهال، 
خل�سارة فريقه لقب كاأ�س زايد، اأمام النجم ال�ساحلي 

التون�سي.
وكذلك  القدم  احتــاد  الهال  رئي�س  هاجم   وقــد   
ال�سعودي  لــاحتــاد  "اأبارك  قــائــا:  اجلــابــر،  �سامي 
للبطولة  الهال  خ�سارة  مبنا�سبة  من�سوبيه؛  وكافة 

العربية )حتقق مايبونه(".
ح�سابات  ت�سفية  هــنــاك  الــيــوم  "كان  وتــابــع:   
الدعم  اأرادوا  اإذا  ال�سابقون  الروؤ�ساء  املــدرج..  يف 
الاعبني"،  حتفيز  اأجـــل  مــن  للمع�سكر  يح�سرون 
و�سامي اجلابر مل يح�سر لدعم الفريق طوال املو�سم 

ويف اأوقات احتياجه ال يح�سر االإ لا�ستعرا�س".

الت�سكيلة  القدم،  لكرة  االأوروبـــي  االحتــاد  اأعلن 
املثالية الإياب ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا. واحتل 
فريق  هـــداف  �ــســاح  حممد  امل�سري  الـــدويل  النجم 
ليفربول وال�ساحر االأرجنتيني ليونيل مي�سي اأيقونة 
دوريــن  لعبا  بعدما  القائمة،  راأ�ـــس  بر�سلونة  فريق 
بارزين يف تاأهل فريقيهما للمربع الذهبي الذي ي�سهد 
مواجهة �ساخنة بينهما. فقد اأحرز مي�سي هدفني خال 
مان�س�سرت  �سيفه  على  نظيفة  بثاثية  الكتالوين  فوز 
يونايتد، فيما �سجل �ساح هدفا يف انت�سار ليفربول 

4-1 على م�سيفه بورتو الربتغايل . 
ورغم ت�سجيله هدفا ليوفنتو�س يف االإياب، فقد 
فريقه.  خــروج  ب�سبب  الت�سكيلة  عن  رونالدو  غاب 
القائمة  على  وبر�سلونة  ليفربول  فريقا  و�سيطر 
للريدز وثاثة العبني  اأربعة العبني  بواقع  املثالية، 
من  ــنِي  العــَب القائمة  �سمت  فيما  الــبــلــوغــرانــا،  مــن 
توتنهام  فريق  متثيل  واقت�سر  �سيتي.  مان�س�سرت 
الفريق  �سعود  رغــم  واحـــد،  العــب  على  هوت�سبري 

اإثــر  �سيتي،  مان�س�سرت  ح�ساب  على  املقبل  لــلــدور 
االأر�ــس  امل�سجلة خــارج  االأهـــداف  فــارق  تفوقه يف 
اإليها طبقا  على الفريق ال�سماوي التي مت االحتكام 
يف   4-4 الفريقني  تــعــادل  عقب  البطولة،  لائحة 
الافت  واالأمــر  والعودة.  الذهاب  مباراتي  جمموع 
اأياك�س  فــريــق  مــن  العــب  اأي  مــن  القائمة  خلو  هــو 
اأم�سرتدام، رغم املفاجاأة املدوية التي فجرها الفريق 
بعدما �سعد للدور قبل النهائي على ح�ساب م�سيفه 
تورينو،  مبدينة   1-2 عليه  فــوزه  عقب  يوفنتو�س 
الذي  الذهاب  لقاء  ليعو�س تعادله املخيب 1-1 يف 

جرى بالعا�سمة الهولندية اأم�سرتدام.
على  المثالية  القائمة  وج���اءت 

النحو التالي:
�ستيجن  تري  اأنــدري  مارك  املرمى:  حرا�سة   ••

)بر�سلونة(.
اأرنــولــد  األيك�سندر  تــريــنــت  الـــدفـــاع:  خــط   ••
وجوردي  )ليفربول(  دايك  فان  وفريجيل  )ليفربول( 

األبا )بر�سلونة(.
)مان�س�سرت  بروين  دي  كيفن  الو�سط:  خط   ••
�سيتي( وحممد �ساح )ليفربول( و�سون هيونغ مني 

ورحيم  )ليفربول(  ماين  و�ساديو  )توتنهام( 
�ستريلينغ )مان�س�سرت �سيتي(.

اأغويرو  �سريجيو  الهجوم:  •• خط 
مي�سي  ولــيــونــيــل  �ــســيــتــي(  )مــانــ�ــســ�ــســرت 

)بر�سلونة(.  
اأبــريــل   30 يف  توتنهام  وي�ست�سيف 

تقام  اأن  على  اأياك�س،  اأر�سه  على  اجلــاري 
مباراة العودة بينهما يف 8 مايو املقبل، 

ليفربول  الرب�سا،  ي�ست�سيف  حني  يف 
مايو  مــن  االأول  يف  نــو  كامب  مبلعب 
العودة  مباراة  تكون  اأن  على  املقبل، 

بينهما يف 7 مايو املقبل على 
ملعب اأنفيلد.

السيتي .. 1.5 مليار يورو والفشل 
األوروبي يالحقه

بيب  االإ�ــســبــاين  املـــدرب  مــع   2016 عــام  ال�سيتي  املـــان  تعاقد 
الفيل�سوف  املـــدرب  لكن  االأوروبـــــي،  املــجــد  اأجـــل  مــن  غـــوارديـــوال؛ 
خزائن  فتح  ميونيخ-  بايرن  مع  اأي�سا  اأوروبــيــا  اأخفق  -الــذي 
�سوق  يف  يــورو  مايني   608 قرابة  واأنفق  "ال�سيتيزنز" 
االنتقاالت، لكنه خرج مرتني من ربع النهائي ومرة من ثمن 

نهائي امل�سابقة القارية االأم.
اأول  يف  يــــورو  مــلــيــون   213 ـــوال  غـــواردي ــرف  و�ــس
موا�سمه مع "ال�سيتيزنز" ل�سراء املدافع االإجنليزي 
غــانــدوغــان  اإيــكــري  واالأملـــــاين  �ستونز  جـــون 
لكنه  جي�سو�س،  غــابــريــال  والــربازيــلــي 
نهائي  ثمن  مــن  موناكو  يــد  على  خــرج 

دوري االأبطال.
 317.5 اأنــفــق  ــتــايل  ال ــعــام  ال ويف 
مليون يورو ل�سراء الربتغايل برناردو 
اإيدر�سون  الربازيلي  واحلار�س  �سيلفا 
والفرن�سي  والــكــر  كيلي  ــيــزي  واالإجنــل
ــك  ــدي واالإ�ـــســـبـــاين اإميــري ــن بــنــجــامــني م
على  ليخرج  دانيلو،  البورتي والربازيلي 
يد ليفربول يف ربع نهائي دوري االأبطال.

ب�سرف  اكتفى  فقد  املو�سم  هذا  يف  اأما 
ل�سم  مليونا   67 بينها  يــورو،  مليون   77
لي�سرت  النجم اجلزائري ريا�س حمرز من 
�سيتي، وكانت النتيجة نف�سها. فبلغ جملة 
عام  منذ  �سيتي  مان�س�سرت  نــادي  اأنفقه  ما 
2008، اأكر من 1.66 مليار يورو ل�سراء 
العبني من الطراز االأول، لكن الفريق ينتقل 
من ف�سل اإىل اآخر يف دوري اأبطال اأوروبا.

الكتالوين  املـــدرب  جتربة  تتغري  ومل 
يف  النهائي  ن�سف  من  خرج  اإذ  اأملانيا،  يف 
مو�سمني متتالني رغم اإنفاقه اأكر من 204 
ماريو  مثل  العبني  ل�سراء  يــورو  مايني 
غوتزه وتياغو األكانتارا واأرتورو فيدال 

ومهدي بنعطية ودوغا�س كو�ستا.

تأهل نادال وديوكوفيتش لربع نهائي مونت كارلو
نـــادال حامل  االإ�ــســبــاين رفائيل  مــن  كــل      ظهر 

اللقب، وال�سربي نوفاك ديوكوفيت�س امل�سنف 
التاأهل  يف  وجنحا  رائــعــة،  ب�سورة  االأول 

كارلو  مونت  بطولة  يف  الثمانية  ــدور  ل
الذي  ــادال،  ن وك�سر  االأ�ساتذة.  لتن�س 
يــ�ــســعــى لــتــعــزيــز رقــمــه الــقــيــا�ــســي يف 

الفوز بلقب البطولة اإىل 12 مرة، اإر�سال 
مناف�سه البلغاري جريجور دمييرتوف اأربع 

مرات ليفوز عليه بنتيجة 6-4 و1-6.
 وجنح الاعب االإٍ�سباين البالغ من العمر 32 

املجموعة  ليح�سم  اأخطاء  ارتكاب  على  مناف�سه  اإجبار  يف  عاما 
االأوىل ل�ساحله قبل اأن ي�سمن نادال التاأهل لدور الثمانية للمرة 
االإٍ�سباين  الرملية. وحقق الاعب  15 على ماعب مونت كارلو 
هذا  نــادال  وتخطى  كارلو.  مونت  يف  االآن  حتى  انت�سارا   70
العدد من االنت�سارات يف بطولة واحدة فقط يف فرن�سا املفتوحة 

الــاعــب  فيها  حــقــق  الــتــي 
االإ�ــســبــاين الــفــوز 86 
باللقب  وتــوج  مرة 

11 مرة. 
ـــــرعـــــان مــا  ـــــس و�
ـــــاعـــــب  �ــــســــبــــط ال
الــ�ــســربــي الــبــالــغ من 

�سرعة  عاما   31 العمر 
ليك�سر  االأر�سية  �سرباته 
مــرات  ثــاث  مناف�سه  اإر�ــســال 

متتالية ويفوز باملجموعة االفتتاحية. ويحاول 
ديوكوفيت�س معادلة رقم نادال بالتتويج 33 مرة يف 

بطوالت االأ�ساتذة ويحتاج الاعب ال�سربي، الذي �سيواجه 
النهائي  قبل  للدور  للتاأهل  مكان  حلجز  ميدفيديف  دانييل 

للبطولة، اإىل ثاثة األقاب ملعادلة رقم نادال.

الريدز والبارسا يسيطران على تشكيلة دوري األبطال إعداد: محمود العوضي

قبضة النور تفرض التعادل 
على الوحدة 

مكة املكرمة- عاطف هو�ساوي
تعادل الوحدة مع م�ضيفه النور بنتيجة 
جمعت  ال��ت��ي  امل���ب���اراة  يف   ،22  -  22
ال��ف��ري��ق��ن ع��ل��ى ���ض��ال��ة ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
ل��ل��ري��ا���ض��ة ب���ال���دم���ام،يف ب��ط��ول��ة الأم���ر 
املمتاز  ال���دوري  لأن��دي��ة  فهد  ب��ن  في�ضل 
لكرة اليد، �ضمن جمموعة حتديد املراكز 
�ضهدت  وق��د  ال�ضاد�س،  اإىل  الأول  م��ن 
امل��ب��اراة ط��رد حم��رف ال��وح��دة الالعب 
ال��ب��ح��ري��ن��ي ج��ا���ض��م ال�����ض��الط��ن��ة خ��الل 
جم��ري��ات ال�����ض��وط ال��ث��اين م��ن امل��ب��اراة 
بتقدم  الأول  �ضوطها  ان��ت��ه��ى  وال��ت��ي   ،
الفراغ من هذه  الوحدة 13 - 9، ومع 
الوحدة  يحافظ  التعادل  ورغ��م  امل��ب��اراة 
ع��ل��ى ����ض���دارة ال�������دوري، وا���ض��ت��م��رار 

ح��ظ��وظ��ه يف حت��ق��ي��ق ك���اأ����س ال��ب��ط��ول��ة، 
امل��ب��اراة  و���ض��ت��ك��ون  للعاملية.  وال���ذه���اب 
الأخرة يف الدوري للوحدة اأمام �ضيفه 
الأهلي، مباراة تاأكيد تتويجه بالبطولة. 
اخلليج  تغلب  املجموعة،  نف�س  و�ضمن 
 ،30  -  21 الأه���ل���ي  م�ضت�ضيفه  ع��ل��ى 
بنتيجة  ال�ضفا  على  ف��وزه  م�ضر  وحقق 
يرتفع  اجل��ول��ة  ن��ه��اي��ة  وم���ع   ،28  -  30
نقطة، واخلليج  الوحدة اىل 13  ر�ضيد 
 11 وال���ن���ور  ن��ق��ط��ة،   12 اإىل  وم�����ض��ر 
املراكز من  نقطة. ويف جمموعة حتديد 
ال�ضابع اإىل الثاين ع�ضر، تغلب الرجي 
على  واملحيط  الرو�ضة 42 - 35،  على 
التهامي  تغلب  فيما   ،26  -  33 العربي 

على فريق العدالة 28 - 21.

ماء االتحاد بطاًل للدوري والقدم يصل طشقند
جدة-عبدالعزيز عركوك

و�ضلت بعثة فريق الحتاد اإىل العا�ضمة الأوزبكية ط�ضقند؛ ا�ضتعدادا ملالقاة 
اجلولة  مناف�ضات  �ضمن  املقبل  الإثنن  يوم  الأوزب��ك��ي  لوكوموتيف  فريق 
و�ضولها  لدى  البعثة  ا�ضتقبال  يف  وك��ان  اآ�ضيا  اأبطال  دوري  من  الرابعة، 
حمدان  بن  نايف  الأ�ضتاذ  �ضعادة  ال�ضريفن  احلرمن  خ��ادم  �ضفر  نائب 
ال�ضمري، وع�ضو ال�ضفارة الأ�ضتاذ �ضالح احلدب وقد �ضهدت القائمة عودة 
الظهر الأي�ضر من�ضور احلربي بعد متاثله لل�ضفاء من الإ�ضابة التي تعر�س 

لها موؤخرا. من ناحية اأخرى،
حقق فريق الحتاد لكرة املاء،اأم�س  بطولة الدوري املمتاز، بعد تغلبه على 

غرمية التقليدي الأهلي بنتيجة 4/8.
الربع  مقابل، ويف  بهدف دون  الحت��اد  تقدم  �ضهد  قد  الأول  الربع  وك��ان 
الثاين ا�ضتمر التفوق بنتيجة 1/3 وانتهى الربع الثالث ب 6 اأهداف مقابل 

1 ليختتم الربع الرابع ب8 اأهداف مقابل 4.
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جدة ــ  البالد 
"املودة  جمعية  اأجرتها  ميدانية،  درا�سة  نتائج  اأظهرت 
لتنمية الأ�سرة" ارتفاع ن�سبة الطالق قبل الدخلة، يف مدينة 
جدة  لـ45%، �سيما يف اأو�ساط من ترتاوح اأعمارهم بني 26 
اأن الدرا�سة مل حتدد الفرتة الزمنية التي  اإىل 30 عاما غري 

اأجريت فيها امل�سوحات.
 وبح�سب نتائج الدرا�سة، فقد ت�سببت ال�سغوط الزوجية 
ــطــالق.  واأ�ــســارت  والأ�ــســريــة يف نحو 60% مــن حـــالت ال
"اأ�سباب الطالق بني العقد  اأجريت عن  نتائج الدرا�سة التي 
والدخلة" اإىل اأن 24% من املبحوثني ترتاوح اأعمارهم بني 
على  اأجريت  التي  الدرا�سة،  واأو�سحت  عاًما.   25 اإىل   21
نحو 164 مطلقا ومطلقة، اأن 73% من هولء ل تربطهم قرابة 
زوجية، تليهم من لهم قرابة من جهة الأب بن�سبة 10%، بينما 
بلغت ن�سبة من تربطهم قرابة من جهة الأم 9% واملتبقية ملن 

لديهم قرابة من جهات اأخرى بن�سبة بلغت نحو 7 %.
واملطلقات  املطلقني  ن�سبة  بلغت  فقد  للدرا�سة،  ووفقًا 
املختارة  العينة  من  )ثانوي(،  الدرا�سي  موؤهلهم  كان  ممن 
41.5%، يليهم املوؤهل اجلامعي بن�سبة تقرتب من الـ %40، 

وكانت اأقلهم الدرا�سات العليا بن�سبة %4.3.

ن�سبتهم  بلغت  الذكور  املطلقني  اأن  الدرا�سة  واأو�سحت 
ال�سعوديني  ن�سبة  كانت  بينما  لــالإنــاث،   %8 مقابل   ،%92
اأن  اإىل  ولفتت  لــلــوافــديــن.   املتبقية  والن�سبة   %83 منهم 
ن�سبة  بلغت  فيما   ،%40 بلغت  احلكوميني  املوظفني  ن�سب 
لهم  ي�سبق  مل  مــن  بــلــغ  بينما   ،%13 عــمــل  بــــدون  هــم  مــن 
الزواج والنف�سال بالطالق 87%، اأما من �سبق لهم الزواج 
ن�سبة  بلغت  فيما   ،%13 ن�سبتهم  بلغت  بالطالق،  وانف�سلوا 
اأولد من زواج �سابق 87% ، و13% ملن لهم  من مل يكن لهم 
الطالق م�ستوى  اأ�سباب  اأهم  اأن  الدرا�سة  اأولد. واأو�سحت 
الــروؤيــة  مــن  متكينهما  وعــدم  لــلــزوجــني،  ال�سرعية  الثقافة 
الجتماعي  التكافوؤ  م�ستوى  تباين  اإىل  اإ�سافة  العقد،  قبل 
اإثارة  الأ�سباب  اأهم  والقت�سادي والتعليمي. وكان من بني 
بالأخالق  الآخــر  الطرف  التزام  ــادة  وزي ال�سريك،  اأع�ساب 

والدين، بجانب احلالة املزاجية لأحد الزوجني.

مدير الت�سالت يف البيت الأبي�س، الأمل هيك�س اأثناء مغادرتها  مبنى الكابيتول 
الأمريكي بعد ح�سور اجتماع جلنة ال�ستخبارات مبجل�س النواب.

ميسي ورونالدو وراء 
سطو بكينيا

معجون أسنان يقتل أميركية

خبر مفرح لعشاق النوم  

سعودية تبدع بالقهوة والشوكوالتة
جدة ــ البالد 

برعت ت�سكيلية �سعودية يف املزج بني اخلامات الطبيعية ومدار�س 
الفن املختلفة؛ اإذ تعتمد يف ت�سكيل لوحاتها على القهوة وال�سوكولتة. 

تلك هي الت�سكيلية العنود ال�سفياين طالبة الرتبية اخلا�سة، والتي 
بداأت يف م�سار الفن با�ستخدام القهوة وال�سوكولتة منذ 6 اأعوام.

ونقل موقع "العربية نت" عن ال�سفياين قولها : اإنها تتخذ من الر�سم 
هواية يف اأوقات الفراغ، اإىل جانب اختيارها  خطًا مميزًا بهذا املجال، 
مبا  وال�سوكولتة  القهوة  األــوان  من  للوحة  الأخــرية  اللم�سات  باإ�سافة 

يت�سق مع األوانها الأ�سلية.
واأ�سافت قائلة : ل اأح�سر نف�سي يف نوع واحد من مدار�س الفن، بل 
اأتنقل بني التجريدي والبورتريه والواقعي والكولج، وفن احلروفيات، 
واأول لوحة ر�سمتها اأطلقت عليها ا�سم "توليب"، وهي قريبة من نف�سي 

كثريًا، ورغم طلبات ال�سراء العالية عليها اإل اأين اأرف�س بيعها".
الله،  الف�سل، بعد  الفني، مرجعة  العنود حكايات م�سوارها  وت�سرد 
اإىل والدها الذي كان دافعًا وحمفزًا لها للخروج والظهور للمجتمع: "كل 
�سيء اأحتاجه كان والدي يزودين به �سواء طلبات اأو م�ساعدات مالية، 

اأو دعم معنوي".

ارتفاع نسبة الطالق قبل “الدخلة” 45 % في جدة 

جدة ــ وكاالت 
�سيما  الــنــوم؛  وحمبي  لع�ساق  �سارة  ب�سري  علمية  درا�ــســة  زفــت 
منت�سف النهار، اأو ما يعرف بـ"القيلولة" فقد خل�ست درا�سة، اأجرها 
اأطباء يونانيون من م�ست�سفى "Asklepieion General" يف 
" ي�ساعد على انخفا�س م�ستويات  النوم لفرتة ق�سرية  اأن  اإىل  فول، 
مماثل  تــاأثــري  وهــو  املتو�سط،  يف  زئــبــق  ملم   5 مبــعــدل  الـــدم  �سغط 

لتناول اأدوية ال�سغط اأو وقف تناول امللح.
انخفا�س  اإىل  تــوؤدي  القيلولة  اإن  الدرا�سة:  على  امل�سرفون  وقــال 
مكونة  عينة  الأطباء  واأخ�سع  قلبية.  بنوبة  الإ�سابة  خطر  يف  كبري 
من  212 مري�سا،  يعانون من ارتفاع �سغط الدم )130 ملم زئبق(، 
للدرا�سة؛ اإذ ك�سفت النتائج بعد التجربة، اأن قيلولة بعد الظهر، ت�ساهم 

بانخفا�س �سغط الدم مبقدار 5 ملم زئبق.

 كاليفورنيا ــ وكاالت 
الأمريكية،  كاليفورنيا  ولية  �سهدتها  ومروعة،  نــادرة  واقعة  يف 
اإ�سابتها  اإثر  الأخــرية؛  اأنفا�سها  عاًما   11 العمر  من  تبلغ  طفلة  لفظت 

بح�سا�سية قاتلة بعدما ا�ستخدمت معجونا لغ�سل اأ�سنانها.
باأن  تنتبه  مل  الأم  فــاإن  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  ل�سحيفة  ووفًقا 
اأحد  مكوناته  يف  يدخل  معجونا  ت�ستخدم  �سالدات  ديني�س  ابنتها 

منتجات الألبان، التي تعاين ابنتها ح�سا�سية من هذه املنتجات.
ابنتها؛  جتــاه  ق�سرت  الأم  اأن  اإىل  الربيطانية  ال�سحيفة  ولفتت 
لأنها مل تقراأ مكونات املعجون وذلك بعد �سنوات من حر�سها وقراءة 

مل�سقات كل ما تقدمه لها، لتتاأكد من خلوها من منتجات الألبان.
واأو�سحت الأم اأنها اأعطت ابنتها حقنة لعالج ال�سدمات التح�س�سية 
ال�سديدة وجهاز ا�ستن�ساق، ونقلت اإىل امل�ست�سفى، لكنها توفيت هناك.

إلحاق أول مهندستين 
سعوديتين بأمانة مكة

مكة املكرمة ــ البالد 
�سعوديتني  مهند�ستني  اأول  اإحلــاق  عن  املقد�سة  العا�سمة  اأمانة  اأعلنت 
عبدالله  بن  حممد  املهند�س  المــانــة  اأمــني  واأ�ــســدر  املتخ�س�سة،  بوكالتها 
القويح�س قرارا بتعيني املهند�سة اإ�سراء بنت فوؤاد نحا�س، واملهند�سة هناء 
عبدالله باقدمي بوكالة الأمانة للتعمري، بال�سافة تعني هديل بنت عبدالرحمن 

النمري بالعمل يف الإدارة العامة لل�سوؤون القانونية بالأمانة.
يف  �سعودية  �سيدة   20 عينت  اأن  �سبق  الأمانة  اأن  بالذكر  اجلدير 
يف  املــراأة  مل�ساركة  التطويرية  اخلطوات  �سمن  العمالء،  خدمة  مركز 

الأعمال البلدية.

جدة ــ وكاالت  
من  عنا�سر  ان�سغال  الل�سو�س  مــن  جمموعة  ا�ستغل 
ال�سرطة الكينية مب�ساهدة مباراتي كرة قدم، ل�سرقة كمية من 

الأ�سلحة والذخرية من اأحد مراكز ال�سرطة.
واأفادت و�سائل اإعالم كينية اأن الل�سو�س ق�سدوا املركز 
مركز  اإىل  �سباطه  ذهــب  بعدما  للحرا�سة،  اخلــا�ــســع  غــري 
الإ�سباين  بر�سلونة  مباراتي  ي�ساهدوا  حتى  حماذ؛  جتاري 
الإيطايل  ويوفنتو�س  الإجنليزي،  يونايتد  مان�س�سرت  مع 
دوري  نهائي  ربــع  يف  الهولندي،  اأمــ�ــســرتدام  اأيــاكــ�ــس  �سد 
ليونيل مي�سي وكري�ستيانو  النجمني  اأوروبا، ملتابعة  اأبطال 

رونالدو.
من  ذخــرية  وطلقات  بنادق  �سرقة  من  الل�سو�س  ومتكن 
ق�سم �سرطة مبنطقة ناندي، غربي كينيا، وحني عاد ال�سباط 

من املوعد الكروي اكت�سفوا هول ما وقع.
العنا�سر  كافة  اإن  بــيــان:  يف  الكينية،  ال�سرطة  وقــالــت 
غادروا اأماكنهم وذهبوا مل�ساهدة املباراة، وملا عادوا وجدوا 

اأن باب غرفة ال�سالح قد مت ك�سره.
ومل تو�سح ال�سرطة ما اإذا كانت �ستتخذ اإجراءات تاأديبية 
بحق عنا�سرها، الذين تركوا مكاتبهم وان�سرفوا اإىل مباراة 

كروية تاركني وراءهم قطع �سالح.

عمليات تجميل 
الشفاه تجلب العمى

لندن ــ وكاالت 
جتميل  اأطباء  حــذر  ال�سيدات،  من  الكثري  لــدى  هو�ًسا  اأ�سبحت  اأن  بعد 
�سريرات  جتعلهن  اأن  ميكن  ال�سفاه،  جتميل  عمليات  اأن  من  بريطانيون 
التي  الربيطانية،  "�سن"  ل�سحيفة  ووفقًا  الدماغية.  ال�سكتة  من  ويعانني 
نقلت عن الأطباء فاإن الكثري من الن�ساء ميكن اأن يت�سبنب يف اأ�سرار "كارثية" 
لأنف�سهن من خالل النقياد اإىل الدعاية، التي تروجها و�سائل التوا�سل بهذا 
التي  الدموية  الأورام  ت�سمل  اجلانبية  الآثار  اأن  الأطباء  واأفاد  اخل�سو�س. 

توؤدي اإىل موت الأن�سجة يف ال�سفاه، اإ�سافة اإىل العمى وال�سكتة الدماغية.
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