مسؤولو العمل اإلسالمي البيئي يشيدون بدعم خادم الحرمين
الرباط  -وا�س

االعالم املتجدد

�16صفحة | رياالن

الأحد �/16شعبان1440/هـ
املوافق �/21أبريل2019 /م
ال�سنة  88العدد 22611

داخل
العدد

albiladdaily

albiladdaily

albiladdailynews

" سوبر ستار" مهر آل سويلم
لرئاسة النصر
�ص14

albiladdaily

�أع��رب املدير العام للمنظمة الإ�سالمية للرتبية
والعلوم والثقافة الدكتور عبدالعزيز بن عثمان
ال��ت��وي��ج��ري ع���ن ج��زي��ل ال�����ش��ك��ر خل����ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود
 حفظه الله  -على العناية الكبرية التي يوليهالق�ضايا البيئة وحمايتها ،وع��ل��ى ال��دع��م ال�سخي
واملو�صول ال��ذي يقدمه للإي�سي�سكو من �أج��ل عقد
دورات امل�ؤمتر الإ�سالمي لوزراء البيئة واجتماعات
مكتبه ال��ت��ن��ف��ي��ذي ،وم��واف��ق��ت��ه ع��ل��ى ن��ق��ل "جائزة

اململكة العربية ال�سعودية للإدارة البيئة يف العامل
الإ�سالمي" �إىل الإي�سي�سكو وتكليفها ب�أمانتها
ال��ع��ام��ة ،حت��ت ا����ش���راف ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل�لار���ص��اد
وحماية البيئة وتو�سيع ن��ط��اق اجل��ائ��زة لت�شمل
العامل الإ�سالمي كله.
جاء ذلك لدى خماطبته �أعمال االجتماع اخلام�س
للمكتب التنفيذي الإ�سالمي للبيئة على م�ستوى الوزراء
يف الرباط مب�شاركة الهيئة العامة للأر�صاد وحماية
البيئة يف اململكة العربية ال�سعودية ،وبالتن�سيق مع
منظمة التعاون الإ�سالمي .
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اس��تضافة المملكة لقمة العش��رين تأكيد
لدورها وتعزيز القتصادها

اليوم بدء الحصاد

جدة  -البالد

�أكد حمللون �سيا�سيون واقت�صاديون �أهمية دور اململكة
يف جمموعة الع�شرين وا�ست�ضافتها لأعمال الدورة اخلام�سة
ع�شرة الجتماعات قمة قادة املجموعة يف العا�صمة الريا�ض
خ�لال  21و  22م��ن �شهر نوفمرب م��ن ال��ع��ام ال��ق��ادم 2020
م.والتي ت�شكل دولها ثلثي �سكان العامل ،وت�ضم  % 85من
حجم االقت�صاد العاملي ،و % 75من التجارة العاملية.
وق���ال���وا �إن ا�ست�ضافة امل��م��ل��ك��ة للقمة تعك�س مكانتها
ال�سيا�سية وقوة اقت�صادهاعامليا  ،كما تعزز الثقة املتزايدة
ل��دى دوائ���ر االقت�صاد وق��ط��اع��ات الأع��م��ال يف ال��ع��امل جتاه
االقت�صاد ال�سعودي وم��ا حققه م��ن �شراكات ا�سرتاتيجية
مع االقت�صاديات الكربى وال�شركات العمالقة مبا يف قطاع
االقت�صاد الرقمي واال�ستثمارات الذكية التي انطلقت على
�أر����ض ال��واق��ع يف م�شاريع غ�ير م�سبوقة يف كافة جم��االت

حل تداخل تعرفة المياه بين الوحدات السكنية واالستثمارية

تبوك  -البالد
الوزارة التي �ستعمل يف القريب العاجل على حلها بتخ�صي�ص
�أكد وزير البيئة واملياه والزراعة املهند�س عبد الرحمن بن عدادات للمياه لكل وحدة �سكنية �أو عقارية ا�ستثمارية لت�صحيح
عبداملح�سن الف�ضلي �أن �إ�شكالية تداخل التعرفة اال�ستهالكية ه��ذا الأم���ر والعمل على هيكلته ل�ضمان ع��دم خ��روج التعرفة
للمياه بني الوحدات ال�سكنية واال�ستثمارية هو حمل اهتمام اال�ستهالكية للمواطنني عن م�سارها ال��ذي ان�ش�أت من �أجله.

تكليف أئمة لصالتي التراويح والقيام

الريا�ض � -سامية الغريبي

مت تكليف ع��دد م��ن �أ���ص��ح��اب الف�ضيلة لإم��ام��ة امل�صلني ب�صالتي
الرتاويح والقيام خالل �شهر رم�ضان املبارك 1440هـ.،وت�ضمن ذلك
تكليف ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور يا�سر بن را�شد الدو�سري ب�إمامة امل�صلني
بامل�سجد احل��رام وف�ضيلة ال�شيخ الدكتور �أحمد بن علي احلذيفي
وف�ضيلة ال�شيخ الدكتور خالد بن �سليمان املهنا لإمامة امل�صلني بامل�سجد
النبوي .ورفع معايل الرئي�س العام ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد
النبوي ال�شيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�س �شكره �إىل
مقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
مبينا معاليه �أن املوافقة الكرمية متثل �إحدى �أوجه العناية واالهتمام
باحلرمني ال�شريفني وقا�صديهما� ،سائال الله تعاىل �أن يكتب له وافر
الأجر واملثوبة على ما يقدمه للإ�سالم وامل�سلمني و�أن يجعله يف موازين
�أعماله ال�صاحلة و�أن يحفظ على هذه البالد عقيدتها وقيادتها و�أمنها
و�أمانها وا�ستقرارها ورخاءها و�أن يعيد على مقامه الكرمي وعلى هذه
الأمة الإ�سالمية عامة موا�سم اخلري والربكة يف �صحة وخري وعافية.

ترمب يرفض مقابلة تميم بسبب
ارتباطه الوثيق باإلرهاب

وا�شنطن ــ وكاالت

�أف���ادت و�سائل اع�ل�ام �أمريكية برف�ض الرئي�س الأم��ري��ك��ي دون��ال��د
ترامب لقاء �أمري قطر متيم �آل ثاين ،خالل زيارة �سابقة قام بها الأخري اىل
وا�شنطن ،ب�سبب مت�سك قطر بدعم املنظمات الإرهابية وتفاخرها بعالقاتها
مع احلر�س الثوري الإيراين.
وج��اءت اخلطوة االمريكية بعد اع�لان الرئي�س االمريكي ت�صنيف
ملي�شيا احلر�س ال��ث��وري منظمة �إره��اب��ي��ة ،يف وق��ت اعلنت فيه الدوحة
مت�سكلها بعالقتها مع ايران وم�ؤ�س�ساتها الإرهابية.

التنمية ال�صناعية وال�سياحية والرتفيهية وال�صناعية ،
ويف مقدمتها م�شروعات (مدينة امللك �سلمان للطاقة  ،ونيوم
،وال��ق��دي��ة  ،وم�شروع البحر الأح��م��ر  ،وج��دة داون ت��اون)
وا�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة يف كافة املناطق ترجمة
لربنامج التحول الوطي لتنويع م�صادر الدخل والأه��داف
الطموحة لر�ؤية . 2030
و�أك���د اخل�ب�راء �أن اململكة وم��ن خ�لال �سيا�ستها احلكيمة
ور�ؤي���ة  2030باتت متتلك مقومات وفر�صا هائلة ومتنوعة
لتعزيز اقت�صادها  ،وجن��اح��ات خططها يف برنامج التحول
لتنويع قاعدة االقت�صاد وم�صادره غري النفطية واال�ستثمار
الأمثل لرثواتها وم��وارده��ا الطبيعية الهائلة جنبا �إىل جنب
مع خطط التنمية الب�شرية ودعم قطاعات الأعمال  ،والدفع بها
نحو خطط ا�ستثمارية طموحة تتعاظم من خاللها قوة االقت�صاد
التفا�صيل �ص9
واملوارد العامة للتنمية امل�ستدامة.

إيقاف بيع أراضي المساجد
في المساهمات المتعثرة

و�أو�ضح الف�ضلي "�إن �إنتاج اململكة من الرثوة ال�سمكية يت�ضاعف
وهناك �أكرث من  14فر�صة ا�ستثمارية ،وال��وزارة تقدم قرو�ض جدة  -البالد
مي�سرة لدعم امل�ستثمرين من خالل �صندوق التنمية الزراعية
ق���ررت جلنة امل�ساهمات ال��ع��ق��اري��ة امل��ت��ع�ثرة ب����وزارة التجارة
ولديها م�ستهدفات لدعم االنتاج والتمكني.
التفا�صيل �ص 3واال�ستثمار �إيقاف بيع الأرا�ضي املخ�ص�صة للم�ساجد فى امل�ساهمات
املنظورة �أم��ام اللجنة ،على �أن يلغي ه��ذا ال��ق��رار جميع ال��ق��رارات
ال�سابقة املتعلقة بهذا ال�ش�أن ،التي مل يتم تنفيذها حتى تاريخه ،جاء
ذلك خالل اجتماع اللجنة رقم  335م�ؤخرا.
وكانت جلنة (ت�صفية) قد ك�شفت م�ؤخرا عن �أنها قامت خالل العام
املا�ضي  2018بدرا�سة  165م�ساهمة ،مت ت�صفية  65م�ساهمة منها،
فيما ا�ستبعدت  14م�ساهمة َتب نَّي بعد درا�ستها �أنها خارج اخت�صا�ص
اللجنة؛ بينما دخلت  51م�ساهمة متعرثة جديدة �ضمن مهامها.
يذكر �أن اللجنة قامت با�ستعادة مئات املاليني من الرياالت متثل
حقوق امل�ساهمات املتعرثة و�صرفها �إىل م�ستحقيها  ،وحظيت منذ
�إن�شائها بدعم كبري لإعادة حقوق املت�ضررين ،التي م�ضى على البع�ض
منها �أكرث من  40عامًا ،وال يدخل يف اخت�صا�صها العديد من امل�ساهمات
�ص9
ومنها املحالة �إىل الق�ضاء ال��ع��ام وامل�ساهمات املالية وامل�ساهمات
العقارية املن�ش�أة بعد � 22شعبان 1426هـ.
التفا�صيل �ص9
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رائد املديهم

فتحت النيابة العامة يف ال�سودان بالغني �ضد
الرئي�س املعزول عمر الب�شري ،بتهم غ�سل الأموال
وحيازة �أموال �ضخمة دون م�سوغ قانوين.
ونقلت وكالة "رويرتز" عن م�صدر ق�ضائي
�أن وك��ي��ل النيابة الأع��ل��ى املكلف م��ن املجل�س
الع�سكري مبكافحة الف�ساد� ،أم��ر بالقب�ض على
الرئي�س ال�سابق وبا�ستجوابه عاجال متهيدا
لتقدميه للمحاكمة.
يف غ�ضون ذل��ك وا���ص��ل اجلنيه ال�سوداين
ارت��ف��اع��ه ال���ذي ب���د�أه الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي مقابل
ال��دوالر وبقية العمالت الأجنبية الأخ��رى فيما
بالب�شري ت��ردى اجلنيه ال�����س��وداين اىل م�ستوى غري
و�صف برحلة التعايف بعد انهيار طويل الأمد.
م�سبوق ببلوغه  90للدوالر الواحد.
و�أف��اد متعاملون يف ال�سوق امل��وازي ب�أن حالة من
لكن منذ ا�ستيالء املجل�س الع�سكري على ال�سلطة
الركود ت�سود �سوق العمالت �أدت النخفا�ض ال��دوالر ب��د�أ ال�سعر يف الرتاجع اىل رق��م يكاد يالم�س ال�سعر
بت�سجيله ما بني  50 -48جنيه ًا للتعامل املبا�شر مقابل الر�سمي الذي حدده بنك ال�سودان املركزي وهو 47.5
 60جنيها للتعامل الآجل "ال�شيك".
جنيها للدوالر.
وخ�لال الأي���ام التي �سبقت ال��ث��ورة التي �أطاحت
وف��ى �سياق مت�صل ق��ال رئي�س اللجنة ال�سيا�سية

�أحمد العتيبي

4

دينا النهدي

تهمتا فساد تواجه البشير في محبسه  ..والجنيه السوداني يتضاعف أمام الدوالر

اخلرطوم ــ رويرتز

الوزاري العربي يطلع على
الموقف من صفقة القرن

باملجل�س الع�سكري االنتقايل بال�سودان ،الفريق
�أول رك��ن عمر زي��ن العابدين ،خ�لال ا�ستقباله
رئ��ي�����س م��ف��و���ض��ي��ة االحت����اد الأف��ري��ق��ي مو�سى
ف��ك��ي� ،إن مهمة املجل�س ت��وف�ير امل��ن��اخ لتويل
القوى ال�سيا�سية احلكم بالبالد بطريقة �سلمية
ودميقراطية.
وذك��رت وكالة الأنباء ال�سودانية �أن اللقاء
ت��ط��رق ل���دور االحت����اد الأف��ري��ق��ي يف م�ساعدة
ال�سودان خالل هذه الفرتة ،لتمكينه من عبور
هذه املرحلة املهمة من تاريخه ال�سيا�سي.
بدورها اكدت قوى "�إعالن احلرية والتغيري"
يف ال�سودان ،على ���ض��رورة �أن يكون املجل�س
ال�سيادي املزمع ت�شكيله اليوم "االحد" لقيادة البالد،
خالل املرحلة املقبلة ،مدني ًا بالكامل مع متثيل ع�سكري.
وق��ال��ت يف م���ؤمت��ر �صحفي عقدته اج��ت��م��اع ق��ادة
�أح��زاب املعار�ضة باملجل�س االنتقايل" :،نحتاج �إىل
مناخ �سيا�سي منا�سب ميكننا من خدمة �شعبنا يف مهننا
املختلفة".
التفا�صيل �ص6

حممد ناغي

القاهرة -وا�س

�أو�ضح الأمني العام امل�ساعد جلامعة الدول العربية ال�سفري ح�سام زكي
يف ت�صريح له �أم�س �أن اجلانب الفل�سطيني طلب عقد اجتماع طارئ الطالع
جمل�س اجلامعة العربية على م�ستوى وزراء اخلارجية العرب على املوقف
الفل�سطيني مم��ا يحتمل �إع�لان��ه بخ�صو�ص م��ا ي�سمى ب��ـ "�صفقة القرن".
و�أ�ضاف� :أن ما ن�ست�شعره حول ما يثار ويطرح جتاه تلك ال�صفقة لن يكون
مراعيًا للحق الفل�سطيني ،و�أن ال�صورة "لي�ست مطمئنة" ،و�أن ما يطرح
قد يكون فيه انحياز للمحتل على ح�ساب احلقوق الفل�سطينية ،م�ؤك ًدا �أن
هذا الأمر ي�صعب قبوله عربيًا .ويعقد جمل�س جامعة الدول العربية اليوم
اجتماعه الطارئ على م�ستوى وزراء اخلارجية العرب برئا�سة وزير خارجية
ال�صومال �أحمد عي�سى عو�ض ،بح�ضور الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س،
والأم�ين العام جلامعة ال��دول العربية �أحمد �أب��و الغيط ،وذل��ك لبحث �آخر
م�ستجدات وتطورات الأو�ضاع املتعلقة بالق�ضية الفل�سطينية.

التحالف يستهدف قدرات الحوثي الجوية ..
و 4آالف انتهاك بحق الصحفيين
جدة ــ وكاالت
�أعلن حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن
اط��ل�اق ع��م��ل��ي��ة ن��وع��ي��ة ل��ت��دم�ير �شبكة
وق����درات ميلي�شيا احل��وث��ي للطائرات
امل�����س�يرة يف مع�سكر دار ال��رئ��ا���س��ة يف
العا�صمة �صنعاء.
و�أكد التحالف تدمري موقع ت�ستخدمه
امليلي�شيا احلوثية الإره��اب��ي��ة لتخزين
الطائرات بدون طيار مبع�سكر احلر�س
اجل��م��ه��وري ���س��اب��ق�� ًا ب���دار ال��رئ��ا���س��ة يف
�صنعاء.
وقال املتحدث با�سم التحالف العربي
العقيد تركي املالكي �أن ق��ي��ادة القوات
امل�����ش�ترك��ة للتحالف ن��ف��ذت ف��ج��ر ام�س
"ال�سبت" عملية ع�سكرية نوعية لتدمري
هدف ع�سكري م�شروع ،عبارة عن كهف

ت�ستخدمه امليلي�شيا احلوثية الإرهابية
لتخزين الطائرات ب��دون طيار لغر�ض
تنفيذ العمليات الإرهابية".
وف��ى �سياق مت�صل ك�شفت املنظمة
الوطنية للإعالميني اليمنيني (�صدى)،
يف تقريرها ال�سنوي ال��ث��اين بعنوان
(الإجهاز على ال�شهود) ،عن �أك�ثر من 4
�آالف انتهاك بحق ال�صحافة وال�صحافيني
يف ال��ي��م��ن ،ارت��ك��ب��ت ميلي�شيا احلوثي
االنقالبية  %98.2منها.
وتناول التقرير ح�صاد عام كامل
من االنتهاكات ،التي طالت ال�صحافيني
والإعالميني ،وامل�ؤ�س�سات الإعالمية
من  1يناير  2018حتى  30دي�سمرب
2018م.
التفا�صيل �ص7

محليات
2
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سلطان بن سلمان يبحث مع وزير الصناعة الروسي االستثمار في قطاع الفضاء
بالف�ضاء ويف مقدمتها �صناعة وهند�سة ال�ط�يران ،كما ج��رى بحث
املو�ضوعات املدرجة على جدول الأعمال.
و�أكد الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز �أن زيارته �إىل رو�سيا
االحتادية ت�أتي بهدف ا�ستطالع التجارب املتميزة يف جمال الف�ضاء
ال��ذي ي�ع��رف يف ال�ع��امل ب��أن��ه ق�ط��اع اق�ت���ص��ادي كبري ويحقق عوائد
اقت�صادية ومعرفية على الدول التي متتلك القدرات الب�شرية املميزة
ولديها الرغبة يف الإفادة منه مثلما هو ما حقق يف اململكة اليوم.
و�أو��ض��ح �سموه �أن اململكة العربية ال�سعودية وه��ي تتجه نحو
الرتكيز على تطوير قطاع الف�ضاء بعد ت�أ�سي�س الهيئة ال�سعودية للف�ضاء
�أن هدفها الأول خدمة املواطنني واقت�صاديات اململكة وت�سخري البحث
العلمي مل�ستقبل االن�سانية جمعاء ،و�أن تركيزها احلا�ضر وامل�ستقبل
على الربامج العلمية وال�سلمية التي تعود بالفائدة على بالدنا وحتقق
التنمية االقت�صادية و نقل املعرفة والأبحاث و توظيف �صناعة الف�ضاء
يف خدمة بالدنا واملواطنني وت�سهيل �أمور حياتهم اليومية �سواء من
خالل برامج االت�صاالت الف�ضائية �أو خدمة خطوط املالحة اجلوية
والبحرية والربية� ،أو الأبحاث الطبية والعلمية و�سبل التوا�صل مع
بالد العامل  .من جهته  ،رحب وزير التجارة وال�صناعة الرو�سي بالأمري
الر�سمية �إىل رو�سيا االحتادية .
مو�سكو -وا�س
واطلع �سموه خ�لال اللقاء ال��ذي عقد يف مقر ال ��وزارة مبو�سكو �سلطان بن عبدالعزيز  ،م�ؤكدا �أن رو�سيا حري�صة على تعزيز عالقتها
التقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للف�ضاء  ،معايل وزير ال�صناعة بح�ضور �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى رو�سيا الدكتور رائد بن مع اململكة العربية ال�سعودية يف خمتلف املجاالت مبا يخدم التنمية
وال�ت�ج��ارة ال��رو��س��ي دين�س م��ا ن�ت�روف  ،وذل��ك �ضمن زي ��ارة �سموه خالد قرملي على العديد من الفر�ص اال�ستثمارية يف القطاعات املرتبطة وتعزيز الفر�ص اال�ستثمارية بني البلدين ال�صديقني.

يُحقق التقارب والتكامل فيما بينها� ،إىل جانب تقوية عالقة
اجل��ام�ع��ات بق�ضايا امل�ج�ت�م��ع ،لت�سهم ب��دوره��ا يف مواجهة
م�شكالت املجتمعات الإ�سالمية ،ومواجهة الفكر املتطرف،
كما تن�سق الرابطة مع اجلامعات الأخ��رى يف كل ما يت�صل

بالأهداف امل�شرتكة .وتدر�س رابطة اجلامعات الإ�سالمية عقد
اتفاقيات تعاون وتبادل مع كربى اجلامعات الغربية وجامعات
يف ال�شرق الأق�صى خا�صة ما يتعلق بالدرا�سات احل�ضارية
والثقافية واحلوار البيني وكذلك الدرا�سات اال�ست�شراقية.

اعتماد المكافحة الحيوية لتفادي المبيدات

الريا�ض -البالد
�أعلنت وزارة البيئة واملياه والزراعة عن
عزمها باال�ستثمار يف تربية الأعداء احليوية
املحلية ،واملتوقع �أن ي ��ؤدي ه��ذا اال�ستثمار
�إىل زيادة املحتوى املحلي بقيمة 200 - 100
مليون ري��ال� ،إ�ضافة �إىل �إنتاج غ��ذاء �صحي
و�آمن بالتقليل من االعتماد على املبيدات يف

مكافحة الآفات.و�أو�ضحت �أن املقرتح ي�شمل
قيام اجلمعية ال�سعودية للزراعة الع�ضوية
ب��اال��س�ت�ث�م��ار يف ه��ذا امل �ج��ال ب��ال�ت�ع��اون مع
مبادرة تطوير مركز �إنتاج االع��داء احليوية
املحلية وم��رك��ز �أب �ح��اث ال��زراع��ة الع�ضوية
ب��ال �ق �� �ص �ي��م.و�أك��دت ال � ��وزارة ح��ر��ص�ه��ا على
حت�ق�ي��ق م ��ا ت �ه��دف ل ��ه يف جم���ال امل�ك��اف�ح��ة

احل�ي��وي��ة ،حيث مت �إط�ل�اق م �ب��ادرة لتطوير
مركز �إنتاج االعداء احليوية املحلية ك�إحدى
مبادرات التحول الوطني التابعة لها ،ونفذت
امل �ب��ادرة بالتعاون م��ع بع�ض املتخ�ص�صني
بجامعة امللك �سعود �ضمن م�شروع حل�صر
وتعريف الأع��داء احليوية املحلية باململكة،
وتقييم التجارب املحلية املميزة يف �إكثار

وا�ستخدام االع��داء احليوية ،وكذلك درا�سة
اجل��دوى االقت�صادية لال�ستثمار يف الإكثار
الكمي لها.و�أو�ضحت ال��وزارة �أنها منذ عام
2004م وه��ي تعمل على على ع��دة مراحل
وجنحت يف جوانب عديدة يف هذا املجال،
ومنها توعية املزارعني ب�أهميته وبناء قدرات
العاملني فيها من املخت�صني.

ملتقى لتطوير برنامج أمراض الدم الوراثية
الريا�ض -وا�س
نظمت وزارة ال�صحة ممثلة يف الوكالة
امل�ساعدة خل��دم��ات امل�ست�شفيات  ,والإدارة
العامة للمراكز املتخ�ص�صة  ,وبرنامج �أمرا�ض
ال ��دم ال��وراث �ي��ة �أم ����س الأول ملتقى لإط�لاق
مبادرة �إن�شاء جمموعة عمل تكاملية ملر�ض
فقر الدم املنجلي  ,وذلك �سعي ًا لإن�شاء جمموعة
عمل ملر�ض فقر الدم املنجلي يف اململكة  ,بهدف
تن�سيق وت��وح�ي��د اجل �ه��ود امل�ب��ذول��ة لرعاية
مر�ضى فقر الدم املنجلي ولتكون اململكة ب�إذن
الله رائدة يف هذا املجال يف ال�شرق الأو�سط.
وناق�ش املخت�صون يف �أمرا�ض ال��دم من
خمتلف مناطق اململكة مع اجلهات ذات العالقة

البيئة تعلن
المرشحين لوظائفها

الريا�ض -وا�س
�أع� �ل� �ن ��ت وزارة ال �ب �ي �ئ��ة وامل� �ي ��اه
وال��زراع��ة �أ��س�م��اء املر�شحني املبدئيني
ل���ش�غ��ل  100وظ �ي �ف��ة �إداري � � ��ة وف�ن�ي��ة
�شاغرة لل�سعوديني من الرجال والن�ساء
م�شمولة ب�سلم روات��ب املوظفني العام
بالتعاقد على املوقع الر�سمي للوزارة
h t t p s ://w w w .m e w a .
g o v .s a /a r /M i n i s t r y /
AboutMinistry/Pages/
.Employment.aspx
و�أو� �ض��ح وك�ي��ل ال� ��وزارة للخدمات
امل���ش�ترك��ة ع�ل��ي ع���س�يري �أن ال��وظ��ائ��ف
ال�شاغرة حتت  26م�سمى وظيفيا .

ويهدف امللتقى �إىل �إن�شاء برنامج لأمرا�ض
خالل امللتقى  ,برنامج �أمرا�ض الدم الوراثية
ال ��ذي ت�سعى ال�صحة م��ن خ�لال��ه للو�صول ال��دم الوراثية وتطوير مراكز امرا�ض الدم
ملجتمع �صحي ي�ضمن متكني مري�ض فقر الدم الوراثية وحت��دي��د ًا مر�ض فقر ال��دم املنجلي
املنجلي من مواجهة هذا املر�ض و حتدياته ، .بالإ�ضافة �إىل و�ضع خطوط عري�ضة لدور

جمموعة العمل ب�إ�شراكهم يف توحيد الأهداف
والتو�صيات وتوحيد اجلهود واحلد من هدر
امل��وارد والطاقات يف جم��ال اخلدمة املقدمة
ملر�ض فقر ال��دم املنجلي يف اململكة  ،وكذلك
ال�ع�م��ل ع�ل��ى حت�ق�ي��ق اال� �س �ت �ف��ادة امل�ث�ل��ى من
خ�برات جمموعة العمل لتوحيد ال�سيا�سات
والإجراءات املتبعة يف عالج هذا املر�ض.
وج ��رى خ�ل�ال امل�ل�ت�ق��ى ت �ق��دمي عر�ض
جتربة مركز القطيف يف التعامل مع مر�ض
فقر ال��دم املنجلي  ،بالإ�ضافة �إىل عر�ض
نتائج ور�ش العمل  ،ومناق�شة ال�سيا�سات
والإج��راءات اخلا�صة بالتعامل مع مر�ض
فقر الدم املنجلي.

األحوال المتنقلة تقدم خدماتها بالعقيق
الباحة -البالد
ت� �ب ��د�أ وح�� ��دة الأح � � � ��وال امل��دن �ي��ة
املتنقلة اليوم تقدمي خدماتها للرجال
والن�ساء يف م��رك��ز ج��رب باملحافظة،
يف �إطار تنفيذ اخلطة اخلا�صة مببادرة
"موجودين" ،امل�خ���ص���ص��ة خل��دم��ة
املحافظات واملراكز التي ال يوجد بها

مكتب للأحوال املدنية.
وت �ق��دم ال��وح��دة املتنقلة خ��دم��ات
ال���س�ج��ل امل���دين ل �ل��رج��ال ،م��ن جتديد
الهوية الوطنية و�إ� �ص��دار ب��دل تالف،
ف�ضلاً عن �إ�صدار �سجل الأ�سرة و�إ�صدار
ب��دل فاقد� ،إ�ضافة لت�سجيل الواقعات
املدنية "الزواج  -ال�ط�لاق  -الوفاة"

وطباعة �شريحة البيانات "الربنت".
يذكر �أن اخلدمات املتنقلة للأحوال
امل��دن�ي��ة ت�ق��دم خ��دم�ت�ين للم�ستفيدين،
وه ��ي ال ��وح ��دات امل�ت�ن�ق�ل��ة واحل�ق�ي�ب��ة
املتنقلة ،بهدف تفعيل الدور االجتماعي
للقطاع وتقدمي اخلدمات الإن�سانية من
خالله.

أول فرقة جوالة نسائية بجامعة الطائف

الطائف  -البالد
�أعلنت جامعة الطائف �إن�شاء �أول فرقة جوالة
ن�سائية باجلامعة ،ت�ضم يف ع�ضويتها  48طالبة،
ق��دم��ن ع��ر��ض�ه��ن الأول يف ح���ض��ور م �ع��ايل م��دي��ر
اجل��ام�ع��ة ال��دك�ت��ور ح�سام ب��ن ع�ب��دال��وه��اب زم��ان.
و�أط �ل �ق��ت اجل��ام�ع��ة مبنا�سبة �إن �� �ش��اء ال�ف��رق��ة �أول
خيمة تعريفية باحلركة الك�شفية ب�شطر الطالبات،

فيما قدمت ع�ضوات فرقة اجلوالة عر�ضهن الأول
�أم��ام مدير اجلامعة ،وقمن ب�إلقاء التحية الك�شفية
وال��وع��د الك�شفي بح�ضور وك�ل�اء اجل��ام�ع��ة وع��دد
من من�سوبيها ومن�سوباتها .و�أو�ضح عميد �ش�ؤون
الطالب باجلامعة الدكتور بندر البقمي� ،أن �إن�شاء
الفرقة ي�أتي �ضمن مبادرات اجلامعة لتفعيل م�ضامني
ر�ؤي��ة اململكة  ،2030التي من �أه��م جوانبها متكني

تبوك -وا�س

ي� ��ر�أ�� ��س � �ص��اح��ب
ال�سمو امللكي الأم�ير
ف �ه��د ب ��ن � �س �ل �ط��ان بن
عبدالعزيز �أمري منطقة
ت �ب��وك غ ��دا االث� �ن�ي�ن ,
االج� �ت� �م ��اع ال� � ��دوري
ل� �ل ��إدارات احلكومية
واخل���دم� �ي���ة امل �ع �ن �ي��ة
ب ��ا�� �س� �ت� �ع ��دادات ��ش�ه��ر
الأمري فهد بن �سلطان
رم�ضان املبارك.
وي�أتي االجتماع يف �إطار حر�ص �سمو �أمري منطقة تبوك
على الوقوف عن قرب على اال�ستعدادات التي جرى اتخاذها
لهذه املنا�سبة العظيمة  ،التي يعي�شها �أبناء اململكة بطابع
خا�ص مييزهم عن غريهم من خالل �سلوك معني يحفه الطابع
الروحاين بهذا ال�شهر الف�ضيل.
و�سريكز االجتماع على م�ضاعفة جهود االدارات املعنية
للت�أكد من درج��ة اال�ستعدادات ل�شهر رم�ضان  ،كما �سيطلع
�سموه على �آخر اال�ستعدادات للإدارات احلكومية.

جهود مكثقة لتوفير أجواء
آمنة لالختبارات

انتخاب العيسى رئيسا لرابطة الجامعات اإلسالمية

القاهرة -وا�س
انتخب امل�ؤمتر العام لرابطة اجلامعات الإ�سالمية يف دورته
احل��ادي��ة ع�شرة معايل ال�شيخ الدكتور حممد بن عبدالكرمي
العي�سى رئي�س ًا لرابطة اجلامعات الإ�سالمية.
وتلقى معايل ال�شيخ العي�سى تهاين �أ�صحاب الف�ضيلة
وامل�ع��ايل مفتي وعلماء ال�ع��امل الإ��س�لام��ي ووزراء ال�ش�ؤون
الدينية وم��دراء اجلامعات الإ�سالمية بهذه املنا�سبة� ،سائلني
الله تعاىل له العون والتوفيق.
وكان امل�ؤمتر قد ناق�ش تعديل بع�ض مواد نظامه الأ�سا�سي
والئحة عمل رابطة اجلامعات الإ�سالمية� ،إىل جانب امل�صادقة
ع�ل��ى حم���ض��ر ال � ��دورة ال���س��اب�ق��ة ال �ت��ي ا�ست�ضافتها جامعة
الإ�سكندرية العام املا�ضي .وجتمع رابطة اجلامعات الإ�سالمية
التي ت�أ�س�ست عام 1969م حتت مظلتها كربى اجلامعات من
خمتلف �أنحاء العامل ،وتن�شط يف دعم البحث العلمي يف جمال
الدرا�سات الإ�سالمية ،والتن�سيق بني اجلامعات الإ�سالمية
ومناهجها الدرا�سية وال�سيا�سات التعليمية والبحثية مبا

أمير تبوك يطلع على
االستعدادات لشهر رمضان

املناطق -البالد
�أن �ه��ت �إدارات ال�ت�ع�ل�ي��م ب��امل�ن��اط��ق
ا��س�ت�ع��دادات�ه��ا لتوفري �أج� ��واء تربوية
�آمنة للطالب والطالبات خالل انطالق
اخ �ت �ب��ارات ال�ف���ص��ل ال��درا� �س��ي ال�ث��اين
ال �ي��وم الأح� ��د .ويف م�ك��ة امل�ك��رم��ة �أك��د
امل��دي��ر ال �ع��ام للتعليم باملنطقة حممد
ب��ن م�ه��دي احل��ارث��ي �أن الإدارة �أنهت
جميع اال�ستعدادات لالختبارات ويبلغ
جمموع �أعداد الطالب والطالبات الذين
�سي�ؤدون االختبارات  180516طالبًا
وطالبة بكافة م��دار���س مكة احلكومية
والأه �ل �ي��ة وتعليم ال�ك�ب��ار فيما ي ��ؤدي
�أك�ث�ر م��ن � 300أل��ف ط��ال��ب وط��ال�ب��ة يف
التعليم ال�ع��ام مبنطقة املدينة املنورة
اختباراتهم النهائية و�شكلت الإدارة
العامة جلان تدقيق البيانات ومتابعة
�إدخ� ��ال ال��درج��ات وامل� �ه ��ارات وت�ق��دمي
ال��دع��م ال�ف�ن��ي يف ن �ظ��ام ن ��ور .و�أن �ه��ت
الإدارة العامة للتعليم مبنطقة الباحة,
ك��اف��ة ا� �س �ت �ع��دادات �ه��ا جل�م�ي��ع الأع �م��ال
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب� � ��أداء االخ��ت��ب��ارات وه �ي ��أت
ال�سبل املنا�سبة ال�ستقبال ما يزيد عن
� 40ألف طالب وطالبة  .و�أو�ضح مدير
ت�ع�ل�ي��م ج� ��ازان ال��دك �ت��ور ع �� �س�يري بن
�أحمد الأحو�س � ،أن كافة مكاتب التعليم
باملنطقة ومب�ساندة م��ن الإدارة �أنهت
ك��اف��ة اال��س�ت�ع��دادات ال�ستقبال الطالب
والطالبات وجتهيز جلان االختبارات.

ودع ��ا م��دي��ر ع��ام التعليم باملنطقة
ال���ش��رق�ي��ة ال��دك �ت��ور ن��ا� �ص��ر ال���ش�ل�ع��ان
ال��ط�ل�اب وال �ط��ال �ب��ات ل� �ق ��راءة �أ��س�ئ�ل��ة
االخ�ت�ب��ارات بتمعن وتخ�صي�ص وقت
كاف للإجابة عن كل �س�ؤال ،ف�ض ًال عن
التوجه �إىل منازلهم ف��ور االنتهاء من
�أداء االختبارات ،واالهتمام بالتغذية
ال�صحية والراحة وعدم ال�سهر.
ويف حمايل ع�سري ي ��ؤدي �أك�ثر من
� 46ألف طالب وطالبة اختبارات الف�صل
الدرا�سي الثاين لهذا العام باملرحلتني
املتو�سطة والثانوية.
وي�ت��وج��ه �أك�ث�ر م��ن � 19أل ��ف طالب
وط��ال�ب��ة مب��دار���س حمافظة ال��دوادم��ي
امل �ت��و� �س �ط��ة وال��ث��ان��وي��ة �إىل ق��اع��ات
االختبارات مبدار�س املحافظة واملراكز
والقرى التابعة.
وك��ان وزي��ر التعليم الدكتور حمد
�آل ال�شيخ ق��د وج��ه بتعديل التقومي
الدرا�سي للعام املقبل
وت� �ق ��رر �أن ت� �ك ��ون ع � ��ودة ج�م�ي��ع
من�سوبي املعاهد وامل��دار���س وامل��راك��ز
يف جميع م��راح��ل التعليم ال �ع��ام يوم
الأحد  1440/ 12/ 17وعودة املعلمني
املمار�سني للتدري�س يف جميع املراحل
ي��وم الأح ��د  1440/ 12/ 24على �أن
يتم ع��ودة معلمي ال�ن��دب ي��وم الأح��د 2
 1441/ 1/والعودة بالن�سبة للإداريني
والإداريات بعد عيد الأ�ضحى املبارك

متحف األحساء بانوراما حضارية

الأح�ساء  -البالد
ب��د�أ متحف الأح�ساء للآثار وال�تراث
ال �� �ش �ع �ب��ي ال �ع �م��ل ب��امل��واع �ي��د اجل��دي��دة
ال��س�ت�ق�ب��ال ال��زائ��ري��ن ع�ل��ى ف�ترت�ين ب��دال
من ف�ترة واح��دة ول�ستة �أي��ام �أ�سبوعيا،
وبح�سب مدير فرع الهيئة العامة لل�سياحة
وال�تراث الوطني املهند�س عمر بن �أحمد
الفريدي ،تبد�أ �أوق��ات الفرتة الأوىل من
ال�سابعة والن�صف �صباحا وحتى الثالثة
والن�صف ع�صرا  ،وال �ف�ترة الثانية من

املر�أة ال�سعودية و�إعطائها الفر�صة الكاملة يف جميع
املجاالت.
و�أك��د الدكتور البقمي �أهمية دور اجل��وال��ة يف
خدمة �ضيوف الرحمن مبوا�سم احل��ج والعمرة،
التي ُتعد �أح��د �أه��م اجل��وان��ب التي تفخر اجلامعة
بامل�شاركة فيها بفعالية ما يتطلب وجود فرقة جوالة
طالبية ن�سائية �سعودية م�ساندة يف العمل التطوعي

الرابعة ع�صر ًا حتى التا�سعة ل�ي� ًلا ،كما
ي�ستقبل زوراه �أي���ض��ا ي��وم اجلمعة يف
الفرتة امل�سائية  ،فيما يغلق املتحف �أبوابه
ال�سبت لل�صيانة .ويقع املتحف مبدينة
الهفوف على م�ساحة  4000مرت مربع،
وي�ع�ت�بر م��ن �أع ��رق امل�ت��اح��ف التاريخية
يف اململكة ملا يحتويه من ر�صيد تاريخي
مف�صل ي�شمل تاريخ املنطقة  ،حيث يتكون
من عدة قاعات الهدف منها عر�ض تاريخ
االح�ساء عرب كل الع�صور.

ب�شكل ع��ام ويف �شعريتي احل��ج وال�ع�م��رة ب�شكل
خا�ص .من جهتها� ،أو�ضحت وكيلة عميد �ش�ؤون
الطالب للأن�شطة الطالبية بجامعة الطائف الدكتورة
�أمل عا�شور� ،أنه جرى �إ�شراك الطالبات يف تنظيم
الفعاليات املقامة يف اجلامعة يف الفرتة املا�ضية،
وك��ان �آخ��ره��ا حفل ختام الأن�شطة الطالبية ال��ذي
نظمته عمادة �ش�ؤون الطالب الأ�سبوع املا�ضي.

محليات
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المكتب التنفيذي اإلسالمي للبيئة يثمن دعم خادم الحرمين

الرباط  -وا�س
انطلقت �أم�س مبقر املنظمة الإ�سالمية للرتبية
والعلوم والثقافة (�إي�سي�سكو) يف العا�صمة املغربية
�أعمال االجتماع اخلام�س للمكتب التنفيذي الإ�سالمي
للبيئة على م�ستوى الوزراء ،مب�شاركة الهيئة العامة
للأر�صاد وحماية البيئة يف اململكة العربية ال�سعودية،
وبالتن�سيق مع منظمة التعاون الإ�سالمي.
وق��دم امل��دي��ر ال��ع��ام للمنظمة الإ�سالمية للرتبية
وال��ع��ل��وم والثقافة ال��دك��ت��ور عبدالعزيز ب��ن عثمان
التويجري جزيل ال�شكر خل��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله

 على العناية الكبرية التي يوليها لق�ضايا البيئةال�سخي وامل��و���ص��ول ال��ذي
وحمايتها ،وعلى ال��دع��م
ّ
يقدمه للإي�سي�سكو م��ن �أج���ل عقد دورات امل���ؤمت��ر
الإ�سالمي لوزراء البيئة واجتماعات مكتبه التنفيذي،
وموافقته على نقل "جائزة اململكة العربية ال�سعودية
للإدارة البيئة يف العامل الإ�سالمي" �إىل الإي�سي�سكو
وتكليفها ب�أمانتها العامة ،حتت ا�شراف الهيئة العامة
ل�لار���ص��اد وحماية البيئة وتو�سيع نطاق اجلائزة
لت�شمل العامل الإ�سالمي كله.
وقال املدير العام للإي�سي�سكو �إن هذا االجتماع
يعقد يف ظل ارتفاع م�ستوى الوعي بق�ضايا البيئة

مما ينعك�س على التطور املتـنامي الذي عرفه العمل
الإ�سالمي البيئي والتنموي امل�شرتك الذي تو�سّ عت
جم��االت��ه وت��ع��دّدت ق�ضاياه ،ف�أ�صبح عن�صرًا اً
فاعل
وم���ؤث��ـ��رًا وم��ع��ـ��ز ًزا للت�ضامن الإ���س�لام��ي والبانية
لقواعد العمل الإ�سالمي امل�شرتك ،حتى �صار عنوا ًنا
على التكامل وال��ت��ع��اون والتن�سيق وت��ب��ادل الآراء
واخلربات والتجارب الرائدة بني الدول الأع�ضاء.
ويف ختام اجلل�سة االفتتاحية لالجتماع وقع كل
من املدير العام للمنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم
والثقافة الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري،
ورئ��ي�����س الهيئة ال��ع��ام��ة ل�ل�أر���ص��اد وح��م��اي��ة البيئة

باململكة الدكتور خليل بن م�صلح الثقفي على حم�ضر
اجتماعهما التن�سيقي امل�شرتك ،ب�ش�أن جائزة اململكة
العربية ال�سعودية للإدارة البيئية.
ويت�ضمن املح�ضر عددًا من االجراءات التي اتفق
الطرفان على تنفيذها ،وم��ن �ضمنها اق�تراح تكرمي
�شخ�صية ب��ارزة من العامل الإ�سالمي ك�ضيف �شرف
امل�ؤمتر الإ�سالمي الثامن لوزراء البيئة.
كما مت االتفاق على �أن تقوم �أمانة اجلائزة بتنفيذ
املتطلبات املن�صو�ص عليها يف املحا�ضر ال�سابقة
بتفعيل اجلانب الإعالمي يف اجلائزة وتقدمي ت�صور
وخطة وا�ضحة لآلية الن�شر واالنتاج الإعالمي.

وظائف شاغرة بجامعة
األمير سطام
ال�سيح -وا�س
ت�ستقبل جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز باخلرج
اليوم طلبات املتقدمني ل�شغل جمموعة من الوظائف
الإداري����ة والهند�سية "رجال" ،وع���دد م��ن الوظائف
ال�صحية "رجال  -ن�ساء" ،وكذلك وظائف على برنامج
الت�شغيل املبا�شر "رجال  -ن�ساء" ،يف مقر اجلامعة
مبدينة ال�سيح ويف الكليات التابعة للجامعة وفروعها،
وذل��ك عن طريق امل�سابقة الوظيفية ملن تتوفر لديهم
امل�ؤهالت العلمية واخل�برات العملية املطلوبة ح�سب
امل�سميات وال�شروط املعلن عنها.
ودع��ت اجلامعة الراغبني يف �شغل الوظائف من
امل��واط��ن�ين وامل��واط��ن��ات مم��ن تتوفر لديهم ال�شروط
املطلوبة ،التقدم عرب البوابة الإلكرتونية للتوظيف
على موقع اجلامعةhttps://jobs.psau.edu. :
 ،saوي�ستمر ا�ستقبال الطلبات حتى يوم اخلمي�س 20
1440 - 8 -هـ.

ب�ي�ن ا���س��ت�����ض��اف��ت��ه��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ق��م��ة جمموعة
الع�شرين ال��ع��ام ال��ق��ادم  ،2020و�أه��م��ي��ة موقعها
اال�سرتاتيجي واللوج�ستي احل��ي��وي يف امل��ب��ادرة
ال�صينية (احلزام والطريق) يحمل دور اململكة �آفاقا
رح��ب��ة يف ال��ت���أث�ير ك��رق��م مهم يف االقت�صاد العاملي
ور�سم خارطته مبا يتيح له ق��درة �أك�بر على النمو ،
ومواجهة التحديات والق�ضايا االقت�صادية و�أبعادها
االجتماعية  ،وتفعيل اجل��ه��د ال��ع��امل��ي ال��رام��ي �إىل
حتقيق تنمية م�ستدامة ومتوازنة .
فاململكة تنتهج �سيا�سة �إيجابية فاعلة حيال
طموحات االقت�صاد العاملي  ،واحلر�ص على تعزيز
التعاون مع ال�شركاء الدوليني يف املجموعة وخارجها
لإيجاد م�ستويات �أف�ضل للتوافق الدويل نحو املزيد
من اال�ستقرار لالقت�صاد العاملي وازده��اره  ،خا�صة
مع �أهمية ت�أثري جمموعة الع�شرين الأك�بر اقت�صادا
يف العامل  ،والتي ت�شكل ثلثي �سكان الكرة الأر�ضية
وت�ضم  % 85من حجم االقت�صاد العاملي ،و % 75من
التجارة العاملية  ،فيما تعد اململكة الدولة العربية
الوحيدة الع�ضو يف جمموعة الع�شرين  ،وتت�صدر
اقت�صاديات املنطقة وقائمة اال�ستثمارات الأجنبية ،
وجناحها يف حتقيق معدالت التحول �إىل االقت�صاد
الرقمي والتنمية امل�ستدامة وف��ق مراحل و�أه��داف
ر�ؤي��ة  2030وب�صماتها القوية يف تنويع م�صادر
الدخل ومعامل التنمية النوعية.
ب���ال���ت���وازي م���ع ذل����ك مت��ث��ل امل��م��ل��ك��ة مب��وق��ع��ه��ا
اجلغرايف واالقت�صادي ور�ؤيتها الطموحة � ،أهمية
كبرية يف املبادرة ال�صينية (احلزام والطريق) وهي
الن�سخة احلديثة الطموحة لطريق احلرير القدمي
وتربط �أكرث من قارة  ،وتعد اململكة �شريكا رئي�سيا
يف امل��ب��ادرة التي ت��ت��واىل مراحلها وحتمل �أرق��ام��ا
اقت�صادية واعدة للدول امل�شاركة.

 68مشروعا للمياه بتبوك
بقيمة  2.2مليار ريال

حماية األسرة من العنف
والجريمة واإلرهاب
مكة املكرمة -البالد
نظمت جل��ن��ة �إ���ص�لاح ذات ال��ب�ين ال�� ّت��اب��ع��ة لإم���ارة
م ّكة املك ّرمة �أم�س ن��دوة "احلماية الأ�سريّة من العنف
واجل��رمي��ة والإرهاب" ،ت��ه��دف �إىل ت�سليط ال�ضوء
على �أهمية الأ�سرة يف احلماية من العنف واجلرمية
والإرهاب وحمور الأ�سرة واملخدرات ،بح�ضور عدد من
املثقفات يف املجتمع من مكة وجدة والطائف ،وذلك يف
مقر غرفة مكة ال ّتجاريّة ال�صناعية مبكة املكرمة.
وتناولت الندوة حمور املر�أة والإرهاب ومو�ضوع
الأ�سرة وو�سائل التوا�صل االجتماعية� ،إىل جانب �أهم
و�سائل حماية الأبناء من الولوج يف عامل االنحرافات
واجلرمية والعنف والإره��اب ،و�أب��رز مهددات الأ�سرة
الأم��ن��ي��ة يف ال���وق���ت ال���راه���ن ،وع���ن خ��ط��ر اجل��رمي��ة
والإرهاب ،وكيف تتكون ال�شخ�صية الإرهابية و�أنواع
الإره��اب واخلاليا الإرهابية ،وكيف نعرف �أن �أبناءنا
دخلوا خاليا �إرهابية.
و�أو���ض��ح��ت رئي�سة ال��دائ��رة التخ�ص�صية الرابعة
بلجنة �إ�صالح ذات البني الدكتورة منرية العكا�س �أن
ال��دائ��رة الرابعة تهدف �إىل تنظيم مثل ه��ذه الندوات
املجتمعية للتوعية املجتمع باحلماية الأ�سريّة من العنف
واجلرمية والإره��اب ،م�شرية �إىل �أن الدين الإ�سالمي
يهتم بتكوين الأ�سرة والعناية بها لأنها �أ�سا�س املجتمع.

كلمة

تأهيل أطباء األسنان لالستثمار في القطاع الخاص
الريا�ض  -البالد
اختتمت الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية �أم�����س ,ال�برن��ام��ج الت�أهيلي املكثف
لت�أهيل �أطباء الأ�سنان للعمل واال�ستثمار يف
القطاع اخلا�ص  ,وذلك يف مقر الهيئة يف مدينة
الريا�ض.
و�أل���ق���ى الأم��ي��ن ال���ع���ام للهيئة ال�����س��ع��ودي��ة
للتخ�ص�صات ال�صحية الأ�ستاذ الدكتور �أمين
ب��ن �أ�سعد ع��ب��ده ،كلمة ا�ستعر�ض خاللها دور
ومهام الهيئة يف حماية وتعزيز ال�صحة بقيادة
ممار�سني �صحيني �أكفاء وما تقوم به من جهود
يف جماالت التدريب واعتماد الربامج واملراكز.
و�أ����ش���ار الأم��ي�ن ال��ع��ام للهيئة �إىل �أه��م��ي��ة
ال�برن��ام��ج ودوره يف تعريف �أط��ب��اء الأ�سنان

ب�أ�سا�سيات التخطيط والإدارة للبدء ب�إن�شاء
عيادة طب �أ�سنان يف القطاع ال�صحي.
وت��ن��اول��ت ج��ل�����س��ات ال�برن��ام��ج ال��ت��اه��ي��ل��ي،
�آل��ي��ات مت��ك�ين الأط���ب���اء م��ن جتهيز خ��ط��ة عمل
لعيادة �أ�سنان يف القطاع اخل��ا���ص ،والإدارة
املالية والت�سويق وقيا�س اجل��ودة يف عيادات
الأ�سنان  ,و�شرح لأحدث �شروط وزارة ال�صحة
لرتاخي�ص ع��ي��ادات ط��ب الأ���س��ن��ان يف ال�سوق
ال�صحي ال�سعودي.
وج���رى خ�ل�ال اجل��ل�����س��ات ،مناق�شة فر�ص
الدعم املتاحة من وزارة العمل ،و�صندوق تنمية
امل���وارد الب�شرية ،وبنك التنمية االجتماعية
وهيئة املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة للعمل
واال�ستثمار يف القطاع ال�صحي يف اململكة..

تبوك  -وا�س
ت��ف��ق��د م��ع��ايل وزي���ر
البيئة واملياه والزراعة
املهند�س عبد الرحمن
بن عبداملح�سن الف�ضلي
�أم�����س ع���دد ًا م��ن املواقع
التابعة للوزارة مبنطقة
تبوك ،مطلعًا على �سري
ال���ع���م���ل ب��امل�����ش��روع��ات
اجل����اري ت��ن��ف��ي��ذه��ا وال��ب��ال��غ �إج��م��ال��ي��ه��ا 68
م�شرو ًعا يف البيئة واملياه والزراعة ،بقيمة
ت��ت��ج��اوز  2.2مليار ري���ال ،وذل���ك يف �إط��ار
اجلولة التي يقوم بها معاليه للمنطقة.
وا���س��ت��ه��ل ال��ف�����ض��ل��ي ج��ول��ت��ه ال��ت��ف��ق��دي��ة
بالوقوف على م�شروع �إن�شاء �شبكات املياه
ال�شرب والتو�صيالت املنزلية مبدينة تبوك
يف مرحلتها التا�سعة ،وخ��ط��وط و�شبكات
ال�صرف ال�صحي يف مرحلته الرابعة ع�شر.
وا���س��ت��م��ع معاليه ل�����ش��رح م��ن م��دي��ر ع��ام
خدمات املياه مبنطقة تبوك املهند�س �صالح
بن خلف ال�شراري عن مكونات امل�شروعني
التي فاق �إجمايل تكلفتها  200مليون ريال،
ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة الإجن�����از يف م�����ش��روع
خطوط و�شبكات ال�صرف ال�صحي .،%35
ووق�����ف م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى م�����ش��روع تنفيذ
حمطة تنقية مياه تبوك ال�شامل ( ذات حاج
)  ،وال��ذي بلغت ن�سب �إجن��ازه  % 91بطاقة

�إنتاجية تتجاوز  150مرت ًا مكعب ًا كما فاقت
قيمة �إن�شائه  200مليون ريال.
و���ش��اه��د ال��ف�����ض��ل��ي ع��ر���ض��ا م��رئ��ي��ا عن
�إجن���ازات خدمات املياه باملنطقة حيث بلغ
�إجمايل امل�شاريع  68م�شروعا بقيمة �إجمالية
جت��اوزت امللياري ري��ال  ،منها  35م�شروعا
يف املياه و 23م�شروعا يف ال�صرف ال�صحي
وع�شرة م�شاريع �أخرى م�ساندة ,مطلع ًا على
م�شروع ا�ستكمال جممع ال�ضخ والآبار مبياه
ت��ب��وك ال�شامل  ،وال���ذي جت���اوزت �إج��م��ايل
تكلفته ال��ث�لاث��ة وال�سبعون مليون ري���ال ،
بن�سبة �إجناز .%44.46
وت��اب��ع ج��ول��ت��ه ل��ل��وق��وف ع��ل��ى املحجر
احل��ي��واين والنباتي بحالة عمار كما تفقد
حمطة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي مبدينة
تبوك  ،مطلعًا على موقع الت�شجري.
ويف ختام اجل��ول��ة  ,وق��ف معاليه على
موقع منتزه خالد الوطني كما ق��ام بزيارة
برج مياه تبوك.

مركز الملك سلمان يواصل المساعدات لليمنيين والسوريين

ال�ضالع�-أربد -وا�س
وزع مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية 1500
�سلة غذائية ،تزن  111ط ًنا ،على النازحني واملت�ضررين يف
منطقة مري�س التابعة ملديرية قطعبة مبحافظة ال�ضالع ،ي�ستفيد
منها  9,000فرد ،وهي �ضمن م�شروع توزيع � 102.170سلة
غذائية ت�ستهدف عدة حمافظات مينية.
وعربت منفذ الوديعة احلدودي � 31شاحنة �إغاثية كبرية

حتمل على متنها  9,375كرتو ًنا من التمور و � 3,000سلة
غذائية ،و  7,400كرتون من اللحوم مقدمة من مركز امللك
�سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية ت�ستهدف عدة حمافظات
مينية ،عدن و�شبوة وم�أرب واملهرة.
على �صعيد �آخر وزع املركز م�ساعدات �إيوائية ت�شتمل على
الأواين املنزلية على الالجئني ال�سوريني يف حمافظة �إربد
�شمال الأردن  ،حيث بلغ عدد الأ�سر امل�ستفيدة � 704أ�سرة .

محليات
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�إن العامل يتحول ..
المطارات أيقونة
المستقبل
زين �أمني
امل��ط��ار  ..تلك االي��ق��ون��ة اجلميلة ..ال��ت��ي تتجلى فيها ���ص��ور االب���داع الفني
والب�صري ..والت�صميم الداخلي واالعمال الفنية الت�شكيلية والنحتية التي تزينه ..
وت�صطبغ ار�ضياته وحوائطه بازهي االلوان وارقي انواع الرخام وغريها  ..وتزين
جنباته احوا�ض اال�سماك واالحياء البحرية ال�ضخمة  ..واحلدائق الداخلية الغنية
باندر الزهور والورود واال�شجار  -والتي ترويها النوافري واالمطار اال�صطناعية
.وقاعات املطاعم الفخمة وال�سريعة تقدم ا�شهي وارقي وافخر االطعمة العامليةالتي تنا�سب كل االذواق  ..ومن ذلك املكان ت�ستطيع ان ت�شاهد وتتب�ضع ارقي االزياء
والعطور واملاركات العاملية التي مت اختيارها بعناية .
املطار  ..تتجلى فيه ارق��ى وا�صدق امل�شاعر االن�سانية  ..انه لي�س حمطة
اقالع وهبوط ..او �سفر وو�صول..او حمطة عبور ..بل هو نقطة متاذج الب�شر
واالجنا�س واللغات واالزياء واالذواق  ..بل هو ملتقى االحبة جلمع ال�شمل  ..او
للوداع والرتحال ورمبا االف�تراق .انه املكان الذي تلتقي وتلت�صق فيه االج�ساد
وتختلط فيه االنفا�س بالقبالت والعناق  ..انه املكان املريح للنف�س والذي يبعث
االمل النطالقة جديدة يف احلياة والعمل.
يا �سادة تلك ال�صورة الرومن�سية للمطارات تخفي وراءه��ا خلية هائلة من
�آالف الب�شر الذين يعملون علي مدار ال�ساعة من خالل االجهزة واملعدات والنظم
واخلدمات �شديدة التعقيد والتي تديرها مئات ال�شركات التي تعمل من داخل املطار
او من خارجه وفق معايري عاملية دقيقة حتكمها الفيمتو ثانية.
يعترب املطار رافدا اقت�صاديا مهما الية مدينة يخدمها انه الواجهة احل�ضارية
واالقت�صادية الية دولة ..لي�س ذلك فح�سب  ..بل ادرك��ت الكثري من ال��دول اهمية
مطاراتها واعتربتها ق��ري �سياحية  ..او م��دن اقت�صادية �صغرية عالية التقنية
و�شديدة التعقيد يف ادارتها  ..فان�ش�أت لها كوادر ادارية �شبيهة بالبلديات امل�ستقلة
الدارتها بعيدا عن البريوقراطية التقليدية املقيتة  ..بل ووفرت لها اف�ضل العقول
املبدعة للعناية بها وادارتها وت�شغيلها.
ومن هذا املنطلق ..ادرك قطاع االعمال العاملي اهمية التخ�ص�ص يف ادارة
وت�شغيل املطارات ..فتكونت �شركات ومنظمات ت�ضع اال�س�س والنظم ..وتوفر
ال��ك��وادر الب�شر امل�ؤهلة الدارة امل��ط��ارات وت�شغيلها علي ا�س�س اقت�صادية فنية
وخدمية وادارية ..
عزيزي القارئ  ..يكفي ان اقول لك ان العامل �صرف خالل الع�شر �سنوات
االول من القرن  21مايقارب  100بليون دوالر علي بناء مطارات جديدة او حتديث
وتطوير امل��ط��ارات القدمية وبناء �صاالت �سفر ومهابط للطائرات جديدة وذلك
ملواجهة زي��ادة اع��داد امل�سافرين املهول وتلبية االحتياجات والتطورات التقنية
احلديثة .ا�ضافة ايل ان�شاء وحتديث بنيات حتتية حلركة �شحن الب�ضائع املتجهة
ايل جميع انحاء العامل ..مما ي�ساعد علي انتعا�ش جتارة التجزئة وت�ساهم يف حل
م�شكلة البطالة العاملية.
يا�سادة  ..كل ذلك لن يت�أتي ..اال من خالل �شركات عاملية متخ�ص�صة الدارة
وت�شغيل املطارات لديها املحاور اخلم�سة  ..التنظيم  ..النظم ..االدارة  ..التدريب
واخلدمات الراقية.
هل مطار امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز رحمه الله ..ق��ادر على اداء مهامه دون
اال�ستعانة ب�شركة عاملية متخ�ص�صة تقدم خرباتها وفق املعايري العاملية..؟!
انني ادرك ان الفريق العامل يف املطار بادارة اال�ستاذ ع�صام ف�ؤاد واال�ستاذ
يو�سف عطية علي درج��ة عالية من الكفاءة واخل�برة ولكن هناك حتمية وجود
املحاور اخلم�سة للت�شغيل وهذا ما �ستقدمه �شركات ت�شغيل املطارات .نحتاج ايل
ارادة و�شجاعة التخاذ القرار.

تكريم الطالب المتفوقين والمتميزين بالمدينة المنورة
املدينة املنورة -وا�س
حت��ت رع��اي��ة �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر في�صل بن
�سلمان ب��ن عبدالعزيز �أم�ي�ر منطقة املدينة امل��ن��ورة ،كرم
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سعود بن خالد الفي�صل �أمري
منطقة املدينة املنورة بالنيابة  308طالب منهم  ١٨٨طالب ًا
متفوق علمي ًا على م�ستوى املنطقة و  ١٢٠طالب ًا متيزوا
يف اختبار القدرات الذي تعده هيئة تقومي التعليم بن�سب
جتاوزت  ٪٩٥يف حني مثل الوطن  ١٦طالب ًا و  ٩طالبات
من املدينة املنورة يف املحافل الدولية يف م�سابقات
علمية متعددة ،وذلك خالل احلفل الذي نظمته �إدارة
التعليم باملنطقة يف ختام الأن�شطة
الطالبية.

رؤساء برلمانات دول الجوار يؤكدون على وحدة العراق
بغداد-وا�س
اختتمت يف العا�صمة العراقية �أم�س
�أعمال برملانات دول جوار العراق ،حيث
ر�أ���س وف��د اململكة معايل رئي�س جمل�س
ال�����ش��ورى ال�شيخ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ل��ه بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ.
و�أكد البيان اخلتامي دعمه ال�ستقرار
ال��ع��راق واحل��ف��اظ ع��ل��ى وح���دة �أرا���ض��ي��ه
ون�سيجه االجتماعي بعد الن�صر الكبري
الذي حققه على تنظيم "داع�ش" الإرهابي.

و�أ����ش���ار �إىل �أن ا���س��ت��ق��رار ال��ع��راق
����ض���روري ال���س��ت��ق��رار امل��ن��ط��ق��ة ،م�����ش��ددًا
على �أهمية ع��ودت��ه بكل ثقله ال�سيا�سي
واالقت�صادي وم��وارده الب�شرية اخلالقة
�إىل حميطه ال��ع��رب��ي والإق��ل��ي��م��ي ليكون
نقطة جذب والتقاء.
وق����ال ال��ب��ي��ان� :إن �سيا�سة ال��ع��راق
املُعلنة برملانيا وحكوميا ت���ؤك��د عزمه
احل��ف��اظ ع��ل��ى ع�لاق��ات اجل����وار مب�سافة
واحدة مع اجلميع ومن دون التدخل يف

�ش�ؤونه الداخلية.
و�أو���ض��ح املجتمعون �أن االنت�صار
الذي حققه العراق على تنظيم "داع�ش"
الإرهابي بات ميثل �أر�ضية م�شرتكة لكل
�شعوب املنطقةلبدء �صفحة ج��دي��دة من
التعاون والبناء ودعم احلوار املجتمعي،
اً
و�صول �إىل بناء تفاهمات م�شرتكة على
�أ���س�����س ج��دي��دة يف امل�ستقبل ت��ق��وم على
�أ�سا�س دع��م التنمية واال�ستثمار وبناء
�شبكة من العالقات التكاملية بني �شعوبها.

المملكة تدين الهجوم اإلرهابي في كابول
الريا�ض -وا�س
ع�ب�ر م�����ص��در م�������س����ؤول ب�����وزارة
اخلارجية ع��ن �إدان���ة اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة وا���س��ت��ن��ك��اره��ا للهجوم
الإره���اب���ي امل�����زدوج ال����ذي ا�ستهدف

وزارة االت�������ص���االت يف ال��ع��ا���ص��م��ة
الأفغانية كابول ،والذي �أدى �إىل مقتل
و�إ�صابة عدد من الأ�شخا�ص.
وق���دّم امل�����ص��در ال��ع��زاء وامل��وا���س��اة
ل��ذوي ال�ضحايا وللحكومة وال�شعب

العدل :محاكم المملكة عقدت 52

الريا�ض -البالد
�أو�ضحت وزارة العدل �أن حماكم اململكة عقدت خالل
�أيام عمل الأ�سبوع املن�صرم نحو � 52ألف جل�سة ق�ضائية،
و�أ�صدرت ما يقارب الـ � 18ألف حكم ق�ضائي� ،إ�ضافة �إىل
�أكرث من � 11ألف قرار تنفيذ �صادر عن حماكم التنفيذ.
وق��دم��ت امل��راف��ق العدلية خ�لال نف�س ال��ف�ترة م��ا يزيد
على � 178أل��ف خدمة للم�ستفيدين تنوعت ب�ين عمليات
توثيق وتنفيذ وكذلك اخلدمات التي تقدمها املحاكم كما
بلغ �إجمايل العمليات التي مت تقدميها يف املحاكم "دون
التنفيذ"  91927عملية ،فيما قدمت حماكم التنفيذ 21964

وق��ام �سموه بجولة على املعر�ض امل�صاحب ومعر�ض
ري��ادة الأعمال ال�شبابية املنبثق عن برنامج Activate
ال���ذي ت�شرف عليه �إم����ارة املنطقة وت��ن��ف��ذه �إدارة التعليم
بال�شراكة مع هيئة التطوير وجامعة باب�سون الأمريكية.
و�أكد مدير عام التعليم باملنطقة نا�صر العبدالكرمي �أن
الدعم والرعاية التي يجدها قطاع التعليم باملنطقة من
�سمو �أمري املنطقة و�سمو نائبه �أ�سهم يف حتقيق  17جائزة
من جوائز وزارة التعليم للتميز عقب ذلك ٌقدم عر�ض
مرئي عن برنامج "ريادة الأعمال" ،بعدها ا�ستمع
احل�ضور �إىل كلمتي الطالب املكرمني واملتفوقني
ث��م ق�صيدة و�أوب���ري���ت بعنوان
"وطن ال�سمو".

الأف����غ����اين ال�����ش��ق��ي��ق ،م���ع ال��ت��م��ن��ي��ات
للجرحى ب��ال�����ش��ف��اء ال��ع��اج��ل ،م���ؤك��دًا
وق���وف اململكة �إىل ج��ان��ب جمهورية
�أفغان�ستان الإ�سالمية �ضد الإره���اب
والتطرف.

ألف جلسة في أسبوع

خدمة للم�ستفيدين خالل الأ�سبوع املن�صرم ،وبلغت عمليات
التوثيق  64510عمليات خالل الفرتة ذاتها.
و�شهدت �إج���راءات التقا�ضي ت��ط��ور ًا الفت ًا بعد رقمنة
م�سار العمليات الق�ضائية والرتافع يف املحاكم مما �سهّل
على املرتافعني و�أعان الق�ضاة وموظفي املحاكم على �إمتام
املهام و�إجن��از الق�ضايا بكل ي�سر و�سهولة وفق منظومة
ق�ضائية م�ؤ�س�ساتية.
كما �أ�سهم �إط�لاق ال���وزارة خلدمتي التحقق وال�سداد
الإلكرتونيتني بهدف التحول الرقمي لإج���راءات حماكم
التنفيذ �إىل ا�ستغناء امل�ستفيدين ع��ن مراجعة املحاكم،

وتقلي�ص ف�ترة تنفيذ ال�سندات التنفيذية ،ومنح املنفذ
�ضدهم ال�سهولة والي�سر يف ال��وف��اء بااللتزامات املالية
املرتتبة عليهم بال�سرعة الالزمة.
وكان معايل وزير العدل رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء
ال�شيخ الدكتور وليد بن حممد ال�صمعاين قد �أطلق يف
العا�شر من ربيع الأول املن�صرم التحول الرقمي يف قطاع
التوثيق ،الذي ت�ضمن عدد ًا من اخلدمات العدلية الرقمية
بهدف اال�ستغناء عن ال��ورق ،والتي�سري على امل�ستفيدين
مبا يغنيهم عن احل�ضور �إىل مقار كتابات العدل لإ�صدار
الوكاالت منخف�ضة املخاطر.

كل يوم �أحد
كورنيش أملج..
الجمال اإلبداعي!
مقبول بن فرج اجلهني
املج البحر الأحمر تعد واحدة من �أجمل و�أبهى املناطق ال�سياحية
�شمال ينبع فال�شواطئ واجل��زر املرجانية املمتدة من اجلنوب اىل
ال�شمال مب�ساحة �أكرث من 16كم 2تداعبها احلدائق وال��ورود الزاهية
على ام��ت��داد ال�شاطئ واالن���ارة التي تناغم ه��ذا اجل��م��ال .حتى �أنني
�شاهدت الكثري من ال��زوار وال�سياح يف هذه املدينة من خ��ارج املج.
ً
جديدا يف �شوارعها
وك��ل ما �أزور ه��ذه املدينة بعد غياب الي��ام �أرى
وهذا دليل على متابعة وعناية وجهود رئي�س بلديتها الن�شط املهند�س
ً
�شخ�صيا �صباح كل
ناجي غبان .الذي �شوهد يف �أكرث من موقع يتجول
يوم ليتابع ويقف على اجلديد من االجنازات التطويرية للمدينة .فقد
�شهدت املدينة يف عهده خالل �سنوات قليلة نقلة تطويرية حتى ا�صبحت
اليوم يف مقدمة املناطق ال�سياحية يف ال�شمال الغربي وكورني�ش املج
الذي ميتد من اجلنوب اىل ال�شمال حتى حديقة الن�صة الغربية ا�صبح
اليوم من �أجمل و�أنقى و�أزهى ال�شواطئ لذا فمحافظة املج اليوم وجهة
ا�ستثمارية مميزة ت�ستقطب رجال الأعمال ويت�سابق امل�ستثمرون عليها.
و�أ�صبحت اليوم واحدة من �أجمل الوجهات ال�سياحية التي يق�صدها
ال�سياح من كل مكان .نتيجة ما متلكه من مقومات �سياحية وموا�صفات
مثالية واطاللتها على البحر االحمر واعتدال طق�سها يف معظم االيام.
وما مييز بحرها نقا�ؤه وجماله و�صفا�ؤه وجمال رمالها الذهبية التي
تتميز بالنعومة كما ان كورني�ش املج ال�سياحي فيه ارث من الآثار فاثار
احلوراء معروفة وقد حتدث عنها �سعادة الدكتور تني�ضب الفايدي يف
�أكرث من م�ؤلف عن منطقة تبوك .وكما �أ�شرت يف املقدمة فمدينة املج
البحر االحمر يف تطور تنموي متوا�صل .واالجتماعات يف املجل�س
املحلي والبلدي يف لقاءات م�ستمرة لدرا�سة كل جديد لكون املدينة
اليوم ا�صبحت بعد م�شرع البحر االحمر �ضمن املدن العاملية بعد ان
امتدت اليها اال�ستثمارات ال�سياحية ب�شكل كبري ومتتايل مماجعلها
اليوم يف مقدمة املناطق ال�سياحية اجلاذبة لل�سائحني واملتنزهني من
كافة مناطق اململكة وحمافظاتها ودول اخلليج بعد ان وفرت لها بلدية
املج املرافق اخلدمية وامل�شروعات ال�سياحية والرتفيهية .وهنا البد
من اال�شادة بجهود ومتابعة حمافظ املج اال�ستاذ زياد البازعي وامني
امانة تبوك املهند�س فار�س ال�شفق وم�ساعدوه املهند�س حممد ح�سني
واملهند�س ابراهيم غبان.

لرجال الأعمال كلمة

فقد حدثني عدد من رجال االعمال يف مدينة املج منهم امل�شائخ
�صالح القحطاين وحممد �سمان ع�ضو املجل�س املحلي واملهند�س
مروان حممد امل��رواين وعبدالهادي اجلهني واليف الفايدي وغريهم
ي�شريون ب�أن املج اليوم ا�صبحت حمط �أنظار رئي�سيا لرجال االعمال
وامل�ستثمرين من خالل ن�شاط القطاع اخلا�ص فيها حيث ب��د�أ ان�شاء
العديد من امل�شروعات ال�سياحية فعلى رج��ال االعمال امل�سثتمرين
انتهاز الفر�ص يف املزيد من امل�شاريع ال�سياحية خا�صة وان البحر يف
هذه املدينة ميتاز بعامل مثري وج��ذاب ملختلف الكائنات البحرية من
ا�سماك متباينة اال�شكال وااللوان واحياء مائية غريبة .هذا باال�ضافة
لل�شعب املرجانية الهائلة التي تعطي يف تكوينها و�ألوانها � ً
أ�شكاال
جميلة ورائعة يق�صدها هواة اجلمال والت�صوير يق�صدها الكثري من
�أنحاء العامل.

تعلن املحكمة الأحوال ال�شخ�صية
باملدينة باملدينة املنورة
أنه تقدم لها عبد اهلل سعد سفر عبد اهلل سعودي بموجب السجل المدني
رقم ( )1130189150طالبة الإذن ببيع العقار الواقعة يف حي اجلبور باملدينة املنورة
 ،اململوكة بال�صك ال�صادر من كتابة العدل االوىل باملدينة برقم ()340119007488
يف تاريخ 1440/06/12هـ وحدودها و�أطوالها وم�ساحتها  ،كمايلي:
�شماالً� :شارع بعر�ض ( 4.80م) مرت يف�صل عن دار �سعود بن فرج بطول :من �شرق اىل
غرب( 8.70م) ثمانية مرت و�سبعون �سنتمرت .
جنوب ًا  :دار عبد اهلل نامي بطول  :من �شرق اىل غرب ( 7.70م) �سبعة مرت و�سبعون
�سنتمرت .
و�شرق ًا :عمارة م�سعود فرج بطول من قبلة �شمال ( 12.45م) اثنى ع�شر مرت وخم�سة
و�أربعون �سنتمرت .
وغرب ًا :البع�ض دار عبد اهلل نامي والبع�ض دار غزالن بنت عبد اهلل بطول ( 12.35م)
اثنى ع�شر مرت وخم�سة وثالثون �سنتمرت .
وامل�ساحة االجمالية ( 100.26م )2مائة مرت مربعاً و�ستة وع�شرون �سنتمرت ًا مربعا
فقط املحتوى على �أربع غرف ومطبخ وحمام ودكان وحو�ش.

فعلى من لديه الرغبة يف ال�شراء مراجعة حمكمة الأحوال ال�شخ�صية
باملدينة يف مدة �أق�صاها �شهر من تاريخ هذا الإعالن واهلل املوفق.

االعالنات الفردية
الطائف

• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل الدائرة
االنهائية الثالثة م��ادة  31ان امل��واط��ن ن��وار بركي
حامد الزيادي �سجل مدين ( )1006126351تقدم
طالب ًا ا�ستخراج �صك ا�ستحكام على ار�ض الواقع
يف كالخ والذي �آل اليه عن طريق ال�شراء من غالن
مبارك النفيعي واملحيا من قبل البائع عام 1385هـ
وحدوده واطواله وم�ساحته االجمالية وفق الكروكي
املرفق كما يلي:
من ال�شمال /يحده ار�ض ملك نوار بركي الزيادي
بطول 49.80م.
م��ن اجل �ن��وب /ي �ح��ده � �ش��ارع ع��ر��ض��ه 4.25م من
اجل�ن��وب ال�شرقي وع��ر��ض��ه 14.95م م��ن ال�شمال
الغربي بطول 50.00م.
من ال�شرق /يحده �شارع عر�ض 15م يليه ار�ض ملك
منري بركي الزيادي بطول 29.50م
من الغرب  /يحده ار���ض ملك ن��وار بركي الزيادي
بطول 30.20م.
وامل�ساحة االجمالية = 1482.95م.2
فمن له معار�ضة فله التقدم بها خ�لال امل��دة املقررة
نظام ًا وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا الإعالن.

• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل الدائرة
االنهائية الثانية م��ادة  31ان امل��واط��ن رداد عي�ضه
ج��ار النبي املالكي �سجل م��دين ()1031312893
تقدم طالب ًا ا�ستخراج �صك ا�ستحكام على حو�ش
الواقع يف رح��اب وال��ذي �آل اليه عن طريق ال�شراء
وحدوده واطواله وم�ساحته االجمالية وفق الكروكي
املرفق كما يلي:
من ال�شمال� /شارع عر�ض 15م بطول 33.45م.
م��ن اجل �ن��وب /ح��و���ش م�ل��ك ��س�ع��د ال �ك��رمي��ي بطول
26.70م.
م��ن ال �� �ش��رق� � /ش��ارع غ�ي�ر حم ��دد ال �ع��ر���ض ب�ط��ول
جمموع انك�ساراته 36.55م.
من ال�غ��رب /حو�ش ملك عبدالرحيم املالكي بطول
35.20م.
وامل�ساحة االجمالية = 934.8م.2
فمن له معار�ضة فله التقدم بها خ�لال امل��دة املقررة
نظام ًا وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا الإعالن.
• تعلن املحكمة ال�ع��ام��ة ب��ال�ط��ائ��ف ان��ه ان�ه��ى اىل
ق�سم الإ�سناد الق�ضائي ان امل��واط��ن �سعود م�سفر
جازان
�سفران احل��ارث��ي �سجل م��دين ()1002718854
تقدم طالب ًا ا�ستخراج �صك ا�ستحكام على حو�ش • تعلن املحكمة العامة ب�أحد امل�سارحة ب�أنه تقدم

وبداخله غرفه �شعبية الواقع يف رحاب والذي �آل اليه
عن طريق ال�شراء من نايف جازي البقمي وال�شاري
م��ن ورث��ة ال�شريف ع��ون ح�سني وامل�ح�ي��اه م��ن عام
1385هـ وحدوده واطواله وم�ساحته االجمالية وفق
الكروكي املرفق كما يلي:
م��ن ال���ش�م��ال /ملك يو�سف حممد ال�غ��ام��دي بطول
52.00م.
من اجل�ن��وب� /شارع عر�ضه 12م يليه من ال�شرق
ملك رج��اء نا�صر ال�شهراين ويليه م��ن ال�غ��رب ملك
�شباب قبالن العتيبي بطول 48.80م.
من ال�شرق� /شارع عر�ضه 12م يليه ملك من�صور
ج � � ��رادان احل ��ارث ��ي ب �ط��ول جم �م��وع ان �ك �� �س��ارات��ه
24.30م.
من الغرب� /شارع عر�ضه 12م يليه ملك نايف جازي
البقمي بطول 23.00م
وامل�ساحة االجمالية = 1190.7م.2
فمن له معار�ضة فله التقدم بها خ�لال امل��دة املقررة
نظام ًا وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا الإعالن.

لها املواطن /مهدي داوود يحيى حمزري �سعودي
مب��وج��ب ال�ه��وي��ة ال��وط�ن�ي��ة رق��م ()1040051094
بطلب حجة ا�ستحكام على �أر� ��ض �سكنية حماطة
ب�سور من جميع اجلهات تقع داخل احليز العمراين
امل�ؤقت لقرية اجلعدية حدودها و�أطوالها وم�ساحتها
ح�سب خ�ط��اب بلدية حمافظة �أح ��د امل���س��ارح��ة رقم
 40140009442وت ��اري ��خ 1440/07/24ه� � � � �ـ
كالأتي:
��ش�م��االً :يحدها � �ش��ارع بعر�ض 30م ث�لاث�ين م�تر ًا
وط��ول ال�ضلع ي�ب��د�أ م��ن ال�غ��رب ب��زاوي��ة  95خم�س
وت�سعني درجة باجتاه ال�شرق بطول 62,81م اثنني
و�ستني م�ت�ر ًا وواح ��د وثمانني �سنتمرت ث��م ينك�سر
جنوب �شرق بزاوية  131مائة وواحد وثالثني درجة
بطول 4,24م �أربعة �أمتار و�أربعة وع�شرين �سنتمرت.
جنوباً :يحدها �أر���ض يدعي ملكيتها حممد احمد
�شراحيلي وحم�م��د اح�م��د حم ��زري وط ��ول ال�ضلع
ي�ب��د�أ م��ن ال���ش��رق ب��زاوي��ة � 84أرب ��ع وث�م��ان�ين درج��ة
باجتاه الغرب بطول 38,30م ثمانية وثالثني مرت ًا
وثالثني �سنتمرت ثم ينك�سر �شمال غرب بزاوية 175
مائة وخم�س و�سبعني درج��ة بطول 24,79م �أربعة
وع�شرين مرت ًا وت�سعة و�سبعني �سنتمرت.

�شرقاً :يحدها �شارع بعر�ض 12م اثنى ع�شر مرت ًا
وط��ول ال�ضلع ي�ب��د�أ م��ن ال�شمال ب��زاوي��ة  131مائة
وواحد وثالثني درجة باجتاه اجلنوب بطول 67,52م
�سبعة و�ستني مرت ًا واثنني وخم�سني �سنتمرت.
غ��رب �اً :ي�ح��ده��ا �أر� ��ض ي��دع��ي ملكيتها م�ه��دي جابر
�شراحيلي وط��ول ال�ضلع يبد�أ من اجلنوب بزاوية
 104م��ائ��ة وارب ��ع درج ��ات ب��اجت��اه ال���ش�م��ال بطول
53,38م ث�لاث��ة وخم�سني م�ت�ر ًا وث�م��ان�ي��ة وث�لاث�ين
�سنتمرت.
امل�ساحة الإجمالية :ثالثة �آالف وت�سعمائة وت�سعة
وت�سعون مرت ًا مربع ًا و�أربعة و�سبعون باملائة من املرت
املربع (3999,74م.)2
والإحداثيات كالتايل:
Y1858490,590 X285441,013
Y1858427,940 X285466,189
Y1858417,336 X285429,386
Y1858491,982 X285437,006
Y1858412,412 X285405,091
Y1858460,775 X285382,500
فمن له معار�ضه فله تقدمي اعرت�ضه �إىل هذه املحكمة
خالل �شهرين والله املوفق,,,

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

جدة  -البالد

�سجلت املر�أة ال�سعودية انطالقة قوية ،وح�ضور ًا مميز ًا على امل�ستويني املحلي
والدويل ،من خالل ح�صدها مزيد ًا من الإجنازات واملنا�صب القيادية التي كانت
حكر ًا على الرجل �إىل وقت قريب .وجنحت املر�أة ال�سعودية يف كافة املجاالت،
�إذ اتيحت لها الفر�ص الوظيفية يف خمتلف املجاالت ،واثبتت �أنها قادرة على

حتقيق طموحاتها كمتفوقة وباحثة وعاملة وقيادية ،وباتت اليوم عن�صرا فاعال
يف الوطن وم�شارك رئي�سا يف ر�ؤية اململكة  ،2030و�أ�صبحت �إجنازاتهن حمط
انظار العامل بعد تقلدهن منا�صب مرموقة يف الوزارات والقطاعات احلكومية
والأه��ل��ي��ة ،وم�شاركات يف �صناعة ال��ق��رار من خ�لال متثيل امل���ر�أة يف جمل�س
ال�شورى .فتلك داللة على تقدير املر�أة ال�سعودية ومكانتها� ،إذ �أنها حظيت والتزال

حقوق املر�أة يف الق�ضاء
1
2
3
4
5
6
8
9
14
11
إثبات استحقاق أسرة
المتغيب أو المفقود
13
ولألسرة المهجورة
أو المعلقة لمعاش
16
الضمان االجتماعي
18
20

تسليم المرأة نسخة
من عقد النكاح
منح المرأة رخصة التوثيق

إطالق دبلوم المحاماة
تفعيل نظام البصمة في المرافق
العدلية

حتظى بالدعم واحلقوق يف خمتلف املجاالت .وحر�صت القيادة الر�شيدة على
دعم املر�أة من خالل �سل�سلة من القرارات الداعمة لها وتطورات مت�سارعة ت�صب
يف م�صلحتها مبختلف جوانب احلياة ،مكنتها اجتماع ًيا واقت�صاد ًيا و�سيا�س ًيا،
وعززت حقوق املر�أة بـ  20قرارا عدليا يف جميع النواحي والتعامالت الق�ضائية،
ومنحت حق قيادة ال�سيارات.

إقرار صندوق النفقة

توظيف المرأة بـ  5مجاالت
في «العدل»

زيادة نسبة المحاميات % 120

توجيه مأذوني األنكحة
بسماع موافقة المرأة لفظيا

مراكز خاصة لتنفيذ أحكام
الحضانة

نفقة المطلقة لها أولوية على الديون
الثابتة للرجل

إنشاء مكاتب مصالحة في المحاكم

تدشين معارض الثقافة العدلية لتوعية
المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية

منح المرأة حق الوالية على المحضون

تنفيذ فوري ألحكام النفقة أو رؤية
الصغير أو تسليمه لحاضنته

تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في
بلد الحضانة

حسم حق المرأة في حضانة أبنائها
دون دعوى قضائية

إنشاء مكاتب نسوية في المحاكم
لخدمة المرأة مجانا

تجريم العضل ومنع إجبار المرأة على من ال
تريده في النكاح

إتاحة تزويج الفتيات المعضوالت خارج أوقات
العمل الرسمي في المحكمة

محامية سعودية تعزز صورة المرأة في الخارج
�شيهانة العزاز من �أوائل املحاميات ال�سعوديات الالتي ح�صلن على الرخ�صة مع بداية تطبيق القرار مبزاولة
املهنة و�أول �سعودية جتاز من جمل�س والية نيويورك يف القانون ،ا�ست�ضافتها جامعة هارڤرد يف بو�سطن
لإلقاء حما�ضرات وا�ستطاعت �أن تكون خطيبة منتظمة يف امل�ؤمتر ال�سنوي لل�ش�ؤون الدولية الذي تعقده
جامعة كولورادو االمريكية و�ألقت الكلمة الرئي�سة يف امل�ؤمتر االملاين ال�شرق او�سطي الأول للمهنيني
وم�ؤخر ًا ا�ست�ضافها جمل�س ال�ش�ؤون العاملية يف كلية
ال�������ش���ب���اب يف ب���رل�ي�ن.
يف جامعة وي�سرتن نيو انغالند االمريكية للحديث
ال������ق������ان������ون
عن خربتها يف ن��دوة بعنوان "�سعودية يف مكتب
الزاوية ".متكنت �شيهانة من تنفيذ برناجم ًا للتطبيق
العملي موجه ًا اىل املتميزات م��ن طالبات القانون
وقامت بدور بارز يف ت�أ�سي�س وقيادة منظمة “طموح”
لدعم وت�شجيع املهنيات ال�شابات يف منطقة اخلليج
وحر�صت على تدريب �شابات �أُخريات يف هذا جمال
املحاماة لي�س يف ال�سعودية فح�سب بل يف العامل
�أي�ضا ،ونالت لقب �صانعة ال�صفقات لعام  2016من
جملة فاينان�س مونثلي يف اململكة املتحدة.

نموذج سعودي متميز لرائدات األعمال
ب��ع��د �أن اخ��ت�يرت ���س��ارة ال�سحيمي يف �سبتمرب
عام  ،2013لت�صبح واحدة من بني  16ع�ضوا يف
اللجنة اال�ست�شارية لهيئة ال�سوق املالية والتي
عملت فيها ملدة عامني ،واثبت جدارتها يف جمال
عملها وخرباتها املرتاكمة ،انتخبت رئي�سا ملجل�س
�إدارة �شركة ال�سوق املالية ال�سعودية "تداول"
منذ ت�أ�سي�س ال�شركة ك���أول ام��ر�أة
تتوىل هذا املن�صب منذ ت�أ�سي�س
ال�شركة.
وتعد من املتميزات درا�سيا،
�إذ ح�����ص��ل��ت ع��ل��ى م��رت��ب��ة
ال�������ش���رف الأوىل م��ن
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود
بدرجة البكالوريو�س
يف امل���ح���ا����س���ب���ة ،م��ن
خ����ري����ج����ة م������ن ج���ام���ع���ة
"هارفرد" الأم��ري��ك��ي��ة يف
�إدارة الأع���م���ال ع���ام ،2015

وب��ات��ت ال��ي��وم من���وذج ���س��ع��ودي متميز ل��رائ��دات
الأعمال.
يذكر �أن �سارة ال�سحيمي �شغلت منا�صب متعددة
منها :من�صب الرئي�س التنفيذي ل�شركة الأهلي
امل��ال��ي��ة وع�����ض��و يف جمل�س الإدارة م��ن��ذ م��ار���س
2014م ،مدير تنفيذي ورئي�س ق�سم اال�ستثمار
يف �إدارة الأ�صول ب�شركة جدوى
لال�ستثمار والتي ان�ضمت �إليها
يف مايو 2007م كمدير �أول
حم��اف��ظ ا�ستثمارية ،مدير
�أول حمافظ ا�ستثمارية
يف �إدارة الأ�����ص����ول
يف جم��م��وع��ة �سامبا
امل���ال���ي���ة ،واخ���ت�ي�رت
يف ع���ام � 2013ضمن
اللجنة اال�ست�شارية لهيئة
ال�سوق املالية وعملت بها
ملدة عامني.
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قيادية في أكبر شركة بترول في الشرق األوسط
بعد  37عامًا من العطاء امل�ستمر والعمل امل�ضني وامل�سرية املهنية احلافلة بكثري من التحديات
والإجن��ازات يف �أرامكو ال�سعودية ،اختريت هدى الغ�صن يف العام  2012لت�شغل من�صب املديرة
التنفيذية للموارد الب�شرية بال�شركة؛ ما جعلها �أول �سعودية تتوىل من�صبًا قياديًّا ب�أرامكو التي ت�ضم
�أكرث من � 62ألف موظف من  80جن�سية خمتلفة .عملت يف �أرامكو و�شغلت منا�صب منها :مديرة
املوارد الب�شرية لل�سيا�سة العامة والتخطيط ،يف الفرتة بني عامي  2006و ،2009كما تر�أ�ست ق�سم
التدريب والتطوير يف وقت الحق .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ح�ضرت العديد من الربامج التدريبية
يف العديد من اجلامعات الرائدة يف العامل ،مبا يف ذلك جامعة كورنيل وجامعة ميت�شيجان يف
الواليات املتحدة ،و�أك�سفورد يف بريطانيا ،وناق�شت جهود ال�شركات يف تدريب متكني
املر�أة ،خالل م�شاركتها بورقة عمل يف مهرجان اجلنادرية الثالث والثالثني" .الغ�صن"
� ً
أي�ضا ع�ضوة يف جمل�س الأمناء باجلمعية العربية لإدارة املوارد الب�شرية ،وع�ضوة
يف جلنتني ا�ست�شاريتني يف ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ،وهي � ً
أي�ضا ع�ضوة يف
جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية .واحتلت الغ�صن املرتبة
الرابعة يف قائمة فورب�س لأقوى الن�ساء العربيات يف جمال الإدارة التنفيذية،
واملركز ال�سابع يف قائمة �أرابيان بزن�س لعام  2015لأهم ال�شخ�صيات يف جمال
الطاقة ،كما ح�صلت على جائزة املر�أة العربية يف عام .2014

بارعة في " ناسا " تصنع  22صاروخا
بد�أ ولعها وحبّها للف�ضاء يف عمر ال�ست �سنوات ،عندما
كانت حت�� ّدق �إىل النجوم يف �صحراء عنيزة .وقررت
تع ّلم الطريقة التي يتم فيها �صنع املركبات الف�ضائية
لإر���ض��اء ف�ضولها ومتكينها م��ن ا�ستك�شاف الف�ضاء
ولرمبا الذهاب �إىل هناك يومًا ما.
حر�صت م�شاعل ال�شميمري �أثناء درا�ستها يف املرحلة
الثانوية على امل�شاركة يف م�سابقات
عدة ل�صناعة رجل �آيل وقد ح�صلت
ع��ل��ى امل��رك��ز الأول م��ن ب�ين 80
م��ت�����س��اب��ق وامل���رت���ب���ة ال��ث��ال��ث��ة
م���ن ب�ي�ن  400م��ت�����س��اب��ق،
وه�����و م����ا ج��ع��ل��ه��ا ت��ق��دم
ع��ل��ى درا�����س����ة ه��ن��د���س��ة
ال��ف�����ض��اء يف اجل��ام��ع��ة.
ح�����ص��ل��ت م�������ش���اع���ل ع��ل��ى
�شهادة بكالوريو�س العلوم
يف ه��ن��د���س��ة امل�ل�اح���ة اجل��وي��ة
وال���ري���ا����ض���ي���ات ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة من

معهد فلوريدا للتكنولوجيا يف ميلبورن ،فلوريدا،
كما ح�صلت � ً
أي�ضا على �شهادة املاج�ستري للعلوم يف
هند�سة املالحة اجلوية من معهد فلوريدا للتكنولوجيا
� ً
أي�ضا .و�أ�س�ست م�شاعل �شركتها اخلا�صة ,و�ساهمت
يف �أك�ثر م��ن  22برنامج �صواريخ خمتلف .وبيّنت
�أن دخولها ملواقع التوا�صل االجتماعي؛ هو لزيادة
امل��ع��رف��ة وال��ط��م��وح ،ول��ف��ت��ت �إىل �أن
ال�����ص��واري��خ ال��ن��ووي��ة ال��ت��ي تعمل
عليها ،خم��ت��ل��ف��ة ..وذك����رت �أن��ه��ا
ً
�صاروخا غري
"عملت على 22
نووي" .و�صفها اجلي�ش
الأم��ري��ك��ي بـ"النموذج
امل����ل����ه����م للن�ساء"؛
فمهند�سة ال�����ص��واري��خ
وامل����رك����ب����ات ال��ف�����ض��ائ��ي��ة
"م�شاعل ال�شميمري" ،هي
�أول �سعودية تلتحق بوكالة
الف�ضاء الأمريكية "نا�سا".
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اكتشاف أموال ضخمة في مقر إقامته

تهمتا فساد تواجه البشير في محبسه  ..وأسرته تغادر السكن الرئاسي

اخلرطوم ـ رويرتز
فتحت النيابة العامة يف ال�سودان
بالغني �ضد الرئي�س املعزول عمر الب�شري،
بتهم غ�سل الأموال وحيازة �أموال �ضخمة
دون م�سوغ قانوين.
ونقلت وك��ال��ة "رويرتز" ع��ن م�صدر
ق�ضائي �أن وكيل النيابة الأعلى املكلف
من املجل�س الع�سكري مبكافحة الف�ساد،
�أم����ر ب��ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق
وب��ا���س��ت��ج��واب��ه ع��اج�لا مت��ه��ي��دا لتقدميه
للمحاكمة .وق��ال ذات امل�صدر �أن النيابة
�ستقوم ب��ا���س��ت��ج��واب ال��رئ��ي�����س ال�سابق
امل��وج��ود داخ��ل �سجن ك��وب��ر ،و�أن هناك
�إج�����راءات قانونية �ستتخذ �ضد بع�ض
رموز النظام ال�سابق املتهمني بالف�ساد.
وك��ان��ت و���س��ائ��ل اع�ل�ام ���س��ودان��ي��ة قد
�أف����ادت ب��ان فريقا م��ن ال��ق��وات امل�سلحة
واال���س��ت��خ��ب��ارات الع�سكرية ،داه���م مقر
�إقامة الرئي�س املعزول.
و�أو�ضحت �صحيفة "الر�أي العام" �أن
الفريق عرث على كميات كبرية من النقد
الأجنبي والعملة املحلية ،بلغت �أكرث من
 6ماليني ي��ورو ،و� 351أل��ف دوالر ،و5
مليارات جنيه �سوداين.

ونقلت ال�صحيفة ع��ن وكيل النيابة
امل��ك��ل��ف ب��الإ���ش��راف ع��ل��ى جميع ق�ضايا
الف�ساد يف البالد معت�صم عبد الله حممود،
قوله �إن النيابة �شرعت ف��ورا يف تنفيذ
توجيهات املجل�س الع�سكري االنتقايل،
والقيام مبهامها يف مكافحة الف�ساد.
و�أ�ضاف حممود �أن �أمر بتفتي�ش مقر
�إقامة الب�شري ،وب�إيداع املبالغ يف خزينة
بنك ال�سودان امل��رك��زي ،كما �أم��ر بتقييد
دعوى حتت املواد  5و 6من قانون النقد
الأج��ن��ب��ي وامل����ادة  35م��ن ق��ان��ون غ�سيل
الأموال.
اىل ذلك قالت و�سائل اعالم �سودانية
ان �أ�سرة غ��ادرة ال�سكن الرئا�سي الكائن
يف مقر قيادة القوات امل�سلحة الذي ي�شهد
حميطه اعت�صاما منذ ال�ساد�س من ال�شهر
اجلاري .ونقلت �صحيفة "االنتباهة" عن
م�صادر مقربة مل ت�سمها من �أ�سرة الب�شري،
ق��ول��ه��ا� ،إن ال�����س��ل��ط��ات �أف���رغ���ت م�سكنه
بالقيادة العامة للجي�ش "بيت ال�ضيافة"
و�أم��رت عائلته باملغادرة بعد يومني من
نقله �إىل �سجن كوبر.
ووفق امل�صادر ذاتها ،ف�إن �أفراد �أ�سرة
الب�شري �أخلوا امل�سكن الرئا�سي وتوجهوا

�إىل منازل خا�صة بهم.
وكان الب�شري يقيم يف بيت ال�ضيافة
ومعه زوج��ت��اه ووال��دت��ه و�شقيقاه علي
وعبا�س وعائلتاهما و�آخرون من �أقربائه.
يف غ�������ض���ون ذل�����ك ����ص���ع���د م��ن��ظ��م��و
االحتجاج يف ال�سودان دعواتهم النتقال
�سريع لل�سلطة ،قائلني �إنهم �سيعلنون عن
جمل�س حاكم م�ؤقت يرغبون يف �أن يتوىل
امل�س�ؤولية بدال من املجل�س الع�سكري.
وك�شف جتمع املهنيني ال�سودانيني
عن �شكل ال�سلطة االنتقالية التي يعتزم
�إعالن �أ�سماء �أع�ضائها يف م�ؤمتر �صحايف
يعقد يف اخلرطوم اليوم الأحد
وقالت املتحدثة با�سم التجمع �سارة
عبد اجلليل �إن قادة االحتجاجات اتفقوا
على "اختيار �شخ�صيات وطنية ومهنية
وذات كفاءة عالية يف املجل�س ال�سيادي".
و�أ����ض���اف���ت �أن "هذا املجل�س
�سي�شكل بعيدا ع��ن املحا�ص�صة
احلزبية ،م��ع �ضمان متثيل
وا���س��ع جل��م��ي��ع فئات
ال���������������ش�������ع�������ب
ال�سوداين".
ومل تف�صح

ع��ب��د اجل��ل��ي��ل ع��ن �أ���س��م��اء ال�شخ�صيات
التي �سيتم الإع�لان عنها لقيادة املجل�س
التنفيذي ،لكنها �أك��دت �أن امل�شاورات ال
تزال جارية والدعوات �أر�سلت وبانتظار
الرد عليها.
و�أ�شارت املتحدثة با�سم التجمع �إىل
�أن "قادة املجل�س الع�سكري االنتقايل يف
لقائهم الأول مع قادة االحتجاجات رحبوا
مبقرتح ت�سليم ال�سلطة.

مشاورات إقليمية إلنهاء القتال

البرلمان الليبي يطالب مجلس األمن بالتدخل لوقف انتهاكات قطر

طرابل�س ـ وكاالت
ط��ال��ب جم��ل�����س ال���ن���واب ال��ل��ي��ب��ي،
جمل�س الأمن ،بالتدخل لوقف تدخالت
ق��ط��ر وت��رك��ي��ا يف ل��ي��ب��ي��ا ،ع��ل��ى خلفية
الإم����داد امل���ايل ال���ذي تقدمه الدولتان

للجماعات الإره��اب��ي��ة وامل�سلحة يف
ليبيا.
ودعت جلنة الدفاع والأمن القومي
جمل�س الأمن واملجتمع الدويل اىل جلم
دولتي قطر وتركيا للكف عن التدخل

يف �ش�ؤون ليبيا الداخلية ،والعمل على
دعم القوات امل�سلحة الليبية يف حربها
على �آخر معاقل الإره��اب يف طرابل�س
ورفع حظر الت�سليح عنها.
وا�ستنكرت اللجنة التدخل القطري

والرتكى "ال�سافر وغري املقبول" بدعم
الإره����اب وال��ت��ط��رف ب��امل��ال وال�سالح
لتبقى ال��ب�لاد يف ح��ال��ة فو�ضى وع��دم
ا����س���ت���ق���رار ،و�أخ����ره����ا ال��ت�����ص��ري��ح��ات
القطرية يف الأمم املتحدة املناه�ضة
ل��ل��ق��وات امل�سلحة الليبية يف حربها
�ضد الإره����اب ،وتطهري العا�صمة من
ميلي�شيات املال والإرهاب.
و�أدان����ت اللجنة ان��ت��ه��اك ال��ب��وارج
احل��رب��ي��ة ال�ترك��ي��ة ل��ل��م��ي��اه الإقليمية
يف حم��اول��ة بائ�سة لدعم املجموعات
الإره��اب��ي��ة م��ن خ�لال املنافذ البحرية
واجلوية مبدينتي طرابل�س وزوارة.
وف��ى �سياق مت�صل �أعلنت وزارة
اخل��ارج��ي��ة التون�سية �أن العمل ج ٍ��ار
لتح�ضري اجتماع ي�ضم وزراء خارجية
ت��ون�����س واجل���زائ���ر وم�����ص��ر لتن�سيق
اجلهود بهدف �إن��ه��اء حالة التوتر يف
ليبيا وا�ستئناف املباحثات ال�سيا�سية.
و�أ�شارت اخلارجية التون�سية يف
بيان �إىل �أن الوزير خمي�س اجلهيناوي،
ي���ج���ري ات�������ص���االت وم�������ش���اورات مع
خمتلف الأط���راف الإقليمية والدولية
للتعجيل ب�إنهاء املواجهات الع�سكرية
يف طرابل�س.
�إىل ذل���ك� ،أع��ل��ن وزي���را اخلارجية
ال��ف��رن�����س��ي واالي���ط���ايل يف روم����ا �أن
بلديهما يعمالن على م��ب��ادرات حول
ل��ي��ب��ي��ا ،م��ع��ت�بري��ن �أن����ه ال ي��وج��د حل
ع�سكري للأزمة التي ميكن �أن ت�صبح
"خطرة".
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الفرن�سي
جان �إيف لودريان �إن "الأزمة ميكن �أن
ت�صبح خطرة" لأن "عنا�صر التدهور
موجودة" .و�أ���ض��اف �أن���ه "لن يكون
ه��ن��اك ت��ق��دم يف ليبيا م��ن دون اتفاق
لل�سالم .

اشتباكات بين حلفاء األسد في مطار حلب
دم�شق ـ وكاالت
�أف��ادت تقارير �صحفية بتجدد اال�شتباكات بني
ميلي�شيات احل��ر���س ال��ث��وري الإي���راين وال�شرطة
الع�سكرية الرو�سية يف دير الزور وحلب ،ما خلف
قتيلني م��ن اجل��ان��ب الإي����راين يف ا�شتباكات دير
الزور يف وقت مل ترد �أنباء عن ح�صيلة اال�شتباكات
يف حلب.
ون��ق��ل��ت ق��ن��اة "احلدت" ع��ن م�����ص��ادر �سورية
حملية ان ا�شتباكات عنيفة وقعت ب�ين ال�شرطة
الرو�سية وميلي�شيات �إيرانية يف حميط مطار حلب

�شرق املدينة.
وقالت ذات امل�صادر �أن اال�شتباكات بني حليفي
النظام ال�سوري اندلعت قبل ي��وم�ين ،وتطورت
ام�س "ال�سبت" قبل �أن تنتهي بتهديد الطائرات
الرو�سية ،بعد مطالبة القوات الرو�سية للحر�س
ال��ث��وري وامليلي�شيات املوالية له ب���إخ�لاء املطار،
م��ا قوبل بالرف�ض ،لتندلع ���ص��دام��ات مل تنته �إال
بتدخل الطائرات احلربية الرو�سية التي حلقت
على علو منخف�ض ،يف تهديد مبا�شر بق�صف مواقع
امليلي�شيات الإيرانية.

باكستان تستهجن إيواء إيران جماعات إرهابية
�إ�سالم �أباد ـ وكاالت
ا�ستهجنت ال�سلطات الباك�ستانية �إي���واء
ايران جلماعات �إرهابية ،على خلفية مقتل 14
من جنودها ،يف هجوم نفذته جمموعة م�سلحة
تتخذ الأرا�ضي الإيرانية اً
معقل لها.
وقالت وزارة اخلارجية الباك�ستانية ،يف
بيان �إنه مت ت�سليم ال�سفارة الإيرانية يف �إ�سالم
�أباد ،مذكرة احتجاج �شديدة اللهجة؛ لعدم اتخاذ
�إي��ران �أي �إج���راءات �ضد جماعة ارهابية التي
نفذت عملية قتل  14جند ًّيا باك�ستانيًا مت �إنزالهم
بالقوة من حافلتهم ،و�أطلقوا عليهم الر�صا�ص،
ع��ل��ى ط��ري��ق م���ك���ران ال�����س��اح��ل��ي ال�����س��ري��ع يف
بلو�ش�ستان جنوب غرب البالد .و�أ�شار البيان
�إىل �أن باك�ستان �شاركت �إيران مرا ًرا معلومات
ا�ستخبارية حول هذه املنظمة داخل الأرا�ضي
الإيرانية ،لكن �إيران مل تتخذ �أي �إجراء �ضدها،
م�ضي ًفا �أن املعلومات ال��ت��ي قدمتها باك�ستان
لإيران ت�ضمنت حماور املنظمات الإرهابية يف
�إي���ران التي لديها مع�سكرات ت��دري��ب وقواعد
لوج�ستية عرب احلدود.

يذكر �أن احلادث الإرهابي وقع يوم اخلمي�س
املا�ضي ،عندما اختطف م�سلحون حافلة ركاب
وقتلوا � 14شخ�صً ا كانوا على متنها بعد االطالع
على بطاقات هوياتهم.
وك�شفت و�سائل �إعالم باك�ستانية �أن احلافلة
ك��ان��ت يف طريقها م��ن ك��رات�����ش��ي �إىل ج���وادر،
م�ضيف ًة �أن الركاب الناجني �أبلغوا ال�شرطة �أن
امل�سلحني قتلوا الركاب بانتقائية.

مقتل  4جنود أتراك على الحدود العراقية

إصابة فلسطيني بنيران االحتالل اإلسرائيلي
ال�ضفة الغربية ـ وكاالت
�أطلقت قوات االحتالل الإ�سرائيلي النار
على ���ش��اب فل�سطيني يف �شمايل ال�ضفة
الغربية بزعم حماولته تنفيذ عملية طعن.
وق��ال��ت وزارة ال�صحة الفل�سطينية،
يف ت�صريح �إن ال�شاب ال��ذي �أطلقت قوات
االحتالل النار عليه ،جنوب نابل�س ،بحالة
�صحية حرجة ،ومل ي�ست�شهد.
وزع��م االح��ت�لال الإ�سرائيلي �أن �شابا
فل�سطينيا يبلغ نحو  ٢٠عاما ،حاول تنفيذ
ع��م��ل��ي��ة ط��ع��ن يف ح��اج��ز زع��ت��رة ،ج��ن��وب
نابل�س ..وقالت الإذاع���ة الإ�سرائيلية �إنه
مت �إط�لاق النار عليه ما �أدى �إىل �إ�صابته
بجروح خطرية.

�أنقرة ـ وكاالت
�أع��ل��ن��ت وزارة ال��دف��اع ال�ترك��ي��ة ،مقتل  4من
جنودها وا�صابة  6اخرين يف ا�شتباكات مع حزب
العمال الكرد�ستاين بالقرب من احلدود مع العراق.
وذك���رت وك��ال��ة دم�ير �أوران للأنباء �أن قاعدة
ع�سكرية تعر�ضت ل��ه��ج��وم يف منطقة �سكورجا
يف �إقليم هكاري يف جنوب �شرق تركيا ،مما دفع
اجلي�ش ال�ترك��ي ل��ل��رد بعملية ع�سكرية "وا�سعة
النطاق".
و�أ���ض��اف��ت ال�����وزارة "قتل ج��ن��دي��ان يف �إط���ار

ال��ع��م��ل��ي��ات اجل��اري��ة يف منطقة احل����دود الرتكية
العراقية يف ا�شتباكات مع الإرهابيني بالرغم من
كافة اجلهود التي بذلت لإنقاذهما".
و�أ�شارت �إىل �أن "الإرهابيني يتعر�ضون لإطالق
نار كثيف� ،إىل جانب عملية جوية ،ومركبات دعم
يف املنطقة".
يذكر �أن حزب العمال الكرد�ستاين بد�أ متردا منذ
عام  1984للمطالبة بحكم ذات��ي يف جنوب �شرق
تركيا الذي تقطنه �أغلبية كردية .وت�صنفه الواليات
املتحدة وتركيا واالحتاد الأوروبي منظمة �إرهابية.

سياسة
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في عملية نوعية ..

التحالف يستهدف قدرات الحوثي الجوية  ..وتصاعد
انتهاكات االنقالب بحق الصحفيين

عقيد ركن
يحيى ابو حامت *

معركة العود وامتدادها
إلى بعض مديريات أب

جدة ـ وكاالت

�أعلن حتالف دع��م ال�شرعية يف اليمن اط�لاق عملية نوعية لتدمري �شبكة وق��درات
ميلي�شيا احلوثي للطائرات امل�سرية يف مع�سكر دار الرئا�سة يف العا�صمة �صنعاء.
و�أكد التحالف تدمري موقع ت�ستخدمه امليلي�شيا احلوثية الإرهابية لتخزين الطائرات
بدون طيار مبع�سكر احلر�س اجلمهوري �سابق ًا بدار الرئا�سة يف �صنعاء.
وقال املتحدث با�سم التحالف العربي العقيد تركي
املالكي �أن قيادة القوات امل�شرتكة للتحالف نفذت فجر
ام�س "ال�سبت" عملية ع�سكرية نوعية لتدمري هدف
ع�سكري م�شروع ،عبارة عن كهف ت�ستخدمه امليلي�شيا
احلوثية الإره��اب��ي��ة لتخزين الطائرات ب��دون طيار
لغر�ض تنفيذ العمليات الإرهابية".
وبح�سب املتحدث الر�سمي يقع الهدف ال��ذي مت
تدمريه يف �أحد مع�سكرات احلر�س اجلمهوري �سابق ًا
يف حميط دار الرئا�سة والتي ا�ستولت عليها امليلي�شيا
احلوثية الإرهابية".
و�أو���ض��ح �أن عملية اال�ستهداف ام��ت��داد للعمليات
الع�سكرية ال�سابقة والتي مت تنفيذها من قبل قيادة
القوات امل�شرتكة للتحالف ال�ستهداف وتدمري ال�شبكة
اخلا�صة بالقدرات واملرافق اللوج�ستية للطائرات بدون
طيار التابعة للميلي�شيا احلوثية الإرهابية املدعومة من
�إيران وكذلك �أماكن وجود اخلرباء الأجانب.
و�أك����د امل��ال��ك��ي ال��ت��زام ق��ي��ادة ال��ق��وات امل�شرتكة
للتحالف مبنع و�صول وا�ستخدام امليلي�شيا احلوثية
الإره��اب��ي��ة  ،وك��ذل��ك التنظيمات الإره��اب��ي��ة الأخ��رى
ملثل هذه القدرات النوعية  ،واتخاذ كافة الإج��راءات
الكفيلة بحماية املدنيني واملناطق احليوية من تهديد
وخطر العمليات الإره��اب��ي��ة للطائرات ب��دون طيار
ومبا يتوافق مع القانون الدويل الإن�ساين وقواعده
العرفية.
كما �أكد �أن عملية اال�ستهداف تتوافق مع القانون

ال���دويل الإن�����س��اين وق��واع��ده العرفية ،و�أن قيادة
القوات امل�شرتكة للتحالف اتخذت كافة الإج��راءات
الوقائية والتدابري الالزمة حلماية املدنيني وجتنيبهم
للأ�ضرار اجلانبية خارج حميط املع�سكر  ،يف الوقت
الذي ت�ستخدم فيه امليلي�شيا احلوثية الإرهابية
املدعومة م��ن �إي���ران املع�سكرات القريبة
م��ن الأح��ي��اء ال�سكنية وك��ذل��ك الأح��ي��اء
ال�سكنية وامل��راف��ق املدنية كمناطق
ع�سكرية لور�ش الت�صنيع
وف����ى ���س��ي��اق م��ت�����ص��ل ك�شفت
امل��ن��ظ��م��ة ال���وط���ن���ي���ة ل�ل�إع�لام��ي�ين
ال��ي��م��ن��ي�ين (����ص���دى) ،يف تقريرها
ال�سنوي ال��ث��اين بعنوان (الإج��ه��از
على ال�����ش��ه��ود) ،ع��ن �أك�ث�ر م��ن � 4آالف
انتهاك بحق ال�صحافة وال�صحافيني يف
اليمن ،ارتكبت ميلي�شيا احلوثي االنقالبية
 %98.2منها.
وتناول التقرير ح�صاد عام كامل من االنتهاكات،
التي طالت ال�صحافيني والإع�لام��ي�ين ،وامل�ؤ�س�سات
الإع�لام��ي��ة م��ن  1ي��ن��اي��ر  2018ح��ت��ى  30دي�سمرب
2018م.
كما قدم ر�صد ًا �شام ًال ملختلف �أن��واع االنتهاكات
التي طالت ال�صحافيني وم�ؤ�س�ساتهم ،يف خمتلف
املحافظات اليمنية ،حيث بلغت  4364حالة انتهاك
توزعت على ثالث فئات متثلت يف االنتهاكات التي

طالت الأف���راد ،واالنتهاكات التي طالت امل�ؤ�س�سات
والو�سائل الإعالمية ،واالنتهاكات اجلماعية.
وح�سب التقرير ف�إن احلاالت الناجمة عن االنتهاكات
اجلماعية جاءت يف املقدمة وبواقع  4050حالة بن�سبة
 ،%92.9تالها  202حالة طالت الأف����راد (�صحافيني
وعاملني) بن�سبة  %4.6يف حني طالت االنتهاكات 112
م�ؤ�س�سة وو�سيلة �إعالمية بن�سبة .%2.5

ك��م��ا ت��وزع��ت
حاالت االنتهاك على
 46نوع ًا؛ جاء يف مقدمتها
االنتهاكات التي طالت الأف��راد بعدد 31
نوع ًا بن�سبة  %67؛ تالها االنتهاكات التي طالت
امل�ؤ�س�سات والو�سائل بعدد  11نوع ًا بن�سبة
 ،%24واالن��ت��ه��اك��ات اجلماعية ب��ع��دد � 4أن���واع
بن�سبة .%9
وج��اء يف مقدمة اجل��ه��ات امل�س�ؤولة ع��ن ح��االت
االن���ت���ه���اك خ��ل��ال 2018م م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات احل���وث���ي
مب�س�ؤوليتها عن  4288حالة انتهاك بن�سبة .%98.2
وم���ن ح��ي��ث ال��ت��وزي��ع اجل���غ���رايف ف��ق��د ت��وزع��ت
االن��ت��ه��اك��ات على  14حمافظة مينية ،حيث ج��اءت
العا�صمة �صنعاء اخلا�ضعة ل�سيطرة امللي�شيات يف
مقدمة امل��ح��اف��ظ��ات؛ ب��واق��ع  4248ان��ت��ه��اك�� ًا بن�سبة
%97.3؛ تالها حمافظة تعز بعدد  26حالة بن�سبة
 ،%0.6وعدن  23حالة بن�سبة  ،%0.52واحلديدة 22
حالة بن�سبة  ،%0.50وذمار  7حاالت انتهاك بن�سبة
 ،%0.16وحلج  6حاالت بن�سبة .%0.13

اشتباكات بين متظاهري "السترات الصفراء" والشرطة الفرنسية
باري�س ـ فران�س بر�س
�شهدت ���ش��وارع العا�صمة الفرن�سية ب��اري�����س ،ا�شتباكات بني
حمتجي "ال�سرتات ال�صفراء" وق���وات ال�شرطة خ�لال ت�صديها
لالحتجاجات الأ�سبوعية املناه�ضة للحكومة وللرئي�س �إميانويل
ماكرون ،وامل�ستمرة منذ �شهر نوفمرب املا�ضي.
و�أطلقت ال�شرطة الفرن�سية قنابل الغاز امل�سيل للدموع بكثافة،
فيما رد املتظاهرون ب�إعادة �إلقاء القنابل نحو قوات الأمن التي قامت
باعتقال ع�شرات املحتجني.
وبعد �أكرث من �شهرين على "النقا�ش الوطني" ،يتعني على رئي�س
فرن�سا �أن يعلن عن تدابري "قوية" كما تقول ال�سلطة التنفيذية؛
ملحاولة طم�أنة احلركة االجتماعية التي ن�ش�أت يف الأ�صل بعد زيادة

جوايدو يدعو لتنظيم أكبر مسيرة
في تاريخ فنزويال

كركا�س ـ رويرتز
دعا زعيم املعار�ضة يف فنزويال خوان جوايدو �أن�صاره للخروج
�إىل ال�شوارع �أول مايو للم�شاركة فيما �سماها "�أكرب م�سرية يف
تاريخ البالد" لتكثيف ال�ضغط على الرئي�س نيكوال�س م��ادورو
للتنحي.
وكرر جوايدو دعوته للقوات امل�سلحة يف بالده لالنحياز �إليه
يف ال�صراع على ال�سلطة امل�ستمر منذ � 3أ�شهر.
وكان جوايدو ،الذي ير�أ�س اجلمعية الوطنية التي تهيمن عليها
املعار�ضة ،قد قام بتفعيل مادة يف الد�ستور ليتوىل الرئا�سة م�ؤقتا
على �أ�سا�س �أن �إعادة انتخاب مادورو عام  2018متت ب�صورة غري
م�شروعة.
وقال جوايدو� ،أمام ح�شد جتمعوا يف �ساحة ب�شرق كراكا�س:
"يجب �أن ي�سمعوا النا�س وهم يقولون :كفى" ،وحدد يوم امل�سرية
يف عيد العمال يف الأول من مايو.
وتابع جوايدو" :ندعو كل النا�س لالن�ضمام �إىل �أكرب م�سرية يف
التاريخ يف فنزويال للمطالبة ب�إنهاء اغت�صاب ال�سلطة حتى ميكن
و�ضع حد لهذه امل�أ�ساة".

ال�ضرائب.
املحتجون م��ن جانبهم �أ�شعلوا ال��ن�يران يف ح��اوي��ات القمامة
بال�شوارع لإعاقة تقدم قوات الأمن التي وا�صلت �إطالق قنابل الغاز
ومدافع املياه �صوب املتظاهرين .وكان وزير الداخلية الفرن�سي ،قد
�أ�شار �إىل �أن نحو � 31ألف حمتج �شاركوا يف م�سريات ب�أنحاء فرن�سا
ال�سبت املا�ضي بزيادة � 7آالف �شخ�ص عن احتجاجات ال�سبت ال�سابق
له ،لكنها تظل �أقل بكثري من مئات الآالف الذين خرجوا لل�شوارع يف
الأ�سابيع الأوىل لهذه املظاهرات.
وت�شهد املدن الفرن�سية ،يوم ال�سبت من كل �أ�سبوع ،موجة جديدة
من احتجاجات "ال�سرتات ال�صفراء" التي بد�أت �شرارتها يف فرن�سا
 17نوفمرب املا�ضي اعرتا�ضا على رفع �ضرائب املحروقات.
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مل ت �ك��ن ح��رب��ا ارجت��ال �ي��ة م ��ن قبل
احل ��وث� �ي�ي�ن ول �ك �ن �ه��ا ك ��ان ��ت ح��رب��ا
مدرو�سة وخمططا لها من قبل وان
ك��ان��ت ج�م��اع��ة احل��وث��ي ق��د �أخ �ط ��أت
يف ح�ساباتها وتقديرها للموقف �إال
�أن احلوثي حترك يف اجتاه مري�س
والعود لتحقيق �أربعة �أهداف �أو على
الأقل واحد من تلك الأهداف وهي:
 ١تخفيف ال�ضغط على �صعده.
� � ٢س �ح��ب امل �ق��ات �ل�ين م ��ن ال���س��اح��ل
الغربي
� ٣إعادة التهديد للمحافظات اجلنوبية
 ٤حماولة ا�ستن�ساخ معركة حجور
يف تلك املناطق.
وه��و ي��رى �أن��ه يف ح��ال م��ا ا�ستطاع
حت �ق �ي��ق اي ه � ��دف م � ��ن م� ��ن ت�ل��ك
الأهداف فهو رابح.
لكن الو�ضع هنا يختلف جذريا على
حجور  ،فحجور كانت معزولة ب�شكل
ك��ام��ل ع��ن اجل�ي����ش ال��وط�ن��ي ولي�س
لها �أي ط��رق ل�لام��داد بينما مري�س
وال� �ع ��ود ل��دي �ه��ا ع �م��ق ا��س�ترات�ي�ج��ي
و�أك �ث�ر م��ن ط��ري��ق وظ �ه��ره��ا حممي
ول��ذل��ك ف ��إن ن�سبة �إنت�صار احلوثي
معدومة.
ن��اه �ي��ك ع ��ن احل��ا� �ض �ن��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة
والفكرية للحوثي فهي �أي�ضا تكاد
م �ع��دوم��ة ول��ذل��ك ف� ��إن رك �ي��زت�ين من
ث �ل�اث رك ��ائ ��ز رئ �ي �� �س �ي��ة دائ� �م ��ا ما
يعتمد عليها احلوثي يف حروبة غري
م�ت��وف��ره اال وه��ي م�سرح العمليات
الع�سكرية واحلا�ضنة.
وي �ت �ب �ق��ى ال ��رك� �ي ��زة ال �ث��ال �ث��ة وه��ي
اخليانات داخ��ل القبائل وال�ت��ي من
خ�لال�ه��ا ا��س�ت�ط��اع �أن ي�ح�ت��ل معظم
مناطق القبائل اليمنية.
�أم��ا بالن�سبة لأهمية املنطقة فهي يف
غ��اي��ة الأه�م�ي��ة كونها تتحكم مبثلث
ث�لاث حمافظات(البي�ضاء ،الظالع،
اب) ام��ا بالن�سبة ملحافظة �أب فهي
تتو�سط اليمن وحت��د �أك�ثر من �ست
حمافظات وبال�سيطرة عليها ن�ستطيع
القول ب�أن ثلثي املحافظات اخلا�ضعة
ل�سيطرة احلوثي قد حتررت.

* كاتب ميني

مليون مصري يصوتون على تعديل الدستور

القاهرة ـ رويرتز
بد�أ نحو  61مليون م�صري ام�س "ال�سبت"
الت�صويت على التعديالت الد�ستورية ،و�سط
�إج���راءات �أمنية م�شددة ،و�إقبال بدا كثيف ًا منذ
الدقائق الأوىل.وافتتحت اللجان االنتخابية،
والبالغ عدها  368جلنة ،وت�ضم  10878مركزا
انتخابيا ،و 13919جلنة فرعية� ،أبوابها من
التا�سعة �صباحا ،و�سط �إج��راءات �أمنية م�شددة
م��ن ق���وات اجل��ي�����ش وال�����ش��رط��ة ،م��ع تي�سريات
كبرية لكبار ال�سن وذوي االحتياجات اخلا�صة
لتمكينهم من الإدالء ب�أ�صواتهم.
وت�ضم قاعدة بيانات الناخبني  61مليونا
و� 344ألفا و 503ممن لهم حق الإدالء ب�أ�صواتهم.
و�أدىل ال��رئ��ي�����س امل�������ص���ري ،ع��ب��د ال��ف��ت��اح
ال�سي�سي ،ب�صوته يف مدر�سة ال�شهيد م�صطفى
ي�سري عمرية مب�صر اجلديدة ،كما �أدىل رئي�س
ال���وزراء امل�صري ،الدكتور م�صطفى مدبويل،
وع��دد كبري من ال��وزراء ب�أ�صواتهم يف مقارهم
االنتخابية.
وت�ستمر عملية الت�صويت لـ � 3أيام هي ،20
و ،21و� 22إب��ري��ل فيما ب���د�أ اجلمعة ت�صويت
امل�صريني باخلارج الذي ينتهي اليوم "االحد"
ويف خ��ارج اللجان قامت الأج��ه��زة الأمنية
مبختلف م��دي��ري��ات الأم���ن باملحافظات بتنفيذ
خطط و�إج���راءات وا�سعة النطاق للحفاظ على
الأمن والنظام ومكافحة اجلرمية بكافة �أ�شكالها
و�صورها ،وحتقيق االن�ضباط ،وحماية وت�أمني
املواطنني �أثناء �إدالئهم ب�أ�صواتهم.
وانت�شرت بال�شوارع و�أم���ام مقار اللجان

الأق��وال واالرت��ك��ازات الأمنية ،وق��وات التدخل
واالنت�شار ال�سريع والعنا�صر القتالية املجهزة
وامل���درب���ة ،للتعامل ال��ف��وري م��ع ك��اف��ة امل��واق��ف
الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام.
ويف �سياق مت�صل يتابع جمل�س ال���وزراء
امل�صري عرب غرفة عملياته املركزية �سري عملية
اال�ستفتاء بجميع حمافظات اجلمهورية.
وتابع رئي�س ال��وزراء عملية اال�ستفتاء مع

املحافظني عرب "الفيديو كونفران�س" ،للت�أكد من
توافر الدعم اللوج�ستي وت�سهيل كافة عمليات
الت�صويت.
وعلى اجلانب الآخر ،تتوا�صل لليوم الثاين
على ال��ت��وايل عمليات ت�صويت امل�صريني يف
اخلارج على التعديالت الد�ستورية.
ور����ص���دت غ��رف��ة ع��م��ل��ي��ات وزارة ال��ه��ج��رة
و���ش���ؤون امل�صريني ب��اخل��ارج� ،إق��ب��ا ًال ملحوظا

من اجلاليات امل�صرية بعدة دول ،وخا�صة يف
�إثيوبيا وت�شاد والكامريون واملغرب وتون�س،
ك��م��ا ر����ص���دت ت���واف���د اجل���ال���ي���ات امل�����ص��ري��ة يف
فرن�سا وهولندا وبريطانيا والواليات املتحدة
الأمريكية و�أفغان�ستان وكوريا اجلنوبية وتركيا
و�إي���ران و�أوك��ران��ي��ا و�سلطنة ع��م��ان ،وال�صني،
وك���ن���دا ،و���س��وي�����س��را ،وال�ن�روي���ج ،وم��ال��ي��زي��ا،
وال�سويد ،وبلجيكا.

التقنية
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الحكومة الفرنسية تطلق تطبيق تراسل مشفرا أمنيا

القاهرة – البالد
ط��ورت احلكومة الفرن�سية تطبيق ترا�سل فوريا
م�شفرا خا�صا بها؛ ال�ستخدامه من ِقبل املوظفني
احل �ك��وم �ي�ين ،ب� � اً
�دل م��ن وات�����س��اب ،وت �ل �ي �ج��رام،
وتطبيقات الرتا�سل الفورية الأخرى.
وتهدف احلكومة الفرن�سية من خالل تطوير هذا
التطبيق امل�سمى � ،Tchapإىل حماية املحادثات
م��ن املت�سللني ،وال�شركات اخلا�صة ،والكيانات
الأجنبية ،وهو متاح يف متاجر تطبيقات �أندرويد،

و�آي �أو �إ�س  iOSالر�سمية.
و�أ�صبح تطوير � Tchapضروريًا ،حيث اعتمد
فريق حملة الرئي�س الفرن�سي� ،إميانويل ماكرون
 ،Emmanuel Macronاع�ت�م��ادًا ك�ب�يرًا على
تيليجرام ،كما ال تزال احلكومة الفرن�سية ت�ستخدم
وات�ساب ،وتيليجرام ،يف العديد من املحادثات
احل�سا�سة.وميكن ملوظفي احلكومة الفرن�سية
الر�سميني فقط الت�سجيل للح�صول على ح�ساب؛
ومع ذلك ،فقد وفرت احلكومة الفرن�سية التعليمات

الربجمية املفتوحة امل�صدر لتطبيق  Tchapعلى
 ،GitHubحتى تتمكن املنظمات الأخ ��رى من
طرح �إ�صداراتها اخلا�صة من  Tchapلال�ستخدام
ال��داخ �ل��ي.وب��د�أت احلكومة تطوير التطبيق يف
�شهر يوليو  ،2018بوا�سطة  ،DINSICالوكالة
احلكومية الفرن�سية امل�س�ؤولة عن كل �شيء رقمي،
وحتت �إ�شراف ،ANSSI :الوكالة الوطنية للأمن
ال�سيرباين يف فرن�سا.
وتخطط احل�ك��وم��ة الفرن�سية لفر�ض ا�ستخدام
 Tchapعلى �أي ات���ص��االت غ�ير ر�سمية بني
موظفي احلكومة ،وال��وك��االت ،وبع�ض الكيانات
غري احلكومية ،واملدنيني املختارين بعناية.
وتتعلق فكرة هذا التطبيق يف احلفاظ على تدفق
االت�صاالت احلكومية عرب خوادمها الداخلية ،بعيدًا
عن خدمات اجلهات اخلارجية ،مثل :تيليجرام� ،أو
� ،Signalأو وات�ساب� ،أو �أي تطبيق ترا�سل �آخر،
والتي قد تكون عر�ضة للهجمات� ،أو حتت مراقبة
وكاالت اال�ستخبارات الأجنبية.
وعلى ال��رغ��م م��ن خطط احلكومة الفرن�سية� ،إال
�أن �إط�لاق التطبيق مل يتم كما هو خمطط ل��ه� ،إذ
وجد الباحث الأمني الفرن�سي بابتي�ست روبرت

 ،Baptiste Robertوامل �ع��روف �أي���ضً ��ا با�سم
�إليوت �ألدر�سون  ،Elliot Aldersonاً
خلل �أمنيًا
يف  Tchapيف اليوم نف�سه الذي �صدر فيه.
وي�سمح هذا اخللل الأمني لأي �شخ�ص بت�سجيل
ح���س��اب ،والتج�س�س على االت���ص��االت الداخلية
للحكومة الفرن�سية ،ووجد الباحث �أنه قادر على
الت�سجيل يف التطبيق ،من خالل �إ�ضافة جمال بريد
�إلكرتوين حكومي �إىل بريده الإلكرتوين املعتاد،
حتى يف حالة عدم ال�سماح له بذلك.
و�أ�صلحت �شركة  – Matrixاملطورة للم�شروع
املفتوح امل�صدر  ،Riotال��ذي يعتمد عليه تطبيق
 – Tchapامل�شكلة يف اليوم نف�سه ،ومن املتوقع
�أن ي�صل الت�صحيح �إىل م�ستخدمي Tchap
يف الأي��ام املقبلة.وتوفر وكالة الأم��ن ال�سيرباين
الفرن�سية  ANSSIع��ادًة بع�ض م�شاريع الأم��ن
ال �� �س �ي�براين حت��ت ت��رخ�ي����ص امل �� �ص��در امل �ف �ت��وح،
مت��ا ًم��ا م�ث��ل ن�ظ�يرت�ه��ا الأم��ري �ك �ي��ة ،وك��ال��ة الأم ��ن
ال�ق��وم��ي  ،NSAمب��ا يف ذل��ك ن�ظ��ام CLIP OS
املفتوح امل�صدر ،وهو نظام ت�شغيل �آمن قائم على
نظام لينك�س  ،Linuxط��وره مهند�سو الوكالة
لال�ستخدام احلكومي الداخلي.

آبل تعتزم جلب ميزتي  Siri Shortcutsو  Screen Timeإلى macOS
جدة – البالد
تعمل �شركة �آبل على التقريب بني نظامي الت�شغيل“ :ماك �أو �إ�س”
 macOSو “�آي �أو �إ�س”  ،iOSيف الإ� �ص��دار ال �ق��ادم منهما:
 macOS 10.15و � ،iOS 13إذ يُتوقع �أن جتلب مزايا كانت
خا�ص ًة بنظام “�آي �أو �إ�س” �إىل “ماك �أو �إ�س” ،وذلك خالل م�ؤمتر
املطورين ال�سنوي اخلا�ص بال�شركة  WWDC 2019املقرر يف
�شهر يونيو القادم.
اً
و�أفاد موقع “9تو5ماك”  9to5Macنقل عن م�صادر مطلعة على
تطوير نظام الت�شغيل  ،macOS 10.15الذي بد�أ قبل نحو عامني،
ب�أن الإ�صدار اجلديد من النظام �سوف يدعم “اخت�صارات �سريي”
 ،Siri Shortcutsوهي ميزة ُقدمّت يف “�آي �أو �إ�س  ”12بهدف
ال�سماح للم�ستخدمني ب�إن�شاء اخت�صارات �صوتية خم�ص�صة لأفعال
ميكن القيام بها يف التطبيقات.
و�أ�ضاف املوقع ،املتخ�ص�ص يف �أخبار �شركة �آب��ل� ،أنه من املرجح �أن
تتيح �شركة �آبل تطبيق االخت�صارات  Shortcutsعلى نظام “ماك �أو

�إ�س” .ويُ�شار �إىل �أن تطبيق  Shortcutsعلى “�آي �أو �إ�س” ال ي�أتي
مثب ًتا م�سب ًقا مع النظام ،بل يجب على امل�ستخدمني تنزيله من متجر “�آب
�ستور” ،ويُتوقع �أن ينطبق الأمر ذاته على ن�سخة نظام “ماك �أو �إ�س”
من التطبيق� ،إذ �سيكون من الواجب تنزيله من متجر “ماك �آب �ستور”.
ويُعتقد �أن دعم هذه امليزة على نظام “ماك �أو �إ�س” �سيكون مهمًا لأنه

جوجل  :تفعيل تقنية الجافاسكربت عند الدخول
لحساب المستخدم

حممد عمر – البالد
وفر بع�ض التطبيقات مت�صفحات �صغرية م�ضمنة
فيها ت�ستخدم لإج��راء بع�ض املهام مثل ت�سجيل
الدخول يف ح�ساب ما ال�ستخدامه مع التطبيق،
لكن هذه املت�صفحات امل�ضمنة قد تكون عر�ضة
لعمليات اال�ستغالل اخل��اط��ئ ع�بر الربجميات
اخلبيثة ما ي�سمح للقرا�صنة ب�سرقة ح�سابات

امل�ستخدمني ،ومنع ًا لهذا الأمر ف�إن جوجل �ستبد�أ
مبنع املت�صفحات امل�ضمنة من الدخول حل�سابات
امل�ستخدمني بدء ًا من يونيو املقبل.
مي �ك��ن ل�ل�ق��را��ص�ن��ة اع�ت�را� ��ض االت �� �ص��ال م��ا بني
امل�ستخدم وجوجل بالتايل �سرقة بيانات الدخول
اخل��ا��ص��ة ب��ه وا��س�ت�خ��دام املت�صفحات امل�ضمنة
يف ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات الخ �ت�راق احل �� �س��اب��ات و��س��رق��ة

حمتوياتها �أو ا�ستغالها يف ن�شر الربجميات
اخلبيثة مثل �إر��س��ال بريد �إل�ك�تروين لأ�صدقاء
ال�ضحية من ح�سابه ال�شخ�صي.
خ�لال ال�سنوات املا�ضية �أج��رت جوجل الكثري
من التعديالت لإ�ضافة املزيد من الأمان لعمليات
الدخول عرب املت�صفحات امل�ضمنة .كان �آخر تلك
ال�ت�ع��دي�لات م�ي��زة تقييم اخل�ط��ر ح�ي��ث مت طلب
تفعيل تقنية اجلافا�سكربت عند الدخول حل�ساب
امل�ستخدم.
قريب ًا لو �أردت الدخول �إىل ح�ساب جوجل عرب
تطبيق ما ،ف�إنه �سيتوجب عليك فتح مت�صفح ويب
خارجي مثل كروم �أو فايرفوك�س �أو �سفاري �أو
�أي مت�صفح �آخر للدخول �إىل ح�سابك ،هذا يعني
خطوات �إ�ضافية لكنه �أف�ضل من الناحية الأمنية.
بالطبع يتوجب على مطوري التطبيقات التي
تعتمد على املت�صفحات الداخلية امل�ضمنة فيها
�إج��راء تعديالت تخ�ص توثيق هوية امل�ستخدم
 OAuthعرب املت�صفح اخلارج.

 Epicالعالمية ترفع درجات أمان حسابات الالعبين

جدة – البالد
تعمل ��ش��رك��ة  Epicال�ع��امل�ي��ة وخم��رج��ة
لعبة فورتنايت على زيادة �أمان ح�سابات
ال�لاع �ب�ين ع�ب�ر �إ���ض��اف��ة م� �ي ��زات ح�م��اي��ة
�أخرى تتمثل هذه املرة بخا�صية التحقق
ب�خ�ط��وت�ين �أو امل �� �ص��ادق��ة ع�ل��ى ت�سجيل
ال��دخ��ول م��ن خ�ل�ال ال��ر� �س��ائ��ل الق�صرية
 SMSوع�بر ال�ت��أك��د م��ن خ�لال الربيد
الإل � � �ك� �ت��روين؛ وال� �ت���ي ت �ع �ت�بر خ �ط��وة
م�ستخدمة يف �أغ �ل��ب امل��واق��ع وت��وف��ره��ا
ال�شركات وال�شبكات االجتماعية حل�سابات
عمالئها منذ مدة.
فيما ت�أتي خطوة ال�شركة هذه يف �سبيل
توفري حماية اك�بر لعمالئها حيث قالت
�أن �أك�ثر م��ن  250مليون �شخ�ص حول
ال��ع��امل مي �ل �ك��ون ح �� �س��اب��ات يف ،Epic

وبالتحقق بخطوتني �ستتجنب الكثري منها
هجوم القر�صنة منوهة �إىل �أن نظامها مل
يتعر�ض للقر�صنة ب�شكل �أ�سا�سي و�إمن��ا
اختبار بع�ض امل�ستخدمني لالخرتاق عرب
ا�ستخدامهم نف�س كلمات امل��رور الأ�صلية
لعنوان بريد ال�ك�تروين مت اخ�تراق��ه كان
ال�سبب ملواجهتهم هذه امل�شكلة.
وتقوم ال�شركة حالي ًا بالتدقيق يف ح�سابات
امل�ستخدمني وال �ت ��أك��د م��ن �سالمتها عرب
مقارنة نتائج االخرتاق مع موقع Have
 I Been Pwnedلتجنيبهم ا�ستخدام
كلمات مرور مت ت�سريبها �أ�ص ًال ،مع تنويها
ل�ضرورة اختيار كلمة مرور مميزة وقوية
خمتلفة عن املتدول مع حتبيذ ا�ستخدام
برامج توليد كلمات املرور لزيادة الأمان
�أكرث مع اجراءتها يف هذا ال�ش�أن.

�سوف يمُ ّكن مطوري تطبيقات “�آيباد”  iPadمن دع��م تطبيقاتهم
التي تدعم امليزة على نظام ماك .ووف ًقا مل�صادر موقع ،9to5Mac
فلن يكون بالإمكان اال�ستفادة من دعم ميزة  Shortcutsعلى ماك،
�إال لتطبيقات  ،Marzipanوهي التطبيقات التي ُطورت با�ستخدام
حزمة تطوير الربجميات التي ت�سمح بجلب تطبيقات “�آي �أو �إ�س”
�إىل “ماك �أو �إ�س” .وقال املوقع �إن املهند�سني يعملون �أي�ضً ا على جعل
م�ساعد �آبل الذكي “�سريي”  Siriعلى نظام “ماك �أو �إ�س” قريبًا من
نظريه على �آي �أو �إ���س ،وذل��ك من خالل نقل ميزات مثل القدرة على
�ضبط م�ؤقتات ومنبهات ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستف�سار عن جودة الهواء،
وهي مزايا غري متوفرة حاليًا على �أجهزة ماك.
يُ�شار �إىل �أنه من املتوقع الإعالن عن نظام “ماك �أو �إ�س  ”10.15خالل
م�ؤمتر املطورين ال�سنوي  WWDC 2019الذي �سوف يبد�أ يف
 3يونيو القادم ،على �أن ُتطلق الن�سخة التجريبية للمطورين اعتبا ًرا
من ذلك اليوم ،ثم �إطالق الن�سخة النهائية لعموم امل�ستخدمني �أواخر
�سبتمرب �أو مطلع �شهر �أكتوبر .2019

 4.3ملي��ار ي��ورو من المفوضي��ة األوروبية
لجوجل بسبب الممارسات غير العادلة

جدة  -البالد
بعد تلقي غرامة �ضخمة بقيمة 4.3
م �ل �ي��ار ي� ��ورو م ��ن امل�ف��و��ض�ي��ة
الأوروب� � � � � �ي � � � � ��ة ب �� �س �ب��ب
املمار�سات غ�ير العادلة
 ،قامت �شركة جوجل
ب� �ت ��وف�ي�ر �إ� � �ص �ل�اح
م� ��ن خ �ل��ال ت �ق��دمي
ت �ط �ب �ي �ق��ات ب��دي�ل��ة
للمت�صفح وحمرك
ال �ب �ح��ث اخل��ا���ص
بها للم�ستخدمني
يف �أوروب� � � ��ا من
خ � � �ل � ��ال م� �ت� �ج ��ر
Google Play
 .Storeيف �إحدى
ال �ت��دوي �ن��ات  ،ك�شف
مدير املنتجات يف �شركة
جوجلPaul Gennai ،
�أن��ك ��س�ترى �شا�شة تو�صيات
ج ��دي ��دة ت �ع��ر���ض ل ��ك ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات
امل��و� �ص��ى ب �ه��ا ع �ن��دم��ا ت �ق��وم ب�ف�ت��ح متجر
 Google Play Storeبعد التحديثات.
م ��ن ه��ن��اك � �س �ي �ك��ون ل��دي��ك خ��ي��ار لتثبيت
التطبيقات امل��و��ص��ى ب�ه��ا م�ب��ا��ش��ر ًة و�سيتم
�إر� � �ش� ��ادك خ�ل�ال ع�م�ل�ي��ة الإع� � � ��داد ،مب ��ا يف
ذل��ك تعيني حم��رك بحث ج��دي��د �أو مت�صفح
�إفرتا�ضي جديد .تقول جوجل �أن التطبيقات
امل��و� �ص��ى ب �ه��ا امل �ع��رو� �ض��ة ��س�ت���س�ت�ن��د �إىل
�شعبيتها يف منطقة معينة و�ستظهر برتتيب
ع�شوائي .من ال�صور التو�ضيحية املتوفرة
يف التدوينة ،ميكننا �أن ن��رى �أن خيارات
البحث ت�شمل  Qwantو DuckDuck
 Goبينما ت�شمل قائمة املت�صفحات املو�صى
بها  Mozilla Firefoxو  Operaو
 Microsoft Edgeو Puffin Web
.Browser
واج �ه��ت ��ش��رك��ة ج��وج��ل م�ع��رك��ة �صعبة مع
الهيئات التنظيمية يف الإحت��اد الأوروب��ي،

وال � �ت� ��ي �إت� �ه� �م ��ت � �ش��رك��ة
جوجل ب�إجبار ال�شركات امل�صنعة للهواتف
ال��ذك�ي��ة بتثبيت تطبيقات ج��وج��ل م�سب ًقا
مثل  Google Searchو Google
 Chromeعلى �أجهزة الأندرويد.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ��ش��رك��ة ج��وج��ل تدعي
�أن ال �� �ش��رك��ات امل���ص�ن�ع��ة ل�ل�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة
تتمتع بحرية �إختيار التطبيقات التي تقوم
بت�ضمينها يف هواتفها الذكية� ،إال �أنه مل ُي�سمح
لل�شركات امل�صنعة بت�ضمني تطبيق واح��د
تابع ل�شركة جوجل مثل Google Maps
دون التثبيت امل�سبق حل��زم��ة Google
الكاملة والتي ت�شمل Google Search
و � .Google Chromeصرحت �شركة
جوجل ب�أنها �ستبد�أ يف ترخي�ص تطبيقاتها
لل�شركات امل�صنعة للهواتف الذكية ملكافحة
امل���ش�ك�ل��ة وت� �ق ��دمي امل ��زي ��د م ��ن احل� �ل ��ول يف
امل�ستقبل القريب.
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استضافة المملكة لقمة العشرين تأكيد لدورها وتعزيز القتصادها

جدة  -البالد
�أك��د حمللون �سيا�سيون واقت�صاديون �أهمية دور
اململكة يف جم��م��وع��ة الع�شرين وا�ست�ضافتها لأع��م��ال
ال��دورة اخلام�سة ع�شرة الجتماعات قمة ق��ادة املجموعة
يف العا�صمة الريا�ض خ�لال  21و  22من �شهر نوفمرب
من العام القادم  2020م.والتي ت�شكل دولها ثلثي �سكان
العامل ،وت�ضم  % 85من حجم االقت�صاد العاملي ،و % 75من
التجارة العاملية.
وق��ال��وا �إن ا�ست�ضافة اململكة للقمة تعك�س مكانتها
ال�سيا�سية وقوة اقت�صادهاعامليا  ،كما تعزز الثقة املتزايدة
لدى دوائ��ر االقت�صاد وقطاعات الأعمال يف العامل جتاه
االقت�صاد ال�سعودي وما حققه من �شراكات ا�سرتاتيجية
مع االقت�صاديات الكربى وال�شركات العمالقة مبا يف قطاع
االقت�صاد الرقمي واال�ستثمارات الذكية التي انطلقت على
�أر���ض الواقع يف م�شاريع غري م�سبوقة يف كافة جماالت
التنمية ال�صناعية وال�سياحية والرتفيهية وال�صناعية ،
ويف مقدمتها م�شروعات (مدينة امللك �سلمان للطاقة ،
ونيوم ،والقدية  ،وم�شروع البحر الأحمر  ،وجدة
داون تاون) وا�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة يف
ك��اف��ة املناطق ترجمة لربنامج التحول الوطي
لتنويع م�صادر الدخل والأهداف الطموحة لر�ؤية
. 2030
و�أكد اخلرباء �أن اململكة ومن خالل �سيا�ستها
احلكيمة ور�ؤية  2030باتت متتلك مقومات وفر�صا
هائلة ومتنوعة لتعزيز اقت�صادها  ،وجناحات خططها
يف برنامج التحول لتنويع قاعدة االقت�صاد وم�صادره
غ�ير النفطية واال�ستثمار الأم��ث��ل ل�ثروات��ه��ا وم��وارده��ا
الطبيعية الهائلة جنبا �إىل جنب مع خطط التنمية الب�شرية
ودعم قطاعات الأعمال  ،والدفع بها نحو خطط ا�ستثمارية
طموحة تتعاظم من خاللها قوة االقت�صاد واملوارد العامة
للتنمية امل�ستدامة.
و�أ���ض��اف��وا �أن اقت�صاد اململكة �ضمن جمموعة دول
الع�شرين ي�شكل عمقا اقت�صاديا داعما لالقت�صادات العاملية
وتعزيز ا�ستقرار وتوازن �أ�سواق لطاقة النفطية العاملية
باعتبارها الع�صب الأه���م للنمو االق��ت�����ص��ادي ال��ع��امل��ي ،
خا�صة مع �سيا�ستها الثابتة لتحقيق م�صالح الدول املنتجة
وامل�ستهلكة على ال�سواء.
وتعد قمة الع�شرين يف الريا�ض الأوىل من نوعها
على م�ستوى العامل العربي؛ مما يعك�س ال��دور املحوري
للمملكة على ال�صعيدين الإقليمي والدويل  ،فاململكة الدولة
العربية الوحيدة الع�ضو يف �أكرب  20اقت�صادا حول العامل
ي�ضم يف منظومته بلدانا �صناعية كربى � ،أبرزها ،الواليات
املتحدة ،وبريطانيا ،و�أملانيا ،وفرن�سا ،والهند وال�صني
 ،كما يعترب االقت�صاد ال�سعودي الأك�بر عربيا ب�إجمايل
ناجت حملي �إجمايل تفوق قيمته عن  2.57تريليون ريال ،

إيقاف بيع أراضي المساجد
في المساهمات المتعثرة

جدة  -البالد
قررت جلنة امل�ساهمات العقارية املتعرثة
ب����وزارة ال��ت��ج��ارة واال���س��ت��ث��م��ار �إي��ق��اف بيع
الأرا�ضي املخ�ص�صة للم�ساجد فى امل�ساهمات
امل��ن��ظ��ورة �أم���ام اللجنة ،على �أن يلغي هذا
القرار جميع القرارات ال�سابقة املتعلقة بهذا
ال�ش�أن ،التي مل يتم تنفيذها حتى تاريخه،
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال اج��ت��م��اع اللجنة رق���م 335
م�ؤخرا.
وكانت جلنة (ت�صفية) قد ك�شفت م�ؤخرا
ع��ن �أن��ه��ا ق��ام��ت خ�لال ال��ع��ام امل��ا���ض��ي 2018
بدرا�سة
 165م�ساهمة ،مت ت�صفية  65م�ساهمة
منها ،فيما ا�ستبعدت  14م�ساهمة َت َبينّ بعد
درا�ستها �أنها خارج اخت�صا�ص اللجنة؛ بينما
دخ��ل��ت  51م�ساهمة متعرثة ج��دي��دة �ضمن
مهامها.
يذكر �أن اللجنة قامت با�ستعادة مئات
املاليني من الرياالت متثل حقوق امل�ساهمات
املتعرثة و�صرفها �إىل م�ستحقيها  ،وحظيت
م��ن��ذ �إن�����ش��ائ��ه��ا ب��دع��م ك��ب�ير لإع������ادة ح��ق��وق
املت�ضررين ،التي م�ضى على البع�ض منها
�أكرث من  40عا ًما ،وال يدخل يف اخت�صا�صها
ال��ع��دي��د م��ن امل�ساهمات ومنها امل��ح��ال��ة �إىل
الق�ضاء العام وامل�ساهمات املالية وامل�ساهمات
العقارية املن�ش�أة بعد � 22شعبان 1426هـ.

قمة الـ  G 20رؤية طموحة
رؤية  2030جذبت
شراكات الدول الصناعية
واالستثمارات الضخمة
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المجموعة تضم  % 85من
االقتصاد العالمي و% 75
من التجارة العالمية

االقتصاد السعودي األكبر عربيا بناتج  2.57تريليون ريال
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المملكة تدعم استقرار االقتصاد العالمي
والتعاون مع الشركاء الدوليين

و�سبق
ت����وق����ع����ت
�أ ن
ي���ح���ق���ق خ��ل��ال ال���ع���ام
وزارة امل��ال��ي��ة �أن
اجلاري  3.1 2019تريليون ريال ،وي�ستمر ت�صاعديا �إىل
 3.2تريليون ريال يف  ،2020ثم  3.4تريليون ريال يف
 ،2021و 3.6تريليون ريال عام  ،2022لي�صل �إىل 3.8
تريليون ريال عام .2023
وج���ددت اململكة ترحيبها با�ست�ضافة القمة حيث
ي�ت�ر�أ����س خ����ادم احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن
عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله  -اجتماع قادة املجموعة
 ،والتي تعد �أه��م منتدى اقت�صادي دويل ،يعنى ببحث
الق�ضايا امل���ؤث��رة على االقت�صاد العاملي وير�سم معامل
م�ستقبله  ،كما تتطلع خالل رئا�ستها للقمة يف عام 2020
م �إىل تعزيز التعاون مع �شركائها من ال��دول الأع�ضاء
لتحقيق �أه���داف املجموعة ،و�إي��ج��اد ت��واف��ق دويل حول
الق�ضايا االقت�صادية املطروحة يف جدول الأعمال ،بهدف
حتقيق ا�ستقرار االقت�صاد العاملي وازدهاره .كما �ست�سهم
ا�ست�ضافة القمة يف طرح الق�ضايا التي تهم منطقتي ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا.

و���س��ي�����ش��ارك يف ق��م��ة ال��ري��ا���ض ال��ع��ام ال���ق���ادم ق��ادة
الدول الأخ��رى الذين تتم دعوتهم  ،وعدة منظمات دولية
و�إقليمية ،و�سيتناول جدول �أعمال القمة ً
عددا من الق�ضايا
املالية واالقت�صادية واالجتماعية ،التي من بينها الطاقة
والبيئة واملناخ واالقت�صاد الرقمي والتجارة والزراعة
والرعاية ال�صحية والتعليم والعمل  ،وتطوير �سيا�سات
فعالة لتحقيق تنمية م�ستدامة ومتوازنة ،وخلق وظائف
حقيقية لرفع م�ستويات املعي�شة والرفاهية بني �شعوب
العامل.
وت�سبق ق��م��ة امل��ج��م��وع��ة يف ال��ري��ا���ض اجتماعات
وزارية  ،كما ت�ست�ضيف اململكة جمموعات العمل من كبار
امل�س�ؤولني بالدول الأع�ضاء وممثلي املنظمات الدولية
والقطاع اخلا�ص  ،ملناق�شة الق�ضايا واملو�ضوعات التي
�ستبحثها القمة.
وعلى �صعيد قمة الع�شرين يف اليابان خالل نوفمرب
القادم ،و�ضمن االجتماعات التح�ضريية لها  ،تر�أ�س معايل
وزير املالية حممد بن عبدالله اجلدعان وفد اململكة امل�شارك
يف اجتماع وزراء مالية املجموعة الذي انعقد يف وا�شنطن
يومي  11و � 12أبريل اجل��اري  ،وهو �أول اجتماع ُيعقد
قبل قمة �أو�ساكا اليابانية خالل �شهر يونيو املقبل ،كما
ت��ر�أ���س وزي��ر املالية وف��د اململكة امل�شارك يف اجتماعات
الربيع ل�صندوق النقد والبنك ال��دول��ي�ين يف العا�صمة
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رئي�س جمل�س الإدارة

الأمريكية  ،و�شارك فيه حمافظو البنوك املركزية بالدول
الأع�ضاء ،حيث مت ا�ستعرا�ض الو�ضع احلايل لالقت�صاد
العاملي وا�ست�شراف م�ستقبله ،وناق�ش ال��وزراء عددا من
املو�ضوعات ذات ال�صلة بتعزيز البنية املالية الدولية ،ومن
�أب��رزه��ا :ق�ضية خ��روج بريطانيا من االحت��اد الأوروب���ي،
والنزاع التجاري بني الواليات املتحدة وال�صني.
و�سبق ذل��ك م�شاركة وف��د جمل�س ال��غ��رف ال�سعودية
بالتعاون م��ع ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية
" �سابك" ،بوفد م��ن �أ�صحاب الأع��م��ال ال�سعوديني يف
اجتماعات قمة جمموعة الأعمال ملجموعة الع�شرين التي
عقدت يف العا�صمة اليابانية طوكيو  ،وتناول رئي�س وفد
القطاع اخلا�ص ال�سعودي يو�سف البنيان ر�ؤية  2030التي
جذبت اهتمام ال��دول ال�صناعية و�سارعت من ال�شراكات
واال�ستثمارات ال�ضخمة يف التنمية ال�سعودية احلديثة
وم�شروعاتها غري امل�سبوقة ،وت�أكيد حر�ص اململكة على
�أهمية العمل والتعاون مع ال�شركاء الدوليني .كما عقد
وفد القطاع اخلا�ص ال�سعودي امل�شارك ً
عددا من اللقاءات
اجلانبية  ،منها لقاء مع قيادات من غرف التجارة الدولية
وغرفة التجارة الأمريكية وقيادات منظمة حتالف ال�شركات
العاملي  ،ومت االتفاق على عدد من املحاور وعقد ور�ش عمل
يف اململكة �ضمن اال�ستعدادات املبكرة لو�ضع الإطار العام
للتعاون مع اململكة يف ا�ست�ضافتها للعام القادم . 2020

0

حضور سعودي فاعل في نهضة طريق الحرير
بكني  -وكاالت
�أعلنت ال�صني �أن قادة  37دولة وممثلني من كوريا ال�شمالية �سيح�ضرون قمة
مبادرة "احلزام والطريق" اخلمي�س املقبل  ،وتبلغ كلفة هذا امل�شروع الذي يحظى
برعاية الرئي�س ال�صيني �شي جني بينج تريليون دوالر ،وي�شمل م�شاريع بحرية
و�سككا حديدية و�شبكة طرق يف �آ�سيا و�أفريقيا و�أوروبا.
وقال وزير اخلارجية ال�صيني �أن �إجمايل حجم التجارة بني ال�صني والدول امل�شاركة
جت��اوز  6تريليونات دوالر ،يف حني جت��اوز حجم اال�ستثمار  80مليار دوالر ،منوها
ب�إن�شاء  82منطقة تعاون بال�شراكة بني ال�صني والدول املعنية ما ميثل تقريبا � 300ألف
فر�صة عمل؛ وهو ما يوفر فر�ص تنمية هائلة للدول امل�شاركة  ،و�أ�صدر بنك ال�صني� ،أحد
�أكرب املقر�ضني التجاريني يف ال�صني� ،سندات متعددة العمالت بقيمة  3.8مليار دوالر
جلمع متويل منخف�ض التكلفة للديون املتو�سطة والطويلة الأجل �إىل املبادرة.
وتعترب اململكة مبوقعها اجلغرايف اال�سرتاتيجي �شريكا طبيعيا يف مبادرة
احل��زام والطريق ،ويعزز ه��ذا ال���دورة ق��وة العالقات ال�سعودية ال�صينية  ،حيث
تعترب اململكة �أكرب �شريك جتاري لل�صني يف غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا  ،والرتابط
بني مبادرة "احلزام والطريق" و"ر�ؤية  . "2030ومت�ضي العالقات بخطى �سريعة
للتعاون وال�شراكة املتميزة منذ زي��ارة خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز  -حفظه الله  -لل�صني عام  ،2017ثم زيارة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري

�إذ و�صل ع��دد ال�شركات ال�سعودية امل�ستثمرة يف قطاعات
حممد بن �سلمان ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
�صينية �أك�ث�ر م��ن ��� 290ش��رك��ة ،ت��رك��زت يف ال�صناعة
الدفاع لل�صني خالل فرباير املا�ضي� ،ضمن جولة �آ�سيوية
والتجارة والبحث العلمي واخلدمات الفنية  ،فيما
�شملت باك�ستان والهند ،حيث مت توقيع  35اتفاقية
تقدر ا�ستثمارات ال�صني يف اململكة ب�أكرث من 8
تعاون مع ال�صني بقيمة �إجمالية تزيد عن  28مليار
مليارات دوالر.
دوالر �شملت جماالت �صناعة البرتوكيميائيات
وي��رت��ك��ز ال���ت���ع���اون االق��ت�����ص��ادي بني
وال��ط��اق��ة واالت�����ص��االت وب��ن��اء البنى التحتية
الريا�ض وبكني على �أط��ر م�ؤ�س�سية قوية
واملالية والتكنولوجيا املتقدمة ،ومت الإعالن
وفاعلة ويتمثل ذل��ك يف اللجنة ال�سعودية
ع��ن ج��ائ��زة الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان للتعاون
 ال�صينية امل�����ش�ترك��ة ،وجم��ل�����س الأع��م��الال��ث��ق��ايف ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال���ع�ل�اق���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة
ال�سعودي  -ال�صيني ،وم��ذك��رة تفاهم حول
والعلمية بني البلدين.
تعزيز التعاون يف مبادرة احل��زام االقت�صادي
و�أكد �سمو ويل العهد ارتفاع التبادل التجاري
وطريق احلرير والطاقة الإنتاجية  ،ويزيد حجم
بني البلدين يف العام املا�ضي بن�سبة  ،% 32م�ش ًريا �إىل
التبادل التجاري عن  47مليار دوالر بف�ضل ال�سيا�سات
�أن الفر�ص يف امل�ستقبل كبرية ج ًدا  ،كماع ّد �سموه اجلزيرة
العربية جز ًءا ً
املحفزة وجاذبية البيئة اال�ستثمارية يف كال البلدين .واتخذت
رئي�سا من مبادرة الرئي�س ال�صيني لطريق احلرير،
اململكة خطوات نحو م�شروع �إحياء طريق احلرير ،بت�أ�سي�س �شركة طريق
حيث تتالقى توجهات ال�صني الإ�سرتاتيجية للمبادرة ب�شكل كبري ج ًدا مع ر�ؤية
احلرير ال�سعودية ،ك�إحدى الأذرع االقت�صادية اجلديدة للمملكة التي �ست�سهم يف
اململكة .
وجتاوزت ا�ستثمارات اململكة يف ال�صني  12مليار دوالر بنهاية العام املا�ضي ،جذب العديد من اال�ستثمارات اخلارجية.

وزير التجارة يكمل نصاب الـ  18لعضوية بيت التجار بينهم سيدتان

تعيين  6أعضاء في مجلس غرفة جدة
(ال�سبت) �ستة من رجال و�سيدات الأعمال ،يف املجل�س اجلديد.
وجاء يف قرار الوزير الق�صبي تعيني كل من� :أحمد بن
�سجدي العطاوي العتيبي ،رائد بن ابراهيم �سليمان املديهم،
�صالح بن نا�صر عبدالعزيز ال�سريع ،حممد بن يو�سف حممد
ناغي ،دينا بنت ح�سن �سامل النهدي و�سارة بنت عايد حممد
العايد ،وذلك ً
وفقا لنظام الغرف التجارية والئحته التنفيذية
ك�أع�ضاء مبجل�س �إدارة الغرفة التجارية وال�صناعية بجدة
للدورة القادمة.
�سارة العايد
دينا النهدي
و�أق��ر ال��وزي��ر ت�شكيل جمل�س �إدارة غرفة ج��دة للدورة
القادمة باملعينني ال�ستة� ،إ�ضافة �إىل من ف��ازوا بالع�ضوية
جدة – البالد
بعد ثالثة �أ�سابيع من �إعالن نتائج انتخابات جمل�س �إدارة عن طريق االنتخابات وع��دده��م ً 12
ع�ضوا ،لي�صبح العدد
الغرفة التجارية وال�صناعية بجدة للدورة القادمة ،عني وزير ً 18
ع�ضوا هم :رابح ال�سلمي "ً 1465
�صوتا" ،وعبدالله بن
ً
التجارة واال�ستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله الق�صبي� ،أم�س رده احلارثي "� 1252صوتا" ،وعبدالله بن معيلي ال�سهلي

"� 1007أ�صوات" ،وماجد بن خم�ضور ال�صحفي "845
ً
�صوتا" ،عالء بن يو�سف با�شنفر " ،"764وعبدالله بن فهد
ال�سلمي "� 603أ�صوات" ،فيما �ض ّمت قائمة فئة ال�صناع:
خلف ب��ن ه��و���ص��ان العتيبي "ً 1567
�صوتا" ،ون��اي��ف بن
عبداملح�سن الراجحي "ً 1268
�صوتا" ،و�إبراهيم بن حممد
برتجي "ً 1155
�صوتا" ،وفايز بن عبدالله احلربي "1073
ً
ً
�صوتا" ،وماجد بن �سامل احلربي "� 1023صوتا" ،و�أ�سامة بن
زكريا جمجوم "� 979صوتا"ً.
و�أكد الوزير "الق�صبي" �أن مدة الع�ضوية لهذا املجل�س
�أربع �سنوات تبد�أ بتاريخ 1440/8/28ه��ـ .ومن املتوقع �أن
يعقد �أع�ضاء جمل�س �إدارة الغرفة التجارية وال�صناعية بجدة
اجتماعه الأول لرت�شيح الرئي�س والنائب وذلك يف غ�ضون
هذا الأ�سبوع.

�صالح بن نا�صر

حممد ناغي

�أحمد العتيبي

رائد املديهم

مناسبات
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للتواصل :

بحضور أمراء ومسؤولين

آل الشاولي وآل العجو يحتفلون بسلطان وروال

ت�����س��ع��د �أ�����س����رة حت���ري���ر (ال����ب��ل�اد) مب�����ش��ارك��ت��ك��م يف
منا�سباتكم ..ومت تخ�صي�ص ه��ذه ال�صفحة م��ن �أجلكم
لإر�سال �أخبار الأفراح واملنا�سبات على

�إمييلwr@albiladdaily.com :

خالد بن مر�ضاح

مجتمع

اإلعالمية عاتكة تغادر المستشفى

احتفل اال���س��ت��اذ �سلطان ج��م��ال ���ش��اويل كبري
امل�ست�شارين ل�����ش���ؤون التعدين ب���وزارة الطاقة
وال�صناعة وال�ث�روة املعدنية ,بعقد ق��ران ابنته
روال على ال�شاب �سلطان م��روان العجو يف �أحد
الفنادق بجدة بح�ضور عدد من �أ�صحاب ال�سمو
امللكي الأم����راء وامل��ع��ايل وامل�����س���ؤول�ين ووجهاء
و�أعيان جدة.
و�شهد احل��ف��ل ال��ع��دي��د م��ن الأل����وان ال�شعبية
ال�سعودية التي نالت ا�ستح�سان وثناء اجلميع.

آل السيد يحتفلون بزفاف سلطان

احتفل ال�شاب �سلطان يو�سف زيدان ال�سيد بزفافه على ابنة اال�ستاذ �صربي ح�سن
يف احدى قاعات الأفراح واملنا�سبات بجدة بح�ضور نخبة من رجال املال والأعمال
ولفيف من الأهل والأ�صدقاء الذين ا�ستمتعوا بالأغاين والفلكلور ال�شعبي..
وقدم العري�س ووالده ال�شكر ملن �شاركوهم الفرحة.

المري يحتفل بتخرجه
من جامعة الفيصل

احتفل ع��ام��ر على بوقا�سم امل���ري بتخرجه م��ن جامعة
الفي�صل كلية الأمري �سلطان بجدة تخ�ص�ص اداره اعمال.
وتلقى امل��ري التهاين والتربيكات من الأه��ل والأ�صدقاء
متمنني له دوام التوفيق والنجاح ،وقد �أعرب عن �سعادته بهذه
املنا�سبة � ..ألف مربوك.

�إث�����ر ت��ع��ر���ض��ه��ا ل��وع��ك��ة �صحية
وق��ي��ام��ه��ا ب����إج���راء عملية ج��راح��ي��ة
الزم��ت الزميلة االعالمية عاتكه مال
ال�سرير الأبي�ض مب�ست�شفى جامعة
امللك عبدالعزيز بجده  ,وق��د تلقت
عاتكه مال
النا�شطة االعالمية بالتوعية بالتوحد
ات�صاالت لالطمئنان على �صحتها وتقدمي التهاين بنجاح
العملية اجلراحية التي �أجريت لها يوم الثالثاء املا�ضي .
العملية تك ّللت بالنجاح ولله احلمد.
اجل��دي��ر بالذكر ان االعالمية عاتكه م�لا ق��د غ��ادرت
امل�ست�شفى ولله احلمد.

ابن خال العمري في ذمة اهلل

ت��ل��ق��ى ال���زم���ي���ل ح���ام���د ال��ع��م��ري
ال��ت��ع��ازي يف وف���اة اب��ن خ��ال��ه نايف
عو�ض الغرامي ،وذلك بعد معاناة مع
املر�ض  .ن�س�أل الله �أن يتقبل الفقيد
ب��وا���س��ع رح��م��ت��ه  ،وي�سكنه ف�سيح
جناته “�إنا لله و�إنا �إليه راجعون” .

حامد العمري

عبداهلل يودع حياة العزوبية

احتفل عبدالله نا�صر �شعوان �آل عتني بزفافه من ابنة علي بن ابراهيم
املنقري ،وذلك ب�إحدى قاعات االفراح بجدة بح�ضور نخبة من الأعيان وجمع
من االهل واال�صدقاء .
وعب العري�س عن �سعادته بتوديع حياة العزوبية والبدء بحياة جديدة مع �شريكة
رَ
احلياة .

مستشفى الملك فهد بجدة يقيم فعاليات الملتقى السنوي الثامن
لزارعي القوقعة اإللكترونية
برعاية امل�شرف العام مل�ست�شفى امللك فهد وم�ست�شفى العزيزية
بجدة الدكتور عبد الرحمن بخ�ش �إنطلقت فعاليات امللتقى ال�سنوى
الثامن لزارعي القوقعة الإلكرتونية وذويهم وبح�ضور ممثلى
وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الإجتماعية للتعريف
بدور مركز زراعة القوقعة الإلكرتونية مب�ست�شفى امللك فهد بجدة
وال��ذى يعد واح��د ًا من �أه��م املراكز باملنطقة الغربية وال��ذى يقدم
برنامج متكامل ي�شتمل على العالج والت�أهيل بهدف دمج هذه الفئة
الغالية باملجتمع ومتكينهم من امل�ساهمة فى خطة التنمية ال�شاملة
لر�ؤية اململكة  2030مب�ساعدتهم �أن ي�صبحوا طاقة منتجة وفاعله
باملجتمع ب��د ًال من �أن يكونوا طاقة خامله متثل عبء على ذويهم
وعلى املجتمع.
و�أو���ض��ح رئي�س اللجنة املنظمة ال��دك��ت��ور ج��اد حممد موين

ا�ست�شاري جراحة االذن وال��زراع��ات ال�سمعية ورئي�س برنامج
زراعة القوقعة مب�ست�شفى امللك فهد العام حر�ص اللجنة على �أن
يخرج اليوم ب�شكل خمتلف حيث يجمع بني الرتفية والتحفيز
ل��زارع��ي القوقعة وذوي��ه��م وجمعهم ب�شركات اج��ه��زة ال��زراع��ة
وم�س�ؤويل الت�أهيل يف مكان واحد خارج �إطار الر�سمية وحل َاي
مع�ضالت تواجه ال��زارع�ين وعائالتهم بعد ال��زراع��ة وبهدف رفع
الوعى ال�صحى لديهم مع �إ�ستح�ضار �أمثلة من زارع��ي القوقعة
والذين �إ�ستطاعوا �إ�ستكمال م�شوار حياتهم العملية بنجاح.
و�أ�ضاف الدكتور جاد �أن الفعاليات ا�شتملت على عر�ض فيلم
ق�صري يو�ضح التطوير الذى و�صل �إليه املركز من كافة النواحى
الفنية والتقنية فى ظل توفري وزارة ال�صحة لكافة الإمكانات والتى
جعلته مركز ًا متخ�ص�ص ًا ومتميز ًا فى هذا املجال.

جواد يحتفل بتخرجه من الثانوية

احتفل جواد بن قا�سم فلمبان بتخرجه من ثانوية والأ���ص��دق��اء بهذه املنا�سبة متمنني له دوام التوفيق
والنجاح ،وقد �أعرب عن �سعادته بهذه املنا�سبة �شاكرا
عني جالوت اال�سكان مبكة املكرمة.
وت��ل��ق��ى ج����واد ال��ت��ه��اين وال��ت�بري��ك��ات م��ن الأه���ل والده على الدعم والت�شجيع امل�ستمر� ..ألف مربوك.

أسرة الفايدي تحتفي
بتخرج ماهر
اح��ت��ف��ت �أ�����س����رة ب���ن ع��ب��ي��ان
ب���ت���خ���رج اب���ن���ه���م م���اه���ر ع����ودة
ب�����ن حم���م���د ع���ي���د ب�����ن ع��ب��ي��ان
ال��ف��اي��دي حل�����ص��ول��ه ع��ل��ى درج��ة
ال��ب��ك��ال��وري��و���س م��ن كلية املج
اجلامعية  ,كما كرمته بدرع بهذه
املنا�سبة .
م��ن جانبه ق��دم ماهر ال�شكر
والتقدير لأ�سرته على هذا الإحتفاء
والتكرمي الذي لقيه من �أ�سرته الكرمية ,متمنيا �أن يكون
هذا التكرمي داعما له يف تقدمي املزيد من اجلهد ,والعطاء
يف �سبيل خدمة الوطن املعطاء .

بحلس يحصد شهادة التفوق بالثانوية

احتفل الطالب عبدالله جميل بحل�س بتخرجه املتفوقني ،يف حفل تخرج �شهادة الثانوية العامة
من املرحلة الثانوية بتفوق ،حيث كرم مدير مدر�سة و�سلمهم درع التفوق ،بح�ضور امل�شرف العام الدكتور
ثانوية منارات جدة الأ�ستاذ �سلطان البقمي الطالب مازن ن�صري ،و�أولياء �أمور الطلبة املتفوقني.

زمان
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هذه املوادن�شرت بتاريخ 1385 / 7 / 14هـ املوافق 1965 / 11 / 7م

ناس  ..وأخبار

ق��دم من الريا�ض ام�س �سمو الأم�ير عبد الرحمن بن
نا�صر بن عبدالعزيز.
•• ي�����س��اف��ر اىل ال���ري���ا����ض ال��ي��وم
�سعادة الأ�ستاذ ه�شام ناظر وكيل وزارة
البرتول والرثوة املعدنية.
•• ي�سافر اىل الريا�ض اليوم ال�شيخ
حمي�سن العنقري من كبار حا�شية جاللة ه�شام ناظر
امللك املعظم.
•• ي�سافر اىل الريا�ض اليوم ال�شيخ علي اجلفايل
ع�ضو �شركة كهرباء جدة وع�ضو م�ؤ�س�سة البالد لل�صحافة.
•• تعاقدت وزارة الزراعة مع ال�سيد احمد حممود
احلمد العبود وذل��ك للعمل كاخ�صائي مبيدات مبديرية
مكافحة اجلراد بجدة.
•• قدم من الريا�ض ام�س الوجيه حممد يو�سف زينل
واال�ستاذان يحيى االيوبي ويو�سف �شم�س.
•• ي�سافر اليوم اىل الريا�ض الدكتور علوي جفري.
•• ي�سافر اىل الريا�ض اليوم معايل ال�شيخ عبدالله
ال�سعد رئ��ي�����س جمل�س �إدارة ال��ب��ن��ك ال���زراع���ي والع�ضو
امل���ن���ت���دب ل�����ش��رك��ة اال���س��م��ن��ت ال��ع��رب��ي��ة
املحدودة باملنطقة الغربية.
•• ي�سافر اىل الريا�ض اليوم �سعادة
ال�سيد �أي����وب ���ص�بري ال��وك��ي��ل امل�ساعد
لوزارة املالية واالقت�صاد الوطني.
��وم
ي
��
ل
ا
•• ي�����س��اف��ر اىل ال���ري���ا����ض
عبد اهلل ال�سعد
الوجيه ال�شيخ احمد اجلفايل ع�ضو جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي.
•• و�صل �إىل ج��دة اال�ستاذ يا�سني دمنهوري من
كبار موظفي وزارة املعارف لال�شرتاك يف ت�شييع جثمان
الفقيد امل��رح��وم الأ���س��ت��اذ حم��م��د ف���دا اىل م��ث��واه الأخ�ي�ر
وتقدمي العزاء ال�سرته وحمبيه وذلك من �ضمن وفد رجال
التعليم عن وزارة املعارف.

لجنة مناقشة استثمار رأس المال األجنبي

وزارة التجارة ترفع توصياتها الى المراجع العليا
الريا�ض – مكتب البالد
ت��رف��ع خ��ل�ال ال��ي��وم�ين ال���ق���ادم�ي�ن جلنة
ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي بوزارة التجارة
وال�صناعة ال��ت��ي ك��ان��ت ق��د ت���أل��ف��ت ملناق�شة
طلبات امل�ؤ�س�سات الأجنبية بال�سماح لها
با�ستثمار ر�ؤو���س �أموالها باململكة .ويقول
مندوبنا بالريا�ض م�ستندا اىل اقوال م�صادر
خا�صة ب��ال��وزارة ان مناق�شة اللجنة لتلك
الطلبات �سارت على �أ�س�س ثالثة:
 – 1حماية ر�أ�س املال الوطني.
 – 2الثانوية بالن�سبة لر�ؤو�س الأم��وال

الأجنبية يف كافة امليادين.
 – 3اال���س��ت��غ��ن��اء ع��ن ر�ؤو������س الأم����وال
الأجنبية متى دعت ال�ضرورة اىل ذلك.
ه���ذا وم���ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان طلبات
امل�ؤ�س�سات الأجنبية كانت مبنية على ترك
احل��ري��ة للمملكة يف معاملتها وف��ق نظام
ا���س��ت��ث��م��ار ر�ؤو������س امل����ال الأج��ن��ب��ي اال ان
ال��وزارة رغم تقديرها ل�صواب �إ�شارة تلك
امل�ؤ�س�سات اىل نظام ا�ستثمار ر�ؤو�س املال
الأج��ن��ب��ي ت��رى ان امل��ال الوطني ل��ه حرمة
خا�صة.

األراضي الحكر

خطة عمالية طويلة األجل لتوفير اليد العاملة السعودية

وزارة العمل تبدأ في تنفيذ الخطة على قواعد وأسس معينة
الريا�ض – مكتب البالد
ث��م��ة خ��ط��ة ع��م��ال��ي��ة ���ض��خ��م��ة ل��ت��وف�ير ال��ي��د
ال�سعودية العاملة يف �شتى امليادين باململكة؛
خلدمة النه�ضة ال�سعودية احلديثة ..كما ي�ؤكد
م�س�ؤول بوزارة العدل وال�ش�ؤون االجتماعية.
فقد علم مندوبنا يف الريا�ض ب���أن اململكة
ب��ق��ي��ادة ال��ف��ي�����ص��ل ال��ع��ظ��ي��م ت�����ض��ع اخل��ط��وط
العري�ضة ل�سيا�سة الوزارات يف نطاق التزامها
جت��اه احل��ق��ل ال��وط��ن��ي ال��داخ��ل��ي ومم��ا املته
الإدارة ال�سامية على كبار امل�س�ؤولني بوزارة
ال��ع��م��ل وال�����ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة و���ض��ع خطة

طويلة االجل ت�صنع من الفرد ال�سعودي كفاءة
فنية ت�سد ولو ثغرة �صغرية يف �صرح االكتفاء
الذاتي ال��ذي ت�سعي حكومة �صاحب اجلاللة
اىل بنائه.
ويوا�صل مندوبنا قائال :ان الوزارة بد�أت
برناجمها ذلك بالقواعد التالية:
 – 1افتتاح عدد من مراكز التدريب املهني
يف انحاء خمتلفة من اململكة.
 – 2جتهيز هذه املراكز ب�أحدث الإمكانيات
بحيث ت�ضم اكرب جمموعة من املواطنني.
 – 3القيام بحملة �إعالمية يف الأو���س��اط

ال�شعبية.
ه��ذا وق��د ���ص��درت امل��واف��ق��ة ال�سامية على
ان�شاء تلك املراكز  ..واملنتظر ان يقوم معايل
وزي���ر العمل ال�شيخ عبدالرحمن �أب���ا اخليل
ب��ج��ول��ة ا�ستك�شافية اىل ان��ح��اء معينة من
اململكة ..ترافقه هيئة من اخل�براء والفنيون
لل�ش�ؤون املهنية بالوزارة.
وم��ن اجل��دي��ر بالذكر ان ع��ددا م��ن املراكز
املهنية التي تنوي ال���وزارة ان�شاءها كجزء
من خطتها  ،قد �أدرجت تكاليفها �ضمن موازنة
الدولة لعامها احلايل 86-85هـ.

�صورة من التاريخ

مت ت�����ش��ك��ي��ل جل��ن��ة خ��ا���ص��ة ل��ل��ن��ظ��ر يف بامارة مكة وهي توا�صل اعمالها يف الوقت
الأرا����ض���ي احل��ك��ر مب��ك��ة امل��ك��رم��ة وق���د علم احلا�ضر يف النظر حول �أي معاملة تتعلق
حمررنا مبكة ان اللجنة املذكورة قد �شكلت بهذه الأرا�ضي.

اعتماد مليون ريال النشاء مبنى امانة العاصمة
ف��ق��د ع��ل��م حم���ررن���ا مب��ك��ة م���ن م�����ص��ادر
م�س�ؤولة يف الأمانة ان اخلرائط اخلا�صة
باملبني اجل��دي��د ق��د امت اعتمادها كما ان
وكالة وزارة الداخلية ل�ش�ؤون البلديات قد
وافقت على اعتماد املبلغ املخ�ص�ص الن�شاء
املبنى اجلديد وذلك �ضمن م�شروع موازنة

الأمانة للعام املايل .86-85
كما علم ان املبلغ املعتمد للمبنى املذكور
قد بلغ نحو مليون ريال وان املكان املقرر
الق��ام��ة املبنى عليه ام��ا يف مبنى احللقة
اجل���دي���دة ب��ح��ث��ي العتيبية وام����ا مببنى
الثكنة بجرول.

سيارات جديدة للكسح والموتى..
مكة – مكتب البالد
�صرح م�صدر م�س�ؤول يف امانة العا�صمة
ملحررنا مبكة ان الأم��ان��ة �ستعمل يف خالل
�سنتها امل��ال��ي��ة احل��ال��ي��ة ع��ل��ى ت��دع��ي��م جهاز
التنظيفات وكذلك �ش�ؤون املوتى.
وقال هذا امل�س�ؤول يف ت�صريحه ملحررنا
مبكة ان الأم��ان��ة �ستقوم ب��ت���أم�ين �سيارات
جديدة للك�سح وكذلك �سيارات �أخرى ل�ش�ؤون

امل��وت��ى ك��ج��زء م��ن م��رح��ل��ة ت��دع��ي��م الأج��ه��زة
املذكورة.
ك��م��ا ع��ل��م ان الأم���ان���ة ق��د ط��رح��ت بالفعل
املناق�صة اخلا�صة بت�أمني �سيارات الك�سح
اجل���دي���دة وه���ي يف �سبيل ط���رح املناق�صة
الأخ���رى خ�لال الأي���ام املليلة القادمة لت�أمني
�سيارات املوتى بعد ان مت اعتماد مبلغ �ستني
الف ريال لها تقريبا يف موازنة الأمانة.

معهد الجنسية
الريا�ض – البالد
ع��ق��دت جل��ن��ة ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة امل��دي��ر
العام للجوازات واجلن�سية الأ�ستاذ ال�سيد
عبدالله اجل��ف��ري مببنى معهد اجل���وازات
واجلن�سية بالريا�ض  ..حيث ناق�شت فيه

موظفو م�صلحة االح�صاء العامة والتعداد ال�سكاين يقومون بتعداد ال�سكان
عددا من املوا�ضيع املتعلقة ب�سري الدرا�سات
باملعهد ،كما كانت هناك مالحظات حول
فقرات معينة يف مناهج املعهد املدر�سية مما
ق�����ام ����ص���ب���اح ام�������س ال���وف���د
وطد عزم اللجنة على �إعادة النظر يف تلك
االق���ت�������ص���ادي الإي����ط����ايل ال���ذي
املناهج.
يزور اململكة يف الوقت احلا�ضر
برئا�سة ال�سنيور ديانكي ع�ضو
ال�ب�رمل���ان الإي���ط���ايل – ب��زي��ارة
لعامها املايل .كما ان من املنتظر ان ينفذ خالل ودي���ة ل�����ص��اح��ب ال�����س��م��و امللكي
ه��ذا ال��ع��ام ح�سب ت���أك��ي��دات م�����ص��ادر م���أذون��ه الأمري م�شعل بن عبدالعزيز امري
منطقة مكة املكرمة وذلك مبكتبه
بالوزارة.
اما الهدف من ان�شاء املركز ف���إن م�س�ؤوال بجدة.
وق��د علم مندوبنا ان الوفد
ب�ش�ؤون االر�شاد الزراعي بالوزارة ي�ؤكد انه
تدعيم مل��ح��اول ال����وزارة ال��رام��ي��ة اىل تعميم بقى مع �سموه نحو ن�صف �ساعة
الثقافة الزراعية يف الأو�ساط ال�شعبية .مما دار خاللها احل��دي��ث ح��ول عدد
م��ن امل��و���ض��وع��ات االق��ت�����ص��ادي��ة
يحقق برنامج ا�ستيطان البادية.

مركز للتدريب الزراعي بالمنطقة الوسطى

الريا�ض – مكتب البالد
تنوي وزارة الزراعة �إقامة مركز للتدريب
الزراعي باملنطقة الو�سطى  ..اال ان م�س�ؤوال
رف�ض االدالء با�سم املكان الذي �سين�ش�أ فيه هذا
املركز.
وي��ق��ول مندوبنا بالريا�ض ان التكاليف
الأولية لهذا امل�شروع احليوي الهادف.
�أدرج����ت بالفعل �ضمن م��وازن��ة ال��زراع��ة

الوفد االقتصادي اإليطالي يقوم بزيارة عدد من المسؤولين
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،ث��م ع��م��ا مل�����س��ه ال��وف��د
اثناء جولته يف جدة من مظاهر
ال��ن��ه�����ض��ة ال��ت��ي ام��ت��دت اىل كل
مرفق فيها.
وكان قد رافق الوفد يف هذه
ال��زي��ارة �سعادة �سفري �إيطاليا
الدكتور دانتي ماتاكونا.
هذا وقد اقام �سعادة ال�سفري
الإي���ط���ايل ح��ف��ل ا���س��ت��ق��ب��ال على
���ش��رف ال��وف��د ب��ع��د م��غ��رب ي��وم
ام�����س ح��ي��ث ���ش��ه��د احل��ف��ل ع��دد
كبري من رجال املال واالقت�صاد
واالدب وال�صحافة.

ه��ذا وك��ان الوفد قد ق��ام يوم
ام�س �أي�ضا بزيارة كل من �سعادة
الأ�ستاذ حممد �إبراهيم م�سعود
وكيل وزارة اخلارجية بالنيابة،
و�سعادة حمافظ م�ؤ�س�سة النقد
الأ����س���ت���اذ �أن�����ور ع��ل��ي و���س��ع��ادة
الأ���س��ت��اذ ح��م��زة ب��وق��ري وكيل
وزارة االعالم.
وقد تبادل �أع�ضاء الوفد مع
امل�����س���ؤول�ين يف ه��ذه ال��زي��ارات
خمتلف االحاديث التي من �ش�أنها
تدعيم العالقات االقت�صادية بني
اململكة و�إيطاليا.

للشارع

مكة – مكتب البالد
ت��در���س �أم��ان��ة العا�صمة يف الوقت
احل���ا����ض���ر م�������ش���روع ان�������ش���اء جم���اري
وتك�سية م��ن اال�سمنت امل�سلح ملطلع
���ش��ارع ج��ب��ل ال��ك��ع��ب��ة لتح�سني منظر
ال�شارع.
** ت�أجيل اجتماع الغرفة التجارية
وال�صناعية مبكة الذي كان مقررا عقده
يف الأ�سبوع املا�ضي.
وق��د �صرح اح��د �أع�ضاء الغرفة ان
�أ�سباب عدم عقد االجتماع يف موعده
امل���ح���دد ه���و ع���دم ت��ك��ام��ل ن�����ص��اب ع��دد
الأع�ضاء.
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كلمة حول النص
أنفاس

دنياك

(دنياك) متغيـرة  ..مع كل دورة فلك
ويوم عليك
يوم لك ٍ
والوقت يومني ٍ
التامن اللي مدحك ب�شي ماهوب لك
ال�ضاق بكره رماك ب�شي ماهوب فيك

عبداهلل الطلحي

ياكثرهم

(ياكرثهم) ..ال قلت لك  ..عرفة وجيه
وياقلهم  ..ال قلت  ..قـدر ومعـزه
رجل  ..تعزه بعد ماتلتقـي  ..فيـه
ٍ
ورجل  ..قبل ماتلتقي بـه  ..تعـزه
ٍ
ورج ٍ��ل  ..ترزه باملجالـ�س مباديـه
ورجل  ..فلو�سه باملجالـ�س تـرزه
ٍ
ورجل  ..ميوت وال يجيبون طاريـه
ٍ
ورجل ٍ  ..يجي طاريه يف كل حزه

�شعر :مطرالروقي
خ��������������ذين م���������������������������ن(دروب ال�������ت�������ع�������ب)وال�������ت�������اي�������ه���ي���ن
ه���������������ن���������������اك ال اح���������������ل��������������ام احل������������������ي������������������اه امل������ت�����رف������������ه
خ��������������������ذين ب����������ق����������اي����������ا م���������������ن ح������������دي������������ث ال�������ع�������ا��������ش�������ق���ي���ن
غ��������ي�������ر ال����������������ه����������������وى وال�������������������������ص������������ب م���������������������ايل م�������ع�������رف�������ه
خ���������������������ذين م�������������������ش���������اع���������ر م����������������ن زم��������������������������ان ال�������ط�������ي�������ب���ي���ن
ال������������ل������������ي ع����������ل����������ى رو�������������������������س امل�����������������ك�����������������ارم م�������������ش������رف������ه
خ�������������������ذين ول�������������������ه وه��������������ي��������������ام وا��������������������ش�������������������واق وح�������ن���ي���ن
خ�����������������ذين م���������ط���������ر ت��������ن��������ب��������ت ع���������ل���������ى ال���������ب���������ي���������د اح���������رف���������ه
وع���������ط���������ن���������ي م�������������ن ال��������غ�����������������ص��������ن ال�������������������������روي ت������ف������اح������ت���ي��ن
ال ت�������ك���������������س�������ف ال������������ل������������ي ج������������������اع ل��������������ك ال ت�����ك�����������س�����ف�����ه
وع��������ط��������ن��������ي م������������ن ال���������������ش�������ه�������د امل���������������ص�������ف�������ى ر������ش�����ف�����ت��ي��ن
ب��������ي�������ن ال���������ت���������راي�������������������ب ������������ض�����������م ق���������ل���������ب���������ي واك���������ن���������ف���������ه
دث�������������������ر ف����������������������������������ؤادي وارت�������������ع�������������ا��������������ش�������������ات ال��������ي��������دي��������ن
ع��������ط��������ن��������ي ح����������ن����������ان����������ك ع��������������ن ج��������ح��������ي��������م االر�����������ص����������ف����������ه
ال ت����������رم����������ي اح������ل�����ام������������ي ع��������ل��������ى رج��������������������وى ال�����������س�����ن��ي��ن
ق����������������رف����������������ت ووع�������������������������������������ود ال���������������ل���������������ي���������������ايل م���������ق���������رف���������ه
وان �������ش������ف������ت������ن������ي ب����������اق����������ي ع��������ل��������ى ح���������������ايل ح����������زي����������ن!!
رج������������������ع ل�������ع�������ي�������ن�������ي دم���������ع���������ه���������ا ال�����������ل�����������ي ت�������������ذرف�������������ه !!

منافي

مهابة  :معلقتي عن رؤية  2030إضافة لتجربتي

خلف امل�شعان

مدد

" االسم لي والغبوق لمريم"
حنان العويف

هذا لي�س مثال يقال يف حوادث م�شابهة للحدث الذي قيل فيه  ،بل هو
�أكرب من ذلك بكثري  ،هو �أ�سلوب حياة ل�شريحة ممتدة ال ترى لها حدا ،
وال ت�ستطيع وقف الزحف املتنامي لتلك ال�شريحة التي ت�سلبك عيانا بيانا
و�أنت ت�ضحك وتقدم لهم التهاين والتربيكات دون �أن ت�شعر �أنك م�سلوب
� ،أو رمبا ت�شعر بذلك لكنك ال تفعل �شيئا �سوى �أن تبتئ�س وت�ضحك يف
نف�س الوقت  ،لأنك لو رفعت احتجاجا عليهم لأعتربوك " الكلب " الذي
ينبح خلف القافلة التي ت�سري  ،يحكي يل �أحد الثقات عن حدثٍ عاي�شه هو
بنف�سه  ،يقول � :أعمل يف م�ؤ�س�سة حتت رئي�س ال يعنيه من الأمر �سوى
�أن يكتمل ورقه حتى لو مل تكن الأمور املدونة حدثت على �أر�ض الواقع ،
وكانت هناك مناف�سة مطروحة بني امل�ؤ�س�سات امل�شابهة ف�أوكل يل الأمر كما
هو معتاد ودون �أن يهتم بالتفا�صيل  ،يقول قدمت ما بو�سعي كي نح�صل
على املركز الأول وبالفعل حاز العمل الذي قدمته على �إعجاب امل�س�ؤولني
وا�ستدعوا رئي�سي وكرموه ومنحوه �أو�سمة �شكر وتقدير على العمل
املقدم با�سم امل�ؤ�س�سة وكل ما فعله هو ا�ستقبال الهدايا وخطابات ال�شكر
مع النظر يل من حتت نظارته وحاله يقول " خري �إن �شاء الله " وخري �إن
�شاء الله معناها �أنا رئي�س امل�ؤ�س�سة و�أنا الأحق بالتكرمي  ،هو ال يفهم لو
قلت له  :لكنه جمهودي وعملي � ،إمنا �سيفهم ذلك �أنني موظف حقود � ،أنا
ل�ست غا�ضبا على الهدايا التي حاز عليها حتى و�أنا قد �أنفقت على العمل من
مايل اخلا�ص  ،بينما هو مل يدفع هللة واحدة  ،بل لأن ا�سمي مل ُيذكر ومل
مينحني �شهادة واحدة تثبت ما فعلته من �أجل �أن تفوز امل�ؤ�س�سة باملناف�سة
 ،هذه �صورة واحدة من �صور اال�سم يل والغبوق ملرمي  ،فالأب الذي يكدح
يف الليل والنهار وترى �أ�سرته تنعم بكل ما لذ وطاب من ملذات احلياة
وهو رث املالب�س هو �صورة م�ؤملة من �صور املثل ،والبخيل كذلك ال يخرج
من الدائرة  ،املقام يطول مع اختالف الأحوال  ،و�أنا �أرى -ولي�س احلق
فيما �أرى � -أنه �إذا كان اال�سم يل فالبد �أن يكون الغبوق كامال يل و�أنا
برغبتي �أمنح الآخرين جزءا منه �أو ال �أمنحهم.

الفتة

ن�سعدبا�ستقبال ات�صاالتكم وم�شاركاتكم ال�شعرية من خالل
الإمييل hilael@albiladdaily.com
�أو الفاك�س � 0122750036أو ال��ه��ات��ف 012616990
حتويلة  195ويا هال بكم

صوت وصدى

ر�ؤية :حمود ال�صهيبي
مطر ال��روق��ي �أت��ى بهذا
الن�ص املتجاوز يف ق�صيدته
وه��ي ح��ال��ة �إب��داع��ي��ة لن�ص
يالم�س الوجدان مبا�شرة..
فعندما نط�أ عتبة الق�صيدة
جن��ده يبحث ع��ن ال�شم�س
ويتجنب الظل وهو �شاعر
م��ط��ب��وع ال ي��ج��د ال��ق��ارىء
يف ق�����ص��ي��دت��ه ت��ك��ل��ف��ا وال
ت��ع��اط��ي��ا م����ع م����ف����ردة غ�ير
وا����ض���ح���ة���� ,ش���اع���ر ي��ك��ت��ب

الق�صيدة ب�سجيته او لنق ّل
ت��ك��ت��ب��ه ال��ق�����ص��ي��دة���.ص��ورة
وا�ضحة ويف نف�س الوقت
عميقة ومكثفة يف معناها
وم���ب���ن���اه���ا.جن���د جت��ان�����س��ا
ل��غ��وي��ا و�إي���ق���اع���ا ���ص��وت��ي��ا
متناغما ومتنا�سقا يف �إيجاد
ال���وح���دة امل��و���ض��وع��ي��ة يف
الق�صيدة حلديث العا�شقني
يف زم�����ن ال���ه���ي���ام وال���ت���ي
امتازت ب�صدق الأح�سا�س
ودق������ة امل���ع���ن���ى واخل���ي���ال
الوا�سع وا�ستخدام مفردة
خ��ذين وت��ك��راره��ا مل ي�أتي
عبطا او عبثا لت�أكيد العطاء
منه ويف املقابل ا�ستخدم
ال��ت�����ض��اد يف ت��ك��رار عطني
ليختتمها ان تعيد دموعه
ال��ت��ي ذرف��ه��ا �إن ب��ق��ى على
حزنه ..

دروب التعب

حاورتها  :نور الوليدي
ت��وج��ت جل��ن��ة امل��ع��ل��ق��ات ال�����س��ب��ع ب��ج��ائ��زة امللك
عبدالعزيز طيب الله ث��راه لل�شعر ال�شعبي ال�شاعرة
مهابه وذل��ك من خالل فوز معلقتها عن ر�ؤي��ة اململكة
 2030باملركز الأول.وحول فوزها وظروف م�شاركتها
فى امل�سابقة كان لنا يف �صفحتكم(مالمح �صبح) اللقاء
التايل معها و�إليكم ن�صه..
*بالبدء ن��ود منك تعريف موجز ع��ن ال�شاعرة
خ�ضراءاحلويطي (مهابه)؟
**اختكم مهابه�,شاعرة �سعودية,ن�شر يل العديد
حمليا ً
من الق�صائد ً
وخليجيا واقمت العديد من االم�سيات
ال�شعرية,ع�ضوة مبجموعة �سحر البيان ال�شعرية.
*ماهي دواف��ع م�شاركتك يف م�سابقة املعلقات
ال�سبع جلائزة امللك عبدالعزيز للإبل؟.
**اال�سباب عديدة فالواقع فامل�سابقة حتمل ا�سما
كبريا وا�سما غاليا على قلوبنا ً
جميعا,ا�سم جاللة
املغفور له ب�إذن الله امللك عبدالعزيز ال �سعود موحد
ً
ال�شامخ,اي�ضا فرع اجلائزة �شاعر املعلقات
هذا الكيان
ال�سبع وهولقب يفخر كل �شاعر ان يح�صل عليه.
ه����ذه �أه����م ال����دواف����ع ال��ت��ي ج��ع��ل��ت��ن��ي احت��م�����س
للم�شاركة وخو�ض غمار املناف�سة

والت�شرف بالفوز.
*ه��ل توقعت ف��وزك ال�سيما �أن��ه��ا ج��ائ��زة تطرح
ً
وتكرميا
مناف�ستها لأ َّول م��رة وتعترب الأك�ثر �شهرة
على �صعيد ال�شعرال�شعبي ً
حتديدا بالفرتة الزمنية
احلالية؟
**ه��ي جتربة انتهت بالنجاح والتتويج وهي
ل��ي�����س��ت االوىل ب��ال��ن�����س��ب��ة يل ب���ل ف���زت ول��ل��ه احل��م��د
مب�سابقات ع��دة كانت هي املحفز يل ومل اك��ن �أتوقع
الفوز فيها و�شرف امل�شاركة بحد ذات��ه كنت اعتربه
ا�ضافة مل�سريتي ال�شعرية وبف�ضل الله �سبحانة وتعاىل
كتب لق�صيدتي التوفيق وك��ان��ت �ضمن الن�صو�ص
الفائزة.
*كيف كانت طقو�س كتابة هذه املعلقة وما الذي
م��ررت ب��ه �أث��ن��اء كتابتها م��ن وق��ت وظ���روفٍ حميطة
متكنت خاللها من �إجنازها بالوقت املحدد؟.

يكتبها � :أحمد الوميني

**ب��داي�� ٍة مت اخ��ت��ي��ار امل��و���ض��وع من
بني املوا�ضيع املطروحة ووقع اختياري
على مو�ضوع ر�ؤية اململكة  ٢٠٣٠وقر�أت
ال�������ش���روط وال���ن���ق���اط امل����ح����ددة للكتابة
حولهاعن املو�ضوع فكانت ملهمة فالواقع
بالن�سبة لنا ك�شعراء �سعوديني فخورون
بهذه الر�ؤية الرائدة وبعراب هذه الر�ؤية
�سيدي �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
ويل ال��ع��ه��د حفظه ال��ل��ه .وك��ن��ت ط���وال ف�ت�رة كتابة
الق�صيدة حري�صة ج ً���دا ان ال ت��خ��رج ع��ن املو�ضوع
امل��ح��دد ومل تكن �سهلة لكنها تي�سرت بتوفيق الله
وف�ضله.
*مل����اذا مل ت�����ش��ارك ال�����ش��اع��رة (مهابة)مبناف�سة
فر�سان الق�صيد املطروحة �ضمن برامج امل�سابقات
التابعة لذات اجلائزة؟.
**ك��ان��ت ه��ن��اك رغ��ب��ة ف��ال��واق��ع ومت الت�سجيل
باملوقع وحتديد موعد للمقابلة بجدة لكن مل �أمتكن من
احل�ضور لظروف خا�صة.
*م��اذا تود ال�شاعرة مهابة �أن ت�ضيفه يف نهاية
هذا اللقاء؟.
ً
*�شكرا لكم جميعا.

نادي الشعر بمكة يكرم المتميزات
مكة املكرمة  -البالد
بالتعاون م��ع �أك��ادمي��ي��ة ال�شعر العربي بجامعة الطائف
وتعليم مكة متمثال يف ن��ادي ال�شعر ب الثانوية  ٢٧مبكة
املكرمة .كرمت قائدة املدر�سة الأ�ستاذة �أمل املولد والأ�ستاذة
جن�لاء اخلما�ش (ال�شاعرة ّون���ة) الطالبات املتميزات يف
النادي متمنني لهن موا�صلة النجاحات والتميز.

الشتوي يقرأ جديد نايف بادي

ال�شتوي

الع�صيمي

للزميل الناقد ابراهيم ال�شتوى لنعرف ر�ؤيته
البالد  :مالمح �صبح
خ�����ص ال�����ش��اع��ر اجل��م��ي��ل ن���اي���ف ب���ادي عن الن�ص وماحواه من اب��داع حيث جتاوب
الع�صيمي �صفحة(مالمح �صبح) بق�صيدته معنا م�شكورا و�سنحتفي العدد القادم بالن�ص
تابعونا..
اجل��دي��دة(ه��ن�� ّي��ك ي��ال��دف��ات��ر)وال��ت��ي م��ررن��اه��ا ومبا كتب عنه.

ما يشابه طلتك غير القمر

توغل من العمق

م��ن متطلبات الب�شرية احل�����ص��ول ع��ل��ى امل��ت��ع��ة ���س��وا ًء
احلركية �أو الفكرية.ولعل اول مايتبادر اىل اذهاننا لعبة
كرة القدم وكمية املتعة التي نعي�شها من خاللها�.سواء يف
ممار�ستها او متابعتها كجمهور.واعتقد ان التعبري �أو
اجادة التعبري ان �صح ذلك .نوع من املتعة.ملن ميار�سه
وللقارئ بكل ت�أكيد.ندلف من هنا اىل متعة ال�شعر وهو
الوميني
�إح���دى و�سائل التعبري ون��رى م��دى ال�شبه بينه وبني
كرة القدم.ولكي تلعب مباراة يلزمك وجود حار�س مرمى اذا ما اردت الك�سب .ويقابل ذلك
يف كتابة الق�صيدة الوزن والقافية .ف�إن مل يكن لديك حار�س مرمى جيد .ف�ست�ستقبل اهداف
الفريق املقابل الذي هو هنا جمهورك ونقادك .وم�سريتك التي حتلم مبوا�صلتها .ومابني
كل ذلك من النجاح او الف�شل.بينما جند ان املهاجم يف اللعبة هو من يجلب املتعه كونه من
ي�سجل االهداف .فماذا عن االهداف التي ي�سجلها مدافع الفريق ً
مثال.؟ اقول :هو المينحك
املتعه التي تريدها.حتى و�إن ك�سبت حتت �أي ظ��رف .فمي�سي ً
مثال ورون��ال��دو .ي�سجالن
ً
االهداف بطريقة اكرث ً
امتاعا من تلك التي ي�سجل بها بيكيه وف��اران.اذا املهاجم هو املفردة
يف الن�ص فهي من جتلب املتعة الكامنة يف الده�شة وجماليات الق�صيدة.بينما جند خط
الو�سط هو املخزون الثقايف ال��ذي يرتكي عليه كاتب الن�ص .فعندما تكون ثقافتك بحجم
مهارات اني�ستا .وزين الدين زيدان.على ايام عنفوانهما ف�إنك ت�ضمن التمرير من هذا املركز
ملركز الهجوم الذي بدوره مينحك هدف املتعه .بينما جند �أن خط الدفاع.يقابله املعنى �أو
املو�ضوع الذي انطلقت منه وهو بداية �صناعة الهجمة .ونخل�ص اىل انه عندما يكون الن�ص
متكامل كفريق بر�شلونه بوجود مي�سي.و�سواريز يف الهجوم وحمور ارتكاز فيه بو�شكا�ش
وكانتينيو .وراكيتيت�ش .ودفاع..به بيكيه وج��وردي البا فذلك يعني ان الن�ص يقودك اىل
ً
مزيدا من الده�شة وبالتايل متعة اجلمال.والك�سب واحل�ضور .فالعمل على تكاملية الن�ص من
حيث الوزن والقافيةواملفردة واملخزون الثقايف.واملو�ضوع مينحك ومينح متابعيك املتعة.
 ..لنجعلها معادلة( .انت تبحث عن املتعة ًاذا انت ت�ؤدي بجهد� .أنت ت�سجل اهدافكً .اذا انت
تك�سب) .حكم ال�ساحة يف ق�صيدتك هو انت.فب�صافرتك حتدد بداية انطالق ونهاية املباراة
ونقطة ارتكاب اخلط�أ .اما املدرب فهو القراءة النقدية والتنقيح .فلعلك كتبت �شيء اليو�صل
للك�سب واملتعه املن�شودة .رمبا ت�أخر فريقك الكروي .لكن تدخالت املدرب عندما يوجد من هو
بعبقرية قوارديوال .الذي ا�س�س اغلب ابداعات بر�شلونه ً
مرورا بالباير ميونخ لي�ستقر ً
حاليا
ً
مت�صدرا للدوري االنقليزي ً
حتما �سيعمد اىل تغيريات يف طريقة اللعب
يف املان�ش�سرت �ستي
او بالت�شكيلة .كذلك النقد والقراءة املت�أنية قد جتعلك ت�ستبدل مفردة ب�أخرى �أو �شطر او حتى
بيت كامل .بقي �شئ هام وهو خطة اللعب.يقابلها فكرة الن�ص وهي مرحلة ح�سا�سة فوجود
الفكرة اجلديدة .وطرحها باف�ضل الطرق مينحك الفارق يف الك�سب ومن ثم املتعة وعندما
ي�ضع املدرب اخلطة املنا�سبة للمباراة .واالف�ضلية للهجوم ً
فحتما �ست�سجل االهداف .وحت�صل
على املتعة�.شبه كبري بني الق�صيدة وكرة القدم.
هاتريك.
واال جيب اللي جتيب:
يا �أ�صح�صح ي انطفي
هم�ستك كوب احلليب:
و�ضحكتك..
ترك�ش كويف!
(علي ال�سبعان)

وللصورة بوح آخر

�شعر:م .عبد اهلل نازح
الإهداء � :إىل ال�شاعر الكبري حممد جرب احلربي..
املريخي

اليحيى

وي��ن ان��ت ياللي ِذ َب��حْ ��ك النوم
وان���ا ذبحني ���سَ �� َه��ر عيني؟..

�ضيدان املريخي

ِبـعـت ال��غ��رام و رميت هموم
ك���ان���ت ع��ل��ى ال���ب���ال ت�شقيني
م��ا ن��ي��ب ع��ا���ش��ق و ال حم��روم
حُ ���ـ��� ّر و جَ ��ـ��ن��اح��ي ي��و ّدي��ن��ي
ال �ضاق ���ص��دري بديت اح��وم
و ال����ل����ي ي���ب���ي���ن���ي ي�لاق��ي��ن��ي
عند القمر  ..وان بغيت جنوم
�أز َع��ـ��ج لها ال�صوت وجتيني
ِف���ك���ري غ����دا ل��ل��ن��ج��وم ه���دوم
ت��ل��ب�����س وت��ك�����ش��خ وت��غ��ري��ن��ي
راح ام�س..وحنا عيال اليوم
����ض���ي���دان ل���ي���ت���ك ت��خ��اوي��ن��ي

�صالح اليحيى

ب��ه��ذي ال��ل��ي��ل��ة كتـ ـ ــب رب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي و خـ ـ ــذيـ ـ ــت
�أ���س��ع��د ال��ل��ح��ظ��ات م��ـ��ـ��ـ��ـ��ن حـ ـ ـكـ ـ ــم ال ـ ـق ـ ــدر
م���ا او� ّ���ص���ف ف��رح��ت��ي مـهـ ـ ـم ـ ــا حـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــت
ا�شهــد �إن ال ـ ـ ـح ـ ــظ ل ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـنـ ـ ــي �ش ـ ـك ـ ـ ـ ــر
يف ري��ا���ض ال��ع�� ّز كثـ ــر الـ ـ ـل ـ ــي لـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــت
م��ا اح�� ٍد �أك�ثر منك باللـق ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ــ�سـ ـ ـ ـ ـ ّر
م������ن ح���������س����ن ح����ظ����ي و ان��������ا م����ب����ط����ي دري������ت
بالرجال �أبــوي مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ــه نـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــر
م����ا اذك�������ر �إين م����ع �أب��������وي و ق����د ع��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ت
�إال ي ـ ـ ـ ّم �ش ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـرواك نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ــ�سـ ـفـ ـ ــر
ك���م ي���ا دك���ت���ور ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ا مـ ـ ـج ـ ــادك بـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــت
يف ���ص��روح الفــن مـ ـ ـ ــن �ش ـ ـ ـعـ ـ ــر و نـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر
م����ن ���ص��غ��ر ���س��ن��ي ع���ل���ى ال��دن��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ا وع��ـ��ـ��ـ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ت
و(الثقــافــة را�س ـ ـ ـه ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد جـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــر)

ل����ل����وط����ن ب�����احل�����رف م����اك��ث�ر م��اع��ـ��ـ��ط��ـ��ـ��ـ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ت
والـ ـ ـ ــوطـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـفـ ــدي ـ ـ ــه و الله بــالـ ـع ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر
يف ح���������ض����ورك ك�����ل حم���ف���ل ب���ـ���ـ���ـ���ه ل��ـ��ـ��ـ��ف��ـ��ـ��ـ��ي��ـ��ـ��ـ��ت
م ــا يـ ـ ــ�شـ ـ ــابـ ـ ــه طل ـ ـ ـتـ ـ ــك غ ـ ـ ـيـ ـ ــر ال ـ ـ ـق ـ ـ ـمـ ـ ــر
ل��ك م�����س�يرة عـ ـط ـ ــر ٍة فـ ـ ـيـ ـ ـهـ ــا م ــ�شـ ـي ـ ــت
كـا�سـ ـ ٍـب ف ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــا ج ـ ـ ـمـ ـ ــاه ـ ـ ـيـ ـ ــر و ب ـ ــ�ش ـ ــر
ا���ش��ه��د �إن��ـ��ـ��ـ��ي فـ ـ ـي ـ ــك و ال��ل��ه م ـ ــا وف ـ ـ ـي ـ ــت
ال ق ـ ــ�ص ـ ــاي ـ ــد ال �ش ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــور و ال ع ـ ــذر
ق�������درك اك���ـ���ـ���ـ�ب�ر  ..م������اي������وازي م����ا ر�أي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ت
يـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــي ان ـ ــك عـ ـ ـن ـ ــد اب ـ ــوي ـ ــا لـ ـ ــك ق ـ ــدر
للـ ـ ــ�صـ ــداق ـ ــة وامل ـ ـحـ ـ ـب ـ ــة ك ـ ــم وفـ ـ ـي ـ ــت
م������ن ه������و ي����ج����ه����ل ب������ال������وف������ا ق���������ص����ة ع����ط����ر؟!
في ـ ــه مي ـ ــزة نـ ـ ـل ـ ــته ـ ــا و ف ـ ــيه ـ ــا ح ـ ـظ ـ ــيت
بالـ ـ ــ�سـ ـ ـم ـ ــا ع ـ ــال ـ ــي �ص ـ ــدي ـ ـ ٍـق لـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــدر!

رح����ل����ت����ي ي����اه����ي ط����وي����ل����ه ع������ذاب������ات وج�������روح
واجل����ه����د م����اع����اد ب����اق����ي ورا �أن���ف���ا����س���ي ج��ه��د
ك����ل����م����ا د ّك����������ت ه����واج����ي���������س����ه����ا ن ّ
����ط����ي����ت ل����وح
ردّت اجل�������ي���ل���ان م�������ام�������رين ع����ق����ب����ك �أح�������د
الزم�������ى ������ص�����دري م�����ن ال����ه����م ف��� ّي�������ض���ت���ه ب�����س��وح
م���ن���ب���ت���ه ������س�����ود ال����ل����ي����ايل وع������ط������ره م������ن ك��م��د

عمري الرحيل
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الرياضة
طارق التائب لـ "

بطريقة مبتكرة ..لوكوموتيف يحشد جماهيره للقاء االتحاد
البالد -وكاالت

يحاول فريق لوكوموتيف الأوزبكي ح�شد جماهريه حل�ضور
اللقاء املرتقب مع فريق االحت��اد� ،ضمن اجلولة الرابعة من دور
املجموعات ،ب��دوري �أبطال �آ�سيا .ويت�ساوى ر�صيد االحت��اد مع
الوحدة الإماراتي ،يف �صدارة املجموعة الثانية ،بر�صيد  6نقاط،
بينما يحتل لوكوموتيف املركز الثالث بر�صيد  3نقاط ،بالت�ساوي
مع الريان القطري .ويعترب مدرب االحتاد �سيريا� ،أن الفوز باللقاء
�سيعني �صعود االحتاد للدور الثاين بن�سبة كبرية  ،فيما يحاول
العبو ومدرب لوكوموتيف ح�سم اللقاء؛ لأن الهزمية �أو التعادل،

�ستعني ابتعاد الفريق عن املناف�سة الفعلية على �إح��دى بطاقتي
ال�صعود ع��ن املجموعة ،وق��د انت�شرت يف العا�صمة الأوزب�ك�ي��ة،
ط�شقند ،الف �ت��ات ت��دع��و حل���ض��ور امل �ب ��اراة .ك�م��ا ن�شر احل�ساب
الر�سمي للنادي على "تويرت" ،فيديو دعائي طريف للقاءُ ،يظهر
�أحد احلالقني ميار�س عمله ،قبل �أن ي�ستمع �إىل دعوة عرب الراديو
مل�ؤازرة لوكوموتيف� ،أمام االحتاد ،ليرتك ال�شخ�ص الذي يحلق له
�سري ًعا ،وينطلق للملعبُ .يذكر �أن االحتاد تغلب على لوكوموتيف
( ،)2-3حل�ساب اجلولة الثالثة من دور املجموعات ،على ملعب
اجلوهرة امل�شعة بجدة.

الرباع آل سليم يحصد
 3ميداليات ذهبية بأثقال آسيا

":

الزعيم أضاع
خيسوس والوقت لم
يخدم زوران

البالد -وكاالت
ح� � �ق � ��ق ال � � ��رب � � ��اع
ال �� �س �ع ��ودي م�ن���ص��ور
�آل �سليم  3ميداليات
ذه �ب �ي��ة ،ب �ع��د ت�ت��وي�ج��ه
ب�ط�ل ًا باخلطف والنرت
واملجموع ،مبناف�سات
وزن  55ببطولة �آ�سيا
امل� �ق ��ام ��ة يف ال �� �ص�ين،
ك � � � ��أول رب � � ��اع ي�ح�ق��ق
ميدالية ذهبية �آ�سيوية
للكبار يف ت��اري��خ رفع
الأثقال ال�سعودية .جاء
�إجن� � ��از �آل ��س�ل�ي��م يف
ال�ب�ط��ول��ة امل�ق��ام��ة حالي ًا
يف مدينة نينغبو ال�صينية ،وق��د ب��ارك الأم�ير عبدالعزيز بن تركي الفي�صل رئي�س
اللجنة الأوملبية ال�سعودية لآل �سليم الإجناز الآ�سيوي .وكتب رئي�س اللجنة الأوملبية
ال�سعودية على "تويرت"� :أبارك للبطل ال�سعودي من�صور �آل �سليم ح�صوله على ثالث
ميداليات ذهبية يف م�سابقة اخلطف والنرت واملجموع مبناف�سات وزن  55كغم لرفع
الأثقال يف بطولة �آ�سيا مبدينة نينغبو ال�صينية.

�أبو ظبي -عبداهلل الزهراين

�أ�شاد النجم الليبي املحرتف ال�سابق يف �صفوف نادي الهالل،طارق التائب ،بالنجاح الكبري الذي حققته بطولة الأندية العربية ،التي حملت
ا�سم ال�شيخ زايد ،والتي وفاز بها النجم ال�ساحلي على ح�ساب الهالل ،بهدفني لهدف ،م�ؤكدًا �أن البطولة كانت رائعة يف كل �شيء� ،إال �أن امل�ستوى
الفني مل يكن كبريًا ،با�ستثناء الهالل والنجم اللذين قدما م�ستويات كبرية ،وا�ستحقا الو�صول للنهائي ،وكل منهما كان جدي ًرا باللقب ،وفوز
�أحدهما مل يكن غريبًا؛ لتاريخهما البطويل الكبري ،ونظري ماقدماه من م�ستوى راق ،مبار ًكا لفريق النجم ال�ساحلي ،فوزه باللقب ،ومتمنيا
للهالل التوفيق يف البطوالت املقبلة .وقال� :إنه مع ا�ستمرار البطولة لن�سخ قادمة؛ ملا لها من �أثر كبري على رفع م�ستوى الكثري من الفرق ،ال�سيما
على امل�ستوى اخلليجي ،و�شمال �أفريقيا.

القحطاني أفضل مهاجم واإلصابات عطلت العابد
تراجع الفريق ذهني وليس بدنيا
تجربة خيسوس
وعن فريقه الهالل ومدربه ال�سابق
ال�برت��غ��ايل خ��ورخ��ي خي�سو�س ،قال
التائب  :الفريق الهاليل قدم م�ستويات
ك��ب�يرة م���ع خ��ي�����س��و���س؛ لأن����ه م���درب
هجومي ،و�أنا تابعته مع بنفيكا ،يلعب
كرة هجومية بامتياز ،و�أرى من وجهة
نظري� ،أنه الأ�سلوب املنا�سب لرتكيبة
الهالل العنا�صرية ،وعندما رحل كان
الفريق مت�صد ًرا ال��دوري بفارق �أربع
نقاط عن الو�صيف ،وحقيقة ،كنت �ضد
�إلغاء عقده ،لكن حدث ماحدث ،م�ؤكدا
�أن الفريق يف �آخر �ست مباريات تقريبا
مل يظهر ب�شكل ج��ي��د -لي�س بدنيا-

و�إمن���ا ذه��ن��ي��ا؛ حيث ب���د�أت العوامل
اخلارجية ت�ؤثر على الفريق.
زوران
وعن املدرب زوران ،قال طارق :ال
�أ�ستطيع توجيه اللوم له؛ لأن��ه توىل
قيادة الفريق و�سط �ضغط املباريات،
وما كان لديه الوقت لتطبيق مايريد،
لكن ب�شكل عام م�ستوى الهالل �أف�ضل
م��ن ال��ع��ام امل��ا���ض��ي؛ ���س��واء م��ن حيث ممكن �أن يكون العبا كبريا ،لكن لعنة ال��ف��رج ه��م الأف�����ض��ل .واخ��ت��ت��م حديثه
الإ�صابات �أثرت عليه كثريا ،م�ؤكدا �أن بالت�أكيد على �أن يا�سر القحطاين هو
الأداء �أو التهديف.
�سامل الدو�سري وفهد املولد و�سلمان �أف�ضل مهاجم هاليل لعب معه.
القحطاني والعابد
وعن �أف�ضل العب �سعودي حاليا،
م���ن وج��ه��ة ن���ظ���ره ،ق����ال ط���ارق
ال��ت��ائ��ب :ن��واف العابد كان

وكيل أعمال السومة
يغريه بعقد خيالي
جدة  -عون الفي�صل
قدم وكيل �أعمال الالعب عمر ال�سومة ،عقدا خياليا من فريق
الريان القطري لهداف الأهلي ،وذلك براتب �ضخم ،يقدر ب�أربعة
�أ�ضعاف ما يتقا�ضاه يف النادي الأهلي حال ًيا� ،إ�ضافة �إىل دفع قيمة
ك�سر عقد الالعب مع الراقي ،والبالغ  100مليون ري��ال ،والذي
كان قد �أ�ضيف �إىل عقد الالعب مطلع املو�سم احل��ايل .و�أ�شارت
م�صادر لـ " البالد"� ،إىل �أن ال�سومة قد �أبلغ وكيله بت�أجيل �أي
مفاو�ضات ،مل��ا بعد انتهاء املو�سم الريا�ضي احل��ايل ،وذل��ك حتى
يت�سنى له الرتكيز مع الأهلي يف هذه الفرتة؛ ملحاولة �إنقاذ املو�سم
بالت�أهل لدور ثمن النهائي من دوري �أبطال �آ�سيا ،ويعود رف�ض ال�سومة
للحديث يف الوقت الراهن عن �أية عرو�ض؛ لرغبته يف معرفة ما �سيمر به
الأهلي على ال�صعيد الإداري يف املرحلة القادمة؛ خا�صة و�أن الالعب يرغب
يف اال�ستمرار داخل �صفوف القلعة اخل�ضراء .يذكر �أن ال�سومة قد �آثار جدال
وا�سعا يف الأو�ساط الأهالوية يف الفرتة املا�ضية ،وذلك بعد �إر�ساله ل�صورة عرب
ال�سناب �شات� ،أدت لغليان جماهريي �أه�لاوي ،مطالبني الإدارة ،بعدم التفريط يف
جنوم الفريق ،خا�صة ال�سومة.

أحد يخسر أمام الشارقة في
افتتاح خليجي السلة
املنامة -املوفد
الإعالمي
خ�سر فريق �أحد لكرة ال�سلة
يف م���س�ت�ه��ل م �� �ش��واره ب�ك��أ���س
الأن��دي��ة اخلليجية ل�ك��رة ال�سلة،
�أم��ام نظريه ال�شارقة الإم��ارات��ي
بنتيجة  ، 75-94يف اللقاء الذي
جمعهما �أم�س ،على �صالة خليفة
ال��ري��ا� �ض �ي��ة مب�م�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن.
انتهى الربع الأول بنتيجة -22
 17ل�صالح ال�شارقة ،وا�ستطاع
�أح��د تقلي�ص ال�ف��ارق يف الربع
ال �ث ��اين �إىل ث�ل�اث ن �ق��اط -36
 .33ويف ال��رب��ع الثالث وا�صل
ال�شارقة تقدمه وانتهى 55،-65
ويف الربع الرابع والأخري ،ظهر الإرهاق على العبي �أحد ليخ�سر بنتيجة  75-94ويح�صد
ال�شارقة الفوز .ويلعب �أحد اليوم ثاين لقاءاته �أمام الأهلي البحريني عند ال�ساعة 7.00
م�ساء ،ويحل �أح��د يف املجموعة الأوىل التي ت�ضم الأهلي البحريني والعربي القطري
وال�شارقة الإماراتي.
رئي�س البعثة العميد م�صطفي القبلي طالب العبيه ،بالتعوي�ض �أمام الأهلي البحريني،
خا�صة �أن نظام البطولة يتيح الفر�صة لت�أهل جميع الأندية للدور النهائي.

اتحاد القدم المغربي يفرض حمد اهلل على رونار

جدة -البالد
ك�شف م��وق��ع "املنتخب
املغربي"� ،أن ف��وزي لقجع،
رئي�س احتاد القدم املغربي،
 ،ات �خ��ذ ق� � ��را ًرا ت��اري �خ � ًي��ا،
وق � ��رر ال �ت��دخ��ل لأول م��رة
يف اخ �ت �ي��ارات امل��دي��ر الفني
الفرن�سي للمنتخب الوطني
هرييف رون��ار ،لإجباره على
ا��س�ت��دع��اء ع �ب��دال��رزاق حمد
ال �ل��ه ،يف ال�ق��ائ�م��ة امل���ش��ارك��ة
ب�ب�ط��ول��ة ك ��أ���س �أمم �إف��ري�ق�ي��ا
 2019وال� �ت ��ي � �س �ت �ق��ام يف
م�صر ه��ذا ال���ص�ي��ف ،وذل��ك
بعد ت�ألق الهداف عبدالرزاق
ح�م��د ال �ل��ه ،م�ه��اج��م الن�صر،
منذ االن�ضمام له يف ال�صيف املا�ضي ،ق��اد ًم��ا من الريان
القطري ،حيث �سجل يف املو�سم الريا�ضي احل��ايل حتى
الآن 43 ،هدفًا يف كافة البطوالت التي �شارك فيها .و�أ�شار
املوقع املغربي� ،إىل �أن لقح يرى ب��أن عدم تدخله يف �أزمة
حمد الله� ،سوف يكرر امل�أ�ساة التي عا�شها منتخب �أ�سود

الأطل�س ،يف ن�سخة �أمم �إفريقيا  ،2017والتي ا�ست�ضافتها
اجل��اب��ون .و�أو��ض��ح �أن��ه يف ن�سخة اجل��اب��ون � ،2017أ�صر
رون� ��ار ،ع�ل��ى ع��دم ا��س�ت��دع��اء حكيم زي��ا���ش ،جن��م �أي��اك����س
�أم���س�تردام� ،إىل منتخب امل�غ��رب ،وكانت النتيجة كارثية،
بخروج الفريق من رب��ع النهائي ،رغ��م �أن��ه ك��ان من �أق��وى
املر�شحني لنيل اللقب.
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األمير عبدالعزيز الفيصل لـ”

”:

سعيد بمستوى الطائرة السعودية
جدة -عبدالعزيز الزهراين
�أعرب �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن تركي
الفي�صل ،عن �سعادته البالغة حل�ضوره نهائي كا�س االحتاد
للكرة الطائرة ،الذي جمع بني فريقي الهالل واالحتاد،
وق ��ال الأم �ي�ر ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�ف�ي���ص��ل يف ت���ص��ري��ح لـ"
البالد"� :إنني �سعيد لهذا التنظيم ال��رائ��ع من م�س�ؤويل

االحت ��اد ال���س�ع��ودي ل�ل�ك��رة ال �ط��ائ��رة ،و�سعيد �أك�ث�ر بهذا
امل�ستوى املتميز لكال الفريقني ؛ حيث قدما مباراة رائعة
يف فنون الكرة الطائرة ،فقد ا�ستمتعنا بها ،واحل�ضور
اجل�م��اه�ير ال�ك�ب�ير ،والت�شجيع امل�ث��ايل لأن���ص��ار الفريقني
�أ�ضفى جماال على ه��ذا امل�ه��رج��ان الريا�ضي ،ال��ذي يليق
بنهائي ك�أ�س الطائرة ال�سعودية .وعن �س�ؤال لـ" البالد" عن

دعم بقية الألعاب من حيث النقل التلفزيوين والرعاة ،قال
�سموه� :إن �شاء الله ،نحن نعمل مع االحت��ادات الريا�ضية
املختلفة على هذا ال�شيء ،وكل الألعاب لها نف�س الأهمية
لدينا؛ لأننا نهدف لن�شر الريا�ضة بكافة �أنواعها بني �أفراد
املجتمع؛ �سواء الرجال �أو ال�سيدات؛ ملا للريا�ضة من �أثر
�إيجابي على كل امل�ستويات،

أباتشي الهالل تحلق بكأس االتحاد وتحصد الثالثية

جدة-عبدالعزيز عركوك
ت��وج رئي�س الهيئة العامة للريا�ضة رئي�س اللجنة
الأوملبية ال�سعودية ،الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�صل،
ن��ادي الهالل بك�أ�س االحت��اد للكرة الطائرة ،عقب تغلبه
على االحتاد بثالثة �أ�شواط مقابل اثنني ،يف اللقاء الذي
جمعهما على �صالة الهيئة العامة للريا�ضة مبحافظة جدة،

في دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين..

الحزم يخسر من الشباب والفيصلي
يصعق الفيحاء

بح�ضور رئي�س االحتاد ال�سعودي للكرة الطائرة �إبراهيم
البابطني.
انتهى ال�شوط الأول ل�صالح االحتاد بنتيجة ،26/20
ثم �أدرك الهالل التعادل يف ال�شوط الثاين والذي انتهى
 25مقابل  ، 23ليحقق االحتاد ال�شوط الثالث بعد فوزه
 ،25/20ثم متكن الهالل من العودة للمباراة يف ال�شوط

ال��راب��ع بنتيجة  ،29/20لتنتهي امل��واج�ه��ة يف �شوطها
اخلام�س ل�صالح الهالل  ،15/9ليحقق �أبات�شي الهالل
اللقب الثالث ع�شر يف تاريخ النادي ،يف م�سابقة ك�أ�س
االحت��اد؛ ك�أكرث ناد حتقيقا لها من بني الأندية الأخ��رى،
كما متكن الزعيم من حتقيق ثالثية املو�سم احلايل؛ كونه
�أحرز بطولتي الدوري املمتاز ،وك�أ�س النخبة من قبل.

الزمالك يسعى لقطع الطريق على األهلي وجروس
جدة  -عون الفي�صل
ت�سعى �إدارة ن���ادي ال��زم��ال��ك امل�����ص��ري،
لقطع الطريق على م�سريي النادي الأهلي،
الذين ي�ستهدفون التعاقد مع املدرب ال�سابق،
ال�سيد كري�ستيان ج��رو���س ،وذل��ك مبحاولة
ال��زم��ال��ك جت��دي��د ع��ق��د م��درب��ه ال���ذي يت�صدر
ال��دوري امل�صري ،و�أ���ش��ارت تقارير م�صرية
�إىل �أن �إدارة ال��زم��ال��ك ،ق��د علمت �أن �إدارة
الأهلي ات�صلت بجرو�س؛ للظفر بخدماته،
ب��داي��ة م��ن املو�سم ال��ق��ادم وذل��ك يف حماولة
ال�ستعادة بريق فريقهم م��رة �أخ���رى ،حتت
قيادة جرو�س ،و�أك��دت التقارير �أن العالقة
متوترة بني رئي�س الزمالك امل�ست�شار مرت�ضى
من�صور ،وجرو�س ،خا�صة بعد ت�صريحات
من�صور ال��ت��ي ه��اج��م م��ن خ�لال��ه��ا ج��رو���س؛
�إ�ضافة �إىل ا�ستحالة جلو�سهما على طاولة
واح��دة؛ لتجديد العقد ال��ذي ينتهي بانتهاء
املو�سم احلايل .
و يف ال�����س��ي��اق ،رف�����ض م�صدر م�س�ؤول

داخ��ل �أ���س��وار القلعة اخل�ضراء الإدالء ب�أي
ت�صريح يخ�ص التعاقد مع جرو�س من عدمه،
معلال ذلك ب���أن جرو�س ملتزم بعقد �سار مع
ال��زم��ال��ك امل�����ص��ري ،و�أك���د �أن االه��ل��ي يحرتم
عالقته مع الزمالك  ,م�ؤكدا يف الوقت ذاته،
�أنهم يف الأهلي يدر�سون عدة ملفات ملدربني
على م�ستوى ع���ال؛ للتعاقد معهم مبك ًرا؛
ليت�سنى له الإعداد اجليد للمو�سم القادم.

رقم مميز للشهري في دوري المحترفين
متابعة -حممود العو�ضي
وا���ص��ل فريق ال�شباب عرو�ضه القوية،
ومتكن م��ن ال��ف��وز على احل��زم � ،2/0ضمن
مباريات اجل��ول��ة  28م��ن عمر دوري ك�أ�س
الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني.
�أحرز املحرتف �سيبا هديف فريق ال�شباب
عند الدقيقة  5من عمر اللقاء ،ويف الدقيقة 37
 ،بعدما �صوب الكرة يف القائم الأي�سر حلار�س
احلزم ،ليكمل الكرة يف املرمى اخلايل.

وبهذا الفوز ،ارتفع ر�صيد نادي ال�شباب
�إىل  53نقطة يف املركز الثالث ،فيما جتمد
ر�صيد احل��زم عند  30نقطة يف املركز الـ
 .12وعلى ملعب مدينة املجمعة الريا�ضية،
خ��ط��ف ف��ري��ق ال��ف��ي�����ص��ل��ي ف����وزا ث��م��ي��ن��ا من
الفيحاء ،يف ال��وق��ت ب��دل ال�ضائع ب�أربعة
�أه��داف مقابل ثالثة؛ لتتعقد مهمة الفيحاء
يف ال��ب��ق��اء .ت��ق��دم ع��ن��اب��ي ���س��دي��ر  3/1ثم
ا�ستطاع العبو الفيحاء التعادل وحينما ظن

اجلميع �أن اللقاء �سينتهي بالتعادل ،3/3
�سجل الفي�صلي ه��دف��ا يف ال��وق��ت القاتل،
لينهي اللقاء ل�صاحله ب�أربعة �أهداف لثالثة.
�أح����رز للفي�صلي روج��ي�رو وبوليت�ش يف
الدقائق ( )5و ( )16و ( ، 95،)25وللفيحاء
�أ�سربيا وبي�سارا يف الدقائق ( ،)12و (،)44
و( .)69فارتفع ر�صيد الفي�صلي �إىل 43
نقطة يف امل��رك��ز ال�����س��اد���س ،والفيحاء 28
نقطة يف املركز الـ.13

بريدة -البالد
حقق �صالح ال�شهري العب
ال��رائ��د ،رقم ًا �إيجابي ًا يف دوري
امل���ح�ت�رف�ي�ن ال�������س���ع���ودي ،ب��ع��د
ت�سجيله ثالثة �أهداف "هاتريك"
يف مرمى �أحد.
وب���ات ال�����ش��ه��ري ث��ال��ث الع��ب
����س���ع���ودي ،ي��ن��ج��ح يف ت�سجيل
ه��ات��ري��ك ب���ال���دوري ال�����س��ع��ودي
ل��ل��م��ح�ترف�ين يف م��و���س��م واح���د.
وكان يا�سر القحطاين جنم الهالل
ال�سابق ،قد حقق هذا الإجناز يف مو�سم 2010
 ،2011ثم خمتار فالتة العب االحتاد ال�سابقيف مو�سم  .2014 – 2013وق��د ف��از الرائد

على نظريه �أحد بخم�سة �أهداف مقابل هدف،
يف املباراة التي جرت بينهما حل�ساب اجلولة
الثامنة والع�شرين من عمر بطولة دوري ك�أ�س
الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني.

رياضة
15
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“ سوبر ستار ” مهر آل سويلم
لرئاسة النصر

جدة -البالد
�ستكون الأندية ال�سعودية على موعد مع عقد جمعياتها العمومية بعد انتهاء املو�سم احلايل  ،بعد قرار الهيئة العامة
للريا�ضة ،ب�إنهاء فرتة والية الر�ؤ�ساء املكلفني ،بنهاية املو�سم الريا�ضي احلايل  ،2019-2018و�إجراء انتخابات
جديدة ،الختيار جمال�س الإدارات لتلك الأندية .ويف هذا الإط��ار ،ي�سعى �سعود �آل �سويلم ،رئي�س نادي
الن�صر بكل جدية لتقدمي ما ي�شفع له التقدم واثقا لتلك االنتخابات ،وذلك عرب تعاقده مع فريق ميكن
لنا �أن نطلق عليه " �سوبر �ستار" حيث يعمل �آل �سويلم على ح�سم االتفاق يف الأيام القليلة القادمة،
مع عدد من الالعبني الكبار ،للتعاقد معهم ،خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة ،وقبل انطالق
انتخابات جمل�س الإدارة اجلديد .وي�سعى �آل �سويلم ،لإنهاء هذه التعاقدات خالل فرتة وجيزة؛
خ�شية توقيعهم لأندية مناف�سة �سواء داخل اململكة او خارجيا .خا�صة �أنه �أعلن نيته الرت�شح
للرئا�سة .وقد حدد �آل �سويلم ،بالت�شاور مع اللجنة الفنية امل�سئولة عن التعاقدات 4 ،مراكز
لتدعيمها ،خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية القادمة؛ وهي الظهري الأي�سر ،واجلناحني الأمين
والأي�سر ،وقلب الهجوم .وقد تو�صل م�س�ؤولو الن�صر لقناعة �شبه نهائية على الإبقاء على
جميع الأجانب ،يف �صفوف الفريق ،مع �إمكانية بيع النيجريي �أحمد مو�سى ،والذي مل
يربز بقوة مع الفريق ،رغم �أنه ال�صفقة الأغلى يف تاريخ دوري املحرتفني.
ومن املقرر �أن ي�سعى �آل �سويلم للتعاقد مع حمدان ال�شمراين ،ظهري الفي�صلي؛ من �أجل
التعاقد معه ،ل�شغل هذا املركز الذي يُعاين منه العاملي يف املو�سم احلايل ،والذي تناوب
عليه  3العبني وهم :حمد �آل من�صور ،وعبدالرحمن عبيد ،وعو�ض خمي�س ،وقدموا
جميعهم �أدا ًء غري مقنع .فيما ك�شفت تقارير عن اتفاق نهائي مع حممد الكويكبي ،جنم
االتفاق ،ل�ضمه �إىل �صفوف العاملي ،يف املو�سم املقبل ،ويتبق فقط التفا�صيل املالية.

الدوسري

السومة
كذلك يرغب �سعود �آل
���س��وي��ل��م ،ب�����ش��دة يف �ضم
ع��م��ر ال�����س��وم��ة ،م��ه��اج��م
الأهلي� ،إىل نادي الن�صر،
ب���ع���د �أن ك�����ان ع���ل���ى ب��ع��د
خ��ط��وات م��ن��ه يف ال�صيف
امل��ا���ض��ي ،م�����س��ت��غ�ًل اً �أي ً
�����ض��ا
خ�لاف��ات ال�لاع��ب م��ع �إدارة
ال����راق����ي .ون���ظ��� ًرا ل�صعوبة
�إقناع �إدارة الأهلي ،يف التخلي
عن الالعب ،ف�إن �آل �سويلم ،م�ستعد
ل�����س��داد ال�����ش��رط اجل���زائ���ي يف عقد
الالعب ،من �أجل التعاقد معه
م��ب��ا���ش��رة ،و�أن ي�شكل
ث��ن��ائ��ي��ا م���دم���را ،مع
ال���ه���داف امل��غ��رب��ي
ع�������ب�������دال�������رزاق
حمدالله.

اإلحباط قد يقود رونالدو
للريال!!

�أما ال�صفقة التي �ستكون قنبلة
املو�سم لو متت فهي التعاقد مع
امل��ت���أل��ق �سامل ال��دو���س��ري ،جنم
ن�����ادي ال���ه�ل�ال ،م���ن �أج�����ل �أن
ي�شكل قوة �ضاربة يف الهجوم
م���ن ن���اح���ي���ة ،ولأن ي�ضعف
غرميه اللدود من ناحية �أخرى.
وي�سعى �آل �سويلم ،يف �أن يتعاقد
مع الدو�سري ،من �أج��ل تعوي�ض
الرحيل �شبه امل�ؤكد لأحمد مو�سى،
م�����س��ت��غ�ًل�اً يف ذل�����ك ع�لاق��ة
ال��ل�اع����ب ال�����س��ي��ئ��ة
م���������ع جم���ل�������س
�إدارة الهالل،
ودخ�������ول�������ه
ف��ت��رة ال����ـ6
�أ�شهر بدون
جتديد.

اختير أحسن العب بربع نهائي األبطال

البارسا والفيفا يحتفيان
بذكرى هدف ميسي األفضل
إعداد :محمود العوضي

الإحباط الذي ي�سيطر على كليهما بعد اخلروج من دوري �أبطال �أوروبا،
قد يكون كلمة ال�سر لعودة �صاروخ ماديرا للريال ،فقد ربطت تقارير النجم
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو بالعودة جمددا �إىل فريقه ال�سابق ريال مدريد،
الذي عا�ش معه حلظات التتويج باللقب الأوروبي ثالث �سنوات متتالية� ،آخرها
ال�صيف املا�ضي.
ورغم حديث مدرب يوفنتو�س ما�سيميليانو �أليغري عن مت�سكه برونالدو،
الذي ميثل م�ستقبل الفريق على حد قوله ،ف�إن تقارير �إعالمية �إيطالية ت�شري �إىل
�سيطرة الإحباط على رونالدو الذي �سيكون للمرة الأوىل منذ العام  2010خارج
ن�صف نهائي دوري الأبطال ،وهو ما جعله يفكر يف الرحيل رغم بقاء عامني يف
عقده مع النادي.
و�أطلقت تقارير �أخرى العنان الحتمال ارتداء رونالدو قمي�ص امللكي جمددا
بعد ع��ودة امل��درب الفرن�سي زي��ن الدين زي��دان لتدريب الفريق ،نظرا للعالقة
اجليدة التي تربطهما ،وحالة ال�ضعف التي يعاين منها الريال منذ رحيل الدون
�إىل يوفنتو�س ال�صيف املا�ضي ،وخروجه من املو�سم �صفر اليدين بعد �أن كان
بطل القارة املتوج.
وقد يدعم هذه التقارير ما قاله زيدان الأ�سبوع املا�ضي ،ب�أنه لن ي�ستطيع �أي
العب تعوي�ض غياب رونالدو ،لكن قد تكون اخلالفات القائمة بني الالعب ورئي�س
امللكي فلورنتينو برييز عقبة �أمام حتقق رغبة زيدان التي تف�ضحها كلماته.

احتفى نادي بر�شلونة واالحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا) بالذكرى الـ 12للهدف الأ�سطوري،
الذي �أح��رزه النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي يف مرمى فريق خيتايف عام  ،2007والذي
اختري م�ؤخرا يف ا�ستفتاء جماهريي� ،شارك فيه �أكرث من ن�صف مليون م�شجع ،ك�أجمل هدف
يف تاريخ النادي الكتالوين.
وغرد بر�شلونة والفيفا عرب موقع التوا�صل االجتماعي (تويرت) مبقطع فيديو للهدف
الرائع ملي�سي ،الذي حظي ب�أكرث من � 700ألف م�شاهدة خالل �ساعات من ن�شره ،وي�شبه
�إىل حد كبري الهدف التاريخي للنجم الأرجنتيني مارادونا مبرمى املنتخب الإجنليزي
يف ك�أ�س العامل عام  ،1986حني راوغ ن�صف الفريق تقريبا قبل �أن يهز ال�شباك.
و�صوتت �أغلبية اجلماهري على الهدف الأ�سطوري ال��ذي �سجله مي�سي مبرمى
خيتايف يف مو�سم  ،2007-2006خالل املباراة التي انتهت ل�صالح بر�شلونة بنتيجة
 2-5بعد عام واحد من ت�صعيده �إىل الفريق الأول .واختري هدف مي�سي من بني 64
هدفا طرحت للت�صويت و�سجلها جنوم بر�شلونة على مر الع�صور.
يذكر �أن مي�سي ينفرد ب�صدارة قائمة هدايف ال��دوري الإ�سباين هذا املو�سم
بر�صيد  33هدفا ،قاد بها بر�شلونة لالنفراد بقمة البطولة �أي�ضا بر�صيد  74نقطة
مقرتبا من �إحراز اللقب.
ويف ال�سياق ،فاز مي�سي بجائزة �أف�ضل العب بجولة �إي��اب ربع نهائي
دوري �أبطال �أوروب��ا لكرة القدم ،متفوقا على الربازيلي روبرتو فريمينو
مهاجم ليفربول الإجنليزي ،والهولندي ماتيا�س دي ليخت مدافع �أياك�س،
والكوري اجلنوبي �سون هيونغ مني العب توتنهام الإجنليزي.
وذكرت ال�صفحة الر�سمية لدوري �أبطال �أوروبا على تويرت �أن مي�سي
فاز بجائزة �أف�ضل العب يف �إياب ربع نهائي البطولة القارية ون�شرت
له �صورة حتمل عنوان "العب الأ�سبوع" .وكان النجم الأرجنتيني
قاد بر�شلونة للمربع الذهبي لبطولة دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم
بت�سجيل هدفني من الأهداف الثالثة لفريقه �أمام مان�ش�سرت يونايتد
الإجنليزي الثالثاء املا�ضي مبلعب الكامب نو ،يف �إياب ربع نهائي
البطولة.

مشوار االتحاد
اآلسيوي ..
واهتمام سييرا

شروق

عمر احلكمي
•• رغم امل�ستويات العالية التي بات يقدمها االحتاد،
امل�ش ّرف يف م�شاركاته اخلارجية لكرة القدم ال�سعودية
� ..إال �أن����ه ي�لاح��ظ ع��ل��ى م��دي��ره ال��ف��ن��ي ���س��ي�يرا ع��دم
االهتمام مبباريات الفريق الآ�سيوية  ..وك�أنه اليرغب
يف املناف�سة اجلادة على الفوز بلقب ك�أ�س دوري �أبطال
�آ�سيا للمرة الثالثة واللقب الآ�سيوي للمرة الرابعة..
ي��ح��دث ه��ذا ب��و���ض��وح ون��ح��ن ن�شاهد �سيريا يحتفظ
بالكثري من النجوم املميزين يف الفريق االحتادي على
دكة االحتياط عندما يلعب عميد �آ�سيا مباراة �آ�سيوية
ورغم ذلك يحقق منور �آ�سيا الأبطال الفوز .
•• وال�شك �أن �سيريا كان مهتم ًا �أكرث خالل املرحلة
املا�ضية بالرتكيز على حتقيق االنت�صارات يف دوري
ك���أ���س الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان للمحرتفني؛ خ�شية
الهبوط  ..لكنه اليوم وبعد �أن حقق فريقه انت�صارين
م��ه��م�ين ع��ل��ى ال��ن�����ص��ر واالت���ف���اق وح�����ص��د ال��ن��ق��ط��ة ٣١
يتوجب عليه االهتمام �أكرث مب�شوار فريقه الآ�سيوي..
واحل��ر���ص على حتقيق ال��ف��وز وال�ترب��ع جم���دد ًا على
�صدارة جمموعته الآ�سيوية بداية من تكرار الفوز غدا
على لوكوموتيف الأوزبكي ،واالهتمام �أكرث مبباريات
العميد املقبلة يف امل�شوار الآ�سيوي من �أجل �إنهاء دور
املجموعات مت�صدر ًا ملجموعته.
((روح العميد فهد المولد))

•• بعد املوا�سم اجلميلة التي ق��اد فيها �أب��ون��وران
(الأ�سطورة) حممد نور فريقه االحت��اد لتحقيق ()22
ب��ط��ول��ة ،م��ن بينها ث�ل�اث ك���ؤو���س �آ���س��ي��وي��ة وامل��رك��ز
الرابع على م�ستوى �أندية العامل عام 2005م ،والذي
كان م�صدر ًا للروح القتالية العالية للفريق االحتادي
 ..وبعد اع��ت��زال (ن��ور االحت���اد) وغ��ي��اب ه��ذه ال��روح
ل�سنوات طويلة  ..نراها اليوم تعود وب�شكل وا�ضح
يف �أداء النمر االحت��ادي فهد املولد ،ال��ذي غاب خالل
املرحلة املا�ضية عن م�ستواه احلقيقي؛ ب�سبب �سوء
تعامل املدربني ال�سابقني معه و�إ�شراكه يف مركز اليليق
ب���أدائ��ه ال��رج��ويل وال��ق��ت��ايل ال��ق��وي  ..وه��اه��و النمر
االحتادي فهد املولد يعود مل�ستواه املعروف ،بف�ضل الله
عز وجل ،وتوفيقه ثم بفكر امل��درب �سيريا الذي جنح
وبجدارة يف �إعادة النجومية املفرطة له ،والذي �أمتنى
�أن يوا�صل ت�ألقه على الب�ساط الأخ�ضر اعتبار ًا من
مواجهة الغد �أمام لوكوموتيف الأوزبكي يف م�شوار
العميد الآ�سيوي ومن ثم �أمام الن�صر يف ن�صف نهائي
ك�أ�س امللك يوم ال�سبت القادم � ٢٧إبريل ،بعد �أن جنح
املولد يف �إحراز هدف الفوز الثالث على الن�صر وكان
�سبب ًا يف �إحراز الهدفني الأول والثاين ب�أدائه وم�ستواه
العايل ،متمني ًا له كل التوفيق والنجاح .

أخيرة
16

بحار كفيف يعبر المحيط
الهادئ
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إنسانية رجل أمن
تشعل الميديا

جدة ـ البالد
ا�شعلت �إن�سانية رجل امن ترجل من دوريته مل�ساعدة رجل م�سن يف عبور الطريق
ب�أحد �شوارع املدينة املنورة ،موقع التوا�صل االجتماعي.
واظهر مقطع فيديو مت تداوله على نطاق وا�سع رجل االمن وهو مي�سك بيد امل�سن
ويعرب به الطريق ،ثم يعود �إىل الدورية الأمنية ،التي نزل منها م�ستغ ًال توقفها عند
�إ�شارة �ضوئية حمراء ب�أحد التقاطعات.
و�أ�شاد متداولو املقطع ب�أخالق رجل الأم��ن وم�ساعدته للرجل امل�سن يف عبور
الطريق املزدحم بال�سيارات و�سط حرارة الطق�س.

مدرسة سعودية تعيد
طالبها بعد  50عاما
جدة ــ البالد
ا�ستعادت احدى مدار�س قرى حمافظة الزلفي ،ذكريات
افتتاحها قبل  50عاما ،حيث دعت �أول مدير لها ،مع طالب
الدفعة الأوىل لالحتفال بهم يف مبادرة حظيت ب�إ�شادة وا�سعة
يف الأو���س��اط التعليمية واملحافظة ،وح�ضرها تربويون
و�أولياء الأمور.
ومت توثيق الزيارة مبقطع فيديو حلظة جلو�س التالميذ
القدامى داخ��ل الف�صل ،بعد �أن �أ�صبحوا �شيوخ ًا يف لقطة
جميلة �أعادت الذكريات �إىل الأذهان جمدد ًا.
ووف��ق�� ًا مل��وق��ع "العربية ن��ت " ف����إن ف��ك��رة امل��ب��ادرة متت
بالتن�سيق بني قائد مدر�سة "الزبري بن العوام" ،عبد الرحمن
بن عبد الله الق�شعمي ،وقائد املدر�سة الذي ا�ستلم �إدارتها يف
عام 1391هـ ،ال�شيخ عبد العزيز بن �إبراهيم املنديل.
وخالل احلفل اطلع ال�شيخ املنديل على �سجالت املدر�سة
ال��ق��دمي��ة م��ث��ل :احل�����ض��ور واالن�����ص��راف و�أ���س��م��اء ال��ط�لاب
واملعامالت الواردة وال�صادرة� ،إ�ضافة �إىل م�سريات الرواتب
قبل  ٥٠عاما ،التي كانت حتمل ا�سمه.

طوكيو ـ فران�س بر�س
بعد رحلة ا�ستغرقت عدة �أ�سابيع ،بات بحار ياباين �أول �شخ�ص
مكفوف يعرب املحيط الهادئ على منت قارب �شراعي.
وو�صل ميت�سوهري �إي��وام��وت��و البالغ من العمر  52ع��ام�� ًا ،ام�س
"ال�سبت" �إىل ميناء فوكو�شيما على منت مركبه ال�شراعي البالغ طوله
 12مرت ًا ،بعد نحو �شهرين على �إبحاره من كاليفورنيا.
وغ���ادر ال��رج��ل ال���ذي يقيم يف ���س��ان دييجو عند ���س��واح��ل والي��ة
كاليفورنيا الأمريكية املطلة على املحيط الهادئ ،هذه املدينة يف 24
فرباير ب�صحبة دوج �سميث وه��و بحار امريكي �ساعده �شفوي ًا من
خالل مده باملعلومات الالزمة مبا فيها اجتاه الرياح .ي�شار اىل ان هذه
املحاولة هي الثانية للبحار الياباين ،فقبل � 6سنوات� ،أجرى الرجل
�أوىل رحالته لكنها انتهت ب�سرعة بعدما غ��رق قاربه اث��ر ا�صطدامه
بحوت .وق��ال املغامر الياباين خ�لال احتفال �أقيم ل��دى و�صوله �إىل
فوكو�شيما�" :أنا يف دي��اري� ،شكر ًا" ،منهي ًا بذلك رحلة امتدت على
م�سافة تقرب من � 14ألف كيلومرت .و�أ�ضاف �إيواموتو لوكالة كيودو
الإخبارية اليابانية" :مل �أ�ست�سلم وحققت حلمي" .وهذه املرة الأوىل
التي يعرب فيها �شخ�ص كفيف املحيط الهادئ ،وفق الوكالة.

 25ألف دوالر مقابل فرخ حمام

اجنلينا خالل ح�ضورها حفل النجمني الي�سا وماجد املهند�س الذي اقيم ام�س
ت�صوير :خالد بن مر�ضاح
االول مبدينة جدة.

جدة ــ وكاالت
افاد مربي حمام تركي بتلقيه عر�ضا ل�شراء �أحد �أفراخ احلمام يف
مزرعته ،ب�سعر بلغ � 150ألف لرية تركية (�أكرث من � 25ألف دوالر) ،مما
جعله يناف�س �سعر العديد من ال�سيارات الفارهة.
ووفق ًا لوكالة "الأنا�ضول" ،فان فرخ احلمام وا�سمه "موهور"،
وتعني "ختم" ،يعي�ش يف مزرعة بوالية �أدي ميان جنوبي تركيا ،وهو
من نوع "كورينك" ،ويناف�س �سعره العديد من ال�سيارات الفارهة.
وق��ال مربي احلمام �إرك���ان ت��ورك �أوغ��ل��و� ،إن��ه تلقى ً
عر�ضا لبيع
"موهور" مببلغ � 150ألف لرية تركية ،رغم بلوغه � 6أ�شهر فقط،
م�شريا �إىل �أنه يهوى تربية احلمام من نوع "كورينك" منذ  30عامًا.
و�أ�ضاف تورك �أوغلو� ،أن "موهور" فرخ احلمام "كرال" وتعني
امللك ،الذي يقدر �سعره بتكلفة �سيارة ،ميتلك ميزات �أكرث من والده.
و�أو���ض��ح� ،أن بنية الطائر اجل�سدية ،وطريقة م�شيه ،ومنقاره
وعينيه ،ونظافة ذيله و�أ�سفله تعد هامة للغاية �أثناء �شرائه� ،إ�ضافة �إىل
امتالء �أقدامه بالري�ش ،وبيا�ض عيونه ،وتلون ري�شه مبنطقة ال�صدر
قليلاً بالأ�صفر ،عالوة على قدرته على التفريخ.

ثعابين تجبر رئيس ليبيريا برد في عز ربيع عسير
جدة ــ البالد
على العمل بالمنزل
يف ح��دث فريد الق��ى تفاعال كبريا

جدة ــ فران�س بر�س
�أع��ل��ن��ت ال�سلطات يف ليبرييا �أن ثعبانني
�أ�سودين ت�سببا يف منع الرئي�س جورج ويا من
املجيء �إىل مكتبه لـ� 5أيام ب�سبب ت�سللهما �إىل
مبنى وزارة اخلارجية التي يوجد فيها مكتب
وي��ا ه��ذا الأ�سبوع .وقالت ال���وزارة ،يف بيان،
�إن كل الإج���راءات والعمليات مبا فيها �إ�صدار
ج���وازات ال�سفر والت�أ�شريات علقت حتى 24
�أبريل ب�سبب وجود �أبخرة �سامة يف املكان.
وتابعت �أنه ينبغي �إطالق �أبخرة �سامة يف
مبنى وزارة اخلارجية ملطاردة الزواحف التي
ظهرت قرب امل�صعد يف الطابق الأر�ضي.

على مواقع التوا�صل االجتماعي� ،شهد
مركز "بلل�سمر" التابع ملنطقة ع�سري،
�أم��ط��ار ًا متو�سطة وغ��زي��رة� ،صاحبها
زخ����ات م���ن ال��ب�رد ك�����س��ت امل�����س��اح��ات
اخل�ضراء بيا�ض ًا.
و�أظهر مقطع فيديو ج��رى تداوله
على نطاق وا�سع ت�ساقط حبات الربد
كما �أدى ت�ساقط الأم��ط��ار �إىل �سيول
بع�ض الأودي����ة وال�����ش�لاالت اجلبلية.
ور�صد املقطع طبيعة املكان اخلالبة
ال��ذي حتول �إىل لوحة بديعة ،تعك�س وكانت الهيئة العامة للأر�صاد وحماية م��وات��ي��ة ل��ه��ط��ول �أم���ط���ار رع��دي��ة على
ج��م��ال الطبيعة يف املنطقة ال��واع��د .البيئة ق��د اك���دت �أن الفر�صة ال ت��زال منطقة ع�سري.

إطاللة مميزة لـ«إليسا»
والمهندس في جدة

جدة ــ خالد بن مر�ضاح
مت�ألقة ب�إطاللة متميزة �أحيت النجمة اللبنانية الي�سا حفلها الغنائي الأول يف مدنية
جدة برفقة النجم ماجد املهند�س .واجتمع النجمني يف �سهرة غنائية ات�سمت بالإح�سا�س
املرهف وبالأغنية ال�شاعرية� ،أطرب فيها النجمان جمهورهما الغفري الذي تواجد مبكرا،
حيث �صعدت الي�سا �أوال على خ�شبة امل�سرح ،ليختتم املهند�س احلفلة الغنائية ال�ساهرة .
ومتغنية بالقدمي واجلديد يف و�صالتها الغنائية �صدحت الي�سا على مدى �أكرث من
�ساعة كاملة ،وحاورت جمهورها �أكرث من مرة مظهرة �سعادتها الكبرية الغامرة ،حيث
تغنت باحلب وبالإح�سا�س وتفاعل اجلمهور معها ،وكان االن�سجام كبريا بينها واجلمهور
حني غنت "عاي�شالك " .بدوره افتتح الفنان ماجد املهند�س و�صالته الغنائية بالأغنية
العراقية "امليجانا" " ليمزج املواويل العراقية بالأغنية اخلليجية ،حيث قدم املهند�س
املواويل التي الي�ستغني عنها يف حفالته ،وحاور املهند�س اجلمهور مقدما له " املعايدة
مبكرا ب�شهر رم�ضان وعيد الفطر " وقال لهم "كل عام وانتم بخري وان �شاء الله يكون
العيد عليكم �سعيد ب���إذن الله ونلتقي فيكم مبنا�سبات جايه"  .وعرب املهند�س عن حبه
للح�ضور مو�ضحا �سعادته الغامرة بالتقائه باجلمهور جمددا .

