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التحالف يستهدف قدرات الحوثي الجوية .. 
و4 آالف انتهاك بحق الصحفيين

جدة ــ وكاالت 
اليمن  ال�شرعية يف  اأعلن حتالف دعم 
�شبكة  ــتــدمــر  ل نــوعــيــة  عــمــلــيــة  اطــــاق 
للطائرات  احلــوثــي  ميلي�شيا  وقــــدرات 
يف  الــرئــا�ــشــة  دار  مع�شكر  يف  املــ�ــشــرة 

العا�شمة �شنعاء.
واأكد التحالف تدمر موقع ت�شتخدمه 
لتخزين  الإرهــابــيــة  احلوثية  امليلي�شيا 
احلر�س  مبع�شكر  طيار  بدون  الطائرات 
ـــدار الــرئــا�ــشــة يف  اجلــمــهــوري �ــشــابــقــًا ب

�شنعاء.
وقال املتحدث با�شم التحالف العربي 
القوات  قــيــادة  اأن  املالكي  تركي  العقيد 
ام�س  فــجــر  نــفــذت  للتحالف  املــ�ــشــركــة 
لتدمر  نوعية  ع�شكرية  "ال�شبت" عملية 
كهف  عن  عبارة  م�شروع،  ع�شكري  هدف 

الإرهابية  احلوثية  امليلي�شيا  ت�شتخدمه 
لغر�س  طيار  بــدون  الطائرات  لتخزين 

تنفيذ العمليات الإرهابية."
املنظمة  ك�شفت  مت�شل  �شياق  وفــى   
)�شدى(،  اليمنيني  لاإعاميني  الوطنية 
بعنوان  الــثــاين  ال�شنوي  تقريرها  يف 
 4 من  اأكــر  عن  ال�شهود(،  على  )الإجهاز 
اآلف انتهاك بحق ال�شحافة وال�شحافيني 
احلوثي  ميلي�شيا  ارتــكــبــت  الــيــمــن،  يف 

النقابية 98.2% منها.
كامل  عام  ح�شاد  التقرير  وتناول   
من النتهاكات، التي طالت ال�شحافيني 
الإعامية  واملوؤ�ش�شات  والإعاميني، 
دي�شمرب   30 حتى   2018 يناير   1 من 

2018م.
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مسؤولو العمل اإلسالمي البيئي يشيدون بدعم خادم الحرمين
الرباط - وا�س

للربية  الإ�شامية  للمنظمة  العام  املدير  اأعــرب 
عثمان  بن  عبدالعزيز  الدكتور  والثقافة  والعلوم 
الــتــويــجــري عـــن جــزيــل الــ�ــشــكــر خلــــادم احلــرمــني 
�شعود  اآل  عبدالعزيز  بــن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
يوليها  التي  الكبرة  العناية  على   - الله  حفظه   -
ال�شخي  الــدعــم  وعــلــى  وحمايتها،  البيئة  لق�شايا 
عقد  اأجــل  من  لاإي�شي�شكو  يقدمه  الــذي  واملو�شول 
دورات املوؤمتر الإ�شامي لوزراء البيئة واجتماعات 
"جائزة  نــقــل  عــلــى  ومــوافــقــتــه  الــتــنــفــيــذي،  مكتبه 

العامل  البيئة يف  لاإدارة  ال�شعودية  العربية  اململكة 
باأمانتها  وتكليفها  الإي�شي�شكو  اإىل  الإ�شامي" 
ــعــامــة، حتــت ا�ـــشـــراف الــهــيــئــة الــعــامــة لــار�ــشــاد  ال
لت�شمل  اجلــائــزة  نــطــاق  وتو�شيع  البيئة  وحماية 

العامل الإ�شامي كله.
اخلام�س  الجتماع  اأعمال  خماطبته  لدى  ذلك  جاء 
للمكتب التنفيذي الإ�شامي للبيئة على م�شتوى الوزراء 
وحماية  لاأر�شاد  العامة  الهيئة  مب�شاركة  الرباط  يف 
مع  وبالتن�شيق  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  البيئة 

منظمة التعاون الإ�شامي .
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 تهمتا فساد تواجه البشير في محبسه .. والجنيه السوداني يتضاعف أمام الدوالر
اخلرطوم ــ رويرتز 

فتحت النيابة العامة يف ال�شودان باغني �شد 
الرئي�س املعزول عمر الب�شر، بتهم غ�شل الأموال 

وحيازة اأموال �شخمة دون م�شوغ قانوين.
ق�شائي  م�شدر  عن  "رويرز"  وكالة  ونقلت 
املجل�س  مــن  املكلف  ــى  الأعــل النيابة  وكــيــل  اأن 
على  بالقب�س  اأمــر  الف�شاد،  مبكافحة  الع�شكري 
متهيدا  عاجا  وبا�شتجوابه  ال�شابق  الرئي�س 

لتقدميه للمحاكمة. 
ال�شوداين  اجلنيه  وا�ــشــل  ذلــك  غ�شون  يف 
ـــداأه الأ�ــشــبــوع املــا�ــشــي مقابل  ارتــفــاعــه الـــذي ب
فيما  الأخــرى  الأجنبية  العمات  وبقية  الــدولر 

و�شف برحلة التعايف بعد انهيار طويل الأمد.
باأن حالة من  املــوازي  ال�شوق  واأفــاد متعاملون يف 
الــدولر  لنخفا�س  اأدت  العمات  �شوق  ت�شود  الركود 
بت�شجيله ما بني 48- 50 جنيهًا للتعامل املبا�شر مقابل 

60 جنيها للتعامل الآجل "ال�شيك".
اأطاحت  التي  الــثــورة  �شبقت  التي  ـــام  الأي وخــال 

غر  م�شتوى  اىل  الــ�ــشــوداين  اجلنيه  ــردى  ت بالب�شر 
م�شبوق ببلوغه 90 للدولر الواحد.

ال�شلطة  على  الع�شكري  املجل�س  ا�شتياء  منذ  لكن 
ال�شعر  يام�س  يكاد  رقــم  اىل  الراجع  يف  ال�شعر  بــداأ 
الر�شمي الذي حدده بنك ال�شودان املركزي وهو 47.5 

جنيها للدولر.
ال�شيا�شية  اللجنة  رئي�س  قــال  مت�شل  �شياق  وفــى 

باملجل�س الع�شكري النتقايل بال�شودان، الفريق 
ا�شتقباله  خــال  العابدين،  زيــن  عمر  ركــن  اأول 
رئــيــ�ــس مــفــو�ــشــيــة الحتــــاد الأفــريــقــي مو�شى 
لتويل  املــنــاخ  تــوفــر  املجل�س  مهمة  اإن  فــكــي، 
�شلمية  بطريقة  بالباد  احلكم  ال�شيا�شية  القوى 

ودميقراطية.
اللقاء  اأن  ال�شودانية  الأنباء  وكالة  وذكــرت 
م�شاعدة  يف  ــقــي  ــري الأف الحتــــاد  لـــدور  تــطــرق 
عبور  من  لتمكينه  الفرة،  هذه  خال  ال�شودان 

هذه املرحلة املهمة من تاريخه ال�شيا�شي.
بدورها اكدت قوى "اإعان احلرية والتغير" 
املجل�س  يكون  اأن  �ــشــرورة  على  ال�شودان،  يف 
الباد،  "الحد" لقيادة  اليوم  ت�شكيله  املزمع  ال�شيادي 
خال املرحلة املقبلة، مدنيًا بالكامل مع متثيل ع�شكري.  
قــادة  اجــتــمــاع  عقدته  �شحفي  مــوؤمتــر  يف  وقــالــت 
اإىل  "نحتاج  النتقايل،:  باملجل�س  املعار�شة  اأحــزاب 
مناخ �شيا�شي منا�شب ميكننا من خدمة �شعبنا يف مهننا 

املختلفة". 

وا�صنطن ــ وكاالت 
دونــالــد  الأمــريــكــي  الرئي�س  برف�س  اأمريكية  اعـــام  و�شائل  ـــادت  اأف   
ترامب لقاء اأمر قطر متيم اآل ثاين، خال زيارة �شابقة قام بها الأخر اىل 
وا�شنطن،  ب�شبب مت�شك قطر بدعم املنظمات الإرهابية وتفاخرها بعاقاتها 

مع احلر�س الثوري الإيراين.
ت�شنيف  المريكي  الرئي�س  اعــان  بعد  المريكية  اخلطوة  وجــاءت 
الدوحة  فيه  اعلنت  وقــت  يف  اإرهــابــيــة،  منظمة  الــثــوري  احلر�س  ملي�شيا 

مت�شكلها  بعاقتها مع ايران وموؤ�ش�شاتها الإرهابية.

اس��تضافة المملكة لقمة العش��رين تأكيد 
لدورها وتعزيز القتصادها

جدة - البالد
اململكة  دور  اأهمية  واقت�شاديون  �شيا�شيون  حمللون  اأكد 
يف جمموعة الع�شرين وا�شت�شافتها لأعمال الدورة اخلام�شة 
الريا�س  العا�شمة  املجموعة يف  قادة  قمة  ع�شرة لجتماعات 
 2020 الــقــادم  الــعــام  مــن  نوفمرب  �شهر  مــن   22 و   21 خــال 
من   %  85 وت�شم  العامل،  �شكان  ثلثي  دولها  ت�شكل  م.والتي 

حجم القت�شاد العاملي، و75 % من التجارة العاملية.
مكانتها  تعك�س  للقمة  املــمــلــكــة  ا�شت�شافة  اإن  وقـــالـــوا 
املتزايدة  الثقة  تعزز  كما   ، اقت�شادهاعامليا  وقوة  ال�شيا�شية 
الــعــامل جتاه  الأعــمــال يف  القت�شاد وقــطــاعــات  دوائـــر  ــدى  ل
ا�شراتيجية  �شراكات  مــن  حققه  ومــا  ال�شعودي  القت�شاد 
قطاع  يف  مبا  العماقة  وال�شركات  الكربى  القت�شاديات  مع 
على  انطلقت  التي  الذكية  وال�شتثمارات  الرقمي  القت�شاد 
جمــالت  كافة  يف  م�شبوقة  غــر  م�شاريع  يف  الــواقــع  اأر�ـــس 

 ، وال�شناعية  والرفيهية  وال�شياحية  ال�شناعية  التنمية 
ويف مقدمتها م�شروعات )مدينة امللك �شلمان للطاقة ، ونيوم 
تــاون(  داون  وجــدة   ، الأحــمــر  البحر  وم�شروع   ، ،والــقــديــة 
ترجمة  املناطق  كافة  يف  امل�شتدامة  التنمية  وا�شراتيجية 
والأهــداف  الدخل  م�شادر  لتنويع  الوطي  التحول  لربنامج 

الطموحة لروؤية 2030 .
احلكيمة  �شيا�شتها  خــال  ومــن  اململكة  اأن  اخلـــرباء  واأكـــد 
ومتنوعة  هائلة  وفر�شا  مقومات  متتلك  باتت   2030 وروؤيـــة 
التحول  برنامج  يف  خططها  وجنــاحــات   ، اقت�شادها  لتعزيز 
وال�شتثمار  النفطية  غر  وم�شادره  القت�شاد  قاعدة  لتنويع 
جنب  اإىل  جنبا  الهائلة  الطبيعية  ومــواردهــا  لرواتها  الأمثل 
مع خطط التنمية الب�شرية ودعم قطاعات الأعمال ، والدفع بها 
نحو خطط ا�شتثمارية طموحة تتعاظم من خالها قوة القت�شاد 

واملوارد العامة للتنمية امل�شتدامة.

تكليف أئمة لصالتي التراويح والقيام

ترمب يرفض مقابلة تميم بسبب 
ارتباطه الوثيق باإلرهاب

الريا�س - �صامية الغريبي 
ب�شاتي  امل�شلني  لإمــامــة  الف�شيلة  اأ�ــشــحــاب  مــن  عــدد  تكليف  مت 
ذلك  1440هـ،.وت�شمن  املبارك  رم�شان  �شهر  خال  والقيام  الراويح 
تكليف ف�شيلة ال�شيخ الدكتور يا�شر بن را�شد الدو�شري باإمامة امل�شلني 
احلذيفي  علي  بن  اأحمد  الدكتور   ال�شيخ  وف�شيلة  احلــرام  بامل�شجد 
وف�شيلة ال�شيخ الدكتور خالد بن �شليمان املهنا لإمامة امل�شلني بامل�شجد 
امل�شجد احلرام وامل�شجد  ل�شوؤون  العام  الرئي�س  النبوي. ورفع معايل 
النبوي ال�شيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�شدي�س �شكره اإىل 
�شعود   اآل  العزيز  عبد  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  مقام 
مبينا معاليه اأن  املوافقة الكرمية متثل اإحدى اأوجه العناية والهتمام 
وافر  له  يكتب  اأن  تعاىل  الله  �شائا  وقا�شديهما،  ال�شريفني  باحلرمني 
الأجر واملثوبة على ما يقدمه لاإ�شام وامل�شلمني واأن يجعله يف موازين 
واأمنها  وقيادتها  عقيدتها  الباد  على هذه  واأن يحفظ  ال�شاحلة  اأعماله 
واأمانها وا�شتقرارها ورخاءها واأن يعيد على مقامه الكرمي وعلى هذه 

الأمة الإ�شامية عامة موا�شم اخلر والربكة يف �شحة وخر وعافية.

 إيقاف بيع أراضي المساجد 
في المساهمات المتعثرة

على  يطلع  العربي  الوزاري 
الموقف من صفقة القرن

جدة - البالد
التجارة  بــــوزارة  املــتــعــرة  الــعــقــاريــة  امل�شاهمات  جلنة  قـــررت 
وال�شتثمار اإيقاف بيع الأرا�شي املخ�ش�شة للم�شاجد فى امل�شاهمات 
الــقــرارات  جميع  الــقــرار  هــذا  يلغي  اأن  على  اللجنة،  اأمــام  املنظورة 
ال�شابقة املتعلقة بهذا ال�شاأن، التي مل يتم تنفيذها حتى تاريخه، جاء 

ذلك خال اجتماع اللجنة رقم 335 موؤخرا.
 وكانت جلنة )ت�شفية( قد ك�شفت موؤخرا عن اأنها قامت خال العام 
املا�شي 2018 بدرا�شة 165 م�شاهمة، مت ت�شفية 65 م�شاهمة منها، 
فيما ا�شتبعدت 14 م�شاهمة َتَبنينّ بعد درا�شتها اأنها خارج اخت�شا�س 

اللجنة؛ بينما دخلت 51 م�شاهمة متعرة جديدة �شمن مهامها.
اأن اللجنة قامت با�شتعادة مئات املايني من الريالت متثل   يذكر 
منذ  وحظيت   ، م�شتحقيها  اإىل  و�شرفها  املتعرة  امل�شاهمات  حقوق 
اإن�شائها بدعم كبر لإعادة حقوق املت�شررين، التي م�شى على البع�س 
منها اأكر من 40 عاًما، ول يدخل يف اخت�شا�شها العديد من امل�شاهمات 
وامل�شاهمات  املالية  وامل�شاهمات  الــعــام  الق�شاء  اإىل  املحالة  ومنها 

العقارية املن�شاأة بعد 22 �شعبان 1426هـ.

القاهرة- وا�س
ال�شفر ح�شام زكي  العربية  الدول  امل�شاعد جلامعة  العام  الأمني  اأو�شح 
يف ت�شريح له اأم�س اأن اجلانب الفل�شطيني طلب عقد اجتماع طارئ لطاع 
العرب على املوقف  العربية على م�شتوى وزراء اخلارجية  جمل�س اجلامعة 
القرن".  "�شفقة  بـــ  ي�شمى  مــا  بخ�شو�س  اإعــانــه  يحتمل  ممــا  الفل�شطيني 
واأ�شاف: اأن ما ن�شت�شعره حول ما يثار ويطرح جتاه تلك ال�شفقة لن يكون 
يطرح  ما  واأن  مطمئنة"،  "لي�شت  ال�شورة  واأن  الفل�شطيني،  للحق  مراعًيا 
اأن  موؤكًدا  الفل�شطينية،  احلقوق  ح�شاب  على  للمحتل  انحياز  فيه  يكون  قد 
اليوم  العربية  الدول  جامعة  جمل�س  ويعقد  عربًيا.  قبوله  ي�شعب  الأمر  هذا 
اجتماعه الطارئ على م�شتوى وزراء اخلارجية العرب برئا�شة وزير خارجية 
ال�شومال اأحمد عي�شى عو�س، بح�شور الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س، 
اآخر  لبحث  وذلــك  الغيط،  اأبــو  اأحمد  العربية  الــدول  جلامعة  العام  والأمــني 

م�شتجدات وتطورات الأو�شاع املتعلقة بالق�شية الفل�شطينية.

حل تداخل تعرفة المياه بين الوحدات السكنية واالستثمارية
تبوك - البالد

بن  الرحمن  عبد  املهند�س  والزراعة  واملياه  البيئة  اأكد وزير 
ال�شتهاكية  التعرفة  تداخل  اإ�شكالية  اأن  الف�شلي  عبداملح�شن 
اهتمام  حمل  هو  وال�شتثمارية  ال�شكنية  الوحدات  بني  للمياه 

العاجل على حلها بتخ�شي�س  القريب  التي �شتعمل يف  الوزارة 
عدادات للمياه لكل وحدة �شكنية اأو عقارية ا�شتثمارية لت�شحيح 
التعرفة  خــروج  عــدم  ل�شمان  هيكلته  على  والعمل  الأمـــر  هــذا 
اأجله.  من  ان�شاأت  الــذي  م�شارها  عن  للمواطنني  ال�شتهاكية 

واأو�شح الف�شلي "اإن اإنتاج اململكة من الروة ال�شمكية يت�شاعف 
تقدم قرو�س  ا�شتثمارية، والــوزارة  اأكر من 14 فر�شة  وهناك 
الزراعية  التنمية  �شندوق  خال  من  امل�شتثمرين  لدعم  مي�شرة 

ولديها م�شتهدفات لدعم النتاج والتمكني.
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القاهرة -وا�س
انتخب امل�ؤمتر العام لرابطة اجلامعات الإ�سالمية يف دورته 
عبدالكرمي  بن  حممد  الدكت�ر  ال�سيخ  معايل  ع�سرة  احل��ادي��ة 

العي�سى رئي�سًا لرابطة اجلامعات الإ�سالمية.
الف�سيلة  اأ�سحاب  تهاين  العي�سى  ال�سيخ  معايل  وتلقى 
ال�س�ؤون  ووزراء  الإ���س��الم��ي  ال��ع��امل  وعلماء  مفتي  وامل��ع��ايل 
�سائلني  املنا�سبة،  بهذه  الإ�سالمية  اجلامعات  وم��دراء  الدينية 

الله تعاىل له الع�ن والت�فيق.
وكان امل�ؤمتر قد ناق�س تعديل بع�س م�اد نظامه الأ�سا�سي 
ولئحة عمل رابطة اجلامعات الإ�سالمية، اإىل جانب امل�سادقة 
جامعة  ا�ست�سافتها  ال��ت��ي  ال�����س��اب��ق��ة  ال�����دورة  حم�����س��ر  ع��ل��ى 
الإ�سكندرية العام املا�سي. وجتمع رابطة اجلامعات الإ�سالمية 
من  اجلامعات  كربى  مظلتها  حتت  1969م  عام  تاأ�س�ست  التي 
خمتلف اأنحاء العامل، وتن�سط يف دعم البحث العلمي يف جمال 
الإ�سالمية  اجلامعات  بني  والتن�سيق  الإ�سالمية،  الدرا�سات 
مبا  والبحثية  التعليمية  وال�سيا�سات  الدرا�سية  ومناهجها 

عالقة  تق�ية  جانب  اإىل  بينها،  فيما  والتكامل  التقارب  ُيحقق 
م�اجهة  يف  ب��دوره��ا  لت�سهم  امل��ج��ت��م��ع،  بق�سايا  اجل��ام��ع��ات 
املتطرف،  الفكر  وم�اجهة  الإ�سالمية،  املجتمعات  م�سكالت 
يت�سل  ما  كل  يف  الأخ���رى  اجلامعات  مع  الرابطة  تن�سق  كما 

الإ�سالمية عقد  امل�سرتكة. وتدر�س رابطة اجلامعات  بالأهداف 
اتفاقيات تعاون وتبادل مع كربى اجلامعات الغربية وجامعات 
احل�سارية  بالدرا�سات  يتعلق  ما  خا�سة  الأق�سى  ال�سرق  يف 

والثقافية واحل�ار البيني وكذلك الدرا�سات ال�ست�سراقية.

اعتماد المكافحة الحيوية لتفادي المبيدات

محليات
2

البيئة تعلن 
المرشحين لوظائفها

أول فرقة جوالة نسائية بجامعة الطائف

األحوال المتنقلة تقدم خدماتها بالعقيق
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أمير تبوك يطلع على 
االستعدادات لشهر رمضان

تب�ك- وا�س
ي�����راأ������س ���س��اح��ب 
الأم��ر  امللكي  ال�سم� 
ف��ه��د ب���ن ���س��ل��ط��ان بن 
عبدالعزيز اأمر منطقة 
ت���ب����ك غ����دا الث���ن���ني ، 
الج����ت����م����اع ال������دوري 
احلك�مية  ل������الإدارات 
واخل����دم����ي����ة امل��ع��ن��ي��ة 
ب���ا����س���ت���ع���دادات ���س��ه��ر 

رم�سان املبارك.
وياأتي الجتماع يف اإطار حر�س �سم� اأمر منطقة تب�ك 
على ال�ق�ف عن قرب على ال�ستعدادات التي جرى اتخاذها 
بطابع  اململكة  اأبناء  يعي�سها  التي   ، العظيمة  املنا�سبة  لهذه 
خا�س مييزهم عن غرهم من خالل �سل�ك معني يحفه الطابع 

الروحاين بهذا ال�سهر الف�سيل.
املعنية  الدارات  جه�د  م�ساعفة  على  الجتماع  و�سركز 
�سيطلع  كما   ، رم�سان  ل�سهر  ال�ستعدادات  درج��ة  من  للتاأكد 

�سم�ه على اآخر ال�ستعدادات لالإدارات احلك�مية.

الأمري فهد بن �سلطان 

سلطان بن سلمان يبحث مع وزير الصناعة الروسي االستثمار في قطاع الفضاء

جهود مكثقة لتوفير أجواء انتخاب العيسى رئيسا لرابطة الجامعات اإلسالمية
آمنة لالختبارات

املناطق- البالد
ب��امل��ن��اط��ق  ال��ت��ع��ل��ي��م  اإدارات  اأن���ه���ت 
ترب�ية  اأج�����اء  لت�فر  ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا 
انطالق  خالل  والطالبات  للطالب  اآمنة 
اخ��ت��ب��ارات ال��ف�����س��ل ال��درا���س��ي ال��ث��اين 
ال��ي���م الأح�����د.  ويف م��ك��ة امل��ك��رم��ة اأك��د 
حممد  باملنطقة  للتعليم  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
اأنهت  الإدارة  اأن  احل��ارث��ي  م��ه��دي  ب��ن 
ويبلغ  لالختبارات  ال�ستعدادات  جميع 
جمم�ع اأعداد الطالب والطالبات الذين 
طالًبا   180516 الختبارات  �سي�ؤدون 
احلك�مية  مكة  م��دار���س  بكافة  وطالبة 
ي����ؤدي  فيما  ال��ك��ب��ار  وتعليم  والأه��ل��ي��ة 
اأك���ر م��ن 300 األ���ف ط��ال��ب وط��ال��ب��ة يف 
املن�رة  املدينة  مبنطقة  ال��ع��ام  التعليم 
الإدارة  و�سكلت  النهائية  اختباراتهم 
ومتابعة  البيانات  تدقيق  جلان  العامة 
اإدخ�����ال ال���درج���ات وامل���ه���ارات وت��ق��دمي 
ال��دع��م ال��ف��ن��ي يف ن��ظ��ام ن�����ر. واأن��ه��ت 
الباحة،  مبنطقة  للتعليم  العامة  الإدارة 
ك��اف��ة ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا جل��م��ي��ع الأع���م���ال 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����اأداء الخ���ت���ب���ارات وه��ي��اأت 
عن  يزيد  ما  ل�ستقبال  املنا�سبة  ال�سبل 
مدير  واأو�سح   . وطالبة  طالب  األف   40
ت��ع��ل��ي��م ج�����ازان ال��دك��ت���ر ع�����س��ري بن 
اأحمد الأح��س ، اأن كافة مكاتب التعليم 
اأنهت  الإدارة  م��ن  ومب�ساندة  باملنطقة 
الطالب  ل�ستقبال  ال���س��ت��ع��دادات  ك��اف��ة 

والطالبات وجتهيز جلان الختبارات.

باملنطقة  التعليم  ع���ام  م��دي��ر  ودع���ا 
ال�����س��رق��ي��ة ال��دك��ت���ر ن��ا���س��ر ال�����س��ل��ع��ان 
ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات ل���ق���راءة اأ���س��ئ��ل��ة 
وقت  وتخ�سي�س  بتمعن  الخ��ت��ب��ارات 
عن  ف�ساًل  �س�ؤال،  كل  عن  لالإجابة  كاف 
من  النتهاء  ف���ر  منازلهم  اإىل  الت�جه 
بالتغذية  والهتمام  الختبارات،  اأداء 

ال�سحية والراحة وعدم ال�سهر.
من  اأك��ر  ي���ؤدي  ويف حمايل ع�سر 
46 األف طالب وطالبة اختبارات الف�سل 
باملرحلتني  العام  لهذا  الثاين  الدرا�سي 

املت��سطة والثان�ية.
األ���ف طالب  اأك���ر م��ن 19  وي��ت���ج��ه 
ال��دوادم��ي  حمافظة  مب��دار���س  وط��ال��ب��ة 
ق��اع��ات  اإىل  وال���ث���ان����ي���ة  امل��ت������س��ط��ة 
الختبارات مبدار�س املحافظة واملراكز 

والقرى التابعة.
حمد  الدكت�ر  التعليم  وزي��ر  وك��ان   
التق�مي  بتعديل  وج���ه  ق��د  ال�سيخ  اآل 

الدرا�سي للعام املقبل 
ج��م��ي��ع  ع�������دة  ت���ك����ن  اأن  وت����ق����رر 
وامل��راك��ز  وامل��دار���س  املعاهد  من�س�بي 
ي�م  ال��ع��ام  التعليم  م��راح��ل  جميع  يف 
الأحد 17 /12 /1440 وع�دة املعلمني 
املراحل  جميع  يف  للتدري�س  املمار�سني 
اأن  على   1440/  12/  24 الأح���د  ي���م 
يتم ع���دة معلمي ال��ن��دب ي���م الأح���د 2 
/1 /1441 والع�دة بالن�سبة لالإداريني 

والإداريات بعد عيد الأ�سحى املبارك

 الباحة- البالد
ت����ب����داأ وح������دة الأح����������ال امل��دن��ي��ة 
للرجال  خدماتها  تقدمي  الي�م  املتنقلة 
باملحافظة،  ج��رب  م��رك��ز  يف  والن�ساء 
يف اإطار تنفيذ اخلطة اخلا�سة مببادرة 
خل��دم��ة  امل��خ�����س�����س��ة  "م�ج�دين"، 
بها  ي�جد  ل  التي  واملراكز  املحافظات 

مكتب لالأح�ال املدنية.
خ��دم��ات  املتنقلة  ال����ح���دة  وت��ق��دم 
ال�����س��ج��ل امل����دين ل��ل��رج��ال، م��ن جتديد 
تالف،  ب��دل  واإ���س��دار  ال�طنية  اله�ية 
ف�ساًل عن اإ�سدار �سجل الأ�سرة واإ�سدار 
ال�اقعات  لت�سجيل  اإ�سافة  فاقد،  ب��دل 
ال�فاة"   - ال��ط��الق   - "الزواج  املدنية 

وطباعة �سريحة البيانات "الربنت".
لالأح�ال  املتنقلة  اأن اخلدمات  يذكر 
للم�ستفيدين،  خ��دم��ت��ني  ت��ق��دم  امل��دن��ي��ة 
وه���ي ال����ح���دات امل��ت��ن��ق��ل��ة واحل��ق��ي��ب��ة 
املتنقلة، بهدف تفعيل الدور الجتماعي 
للقطاع وتقدمي اخلدمات الإن�سانية من 

خالله.

الريا�س- وا�س
وامل���ي���اه  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
املبدئيني  املر�سحني  اأ���س��م��اء  وال��زراع��ة 
وف��ن��ي��ة  اإداري�������ة  وظ��ي��ف��ة   100 ل�����س��غ��ل 
�ساغرة لل�سع�ديني من الرجال والن�ساء 
العام  امل�ظفني  روات��ب  ب�سلم  م�سم�لة 
لل�زارة  الر�سمي  امل�قع  على  بالتعاقد 
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
للخدمات  ال�����زارة  وك��ي��ل  واأو���س��ح 
امل�����س��رتك��ة ع��ل��ي ع�����س��ري اأن ال���ظ��ائ��ف 

ال�ساغرة حتت 26 م�سمى وظيفيا .

الطائف - البالد
ج�الة  فرقة  اأول  اإن�ساء  الطائف  جامعة  اأعلنت 
طالبة،   48 ع�س�يتها  يف  ت�سم  باجلامعة،  ن�سائية 
م��دي��ر  م��ع��ايل  ح�����س���ر  يف  الأول  ع��ر���س��ه��ن  ق��دم��ن 
ال��دك��ت���ر ح�سام ب��ن ع��ب��دال���ه��اب زم��ان.  اجل��ام��ع��ة 
اأول  ال��ف��رق��ة  اإن�����س��اء  مبنا�سبة  اجل��ام��ع��ة  واأط��ل��ق��ت 
الطالبات،  ب�سطر  الك�سفية  باحلركة  تعريفية  خيمة 

الأول  عر�سهن  اجل�الة  فرقة  ع�س�ات  قدمت  فيما 
الك�سفية  التحية  باإلقاء  وقمن  اجلامعة،  مدير  اأم��ام 
وع��دد  اجل��ام��ع��ة  وك���الء  بح�س�ر  الك�سفي  وال���ع��د 
�س�ؤون  عميد  واأو�سح  ومن�س�باتها.  من�س�بيها  من 
اإن�ساء  اأن  البقمي،  بندر  الدكت�ر  باجلامعة  الطالب 
الفرقة ياأتي �سمن مبادرات اجلامعة لتفعيل م�سامني 
متكني  ج�انبها  اأه��م  من  التي   ،2030 اململكة  روؤي��ة 

املراأة ال�سع�دية واإعطائها الفر�سة الكاملة يف جميع 
املجالت.

يف  اجل���ال��ة  دور  اأهمية  البقمي  الدكت�ر  واأك��د 
والعمرة،  احل��ج  مب�ا�سم  الرحمن  �سي�ف  خدمة 
اجلامعة  تفخر  التي  اجل���ان��ب  اأه��م  اأح��د  ُتعد  التي 
بامل�ساركة فيها بفعالية ما يتطلب وج�د فرقة ج�الة 
طالبية ن�سائية �سع�دية م�ساندة يف العمل التط�عي 

ب�سكل  وال��ع��م��رة  احل��ج  �سعرتي  ويف  ع��ام  ب�سكل 
�س�ؤون  عميد  وكيلة  اأو�سحت  جهتها،  من  خا�س. 
الطالب لالأن�سطة الطالبية بجامعة الطائف الدكت�رة 
تنظيم  يف  الطالبات  اإ�سراك  جرى  اأنه  عا�س�ر،  اأمل 
املا�سية،  الفرتة  يف  اجلامعة  يف  املقامة  الفعاليات 
ال��ذي  الطالبية  الأن�سطة  ختام  حفل  اآخ��ره��ا  وك��ان 

نظمته عمادة �س�ؤون الطالب الأ�سب�ع املا�سي.

متحف األحساء بانوراما حضارية

الأح�ساء - البالد
وال��رتاث  لالآثار  الأح�ساء  متحف  ب��داأ 
ال�����س��ع��ب��ي ال��ع��م��ل ب���امل����اع���ي���د اجل���دي���دة 
ل���س��ت��ق��ب��ال ال��زائ��ري��ن ع��ل��ى ف��رتت��ني ب��دل 
اأ�سب�عيا،  اأي��ام  ول�ستة  واح��دة  ف��رتة  من 
وبح�سب مدير فرع الهيئة العامة لل�سياحة 
اأحمد  بن  عمر  املهند�س  ال�طني  وال��رتاث 
من  الأوىل  الفرتة  اأوق��ات  تبداأ  الفريدي، 
الثالثة  وحتى  �سباحا  والن�سف  ال�سابعة 
من  الثانية  وال��ف��رتة   ، ع�سرا  والن�سف 

كما  ل��ي��اًل،  التا�سعة  حتى  ع�سرًا  الرابعة 
يف  اجلمعة  ي���م  اأي�����س��ا  زوراه  ي�ستقبل 
الفرتة امل�سائية ، فيما يغلق املتحف اأب�ابه 
مبدينة  املتحف  ويقع  لل�سيانة.  ال�سبت 
مربع،  مرت   4000 م�ساحة  على  الهف�ف 
التاريخية  امل��ت��اح��ف  اأع���رق  م��ن  وي��ع��ت��رب  
تاريخي  ملا يحت�يه من ر�سيد  اململكة  يف 
مف�سل ي�سمل تاريخ املنطقة ، حيث يتك�ن 
تاريخ  عر�س  منها  الهدف  قاعات  عدة  من 

الح�ساء عرب كل الع�س�ر.

م��سك�- وا�س
التقى �ساحب ال�سم� امللكي الأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز 
اإدارة الهيئة ال�سع�دية للف�ساء ، معايل وزير ال�سناعة  رئي�س جمل�س 
�سم�ه  زي���ارة  ، وذل���ك �سمن  ن���رتوف  م��ا  دين�س  ال��رو���س��ي  وال��ت��ج��ارة 

الر�سمية اإىل رو�سيا الحتادية .
مب��سك�  ال����زارة  مقر  يف  عقد  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  �سم�ه  واطلع 
بح�س�ر �سفر خادم احلرمني ال�سريفني لدى رو�سيا الدكت�ر رائد بن 
خالد قرملي على العديد من الفر�س ال�ستثمارية يف القطاعات املرتبطة 

بحث  ج��رى  كما  ال��ط��ران،  وهند�سة  �سناعة  مقدمتها  ويف  بالف�ساء 
امل��س�عات املدرجة على جدول الأعمال.

واأكد الأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز اأن زيارته اإىل رو�سيا 
الف�ساء  جمال  يف  املتميزة  التجارب  ا�ستطالع  بهدف  تاأتي  الحتادية 
اق��ت�����س��ادي كبر ويحقق ع�ائد  ق��ط��اع  ب��اأن��ه  ال��ع��امل  ي��ع��رف يف  ال���ذي 
املميزة  الب�سرية  القدرات  متتلك  التي  الدول  على  ومعرفية  اقت�سادية 

ولديها الرغبة يف الإفادة منه مثلما ه� ما حقق يف اململكة الي�م.
نح�  تتجه  وه��ي  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اأن  �سم�ه  واأو���س��ح 
الرتكيز على تط�ير قطاع الف�ساء بعد تاأ�سي�س الهيئة ال�سع�دية للف�ساء 
اأن هدفها الأول خدمة امل�اطنني واقت�ساديات اململكة وت�سخر البحث 
وامل�ستقبل  احلا�سر  تركيزها  واأن  جمعاء،  الن�سانية  مل�ستقبل  العلمي 
على الربامج العلمية وال�سلمية التي تع�د بالفائدة على بالدنا وحتقق 
التنمية القت�سادية و نقل املعرفة والأبحاث و ت�ظيف �سناعة الف�ساء 
اأم�ر حياتهم الي�مية �س�اء من  يف خدمة بالدنا وامل�اطنني وت�سهيل 
اجل�ية  املالحة  خط�ط  خدمة  اأو  الف�سائية  الت�سالت  برامج  خالل 
مع  الت�ا�سل  و�سبل  والعلمية  الطبية  الأبحاث  اأو  والربية،  والبحرية 
بالد العامل . من جهته ، رحب وزير التجارة وال�سناعة الرو�سي بالأمر 
اأن رو�سيا حري�سة على تعزيز عالقتها  �سلطان بن عبدالعزيز ، م�ؤكدا 
التنمية  يخدم  مبا  املجالت  خمتلف  يف  ال�سع�دية  العربية  اململكة  مع 

وتعزيز الفر�س ال�ستثمارية بني البلدين ال�سديقني.

الريا�س- البالد
اأعلنت وزارة البيئة واملياه والزراعة عن 
عزمها بال�ستثمار يف تربية الأعداء احلي�ية 
ال�ستثمار  ه��ذا  ي���ؤدي  اأن  واملت�قع  املحلية، 
اإىل زيادة املحت�ى املحلي بقيمة 100 - 200 
�سحي  غ��ذاء  اإنتاج  اإىل  اإ�سافة  ري��ال،  ملي�ن 
املبيدات يف  بالتقليل من العتماد على  واآمن 

ي�سمل  املقرتح  اأن  الآفات.واأو�سحت  مكافحة 
الع�س�ية  للزراعة  ال�سع�دية  اجلمعية  قيام 
ب��ال���س��ت��ث��م��ار يف ه���ذا امل��ج��ال ب��ال��ت��ع��اون مع 
احلي�ية  الع��داء  اإنتاج  مركز  تط�ير  مبادرة 
الع�س�ية  ال��زراع��ة  اأب��ح��اث  وم��رك��ز  املحلية 
ب��ال��ق�����س��ي��م.واأك��دت ال������زارة ح��ر���س��ه��ا على 
حت��ق��ي��ق م���ا ت���ه���دف ل���ه يف جم����ال امل��ك��اف��ح��ة 

لتط�ير  م��ب��ادرة  اإط���الق  مت  حيث  احل��ي���ي��ة، 
كاإحدى  املحلية  احلي�ية  العداء  اإنتاج  مركز 
مبادرات التح�ل ال�طني التابعة لها، ونفذت 
املتخ�س�سني  بع�س  م��ع  بالتعاون  امل��ب��ادرة 
حل�سر  م�سروع  �سمن  �سع�د  امللك  بجامعة 
باململكة،  املحلية  احلي�ية  الأع��داء  وتعريف 
اإكثار  يف  املميزة  املحلية  التجارب  وتقييم 

درا�سة  وكذلك  احلي�ية،  الع��داء  وا�ستخدام 
الإكثار  يف  لال�ستثمار  القت�سادية  اجل��دوى 
عام  منذ  اأنها  ال���زارة  لها.واأو�سحت  الكمي 
مراحل  ع��دة  على  على  تعمل  وه��ي  2004م 
املجال،  هذا  يف  عديدة  ج�انب  يف  وجنحت 
ومنها ت�عية املزارعني باأهميته وبناء قدرات 

العاملني فيها من املخت�سني.

ملتقى لتطوير برنامج أمراض الدم الوراثية
الريا�س -وا�س

ال�كالة  يف  ممثلة  ال�سحة  وزارة  نظمت 
والإدارة   ، امل�ست�سفيات  خل��دم��ات  امل�ساعدة 
العامة للمراكز املتخ�س�سة ، وبرنامج اأمرا�س 
لإط��الق  ملتقى  الأول  اأم�����س  ال���راث��ي��ة  ال���دم 
ملر�س  تكاملية  عمل  جمم�عة  اإن�ساء  مبادرة 
فقر الدم املنجلي ، وذلك �سعيًا لإن�ساء جمم�عة 
عمل ملر�س فقر الدم املنجلي يف اململكة ، بهدف 
لرعاية  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه���د  وت���ح��ي��د  تن�سيق 
مر�سى فقر الدم املنجلي ولتك�ن اململكة باإذن 
الله رائدة يف هذا املجال يف ال�سرق الأو�سط.

من  ال��دم  اأمرا�س  يف  املخت�س�ن  وناق�س 
خمتلف مناطق اململكة مع اجلهات ذات العالقة 

خالل امللتقى ، برنامج اأمرا�س الدم ال�راثية 
لل��س�ل  خ��الل��ه  م��ن  ال�سحة  ت�سعى  ال���ذي 
ملجتمع �سحي ي�سمن متكني مري�س فقر الدم 

املنجلي من م�اجهة هذا املر�س و حتدياته.

ويهدف امللتقى اإىل اإن�ساء برنامج لأمرا�س 
الدم  امرا�س  مراكز  وتط�ير  ال�راثية  ال��دم 
املنجلي  ال��دم  فقر  مر�س  وحت��دي��دًا  ال�راثية 
لدور  عري�سة  خط�ط  و�سع  اإىل  بالإ�سافة   ،

جمم�عة العمل باإ�سراكهم يف ت�حيد الأهداف 
والت��سيات وت�حيد اجله�د واحلد من هدر 
املقدمة  اخلدمة  جم��ال  يف  والطاقات  امل����ارد 
وكذلك   ، اململكة  يف  املنجلي  ال��دم  فقر  ملر�س 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال���س��ت��ف��ادة امل��ث��ل��ى من 
ال�سيا�سات  لت�حيد  العمل  جمم�عة  خ��ربات 

والإجراءات املتبعة يف عالج هذا املر�س.
وج����رى خ���الل امل��ل��ت��ق��ى ت��ق��دمي عر�س 
جتربة مركز القطيف يف التعامل مع مر�س 
عر�س  اإىل  بالإ�سافة   ، املنجلي  ال��دم  فقر 
ال�سيا�سات  ومناق�سة   ، العمل  ور�س  نتائج 
مع مر�س  بالتعامل  والإج��راءات اخلا�سة 

فقر الدم املنجلي.
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كلمة
لــقــمــة جمموعة  الــتــاريــخــيــة  ا�ــســتــ�ــســافــتــهــا  بـــن 
موقعها  واأهــمــيــة   ،2020 الــقــادم  ــعــام  ال الع�سرين 
املــبــادرة  يف  احلــيــوي  واللوج�ستي  ال�سرتاتيجي 
اآفاقا  ال�سينية )احلزام والطريق( يحمل دور اململكة 
العاملي  القت�ساد  يف  مهم  كــرقــم  الــتــاأثــر  يف  رحــبــة 
 ، النمو  على  اأكــر  قــدرة  له  يتيح  ور�سم خارطته مبا 
التحديات والق�سايا القت�سادية واأبعادها  ومواجهة 
اإىل  الــرامــي  الــعــاملــي  اجلــهــد  وتفعيل   ، الجتماعية 

حتقيق تنمية م�ستدامة ومتوازنة .
حيال  فاعلة  اإيجابية  �سيا�سة  تنتهج  فاململكة   
تعزيز  على  واحلر�ص   ، العاملي  القت�ساد  طموحات 
التعاون مع ال�سركاء الدولين يف املجموعة وخارجها 
املزيد  الدويل نحو  للتوافق  اأف�سل  لإيجاد م�ستويات 
خا�سة   ، وازدهــاره  العاملي  لالقت�ساد  ال�ستقرار  من 
اقت�سادا  الأكــر  الع�سرين  جمموعة  تاأثر  اأهمية  مع 
الكرة الأر�سية  ، والتي ت�سكل ثلثي �سكان  العامل  يف 
وت�سم 85 % من حجم القت�ساد العاملي، و75 % من 
العربية  الدولة  اململكة  تعد  فيما   ، العاملية  التجارة 
وتت�سدر   ، الع�سرين  جمموعة  يف  الع�سو  الوحيدة 
 ، الأجنبية  ال�ستثمارات  وقائمة  املنطقة  اقت�ساديات 
القت�ساد  اإىل  التحول  معدلت  حتقيق  يف  وجناحها 
واأهــداف  مراحل  وفــق  امل�ستدامة  والتنمية  الرقمي 
م�سادر  تنويع  يف  القوية  وب�سماتها   2030 روؤيــة 

الدخل ومعامل التنمية النوعية. 
 بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك متــثــل املــمــلــكــة مبــوقــعــهــا 
اأهمية   ، الطموحة  وروؤيتها  والقت�سادي  اجلغرايف 
كبرة يف املبادرة ال�سينية )احلزام والطريق( وهي 
القدمي  احلرير  لطريق  الطموحة  احلديثة  الن�سخة 
رئي�سيا  �سريكا  اململكة  وتعد   ، قارة  من  اأكرث  وتربط 
اأرقــامــا  وحتمل  مراحلها  تــتــواىل  التي  املــبــادرة  يف 

اقت�سادية واعدة للدول امل�ساركة. 

الرباط - وا�س
للرتبية  الإ�سالمية  املنظمة  مبقر  اأم�ص  انطلقت 
املغربية  العا�سمة  )اإي�سي�سكو( يف  والثقافة  والعلوم 
اأعمال الجتماع اخلام�ص للمكتب التنفيذي الإ�سالمي 
للبيئة على م�ستوى الوزراء، مب�ساركة الهيئة العامة 
لالأر�ساد وحماية البيئة يف اململكة العربية ال�سعودية، 

وبالتن�سيق مع منظمة التعاون الإ�سالمي.
للرتبية  الإ�سالمية  للمنظمة  الــعــام  املــديــر  وقــدم 
عثمان  بــن  عبدالعزيز  الــدكــتــور  والثقافة  والــعــلــوم 
ال�سريفن  احلرمن  خلــادم  ال�سكر  جزيل  التويجري 
الله  حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

البيئة  لق�سايا  يوليها  التي  الكبرة  العناية  على   -
الــذي  واملــو�ــســول  ال�سخّي  الــدعــم  وعلى  وحمايتها، 
املــوؤمتــر  دورات  عقد  اأجـــل  مــن  لالإي�سي�سكو  يقدمه 
الإ�سالمي لوزراء البيئة واجتماعات مكتبه التنفيذي، 
وموافقته على نقل "جائزة اململكة العربية ال�سعودية 
الإي�سي�سكو  الإ�سالمي" اإىل  العامل  البيئة يف  لالإدارة 
وتكليفها باأمانتها العامة، حتت ا�سراف الهيئة العامة 
اجلائزة  نطاق  وتو�سيع  البيئة  وحماية  لــالر�ــســاد 

لت�سمل العامل الإ�سالمي كله.
الجتماع  هذا  اإن  لالإي�سي�سكو  العام  املدير  وقال 
البيئة  بق�سايا  الوعي  م�ستوى  ارتفاع  ظل  يف  يعقد 

العمل  عرفه  الذي  املتـنامي  التطور  على  ينعك�ص  مما 
تو�ّسعت  الذي  امل�سرتك  والتنموي  البيئي  الإ�سالمي 
فاعالاً  ا  عن�سراً فاأ�سبح  ق�ساياه،  وتــعــّددت  جمــالتــه 
والبانية  الإ�ــســالمــي  للت�سامن  ا  ــززاً ومــعـــ ا  ــراً ـــ ومــوؤث
ا  امل�سرتك، حتى �سار عنواناً الإ�سالمي  العمل  لقواعد 
الآراء  وتــبــادل  والتن�سيق  والــتــعــاون  التكامل  على 

واخلرات والتجارب الرائدة بن الدول الأع�ساء.
ويف ختام اجلل�سة الفتتاحية لالجتماع وقع كل 
والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية  للمنظمة  العام  املدير  من 
التويجري،  عثمان  بن  عبدالعزيز  الدكتور  والثقافة 
البيئة  وحــمــايــة  لــالأر�ــســاد  الــعــامــة  الهيئة  ورئــيــ�ــص 

باململكة الدكتور خليل بن م�سلح الثقفي على حم�سر 
اململكة  جائزة  ب�ساأن  امل�سرتك،  التن�سيقي  اجتماعهما 

العربية ال�سعودية لالإدارة البيئية.
ا من الجراءات التي اتفق  ويت�سمن املح�سر عدداً
تكرمي  اقــرتاح  �سمنها  ومــن  تنفيذها،  على  الطرفان 
�سرف  ك�سيف  الإ�سالمي  العامل  من  بــارزة  �سخ�سية 

املوؤمتر الإ�سالمي الثامن لوزراء البيئة.
كما مت التفاق على اأن تقوم اأمانة اجلائزة بتنفيذ 
ال�سابقة  املحا�سر  يف  عليها  املن�سو�ص  املتطلبات 
بتفعيل اجلانب الإعالمي يف اجلائزة وتقدمي ت�سور 

وخطة وا�سحة لآلية الن�سر والنتاج الإعالمي.

مكة املكرمة- البالد
لإمـــارة  الــّتــابــعــة  الــبــن  ذات  اإ�ــســالح  نظمت جلــنــة 
العنف  من  الأ�سرّية  "احلماية  نــدوة  اأم�ص  املكّرمة  مّكة 
ال�سوء  ت�سليط  اإىل  تــهــدف  والإرهاب"،  واجلــرميــة 
واجلرمية  العنف  من  احلماية  يف  الأ�سرة  اأهمية  على 
والإرهاب وحمور الأ�سرة واملخدرات، بح�سور عدد من 
املثقفات يف املجتمع من مكة وجدة والطائف، وذلك يف 

مقر غرفة مكة الّتجارّية ال�سناعية مبكة املكرمة.
والإرهاب ومو�سوع  املراأة  الندوة حمور  وتناولت 
اأهم  اإىل جانب  الجتماعية،  التوا�سل  الأ�سرة وو�سائل 
النحرافات  عامل  الولوج يف  من  الأبناء  و�سائل حماية 
الأ�سرة  مهددات  واأبــرز  والإرهــاب،  والعنف  واجلرمية 
الأمــنــيــة يف الـــوقـــت الـــراهـــن، وعـــن خــطــر اجلــرميــة 
واأنواع  الإرهابية  ال�سخ�سية  تتكون  وكيف  والإرهاب، 
اأبناءنا  اأن  نعرف  وكيف  الإرهابية،  واخلاليا  الإرهــاب 

دخلوا خاليا اإرهابية.
الرابعة  التخ�س�سية  الــدائــرة  رئي�سة  واأو�ــســحــت 
اأن  العكا�ص  منرة  الدكتورة  البن  ذات  اإ�سالح  بلجنة 
الندوات  هــذه  مثل  تنظيم  اإىل  تهدف  الرابعة  الــدائــرة 
املجتمعية للتوعية املجتمع باحلماية الأ�سرّية من العنف 
الإ�سالمي  الدين  اأن  اإىل  م�سرة  والإرهــاب،  واجلرمية 
يهتم بتكوين الأ�سرة والعناية بها لأنها اأ�سا�ص املجتمع.

الريا�س - البالد
للتخ�س�سات  ال�سعودية  الهيئة  اختتمت 
املكثف  التاأهيلي  الــرنــامــج  اأمــ�ــص،  ال�سحية 
يف  وال�ستثمار  للعمل  الأ�سنان  اأطباء  لتاأهيل 
القطاع اخلا�ص ، وذلك يف مقر الهيئة يف مدينة 

الريا�ص.
الــ�ــســعــوديــة  للهيئة  الـــعـــام  الأمـــــن  واألـــقـــى 
اأمين  الدكتور  الأ�ستاذ  ال�سحية  للتخ�س�سات 
دور  خاللها  ا�ستعر�ص  كلمة  عــبــده،  اأ�سعد  بــن 
ومهام الهيئة يف حماية وتعزيز ال�سحة بقيادة 
ممار�سن �سحين اأكفاء وما تقوم به من جهود 
يف جمالت التدريب واعتماد الرامج واملراكز.

اأهــمــيــة  اإىل  للهيئة  ــام  ــع ال الأمــــن  واأ�ـــســـار 
الأ�سنان  اأطــبــاء  تعريف  يف  ودوره  الــرنــامــج 

باإن�ساء  للبدء  والإدارة  التخطيط  باأ�سا�سيات 
عيادة طب اأ�سنان يف القطاع ال�سحي.

وتــنــاولــت جــلــ�ــســات الــرنــامــج الــتــاهــيــلــي، 
اآلــيــات متــكــن الأطـــبـــاء مــن جتهيز خــطــة عمل 
والإدارة  اخلــا�ــص،  القطاع  يف  اأ�سنان  لعيادة 
عيادات  يف  اجلــودة  وقيا�ص  والت�سويق  املالية 
الأ�سنان ، و�سرح لأحدث �سروط وزارة ال�سحة 
ال�سوق  يف  الأ�ــســنــان  طــب  عــيــادات  لرتاخي�ص 

ال�سحي ال�سعودي.
فر�ص  مناق�سة  اجلــلــ�ــســات،  خـــالل  وجـــرى 
الدعم املتاحة من وزارة العمل، و�سندوق تنمية 
الجتماعية  التنمية  وبنك  الب�سرية،  ـــوارد  امل
للعمل  واملتو�سطة  ال�سغرة  املن�ساآت  وهيئة 

وال�ستثمار يف القطاع ال�سحي يف اململكة..

تأهيل أطباء األسنان لالستثمار في القطاع الخاص

 المكتب التنفيذي اإلسالمي للبيئة يثمن دعم خادم الحرمين

68 مشروعا للمياه بتبوك 
بقيمة 2.2 مليار ريال

تبوك - وا�س
تــفــقــد مــعــايل وزيـــر 
والزراعة  واملياه  البيئة 
الرحمن  عبد  املهند�ص 
الف�سلي   بن عبداملح�سن 
اأمــ�ــص عـــددااً مــن املواقع 
التابعة للوزارة مبنطقة 
�سر  على  ا  مطلعاً تبوك، 
ــروعــات  ــس ــ� ــامل الـــعـــمـــل ب

ــغ اإجــمــالــيــهــا 68  ــال ــب اجلــــاري تــنــفــيــذهــا وال
بقيمة  والزراعة،  واملياه  البيئة  ا يف  م�سروعاً
اإطــار  يف  وذلـــك  ـــال،  ري مليار   2.2 تــتــجــاوز 

اجلولة التي يقوم بها معاليه للمنطقة.
ــتــه الــتــفــقــديــة  ــتــهــل الــفــ�ــســلــي جــول وا�ــس
املياه  �سبكات  اإن�ساء  م�سروع  على  بالوقوف 
تبوك  مبدينة  املنزلية  والتو�سيالت  ال�سرب 
و�سبكات  وخــطــوط  التا�سعة،  مرحلتها  يف 

ال�سرف ال�سحي يف مرحلته الرابعة ع�سر.
عــام  مــديــر  مــن  لــ�ــســرح  وا�ــســتــمــع معاليه 
�سالح  املهند�ص  تبوك  مبنطقة  املياه  خدمات 
امل�سروعن  مكونات  عن  ال�سراري  خلف  بن 
اإجمايل تكلفتها 200 مليون ريال،  التي فاق 
حــيــث بــلــغــت نــ�ــســبــة الإجنـــــاز يف مــ�ــســروع 

خطوط و�سبكات ال�سرف ال�سحي %35،.
تنفيذ  مــ�ــســروع  ــى  عــل مــعــالــيــه  ووقـــــف 
) ذات حاج  ال�سامل  تنقية مياه تبوك  حمطة 
( ، والــذي بلغت ن�سب اإجنــازه 91 % بطاقة 

فاقت  كما  مكعبااً  مرتااً   150 تتجاوز  اإنتاجية 
قيمة اإن�سائه 200 مليون ريال.

ــا عن  ــي ــا مــرئ و�ــســاهــد الــفــ�ــســلــي عــر�ــس
بلغ  حيث  باملنطقة  املياه  خدمات  اإجنـــازات 
اإجمايل امل�ساريع 68 م�سروعا بقيمة اإجمالية 
م�سروعا  منها 35   ، ريــال  امللياري  جتــاوزت 
يف املياه و23 م�سروعا يف ال�سرف ال�سحي 
وع�سرة م�ساريع اأخرى م�ساندة، مطلعااً على 
م�سروع ا�ستكمال جممع ال�سخ والآبار مبياه 
اإجــمــايل  جتـــاوزت  ـــذي  وال  ، ال�سامل  تــبــوك 
 ، ريـــال  مليون  وال�سبعون  الــثــالثــة  تكلفته 

بن�سبة اإجناز  %44.46.
لــلــوقــوف عــلــى املحجر  وتــابــع جــولــتــه 
تفقد  كما  عمار  بحالة  والنباتي  احلــيــواين 
حمطة معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي مبدينة 

ا على موقع الت�سجر. تبوك ، مطلعاً
على  معاليه  وقــف   ، اجلــولــة  ختام  ويف 
بزيارة  قــام  كما  الوطني  خالد  منتزه  موقع 

برج مياه تبوك. 

مركز الملك سلمان يواصل المساعدات لليمنيين والسوريين

حماية األسرة من العنف 
والجريمة واإلرهاب

وظائف شاغرة بجامعة 
األمير سطام

ال�سيح- وا�س 
ت�ستقبل جامعة الأمر �سطام بن عبدالعزيز باخلرج  
الوظائف  من  جمموعة  ل�سغل  املتقدمن  طلبات  اليوم 
الوظائف  مــن  وعـــدد  "رجال"،  والهند�سية  الإداريــــة 
ال�سحية "رجال - ن�ساء"، وكذلك وظائف على برنامج 
اجلامعة  مقر  يف  ن�ساء"،   - "رجال  املبا�سر  الت�سغيل 
مبدينة ال�سيح ويف الكليات التابعة للجامعة وفروعها، 
لديهم  تتوفر  ملن  الوظيفية  امل�سابقة  طريق  عن  وذلــك 
ح�سب  املطلوبة  العملية  واخلــرات  العلمية  املوؤهالت 

امل�سميات وال�سروط املعلن عنها.
من  الوظائف  �سغل  يف  الراغبن  اجلامعة  ودعــت 
ال�سروط  لديهم  تتوفر  ممــن  واملــواطــنــات  املــواطــنــن 
للتوظيف  الإلكرتونية  البوابة  عر  التقدم  املطلوبة، 
https://jobs.psau.edu. :على موقع اجلامعة
sa، وي�ستمر ا�ستقبال الطلبات حتى يوم اخلمي�ص 20 

- 8 - 1440هـ.

ال�سالع-اأربد- وا�س
وزع مركز امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال الإن�سانية 1500 
يف  واملت�سررين  النازحن  على  ا،  طناً  111 تزن  غذائية،  �سلة 
منطقة مري�ص التابعة ملديرية قطعبة مبحافظة ال�سالع، ي�ستفيد 
منها 9،000 فرد، وهي �سمن م�سروع توزيع 102.170 �سلة 

غذائية ت�ستهدف عدة حمافظات مينية.
وعرت منفذ الوديعة احلدودي 31 �ساحنة اإغاثية كبرة 

�سلة   3،000 و  التمور  من  ا  كرتوناً  9،375 متنها  على  حتمل 
امللك  مركز  من  مقدمة  اللحوم  من  كرتون   7،400 و  غذائية، 
حمافظات  عدة  ت�ستهدف  الإن�سانية  والأعمال  لالإغاثة  �سلمان 

مينية ،عدن و�سبوة وماأرب واملهرة.
على �سعيد اآخر وزع املركز م�ساعدات اإيوائية ت�ستمل على 
اإربد  حمافظة  يف  ال�سورين  الالجئن  على  املنزلية  الأواين 

�سمال الأردن ، حيث بلغ عدد الأ�سر امل�ستفيدة 704 اأ�سرة .
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كل يوم �أحد

مقبول بن فرج �جلهني

كورنيش أملج.. 
الجمال اإلبداعي!

املج البحر الأحمر تعد واحدة من اأجمل واأبهى املناطق ال�سياحية 
اىل  اجلنوب  من  املمتدة  املرجانية  واجلــزر  فال�سواطئ  ينبع  �سمال 
الزاهية  والــورود  احلدائق  تداعبها  16كم2  من  اأكرث  مب�ساحة  ال�سمال 
اأنني  حتى  اجلــمــال.  هــذا  تناغم  التي  ـــارة  والن ال�ساطئ  امــتــداد  على 
املج.  خــارج  من  املدينة  هذه  يف  وال�سياح  الــزوار  من  الكثري  �ساهدت 
�سوارعها  يف  جديدًا  اأرى  ليــام  غياب  بعد  املدينة  هــذه  اأزور  ما  وكــل 
وهذا دليل على متابعة وعناية وجهود رئي�س بلديتها الن�سط املهند�س 
ناجي غبان. الذي �سوهد يف اأكرث من موقع يتجول �سخ�سيًا �سباح كل 
يوم ليتابع ويقف على اجلديد من الجنازات التطويرية للمدينة. فقد 
�سهدت املدينة يف عهده خالل �سنوات قليلة نقلة تطويرية حتى ا�سبحت 
اليوم يف مقدمة املناطق ال�سياحية يف ال�سمال الغربي وكورني�س املج 
الذي ميتد من اجلنوب اىل ال�سمال حتى حديقة الن�سة الغربية ا�سبح 
اليوم من اأجمل واأنقى واأزهى ال�سواطئ لذا فمحافظة املج اليوم وجهة 
ا�ستثمارية مميزة ت�ستقطب رجال الأعمال ويت�سابق امل�ستثمرون عليها. 
يق�سدها  التي  ال�سياحية  الوجهات  اأجمل  من  واحدة  اليوم  واأ�سبحت 
ال�سياح من كل مكان. نتيجة ما متلكه من مقومات �سياحية وموا�سفات 
مثالية واطاللتها على البحر الحمر واعتدال طق�سها يف معظم اليام. 
التي  الذهبية  نقاوؤه وجماله و�سفاوؤه وجمال رمالها  وما مييز بحرها 
تتميز بالنعومة كما ان كورني�س املج ال�سياحي فيه ارث من الآثار فاثار 
احلوراء معروفة وقد حتدث عنها �سعادة الدكتور تني�سب الفايدي يف 
اأكرث من موؤلف عن منطقة تبوك. وكما اأ�سرت يف املقدمة فمدينة املج 
املجل�س  يف  والجتماعات  متوا�سل.  تنموي  تطور  يف  الحمر  البحر 
املدينة  لكون  جديد  كل  لدرا�سة  م�ستمرة  لقاءات  يف  والبلدي  املحلي 
ان  بعد  العاملية  املدن  �سمن  الحمر  البحر  م�سرع  بعد  ا�سبحت  اليوم 
مماجعلها  ومتتايل  كبري  ب�سكل  ال�سياحية  ال�ستثمارات  اليها  امتدت 
واملتنزهني من  لل�سائحني  ال�سياحية اجلاذبة  املناطق  مقدمة  اليوم يف 
كافة مناطق اململكة وحمافظاتها ودول اخلليج بعد ان وفرت لها بلدية 
لبد  وهنا  والرتفيهية.  ال�سياحية  وامل�سروعات  اخلدمية  املرافق  املج 
من ال�سادة بجهود ومتابعة حمافظ املج ال�ستاذ زياد البازعي وامني 
امانة تبوك املهند�س فار�س ال�سفق وم�ساعدوه املهند�س حممد ح�سني 

واملهند�س ابراهيم غبان.
لرجال �لأعمال كلمة

امل�سائخ  منهم  املج  مدينة  يف  العمال  رجال  من  عدد  حدثني  فقد 
واملهند�س  املحلي  املجل�س  ع�سو  �سمان  وحممد  القحطاين  �سالح 
وغريهم  الفايدي  وليف  اجلهني  وعبدالهادي  املــرواين  حممد  مروان 
ي�سريون باأن املج اليوم ا�سبحت حمط اأنظار رئي�سيا لرجال العمال 
ان�ساء  بــداأ  حيث  فيها  اخلا�س  القطاع  ن�ساط  خالل  من  وامل�ستثمرين 
امل�سثتمرين  العمال  رجــال  فعلى  ال�سياحية  امل�سروعات  من  العديد 
انتهاز الفر�س يف املزيد من امل�ساريع ال�سياحية خا�سة وان البحر يف 
من  البحرية  الكائنات  ملختلف  وجــذاب  مثري  بعامل  ميتاز  املدينة  هذه 
ا�سماك متباينة ال�سكال واللوان واحياء مائية غريبة. هذا بال�سافة 
اأ�سكاًل  واألوانها  تكوينها  يف  تعطي  التي  الهائلة  املرجانية  لل�سعب 
الكثري من  جميلة ورائعة يق�سدها هواة اجلمال والت�سوير يق�سدها 

اأنحاء العامل.

�إن �لعامل يتحول ..

زين �أمني

المطارات أيقونة 
المستقبل

الفني  البـــداع  �ــســور  فيها  تتجلى  ..الــتــي  اجلميلة  اليــقــونــة  تلك   .. املــطــار 
والب�سري ..والت�سميم الداخلي والعمال الفنية الت�سكيلية والنحتية التي تزينه .. 
وت�سطبغ ار�سياته وحوائطه بازهي اللوان وارقي انواع الرخام وغريها .. وتزين 
جنباته احوا�س ال�سماك والحياء البحرية  ال�سخمة .. واحلدائق الداخلية الغنية 
باندر الزهور والورود وال�سجار - والتي ترويها النوافري والمطار ال�سطناعية 
العاملية  الطعمة  وافخر  وارقي  ا�سهي  تقدم  وال�سريعة  الفخمة  املطاعم  -.وقاعات 
التي تنا�سب كل الذواق .. ومن ذلك املكان ت�ستطيع ان ت�ساهد وتتب�سع ارقي الزياء 

والعطور واملاركات العاملية التي مت اختيارها بعناية .
حمطة  لي�س  انه   .. الن�سانية  امل�ساعر  وا�سدق  ارقــى  فيه  تتجلى   .. املطار     
الب�سر  ..او �سفر  وو�سول..او حمطة عبور..  بل هو نقطة متاذج  اقالع وهبوط 
والجنا�س واللغات والزياء والذواق .. بل هو ملتقى الحبة جلمع ال�سمل .. او  
الج�ساد  فيه  وتلت�سق  تلتقي  الذي  املكان  انه  الفــرتاق.   ورمبا  والرتحال  للوداع 
وتختلط فيه  النفا�س بالقبالت والعناق  .. انه املكان املريح للنف�س والذي يبعث 

المل لنطالقة جديدة يف احلياة والعمل. 
للمطارات تخفي وراءهــا خلية هائلة من  الرومن�سية  ال�سورة  يا �سادة تلك     
والنظم  واملعدات  الجهزة  ال�ساعة من خالل  مدار  علي  يعملون  الذين  الب�سر  اآلف 
واخلدمات �سديدة التعقيد والتي تديرها مئات ال�سركات التي تعمل من داخل املطار 

او من خارجه وفق معايري عاملية دقيقة حتكمها الفيمتو ثانية.
   يعترب املطار رافدا اقت�ساديا مهما لية مدينة يخدمها  انه الواجهة احل�سارية 
اهمية  الــدول  من  الكثري  ادركــت  بل   .. فح�سب  ذلك  ..لي�س  دولة  لية  والقت�سادية 
التقنية  عالية  �سغرية  اقت�سادية  مــدن  او   .. �سياحية  قــري  واعتربتها  مطاراتها 
و�سديدة التعقيد يف ادارتها .. فان�ساأت لها كوادر ادارية �سبيهة بالبلديات امل�ستقلة 
لها اف�سل العقول  التقليدية املقيتة .. بل ووفرت  لدارتها بعيدا عن البريوقراطية 

املبدعة للعناية بها وادارتها وت�سغيلها.  
ادارة  العاملي اهمية التخ�س�س يف     ومن هذا املنطلق ..ادرك قطاع العمال 
..وتوفر  والنظم  ال�س�س  ت�سع  ومنظمات  �سركات  ..فتكونت  املطارات  وت�سغيل 
فنية  اقت�سادية  ا�س�س  علي  وت�سغيلها  املــطــارات  لدارة  املوؤهلة  الب�سر  الــكــوادر 

وخدمية وادارية ..
   عزيزي القارئ .. يكفي ان اقول لك ان العامل  �سرف خالل الع�سر �سنوات 
الول من القرن 21 مايقارب 100 بليون دولر  علي بناء مطارات جديدة او حتديث 
وذلك  جديدة  للطائرات  ومهابط  �سفر  �سالت  وبناء  القدمية  املــطــارات  وتطوير 
التقنية  والتطورات  الحتياجات  وتلبية  املهول  امل�سافرين  اعــداد  زيــادة  ملواجهة 
احلديثة .ا�سافة ايل ان�ساء وحتديث بنيات حتتية حلركة �سحن الب�سائع املتجهة 
ايل جميع انحاء العامل ..مما ي�ساعد علي انتعا�س جتارة التجزئة وت�ساهم يف حل 

م�سكلة البطالة العاملية.  
   يا�سادة .. كل ذلك لن يتاأتي ..ال من خالل �سركات عاملية متخ�س�سة لدارة 
وت�سغيل املطارات لديها املحاور اخلم�سة .. التنظيم .. النظم ..الدارة .. التدريب  

واخلدمات الراقية. 
اداء مهامه دون  ..قــادر على  الله  امللك عبدالعزيز رحمه  املوؤ�س�س     هل مطار 

ال�ستعانة ب�سركة عاملية متخ�س�سة تقدم خرباتها وفق املعايري العاملية..؟! 
   انني ادرك ان الفريق العامل يف املطار بادارة ال�ستاذ ع�سام فوؤاد وال�ستاذ 
وجود  حتمية  هناك  ولكن  واخلــربة  الكفاءة  من  عالية  درجــة  علي  عطية  يو�سف 
املطارات. نحتاج ايل  ت�سغيل  �سركات  �ستقدمه  ما  للت�سغيل وهذا  املحاور اخلم�سة 

ارادة و�سجاعة لتخاذ القرار.

االعالنات الفردية

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

�لطائف
• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل الدائرة 
بركي  ن���وار  امل��واط��ن  ان   31 م���ادة  الثالثة  االنهائية 
حامد الزيادي �سجل مدين )1006126351( تقدم 
الواقع  ار�ض  على  ا�ستحكام  �سك  ا�ستخراج  طالبًا 
يف كالخ والذي اآل اليه عن طريق ال�سراء من غالن 
البائع عام 1385ه�  قبل  النفيعي واملحيا من  مبارك 
وحدوده واطواله وم�ساحته االجمالية وفق الكروكي 

املرفق كما يلي:
الزيادي  بركي  نوار  ملك  ار�ض  يحده  ال�سمال/  من 

بطول 49.80م.
ي��ح��ده ���س��ارع ع��ر���س��ه 4.25م من  م��ن اجل���ن���وب/ 
ال�سمال  م��ن  14.95م  وع��ر���س��ه  ال�سرقي  اجل��ن��وب 

الغربي بطول 50.00م.
من ال�سرق/ يحده �سارع عر�ض 15م يليه ار�ض ملك 

منري بركي الزيادي بطول 29.50م 
الزيادي  ن��وار بركي  الغرب / يحده ار���ض ملك  من 

بطول 30.20م.
وامل�ساحة االجمالية = 1482.95م2.

املقررة  امل��دة  خ��الل  بها  التقدم  فله  معار�سة  له  فمن 
نظامًا وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االإعالن.

• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل الدائرة 
عي�سه  رداد  امل��واط��ن  ان   31 م��ادة  الثانية  االنهائية 
 )1031312893( م��دين  �سجل  املالكي  النبي  ج��ار 
حو�ض  على  ا�ستحكام  �سك  ا�ستخراج  طالبًا  تقدم 
ال�سراء  اليه عن طريق  اآل  الواقع يف رح��اب وال��ذي 
وحدوده واطواله وم�ساحته االجمالية وفق الكروكي 

املرفق كما يلي:
من ال�سمال/ �سارع عر�ض 15م بطول 33.45م.

م��ن اجل���ن���وب/ ح��و���ض م��ل��ك ���س��ع��د ال��ك��رمي��ي بطول 
26.70م.

م���ن ال�����س��رق/ ����س���ارع غ���ري حم���دد ال��ع��ر���ض ب��ط��ول 
جمموع انك�ساراته 36.55م. 

بطول  املالكي  عبدالرحيم  ملك  حو�ض  ال��غ��رب/  من 
35.20م. 

وامل�ساحة االجمالية = 934.8م2.
املقررة  امل��دة  خ��الل  بها  التقدم  فله  معار�سة  له  فمن 

نظامًا وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االإعالن.
اىل  ان��ه��ى  ان���ه  ب��ال��ط��ائ��ف  ال��ع��ام��ة  املحكمة  تعلن   •
م�سفر  �سعود  امل��واط��ن  ان  الق�سائي  االإ�سناد  ق�سم 
 )1002718854( م��دين  �سجل  احل��ارث��ي  �سفران 
حو�ض  على  ا�ستحكام  �سك  ا�ستخراج  طالبًا  تقدم 

وبداخله غرفه �سعبية الواقع يف رحاب والذي اآل اليه 
عن طريق ال�سراء من نايف جازي البقمي وال�ساري 
م��ن عام  وامل��ح��ي��اه  ع��ون ح�سني  ال�سريف  م��ن ورث���ة 
1385ه� وحدوده واطواله وم�ساحته االجمالية وفق 

الكروكي املرفق كما يلي:
بطول  ال��غ��ام��دي  حممد  يو�سف  ملك  ال�����س��م��ال/  م��ن 

52.00م.
ال�سرق  من  يليه  12م  عر�سه  �سارع  اجل��ن��وب/  من 
ملك  ال��غ��رب  م��ن  ويليه  ال�سهراين  نا�سر  رج��اء  ملك 

�سباب قبالن العتيبي بطول 48.80م.
من�سور  ملك  يليه  12م  عر�سه  �سارع  ال�سرق/  من 
ج�������رادان احل����ارث����ي ب���ط���ول جم���م���وع ان��ك�����س��ارات��ه 

24.30م. 
من الغرب/ �سارع عر�سه 12م يليه ملك نايف جازي 

البقمي بطول 23.00م 
وامل�ساحة االجمالية = 1190.7م2. 

املقررة  امل��دة  خ��الل  بها  التقدم  فله  معار�سة  له  فمن 
نظامًا وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االإعالن.

جاز�ن
تقدم  باأنه  امل�سارحة  باأحد  العامة  املحكمة  تعلن   •

املواطن/ مهدي داوود يحيى حمزري �سعودي  لها 
 )1040051094( رق���م  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة  مب��وج��ب 
حماطة  �سكنية  اأر����ض  على  ا�ستحكام  حجة  بطلب 
ب�سور من جميع اجلهات تقع داخل احليز العمراين 
املوؤقت لقرية اجلعدية حدودها واأطوالها وم�ساحتها 
رقم  امل�����س��ارح��ة  اأح���د  حمافظة  بلدية  خ��ط��اب  ح�سب 
1440/07/24ه�����������  وت���اري���خ   40140009442

كاالأتي: 
م��رًا  ث��الث��ني  30م  بعر�ض  ���س��ارع  يحدها  ���س��م��ااًل: 
ب��زاوي��ة 95 خم�ض  ال��غ��رب  م��ن  ي��ب��داأ  ال�سلع  وط���ول 
وت�سعني درجة باجتاه ال�سرق بطول 62,81م اثنني 
ينك�سر  ث��م  �سنتمر  وثمانني  وواح���د  م���رًا  و�ستني 
جنوب �سرق بزاوية 131 مائة وواحد وثالثني درجة 
بطول 4,24م اأربعة اأمتار واأربعة وع�سرين �سنتمر.
احمد  حممد  ملكيتها  يدعي  اأر����ض  يحدها  جنوبًا: 
ال�سلع  وط���ول  حم���زري  اح��م��د  وحم��م��د  �سراحيلي 
ي��ب��داأ م��ن ال�����س��رق ب��زاوي��ة 84 اأرب���ع وث��م��ان��ني درج��ة 
مرًا  وثالثني  ثمانية  38,30م  بطول  الغرب  باجتاه 
وثالثني �سنتمر ثم ينك�سر �سمال غرب بزاوية 175 
اأربعة  24,79م  بطول  درج��ة  و�سبعني  وخم�ض  مائة 

وع�سرين مرًا وت�سعة و�سبعني �سنتمر. 

اثنى ع�سر مرًا  بعر�ض 12م  �سرقًا: يحدها �سارع 
مائة  ب��زاوي��ة 131  ال�سمال  م��ن  ي��ب��داأ  ال�سلع  وط��ول 
وواحد وثالثني درجة باجتاه اجلنوب بطول 67,52م 

�سبعة و�ستني مرًا واثنني وخم�سني �سنتمر.
م��ه��دي جابر  ملكيتها  ي��دع��ي  اأر�����ض  ي��ح��ده��ا  غ��رب��ًا: 
بزاوية  اجلنوب  من  يبداأ  ال�سلع  وط��ول  �سراحيلي 
104 م��ائ��ة وارب����ع درج����ات ب��اجت��اه ال�����س��م��ال بطول 
وث��الث��ني  وث��م��ان��ي��ة  م���رًا  وخم�سني  ث��الث��ة  53,38م 

�سنتمر.
وت�سعة  وت�سعمائة  اآالف  ثالثة  االإجمالية:  امل�ساحة 
وت�سعون مرًا مربعًا واأربعة و�سبعون باملائة من املر 

املربع )3999,74م2(.
 واالإحداثيات 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�سه فله تقدمي اعر�سه اإىل هذه املحكمة 
خالل �سهرين والله املوفق,,,

تكريم الطالب المتفوقين والمتميزين بالمدينة المنورة
�ملدينة �ملنورة- و��س

بن  في�سل  الأمـــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعــايــة  حتــت 
كرم  املــنــورة،  املدينة  منطقة  اأمـــري  عبدالعزيز  بــن  �سلمان 
اأمري  الفي�سل  خالد  بن  �سعود  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
منهم 188 طالبًا  بالنيابة 308 طالب  املنورة  املدينة  منطقة 
متيزوا  طالبًا   120 و  املنطقة  م�ستوى  على  علميًا  متفوق 
بن�سب  التعليم  تقومي  هيئة  تعده  الذي  القدرات  اختبار  يف 

جتاوزت 9٥٪ يف حني مثل الوطن 16 طالبًا و 9 طالبات 
م�سابقات  يف  الدولية  املحافل  يف  املنورة  املدينة  من 

علمية متعددة، وذلك خالل احلفل الذي نظمته اإدارة 
الأن�سطة  ختام  يف  باملنطقة  التعليم 

الطالبية.

ومعر�س  امل�ساحب  املعر�س  على  بجولة  �سموه  وقــام 
 Activate برنامج  عن  املنبثق  ال�سبابية  الأعمال  ريــادة 
التعليم  اإدارة  وتــنــفــذه  املنطقة  اإمــــارة  عليه  ت�سرف  الـــذي 

بال�سراكة مع هيئة التطوير وجامعة باب�سون الأمريكية.
اأن  العبدالكرمي  نا�سر  باملنطقة  التعليم  عام  مدير  واأكد 
من  باملنطقة  التعليم  قطاع  يجدها  التي  والرعاية  الدعم 
�سمو اأمري املنطقة و�سمو نائبه اأ�سهم يف حتقيق 17 جائزة 
ٌقدم عر�س  ذلك  للتميز عقب  التعليم  من جوائز وزارة 
ا�ستمع  بعدها  الأعمال"،  "ريادة  برنامج  مرئي عن 
واملتفوقني  املكرمني  الطالب  كلمتي  اإىل  احل�سور 
بعنوان  واأوبـــريـــت  ق�سيدة  ثــم 

ال�سمو". "وطن 

رؤساء برلمانات دول الجوار يؤكدون على وحدة العراق 

المملكة تدين الهجوم اإلرهابي في كابول

بغد�د-و��س
اأم�س  العراقية  العا�سمة  يف  اختتمت 
العراق، حيث  برملانات دول جوار  اأعمال 
جمل�س  رئي�س  معايل  اململكة  وفــد  راأ�ــس 
بن  عــبــدالــلــه  الــدكــتــور  ال�سيخ  الــ�ــســورى 

حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ.
دعمه ل�ستقرار  البيان اخلتامي  واأكد  
الــعــراق واحلــفــاظ عــلــى وحـــدة اأرا�ــســيــه 
الكبري  الن�سر  بعد  الجتماعي  ون�سيجه 
الذي حققه على تنظيم "داع�س" الإرهابي.

ــعــراق  ال ــتــقــرار  ا�ــس اأن  اإىل  ـــار  ـــس واأ�
�ـــســـروري ل�ــســتــقــرار املــنــطــقــة، مــ�ــســدًدا 
ال�سيا�سي  ثقله  بكل  عــودتــه  اأهمية  على 
اخلالقة  الب�سرية  ومــوارده  والقت�سادي 
ليكون  والإقــلــيــمــي  الــعــربــي  حميطه  اإىل 

نقطة جذب والتقاء.
الــعــراق  �سيا�سة  اإن  ــبــيــان:  ال وقــــال 
عزمه  تــوؤكــد  وحكوميا  برملانيا  املُعلنة 
احلــفــاظ عــلــى عــالقــات اجلــــوار مب�سافة 
التدخل يف  واحدة مع اجلميع ومن دون 

�سوؤونه الداخلية.
النت�سار  اأن  املجتمعون  واأو�ــســح 
"داع�س"  تنظيم  على  العراق  حققه  الذي 
لكل  اأر�سية م�سرتكة  بات ميثل  الإرهابي 
من  جــديــدة  �سفحة  املنطقةلبدء  �سعوب 
التعاون والبناء ودعم احلوار املجتمعي، 
على  م�سرتكة  تفاهمات  بناء  اإىل  و�سوًل 
على  تــقــوم  امل�ستقبل  يف  جــديــدة  اأ�ــســ�ــس 
وبناء  وال�ستثمار  التنمية  دعــم  اأ�سا�س 
�سبكة من العالقات التكاملية بني �سعوبها.

�لريا�س- و��س
ـــــوزارة  ـــوؤول ب عـــرب مــ�ــســدر مـــ�ـــس
العربية  اململكة  اإدانـــة  عــن  اخلارجية 
للهجوم  ــتــنــكــارهــا  وا�ــس الــ�ــســعــوديــة 
ا�ستهدف  الــــذي  املـــــزدوج  الإرهـــابـــي 

الــعــا�ــســمــة  يف  ـــالت  ـــ�ـــس الت وزارة 
الأفغانية كابول، والذي اأدى اإىل مقتل 

واإ�سابة عدد من الأ�سخا�س.
ـــّدم املــ�ــســدر الــعــزاء واملــوا�ــســاة  وق
وال�سعب  وللحكومة  ال�سحايا  لــذوي 

الأفــــغــــاين الــ�ــســقــيــق، مـــع الــتــمــنــيــات 
مــوؤكــًدا  الــعــاجــل،  بــالــ�ــســفــاء  للجرحى 
جمهورية  جــانــب  اإىل  اململكة  وقـــوف 
الإرهـــاب  �سد  الإ�سالمية  اأفغان�ستان 

والتطرف.

تعلن املحكمة الأحوال  ال�شخ�شية 
باملدينة  باملدينة املنورة

أنه تقدم لها عبد اهلل سعد سفر عبد اهلل سعودي بموجب السجل المدني 
رقم )1130189150( طالبة الإذن ببيع العقار الواقعة يف حي اجلبور باملدينة املنورة 
، اململوكة بال�صك ال�صادر من كتابة العدل الوىل باملدينة برقم )340119007488( 

يف تاريخ 1440/06/12هـ وحدودها واأطوالها وم�صاحتها ، كمايلي:
�شمالً: �صارع بعر�ض )4.80 م( مرت يف�صل عن دار �صعود بن فرج بطول :من �صرق اىل 

غرب)8.70 م( ثمانية مرت و�صبعون �صنتمرت .
جنوبًا : دار عبد اهلل نامي بطول : من �صرق اىل  غرب )7.70 م( �صبعة مرت و�صبعون 

�صنتمرت .
و�شرقًا: عمارة م�صعود فرج بطول من قبلة �صمال )12.45 م( اثنى ع�صر مرت وخم�صة 

واأربعون  �صنتمرت .
وغربًا: البع�ض دار عبد اهلل نامي والبع�ض دار غزلن بنت عبد اهلل بطول )12.35 م( 

اثنى ع�صر مرت وخم�صة وثالثون �صنتمرت .
وامل�شاحة الجمالية )100.26 م2( مائة مرت مربعاً و�صتة وع�صرون �صنتمرتًا مربعا 

فقط  املحتوى على اأربع غرف ومطبخ وحمام ودكان وحو�ض.

ال�صخ�صية  ال�صراء مراجعة حمكمة الأحوال  الرغبة يف  فعلى من لديه 
باملدينة  يف مدة اأق�صاها �صهر من تاريخ هذا الإعالن واهلل املوفق.

العدل: محاكم المملكة عقدت            ألف جلسة في أسبوع
�لريا�س- �لبالد

خالل  عقدت  اململكة  حماكم  اأن  العدل  وزارة  اأو�سحت 
األف جل�سة ق�سائية،  اأيام عمل الأ�سبوع املن�سرم نحو ٥2 
اإىل  اإ�سافة  ق�سائي،  حكم  األف   18 الـ  يقارب  ما  واأ�سدرت 

اأكرث من 11 األف قرار تنفيذ �سادر عن حماكم التنفيذ.
يزيد  مــا  الــفــرتة  نف�س  خــالل  العدلية  املــرافــق  وقــدمــت 
عمليات  بــني  تنوعت  للم�ستفيدين  خدمة  ــف  األ  178 على 
كما  املحاكم  تقدمها  التي  اخلدمات  وكذلك  وتنفيذ  توثيق 
"دون  املحاكم  يف  تقدميها  مت  التي  العمليات  اإجمايل  بلغ 
التنفيذ" 91927 عملية، فيما قدمت حماكم التنفيذ 21964 

خدمة للم�ستفيدين خالل الأ�سبوع املن�سرم، وبلغت عمليات 
التوثيق 64٥10 عمليات خالل الفرتة ذاتها.

رقمنة  بعد  لفتًا  تــطــورًا  التقا�سي  اإجـــراءات  و�سهدت 
�سّهل  مما  املحاكم  يف  والرتافع  الق�سائية  العمليات  م�سار 
على املرتافعني واأعان الق�ساة وموظفي املحاكم على اإمتام 
منظومة  وفق  و�سهولة  ي�سر  بكل  الق�سايا  واإجنــاز  املهام 

ق�سائية موؤ�س�ساتية.
وال�سداد  التحقق  خلدمتي  الـــوزارة  اإطــالق  اأ�سهم  كما 
حماكم  لإجـــراءات  الرقمي  التحول  بهدف  الإلكرتونيتني 
املحاكم،  مراجعة  عــن  امل�ستفيدين  ا�ستغناء  اإىل  التنفيذ 

املنفذ  ومنح  التنفيذية،  ال�سندات  تنفيذ  فــرتة  وتقلي�س 
املالية  باللتزامات  الــوفــاء  يف  والي�سر  ال�سهولة  �سدهم 

املرتتبة عليهم بال�سرعة الالزمة.
وكان معايل وزير العدل رئي�س املجل�س الأعلى للق�ساء 
يف  اأطلق  قد  ال�سمعاين  حممد  بن  وليد  الدكتور  ال�سيخ 
العا�سر من ربيع الأول املن�سرم التحول الرقمي يف قطاع 
الرقمية  العدلية  اخلدمات  من  عددًا  ت�سمن  الذي  التوثيق، 
امل�ستفيدين  على  والتي�سري  الــورق،  عن  ال�ستغناء  بهدف 
لإ�سدار  العدل  كتابات  مقار  اإىل  احل�سور  عن  يغنيهم  مبا 

الوكالت منخف�سة املخاطر.
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�سيهانة العزاز من اأوائل املحاميات ال�سعوديات الالتي ح�سلن على الرخ�سة مع بداية تطبيق القرار مبزاولة 
املهنة واأول �سعودية جتاز من جمل�س ولية نيويورك يف القانون، ا�ست�سافتها جامعة هارڤرد يف بو�سطن 
لإلقاء حما�سرات وا�ستطاعت اأن تكون خطيبة منتظمة يف املوؤمتر ال�سنوي لل�سوؤون الدولية الذي تعقده 
جامعة كولورادو المريكية واألقت الكلمة الرئي�سة يف املوؤمتر الملاين ال�سرق او�سطي الأول للمهنيني 

بـــرلـــني.  يف  كلية الـــ�ـــســـبـــاب  يف  العاملية  ال�سوؤون  جمل�س  ا�ست�سافها  وموؤخرًا 
ــــــقــــــانــــــون  للحديث ال المريكية  انغالند  نيو  وي�سرتن  جامعة  يف 

مكتب  يف  "�سعودية  بعنوان  نــدوة  يف  خربتها  عن 
الزاوية." متكنت �سيهانة من تنفيذ برناجمًا للتطبيق 
القانون  طالبات  مــن  املتميزات  اىل  موجهًا  العملي 
وقامت بدور بارز يف تاأ�سي�س وقيادة منظمة “طموح” 
اخلليج  منطقة  يف  ال�سابات  املهنيات  وت�سجيع  لدعم 
اأُخريات يف هذا جمال  وحر�ست على تدريب �سابات 
العامل  يف  بل  فح�سب  ال�سعودية  يف  لي�س  املحاماة 
من   2016 لعام  ال�سفقات  �سانعة  لقب  ونالت  اأي�سا، 

جملة فاينان�س مونثلي يف اململكة املتحدة.

سعوديات يبهرن العالم بالتفوق والطموح
جدة - البالد

 �سجلت املراأة ال�سعودية انطالقة قوية، وح�سورًا مميزًا على امل�ستويني املحلي 
والدويل، من خالل ح�سدها مزيدًا من الإجنازات واملنا�سب القيادية التي كانت 
حكرًا على الرجل اإىل وقت قريب.  وجنحت املراأة ال�سعودية يف كافة املجالت، 
على  قادرة  اأنها  واثبتت  املجالت،  خمتلف  يف  الوظيفية  الفر�س  لها  اتيحت  اإذ 

حتقيق طموحاتها كمتفوقة وباحثة وعاملة وقيادية، وباتت اليوم عن�سرا فاعال 
يف الوطن وم�سارك رئي�سا يف روؤية اململكة 2030، واأ�سبحت اإجنازاتهن حمط 
انظار العامل بعد تقلدهن منا�سب مرموقة يف الوزارات والقطاعات احلكومية 
جمل�س  يف  املـــراأة  متثيل  خــالل  من  الــقــرار  �سناعة  يف  وم�ساركات  والأهــلــيــة، 
ال�سورى. فتلك دللة على تقدير املراأة ال�سعودية ومكانتها، اإذ اأنها حظيت ولتزال 

الر�سيدة على  القيادة  حتظى بالدعم واحلقوق يف خمتلف املجالت. وحر�ست 
دعم املراأة من خالل �سل�سلة من القرارات الداعمة لها وتطورات مت�سارعة ت�سب 
يف م�سلحتها مبختلف جوانب احلياة، مكنتها اجتماعًيا واقت�سادًيا و�سيا�سًيا، 
وعززت حقوق املراأة بـ 20 قرارا عدليا يف جميع النواحي والتعامالت الق�سائية، 

ومنحت حق قيادة ال�سيارات.

بداأ ولعها وحّبها للف�ساء يف عمر ال�ست �سنوات، عندما 
وقررت  عنيزة.  �سحراء  يف  النجوم  اإىل  حتــّدق  كانت 
الف�سائية  املركبات  �سنع  فيها  يتم  التي  الطريقة  تعّلم 
الف�ساء  ا�ستك�ساف  مــن  ومتكينها  ف�سولها  لإر�ــســاء 

ولرمبا الذهاب اإىل هناك يوًما ما.
املرحلة  درا�ستها يف  اأثناء  ال�سميمري  م�ساعل  حر�ست 

م�سابقات  يف  امل�ساركة  على  الثانوية 
عدة ل�سناعة رجل اآيل وقد ح�سلت 

 80 بــني  مــن  الأول  ــز  ــرك امل عــلــى 
مــتــ�ــســابــق واملـــرتـــبـــة الــثــالــثــة 

مــتــ�ــســابــق،   400 بـــني  مـــن 
ــهــا تــقــدم  وهـــــو مــــا جــعــل

ــى درا�ــــســــة هــنــد�ــســة  عــل
الــفــ�ــســاء يف اجلــامــعــة.

حــ�ــســلــت مـــ�ـــســـاعـــل عــلــى 
العلوم  بكالوريو�س  �سهادة 

يف هــنــد�ــســة املـــالحـــة اجلــويــة 
والـــريـــا�ـــســـيـــات الــتــطــبــيــقــيــة من 

فلوريدا،  ميلبورن،  يف  للتكنولوجيا  فلوريدا  معهد 
يف  للعلوم  املاج�ستري  �سهادة  على  اأي�سًا  ح�سلت  كما 
هند�سة املالحة اجلوية من معهد فلوريدا للتكنولوجيا 
و�ساهمت  اخلا�سة،  �سركتها  م�ساعل  واأ�س�ست  ا.  اأي�سً
وبّينت  خمتلف.  �سواريخ  برنامج   22 مــن  اأكــر  يف 
لزيادة  هو  الجتماعي؛  التوا�سل  ملواقع  دخولها  اأن 
اأن  اإىل  ولــفــتــت  ــطــمــوح،  وال املــعــرفــة 
الــ�ــســواريــخ الــنــوويــة الــتــي تعمل 
اأنــهــا  وذكــــرت  خمــتــلــفــة..  عليها، 
"عملت على 22 �ساروخًا غري 
اجلي�س  و�سفها  نووي". 
بـ"النموذج  الأمــريــكــي 
للن�ساء"؛  ــــهــــم  املــــل
الــ�ــســواريــخ  فمهند�سة 
واملــــركــــبــــات الــفــ�ــســائــيــة 
هي  ال�سميمري"،  "م�ساعل 
بوكالة  تلتحق  �سعودية  اأول 

الف�ساء الأمريكية "نا�سا".

�سبتمرب  يف  ال�سحيمي  �ــســارة  اخــتــريت  اأن  بــعــد  
عام 2013، لت�سبح واحدة من بني 16 ع�سوا يف 
والتي  املالية  ال�سوق  لهيئة  ال�ست�سارية  اللجنة 
جمال  يف  جدارتها  واثبت  عامني،  ملدة  فيها  عملت 
عملها وخرباتها املرتاكمة، انتخبت رئي�سا ملجل�س 
"تداول"  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  اإدارة 

امــراأة  كــاأول  ال�سركة  تاأ�سي�س  منذ 
تاأ�سي�س  املن�سب منذ  تتوىل هذا 

ال�سركة.
وتعد من املتميزات درا�سيا، 

مــرتــبــة  عــلــى  حــ�ــســلــت  اإذ 
مــن  الأوىل  ـــرف  ـــس ـــ� ال

�سعود  املــلــك  جــامــعــة 
البكالوريو�س  بدرجة 

مــن  املـــحـــا�ـــســـبـــة،  يف 
خــــريــــجــــة مــــــن جـــامـــعـــة 

يف  الأمــريــكــيــة  "هارفرد" 
 ،2015 عـــام  الأعـــمـــال  اإدارة 

وبــاتــت الــيــوم منـــوذج �ــســعــودي متميز لــرائــدات 
الأعمال.

متعددة  منا�سب  �سغلت  ال�سحيمي  �سارة  اأن  يذكر 
الأهلي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  من�سب  منها: 
مــار�ــس  مــنــذ  الإدارة  جمل�س  يف  وعــ�ــســو  املــالــيــة 
ال�ستثمار  ق�سم  ورئي�س  تنفيذي  مدير  2014م، 
جدوى  ب�سركة  الأ�سول  اإدارة  يف 
اإليها  ان�سمت  والتي  لال�ستثمار 
اأول  كمدير  2007م  مايو  يف 
مدير  ا�ستثمارية،  حمــافــظ 
ا�ستثمارية  حمافظ  اأول 
الأ�ــــســــول  اإدارة  يف 
�سامبا  جمــمــوعــة  يف 
ـــيـــة، واخـــتـــريت  املـــال
�سمن   2013 عـــام  يف 
اللجنة ال�ست�سارية لهيئة 
بها  وعملت  املالية  ال�سوق 

ملدة عامني.

قيادية في أكبر شركة بترول في الشرق األوسطمحامية سعودية تعزز صورة المرأة في الخارج

بارعة في " ناسا " تصنع 22 صاروخا نموذج سعودي متميز لرائدات األعمال

التحديات  من  بكثري  احلافلة  املهنية  وامل�سرية  امل�سني  والعمل  امل�ستمر  العطاء  من  عاًما   37 بعد 
املديرة  من�سب  لت�سغل  العام 2012  الغ�سن يف  اختريت هدى  ال�سعودية،  اأرامكو  والإجنــازات يف 

ا باأرامكو التي ت�سم  التنفيذية للموارد الب�سرية بال�سركة؛ ما جعلها اأول �سعودية تتوىل من�سًبا قياديًّ
منها: مديرة  منا�سب  اأرامكو و�سغلت  األف موظف من 80 جن�سية خمتلفة. عملت يف  اأكر من 62 
املوارد الب�سرية لل�سيا�سة العامة والتخطيط، يف الفرتة بني عامي 2006 و2009، كما تراأ�ست ق�سم 
التدريبية  الربامج  من  العديد  ح�سرت  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  لحق.  وقت  يف  والتطوير  التدريب 
ذلك جامعة كورنيل وجامعة ميت�سيجان يف  العامل، مبا يف  الرائدة يف  العديد من اجلامعات  يف 

ال�سركات يف تدريب متكني  واأك�سفورد يف بريطانيا،  وناق�ست جهود  املتحدة،  الوليات 
املراأة، خالل م�ساركتها بورقة عمل يف مهرجان اجلنادرية الثالث والثالثني. "الغ�سن" 

ا ع�سوة يف جمل�س الأمناء باجلمعية العربية لإدارة املوارد الب�سرية، وع�سوة  اأي�سً
ا ع�سوة يف  يف جلنتني ا�ست�ساريتني يف ال�سركة ال�سعودية للكهرباء، وهي اأي�سً
املرتبة  الغ�سن  واحتلت  الجتماعية.  للتاأمينات  العامة  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س 
الرابعة يف قائمة فورب�س لأقوى الن�ساء العربيات يف جمال الإدارة التنفيذية، 
واملركز ال�سابع يف قائمة اأرابيان بزن�س لعام 2015 لأهم ال�سخ�سيات يف جمال 

الطاقة، كما ح�سلت على جائزة املراأة العربية يف عام 2014.
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إقرار صندوق النفقة 

زيادة نسبة المحاميات 120 % 

 توظيف المرأة بـ 5 مجاالت 
في »العدل«

تسليم المرأة نسخة 
من عقد النكاح

إطالق دبلوم المحاماة 

مراكز خاصة لتنفيذ أحكام 
الحضانة 

توجيه مأذوني األنكحة 
بسماع موافقة المرأة لفظيا

 منح المرأة رخصة التوثيق

تفعيل نظام البصمة في المرافق 
العدلية 
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إنشاء مكاتب مصالحة في المحاكم 

منح المرأة حق الوالية على المحضون

تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في 
بلد الحضانة

إنشاء مكاتب نسوية في المحاكم 
لخدمة المرأة مجانا

إتاحة تزويج الفتيات المعضوالت خارج أوقات 
العمل الرسمي في المحكمة

تجريم العضل ومنع إجبار المرأة على من ال 
تريده في النكاح

حسم حق المرأة في حضانة أبنائها 
دون دعوى قضائية

تنفيذ فوري ألحكام النفقة أو رؤية 
الصغير أو تسليمه لحاضنته

إثبات استحقاق أسرة 
المتغيب أو المفقود 
ولألسرة المهجورة 
أو المعلقة لمعاش 
الضمان االجتماعي

نفقة المطلقة لها أولوية على الديون 
الثابتة للرجل 

تدشين معارض الثقافة العدلية لتوعية 
المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية
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مقتل 4 جنود أتراك على الحدود العراقية 

اإ�سالم اأباد  ــ وكالت 
اإيـــواء  الباك�ستانية  ال�سلطات  ا�ستهجنت 
 14 مقتل  خلفية  على  اإرهابية،  جلماعات  ايران 
من جنودها، يف هجوم نفذته جمموعة م�سلحة 

تتخذ الأرا�سي الإيرانية معقالاً لها.
يف  الباك�ستانية،  اخلارجية  وزارة  وقالت 
بيان اإنه مت ت�سليم ال�سفارة الإيرانية يف اإ�سالم 
اأباد، مذكرة احتجاج �سديدة اللهجة؛ لعدم اتخاذ 
التي  ارهابية  جماعة  �سد  اإجـــراءات  اأي  اإيــران 
ا مت اإنزالهم  ا باك�ستانياً نفذت عملية قتل 14 جنديًّ
الر�سا�ص،  بالقوة من حافلتهم، واأطلقوا عليهم 
عــلــى طــريــق مـــكـــران الــ�ــســاحــلــي الــ�ــســريــع يف 
البيان  واأ�سار  البالد.  غرب  جنوب  بلو�س�ستان 
ا معلومات  اإيران مراراً اأن باك�ستان �ساركت  اإىل 
الأرا�سي  داخل  املنظمة  هذه  حول  ا�ستخبارية 
الإيرانية، لكن اإيران مل تتخذ اأي اإجراء �سدها، 
باك�ستان  قدمتها  الــتــي  املعلومات  اأن  ا  م�سيفاً
يف  الإرهابية  املنظمات  حماور  ت�سمنت  لإيران 
وقواعد  تــدريــب  مع�سكرات  لديها  التي  اإيـــران 

لوج�ستية عرب احلدود.

يذكر اأن احلادث الإرهابي وقع يوم اخلمي�ص 
ركاب  حافلة  م�سلحون  اختطف  عندما  املا�سي، 
ا كانوا على متنها بعد الطالع  وقتلوا 14 �سخ�ساً

على بطاقات هوياتهم.
وك�سفت و�سائل اإعالم باك�ستانية اأن احلافلة 
جـــوادر،  اإىل  كــراتــ�ــســي  مــن  طريقها  يف  كــانــت 
اأن  ال�سرطة  اأبلغوا  الناجني  الركاب  اأن  م�سيفةاً 

امل�سلحني قتلوا الركاب بانتقائية.

باكستان تستهجن إيواء إيران جماعات إرهابية

البرلمان الليبي يطالب مجلس األمن بالتدخل لوقف انتهاكات قطر
مشاورات إقليمية إلنهاء القتال

اكتشاف أموال ضخمة في مقر إقامته  
 تهمتا فساد تواجه البشير في محبسه .. وأسرته تغادر السكن الرئاسي

اخلرطوم ــ رويرتز 
ال�سودان  يف  العامة  النيابة  فتحت 
بالغني �سد الرئي�ص املعزول عمر الب�سري، 
بتهم غ�سل الأموال وحيازة اأموال �سخمة 

دون م�سوغ قانوين.
م�سدر  عــن  "رويرتز"  وكــالــة  ونقلت 
املكلف  الأعلى  النيابة  وكيل  اأن  ق�سائي 
الف�ساد،  مبكافحة  الع�سكري  املجل�ص  من 
اأمــــر بــالــقــبــ�ــص عــلــى الــرئــيــ�ــص الــ�ــســابــق 
لتقدميه  متــهــيــدا  عــاجــال  وبــا�ــســتــجــوابــه 
النيابة  اأن  امل�سدر  ذات  وقــال  للمحاكمة. 
ال�سابق  الــرئــيــ�ــص  بــا�ــســتــجــواب  �ستقوم 
هناك  واأن  كــوبــر،  �سجن  داخــل  املــوجــود 
بع�ص  �سد  �ستتخذ  قانونية  اإجـــــراءات 

رموز النظام ال�سابق املتهمني بالف�ساد.
وكــانــت و�ــســائــل اعـــالم �ــســودانــيــة قد 
امل�سلحة  ــقــوات  ال مــن  فريقا  بــان  اأفــــادت 
مقر  داهـــم  الع�سكرية،  وال�ــســتــخــبــارات 

اإقامة الرئي�ص املعزول.
واأو�سحت �سحيفة "الراأي العام" اأن 
النقد  من  كبرية  كميات  على  عرث  الفريق 
من  اأكرث  بلغت  املحلية،  والعملة  الأجنبي 
و5  دولر،  األــف  و351  يــورو،  ماليني   6

مليارات جنيه �سوداين.

النيابة  وكيل  عــن  ال�سحيفة  ونقلت 
ق�سايا  جميع  عــلــى  بــالإ�ــســراف  املــكــلــف 
الف�ساد يف البالد معت�سم عبد الله حممود، 
تنفيذ  يف  فــورا  �سرعت  النيابة  اإن  قوله 
النتقايل،  الع�سكري  املجل�ص  توجيهات 

والقيام مبهامها يف مكافحة الف�ساد.
اأمر بتفتي�ص مقر  اأن  واأ�ساف حممود 
املبالغ يف خزينة  الب�سري، وباإيداع  اإقامة 
بتقييد  اأمــر  كما  املــركــزي،  ال�سودان  بنك 
دعوى حتت املواد 5 و6 من قانون النقد 
قــانــون غ�سيل  الأجــنــبــي واملــــادة 35 مــن 

الأموال.
�سودانية  اعالم  قالت و�سائل  ذلك  اىل 
الكائن  الرئا�سي  ال�سكن  غــادرة  اأ�سرة  ان 
يف مقر قيادة القوات امل�سلحة الذي ي�سهد 
حميطه اعت�ساما منذ ال�ساد�ص من ال�سهر 
"النتباهة" عن  اجلاري. ونقلت �سحيفة 
م�سادر مقربة مل ت�سمها من اأ�سرة الب�سري، 
م�سكنه  اأفـــرغـــت  الــ�ــســلــطــات  اإن  قــولــهــا، 
ال�سيافة"  "بيت  للجي�ص  العامة  بالقيادة 
من  يومني  بعد  باملغادرة  عائلته  واأمــرت 

نقله اإىل �سجن كوبر.
ووفق امل�سادر ذاتها، فاإن اأفراد اأ�سرة 
الب�سري اأخلوا امل�سكن الرئا�سي وتوجهوا 

اإىل منازل خا�سة بهم. 
ال�سيافة  بيت  يف  يقيم  الب�سري  وكان 
علي  و�سقيقاه  ووالــدتــه  زوجــتــاه  ومعه 
وعبا�ص وعائلتاهما واآخرون من اأقربائه.
يف غـــ�ـــســـون ذلـــــك �ـــســـعـــد مــنــظــمــو 
لنتقال  دعواتهم  ال�سودان  يف  الحتجاج 
�سريع لل�سلطة، قائلني اإنهم �سيعلنون عن 
جمل�ص حاكم موؤقت يرغبون يف اأن يتوىل 

امل�سوؤولية بدل من املجل�ص الع�سكري.
ال�سودانيني  املهنيني  جتمع  وك�سف 
يعتزم  التي  النتقالية  ال�سلطة  �سكل  عن 
اإعالن اأ�سماء اأع�سائها يف موؤمتر �سحايف 

يعقد يف اخلرطوم اليوم الأحد  
�سارة  التجمع  با�سم  املتحدثة  وقالت 
اتفقوا  قادة الحتجاجات  اإن  عبد اجلليل 
ومهنية  وطنية  �سخ�سيات  "اختيار  على 
وذات كفاءة عالية يف املجل�ص ال�سيادي".

املجل�ص  "هذا  اأن  واأ�ـــســـافـــت 
املحا�س�سة  عــن  بعيدا  �سي�سكل 

متثيل  �سمان  مــع  احلزبية، 
فئات  جلــمــيــع  وا�ــســع 

الـــــــ�ـــــــســـــــعـــــــب 
ال�سوداين".

تف�سح  ومل 

ال�سخ�سيات  ــمــاء  اأ�ــس عــن  اجلــلــيــل  عــبــد 
املجل�ص  لقيادة  عنها  الإعــالن  �سيتم  التي 
ل  امل�ساورات  اأن  اأكــدت  لكنها  التنفيذي، 
اأر�سلت وبانتظار  تزال جارية والدعوات 

الرد عليها.
اإىل  التجمع  با�سم  املتحدثة  واأ�سارت 
"قادة املجل�ص الع�سكري النتقايل يف  اأن 
لقائهم الأول مع قادة الحتجاجات رحبوا 

مبقرتح ت�سليم ال�سلطة.

طرابل�ص ــ وكالت 
ـــواب الــلــيــبــي،  ـــن طــالــب جمــلــ�ــص ال
جمل�ص الأمن، بالتدخل لوقف تدخالت 
عــلــى خلفية  لــيــبــيــا،  قــطــر وتــركــيــا يف 
الدولتان  تقدمه  الـــذي  املـــايل  الإمــــداد 

يف  وامل�سلحة  الإرهــابــيــة  للجماعات 
ليبيا.

ودعت جلنة الدفاع والأمن القومي 
جمل�ص الأمن واملجتمع الدويل اىل جلم 
التدخل  عن  للكف  وتركيا  قطر  دولتي 

يف �سوؤون ليبيا الداخلية، والعمل على 
دعم القوات امل�سلحة الليبية يف حربها 
اآخر معاقل الإرهــاب يف طرابل�ص  على 

ورفع حظر الت�سليح عنها.
وا�ستنكرت اللجنة التدخل القطري 

والرتكى "ال�سافر وغري املقبول" بدعم 
وال�سالح  بــاملــال  والــتــطــرف  الإرهــــاب 
وعــدم  فو�سى  حــالــة  يف  الــبــالد  لتبقى 
ا�ـــســـتـــقـــرار، واأخــــرهــــا الــتــ�ــســريــحــات 
املناه�سة  املتحدة  الأمم  يف  القطرية 
حربها  يف  الليبية  امل�سلحة  لــلــقــوات 
من  العا�سمة  وتطهري  الإرهــــاب،  �سد 

ميلي�سيات املال والإرهاب.
الــبــوارج  انــتــهــاك  اللجنة  واأدانــــت 
الإقليمية  لــلــمــيــاه  الــرتكــيــة  احلــربــيــة 
املجموعات  لدعم  بائ�سة  حمــاولــة  يف 
البحرية  املنافذ  خــالل  مــن  الإرهــابــيــة 

واجلوية مبدينتي طرابل�ص وزوارة.
وزارة  اأعلنت  مت�سل  �سياق  وفــى 
جــاٍر  العمل  اأن  التون�سية  اخلــارجــيــة 
لتح�سري اجتماع ي�سم وزراء خارجية 
لتن�سيق  ومــ�ــســر  واجلـــزائـــر  تــونــ�ــص 
يف  التوتر  حالة  اإنــهــاء  بهدف  اجلهود 

ليبيا وا�ستئناف املباحثات ال�سيا�سية.
يف  التون�سية  اخلارجية  واأ�سارت 
بيان اإىل اأن الوزير خمي�ص اجلهيناوي، 
ـــاورات مع  ـــس ـــ� يـــجـــري اتـــ�ـــســـالت وم
والدولية  الإقليمية  الأطـــراف  خمتلف 
الع�سكرية  املواجهات  باإنهاء  للتعجيل 

يف طرابل�ص.
اخلارجية  وزيـــرا  اأعــلــن  ذلـــك،  اإىل 
اأن  الــفــرنــ�ــســي واليـــطـــايل يف رومــــا 
حول  مــبــادرات  على  يعمالن  بلديهما 
لــيــبــيــا، مــعــتــربيــن اأنــــه ل يــوجــد حل 
ت�سبح  اأن  ميكن  التي  لالأزمة  ع�سكري 

"خطرة".
الفرن�سي  اخلــارجــيــة  وزيـــر  وقـــال 
جان اإيف لودريان اإن "الأزمة ميكن اأن 
التدهور  "عنا�سر  لأن  خطرة"  ت�سبح 
يكون  "لن  اأنـــه  واأ�ــســاف  موجودة". 
اتفاق  دون  مــن  ليبيا  يف  تــقــدم  هــنــاك 

لل�سالم .

إصابة فلسطيني بنيران االحتالل اإلسرائيلي  
ال�سفة الغربية ــ وكالت 

اأطلقت قوات الحتالل الإ�سرائيلي النار 
ال�سفة  �سمايل  يف  فل�سطيني  �ــســاب  على 

الغربية بزعم حماولته تنفيذ عملية طعن. 
الفل�سطينية،  ال�سحة  وزارة  وقــالــت 
قوات  اأطلقت  الــذي  ال�ساب  اإن  ت�سريح  يف 
نابل�ص، بحالة  النار عليه، جنوب  الحتالل 

�سحية حرجة، ومل ي�ست�سهد.
�سابا  اأن  الإ�سرائيلي  الحــتــالل  وزعــم 
فل�سطينيا يبلغ نحو 20 عاما، حاول تنفيذ 
عــمــلــيــة طــعــن يف حــاجــز زعـــــرتة، جــنــوب 
اإنه  الإ�سرائيلية  الإذاعـــة  وقالت  نابل�ص.. 
اإ�سابته  اإىل  اأدى  ما  عليه  النار  اإطــالق  مت 

بجروح خطرية.

اأنقرة ــ وكالت 
من   4 مقتل  الــرتكــيــة،  الــدفــاع  وزارة  اأعــلــنــت 
جنودها وا�سابة 6 اخرين يف ا�ستباكات مع حزب 
العمال الكرد�ستاين بالقرب من احلدود مع العراق.

قاعدة  اأن  لالأنباء  اأوران  دمــري  وكــالــة  وذكـــرت 
�سكورجا  منطقة  يف  لــهــجــوم  تعر�ست  ع�سكرية 
دفع  مما  تركيا،  �سرق  جنوب  يف  هكاري  اإقليم  يف 
"وا�سعة  ع�سكرية  بعملية  لــلــرد  الــرتكــي  اجلي�ص 

النطاق".
اإطـــار  جــنــديــان يف  "قتل  ـــــوزارة  ال ــافــت  واأ�ــس

الرتكية  احلــــدود  منطقة  يف  اجلــاريــة  الــعــمــلــيــات 
من  بالرغم  الإرهابيني  مع  ا�ستباكات  يف  العراقية 

كافة اجلهود التي بذلت لإنقاذهما".
واأ�سارت اإىل اأن "الإرهابيني يتعر�سون لإطالق 
دعم  ومركبات  جوية،  عملية  جانب  اإىل  كثيف،  نار 

يف املنطقة".
يذكر اأن حزب العمال الكرد�ستاين بداأ متردا منذ 
�سرق  جنوب  يف  ذاتــي  بحكم  للمطالبة   1984 عام 
تركيا الذي تقطنه اأغلبية كردية. وت�سنفه الوليات 
املتحدة وتركيا والحتاد الأوروبي منظمة اإرهابية.

اشتباكات بين حلفاء األسد في مطار حلب
دم�سق ــ وكالت 

بني  ال�ستباكات  بتجدد  �سحفية  تقارير  اأفــادت 
وال�سرطة  ـــراين  الإي الــثــوري  احلــر�ــص  ميلي�سيات 
الع�سكرية الرو�سية يف دير الزور وحلب، ما خلف 
دير  ا�ستباكات  يف  الإيــــراين  اجلــانــب  مــن  قتيلني 
الزور يف وقت مل ترد اأنباء عن ح�سيلة ال�ستباكات 

يف حلب.
�سورية  مــ�ــســادر  عــن  "احلدت"  قــنــاة  ونــقــلــت 
ال�سرطة  بــني  وقعت  عنيفة  ا�ستباكات  ان  حملية 
الرو�سية وميلي�سيات اإيرانية يف حميط مطار حلب 

�سرق املدينة.
وقالت ذات امل�سادر اأن ال�ستباكات بني حليفي 
وتطورت  يــومــني،  قبل  اندلعت  ال�سوري  النظام 
الطائرات  بتهديد  تنتهي  اأن  قبل  "ال�سبت"  ام�ص 
للحر�ص  الرو�سية  القوات  مطالبة  بعد  الرو�سية، 
املطار،  بــاإخــالء  له  املوالية  وامليلي�سيات  الــثــوري 
اإل  تنته  مل  �ــســدامــات  لتندلع  بالرف�ص،  قوبل  مــا 
حلقت  التي  الرو�سية  احلربية  الطائرات  بتدخل 
على علو منخف�ص، يف تهديد مبا�سر بق�سف مواقع 

امليلي�سيات الإيرانية.
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وقال املتحدث با�سم التحالف العربي العقيد تركي 
املالكي اأن قيادة القوات امل�سرتكة للتحالف نفذت فجر 
هدف  لتدمري  نوعية  ع�سكرية  عملية  "ال�سبت"  ام�س 
ع�سكري م�سروع، عبارة عن كهف ت�ستخدمه امليلي�سيا 
طيار  بــدون  الطائرات  لتخزين  الإرهــابــيــة  احلوثية 

لغر�س تنفيذ العمليات الإرهابية."
مت  الــذي  الهدف  يقع  الر�سمي  املتحدث  وبح�سب 
تدمريه يف اأحد مع�سكرات احلر�س اجلمهوري �سابقًا 
يف حميط دار الرئا�سة والتي ا�ستولت عليها امليلي�سيا 

احلوثية الإرهابية."
للعمليات  امــتــداد  ال�ستهداف  عملية  اأن  واأو�ــســح 
قيادة  قبل  من  تنفيذها  مت  والتي  ال�سابقة  الع�سكرية 
ال�سبكة  وتدمري  ل�ستهداف  للتحالف  امل�سرتكة  القوات 
اخلا�سة بالقدرات واملرافق اللوج�ستية للطائرات بدون 
طيار التابعة للميلي�سيا احلوثية الإرهابية املدعومة من 

اإيران وكذلك اأماكن وجود اخلرباء الأجانب.
الــقــوات امل�سرتكة  ــادة  ــي ق الــتــزام  املــالــكــي  واأكــــد 
امليلي�سيا احلوثية  للتحالف مبنع و�سول وا�ستخدام 
الأخــرى  الإرهــابــيــة  التنظيمات  وكــذلــك   ، الإرهــابــيــة 
الإجــراءات  ، واتخاذ كافة  النوعية  القدرات  ملثل هذه 
الكفيلة بحماية املدنيني واملناطق احليوية من تهديد 
طيار  بــدون  للطائرات  الإرهــابــيــة  العمليات  وخطر 
الإن�ساين وقواعده  الدويل  القانون  ومبا يتوافق مع 

العرفية.
كما اأكد  اأن عملية ال�ستهداف تتوافق مع القانون 

قيادة  واأن  العرفية،  وقــواعــده  الإنــ�ــســاين  الـــدويل 
الإجــراءات  كافة  اتخذت  للتحالف  امل�سرتكة  القوات 

الوقائية والتدابري الالزمة حلماية املدنيني وجتنيبهم 
لالأ�سرار اجلانبية خارج حميط املع�سكر ، يف الوقت 

الذي ت�ستخدم فيه امليلي�سيا احلوثية الإرهابية 
القريبة  املع�سكرات  اإيـــران  مــن  املدعومة 

الأحــيــاء  وكــذلــك  ال�سكنية  الأحــيــاء  مــن 
كمناطق  املدنية  واملــرافــق  ال�سكنية 

ع�سكرية لور�س الت�سنيع
ك�سفت  مــتــ�ــســل  �ــســيــاق  وفــــى 
ــيــني  ــالإعــالم ــة الـــوطـــنـــيـــة ل ــظــم ــن امل
تقريرها  يف  ـــدى(،  )�ـــس الــيــمــنــيــني 

)الإجــهــاز  بعنوان  الــثــاين  ال�سنوي 
اآلف  اأكـــر مــن 4  الــ�ــســهــود(، عــن  على 

يف  وال�سحافيني  ال�سحافة  بحق  انتهاك 
النقالبية  احلوثي  ميلي�سيا  ارتكبت  اليمن، 

98.2% منها.
التقرير ح�ساد عام كامل من النتهاكات،  وتناول 
واملوؤ�س�سات  والإعــالمــيــني،  ال�سحافيني  طالت  التي 
دي�سمرب   30 حــتــى   2018 يــنــايــر   1 مــن  ــة  الإعــالمــي

2018م.
النتهاكات  اأنــواع  ملختلف  �ساماًل  ر�سدًا  قدم  كما 
خمتلف  يف  وموؤ�س�ساتهم،  ال�سحافيني  طالت  التي 
انتهاك  حالة   4364 بلغت  حيث  اليمنية،  املحافظات 
التي  النتهاكات  يف  متثلت  فئات  ثالث  على  توزعت 

املوؤ�س�سات  طالت  التي  والنتهاكات  الأفـــراد،  طالت 
والو�سائل الإعالمية، والنتهاكات اجلماعية.

وح�سب التقرير فاإن احلالت الناجمة عن النتهاكات 
اجلماعية جاءت يف املقدمة وبواقع 4050 حالة بن�سبة 
)�سحافيني  الأفــــراد  طالت  حالة   202 تالها   ،%92.9
وعاملني( بن�سبة 4.6% يف حني طالت النتهاكات 112 

موؤ�س�سة وو�سيلة اإعالمية بن�سبة %2.5.

كــمــا تــوزعــت 
حالت النتهاك على 
مقدمتها  يف  جاء  نوعًا؛   46
الأفــراد بعدد 31  التي طالت  النتهاكات 
نوعًا بن�سبة 67% ؛ تالها النتهاكات التي طالت 
بن�سبة  نوعًا   11 بعدد  والو�سائل  املوؤ�س�سات 
اأنـــواع   4 بــعــدد  اجلماعية  والنــتــهــاكــات   ،%24

بن�سبة %9.
حــالت  عــن  امل�سوؤولة  اجلــهــات  مقدمة  يف  وجــاء 
احلـــوثـــي  مــيــلــيــ�ــســيــات  2018م  خـــــالل  ـــاك  ـــه ـــت الن

مب�سوؤوليتها عن 4288 حالة انتهاك بن�سبة %98.2.
ومـــن حــيــث الــتــوزيــع اجلـــغـــرايف فــقــد تــوزعــت 
جــاءت  حيث  مينية،  حمافظة   14 على  النــتــهــاكــات 
يف  امللي�سيات  ل�سيطرة  اخلا�سعة  �سنعاء  العا�سمة 
بن�سبة  انــتــهــاكــًا   4248 بــواقــع  املــحــافــظــات؛  مقدمة 
بن�سبة  حالة   26 بعدد  تعز  حمافظة  تالها  97.3%؛ 
0.6%، وعدن 23 حالة بن�سبة 0.52%، واحلديدة 22 
بن�سبة  انتهاك  حالت   7 وذمار   ،%0.50 بن�سبة  حالة 

0.16%، وحلج 6 حالت بن�سبة %0.13.

مليون مصري يصوتون على تعديل الدستور

في عملية نوعية .. 

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

القاهرة ــ رويرتز 
"ال�سبت"  ام�س  م�سري  مليون   61 نحو  بداأ 
و�سط  الد�ستورية،  التعديالت  على  الت�سويت 
منذ  كثيفًا  بدا  واإقبال  م�سددة،  اأمنية  اإجـــراءات 
النتخابية،  اللجان  الأوىل.وافتتحت  الدقائق 
والبالغ عدها 368 جلنة، وت�سم 10878 مركزا 
من  اأبوابها  فرعية،  جلنة  و13919  انتخابيا، 
اأمنية م�سددة  اإجــراءات  التا�سعة �سباحا، و�سط 
ـــوات اجلــيــ�ــس والــ�ــســرطــة، مــع تي�سريات  ق مــن 
اخلا�سة  الحتياجات  وذوي  ال�سن  لكبار  كبرية 

لتمكينهم من الإدلء باأ�سواتهم.
مليونا   61 الناخبني  بيانات  قاعدة  وت�سم 
و344 األفا و503 ممن لهم حق الإدلء باأ�سواتهم.
الــفــتــاح  ــد  عــب املـــ�ـــســـري،  ــيــ�ــس  ــرئ ال واأدىل 
م�سطفى  ال�سهيد  مدر�سة  يف  ب�سوته  ال�سي�سي، 
رئي�س  اأدىل  كما  ي�سري عمرية مب�سر اجلديدة، 
مدبويل،  م�سطفى  الدكتور  امل�سري،  الـــوزراء 
مقارهم  يف  باأ�سواتهم  ــوزراء  ال من  كبري  وعــدد 

النتخابية.
اأيام هي 20،  لـ 3  الت�سويت  وت�ستمر عملية 
ت�سويت  اجلمعة  بـــداأ  فيما  اإبــريــل  و22  و21، 

امل�سريني باخلارج الذي ينتهي اليوم "الحد" 
الأمنية  الأجــهــزة  قامت  اللجان  خــارج  ويف 
بتنفيذ  باملحافظات  الأمـــن  مــديــريــات  مبختلف 
على  للحفاظ  النطاق  وا�سعة  واإجـــراءات  خطط 
الأمن والنظام ومكافحة اجلرمية بكافة اأ�سكالها 
و�سورها، وحتقيق الن�سباط، وحماية وتاأمني 

املواطنني اأثناء اإدلئهم باأ�سواتهم.
اللجان  مقار  واأمـــام  بال�سوارع  وانت�سرت 

التدخل  وقــوات  الأمنية،  والرتــكــازات  الأقــوال 
املجهزة  القتالية  والعنا�سر  ال�سريع  والنت�سار 
املــواقــف  كــافــة  مــع  الــفــوري  للتعامل  واملـــدربـــة، 

الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام.
الـــوزراء  جمل�س  يتابع  مت�سل  �سياق  ويف 
املركزية �سري عملية  امل�سري عرب غرفة عملياته 

ال�ستفتاء بجميع حمافظات اجلمهورية.
مع  ال�ستفتاء  عملية  ــوزراء  ال رئي�س  وتابع 

املحافظني عرب "الفيديو كونفران�س"، للتاأكد من 
عمليات  كافة  وت�سهيل  اللوج�ستي  الدعم  توافر 

الت�سويت.
وعلى اجلانب الآخر، تتوا�سل لليوم الثاين 
يف  امل�سريني  ت�سويت  عمليات  الــتــوايل  على 

اخلارج على التعديالت الد�ستورية.
الــهــجــرة  وزارة  عــمــلــيــات  ــة  غــرف ور�ـــســـدت 
ملحوظا  اإقــبــاًل  بــاخلــارج،  امل�سريني  و�ــســوؤون 

يف  وخا�سة  دول،  بعدة  امل�سرية  اجلاليات  من 
وتون�س،  واملغرب  والكامريون  وت�ساد  اإثيوبيا 
كــمــا ر�ـــســـدت تـــوافـــد اجلـــالـــيـــات املــ�ــســريــة يف 
املتحدة  والوليات  وبريطانيا  وهولندا  فرن�سا 
الأمريكية واأفغان�ستان وكوريا اجلنوبية وتركيا 
وال�سني،  عــمــان،  و�سلطنة  واأوكــرانــيــا  ـــران  واإي
وكـــنـــدا، و�ــســويــ�ــســرا، والـــرويـــج، ومــالــيــزيــا، 

وال�سويد، وبلجيكا.

جوايدو يدعو لتنظيم أكبر مسيرة 
في تاريخ  فنزويال

كركا�س ــ رويرتز
دعا زعيم املعار�سة يف فنزويال خوان جوايدو اأن�ساره للخروج 
يف  م�سرية  "اأكرب  �سماها  فيما  للم�ساركة  مايو  اأول  ال�سوارع  اإىل 
مــادورو  نيكول�س  الرئي�س  على  ال�سغط  لتكثيف  البالد"  تاريخ 

للتنحي. 
اإليه  لالنحياز  بالده  يف  امل�سلحة  للقوات  دعوته  جوايدو  وكرر 

يف ال�سراع على ال�سلطة امل�ستمر منذ 3 اأ�سهر.
وكان جوايدو، الذي يراأ�س اجلمعية الوطنية التي تهيمن عليها 
املعار�سة، قد قام بتفعيل مادة يف الد�ستور ليتوىل الرئا�سة موؤقتا 
على اأ�سا�س اأن اإعادة انتخاب مادورو عام 2018 متت ب�سورة غري 

م�سروعة.  
كراكا�س:  ب�سرق  �ساحة  يف  جتمعوا  ح�سد  اأمام  جوايدو،  وقال 
"يجب اأن 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�سمام اإىل اأكرب م�سرية يف 
ميكن  حتى  ال�سلطة  اغت�ساب  باإنهاء  للمطالبة  فنزويال  يف  التاريخ 

و�سع حد لهذه املاأ�ساة".

 جدة ــ وكالت 
وقــدرات  �سبكة  لتدمري  نوعية  عملية  اطــالق  اليمن  يف  ال�سرعية  دعــم  حتالف  اأعلن 

ميلي�سيا احلوثي للطائرات امل�سرية يف مع�سكر دار الرئا�سة يف العا�سمة �سنعاء.
واأكد التحالف تدمري موقع ت�ستخدمه امليلي�سيا احلوثية الإرهابية لتخزين الطائرات 

بدون طيار مبع�سكر احلر�س اجلمهوري �سابقًا بدار الرئا�سة يف �سنعاء.
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معركة العود وامتدادها 
إلى بعض مديريات أب

عقيد ركن 
يحيى ابو حامت *

ت��ك��ن ح���رب���ا ارجت���ال���ي���ة م���ن قبل  مل 
احل���وث���ي���ن ول���ك���ن���ه���ا ك����ان����ت ح��رب��ا 
وان  قبل  من  لها  وخمططا  مدرو�سة 
ك��ان��ت ج��م��اع��ة احل��وث��ي ق��د اأخ��ط��اأت 
اإال  للموقف  يف ح�ساباتها وتقديرها 
اأن  احلوثي حترك يف اجتاه مري�س 
والعود لتحقيق اأربعة اأهداف اأو على 

االأقل واحد من تلك االأهداف وهي:
١ تخفيف ال�سغط على �سعده. 

٢ ���س��ح��ب امل��ق��ات��ل��ن م���ن ال�����س��اح��ل 
الغربي 

٣ اإعادة التهديد للمحافظات اجلنوبية 
حجور  معركة  ا�ستن�ساخ  حماولة   ٤

يف تلك املناطق. 
وه��و ي��رى اأن��ه يف ح��ال م��ا ا�ستطاع 
حت���ق���ي���ق اي ه������دف م������ن  م����ن ت��ل��ك 

االأهداف فهو رابح. 
لكن الو�سع هنا يختلف جذريا على 
حجور ، فحجور كانت معزولة ب�سكل 
ك��ام��ل ع��ن اجل��ي�����س ال��وط��ن��ي ولي�س 
مري�س  بينما  ل��ام��داد  ط��رق  اأي  لها 
وال���ع���ود ل��دي��ه��ا ع��م��ق ا���س��رات��ي��ج��ي 
واأك����ر م��ن ط��ري��ق وظ��ه��ره��ا حممي 
احلوثي  اإنت�سار  ن�سبة  ف��اإن  ول��ذل��ك 

معدومة. 
ن���اه���ي���ك ع����ن احل���ا����س���ن���ة ال�����س��ع��ب��ي��ة 
تكاد  اأي�سا  فهي  للحوثي  والفكرية 
م��ع��دوم��ة ول��ذل��ك ف����اإن رك��ي��زت��ن من 
ث����اث رك���ائ���ز رئ��ي�����س��ي��ة  دائ���م���ا ما 
يعتمد عليها احلوثي يف حروبة غري 
العمليات  م�سرح  وه��ي  اال  م��ت��وف��ره 

الع�سكرية واحلا�سنة. 
وي���ت���ب���ق���ى ال����رك����ي����زة ال���ث���ال���ث���ة وه���ي 
من  وال��ت��ي  القبائل  داخ��ل  اخليانات 
معظم  ي��ح��ت��ل  اأن  ا���س��ت��ط��اع  خ��ال��ه��ا 

مناطق القبائل اليمنية. 
يف  فهي  املنطقة  الأهمية  بالن�سبة  اأم��ا 
مبثلث  تتحكم  كونها  االأه��م��ي��ة  غ��اي��ة 
الظالع،  حمافظات)البي�ساء،  ث��اث 
فهي  اأب  ملحافظة  بالن�سبة  ام��ا  اب( 
�ست  من  اأك��ر  اليمن وحت��د  تتو�سط 
حمافظات وبال�سيطرة عليها ن�ستطيع 
القول باأن ثلثي املحافظات اخلا�سعة 

ل�سيطرة احلوثي قد حتررت.
* كاتب ميني

باري�س ــ فران�س بر�س 
بني  ا�ستباكات  بــاريــ�ــس،  الفرن�سية  العا�سمة  �ــســوارع  �سهدت 
ت�سديها  خــالل  ال�سرطة  ـــوات  وق ال�سفراء"  "ال�سرتات  حمتجي 
اإميانويل  وللرئي�س  للحكومة  املناه�سة  الأ�سبوعية  لالحتجاجات 

ماكرون، وامل�ستمرة منذ �سهر نوفمرب املا�سي.
بكثافة،  للدموع  امل�سيل  الغاز  قنابل  الفرن�سية  ال�سرطة  واأطلقت 
فيما رد املتظاهرون باإعادة اإلقاء القنابل نحو قوات الأمن التي قامت 

باعتقال ع�سرات املحتجني.
وبعد اأكر من �سهرين على "النقا�س الوطني"، يتعني على رئي�س 
التنفيذية؛  ال�سلطة  تقول  كما  "قوية"  تدابري  عن  يعلن  اأن  فرن�سا 
ملحاولة طماأنة احلركة الجتماعية التي ن�ساأت يف الأ�سل بعد زيادة 

ال�سرائب.
القمامة  حــاويــات  يف  الــنــريان  اأ�سعلوا  جانبهم  مــن  املحتجون 
بال�سوارع لإعاقة تقدم قوات الأمن التي وا�سلت اإطالق قنابل الغاز 
ومدافع املياه �سوب املتظاهرين. وكان وزير الداخلية الفرن�سي، قد 
اأ�سار اإىل اأن نحو 31 األف حمتج �ساركوا يف م�سريات باأنحاء فرن�سا 
ال�سبت املا�سي بزيادة 7 اآلف �سخ�س عن احتجاجات ال�سبت ال�سابق 
له، لكنها تظل اأقل بكثري من مئات الآلف الذين خرجوا لل�سوارع يف 

الأ�سابيع الأوىل لهذه املظاهرات.
 وت�سهد املدن الفرن�سية، يوم ال�سبت من كل اأ�سبوع، موجة جديدة 
من احتجاجات "ال�سرتات ال�سفراء" التي بداأت �سرارتها يف فرن�سا 

17 نوفمرب املا�سي اعرتا�سا على رفع �سرائب املحروقات.

 اشتباكات بين متظاهري "السترات الصفراء" والشرطة الفرنسية



القاهرة  – البالد  
فوريا  ترا�سل  تطبيق  الفرن�سية  احلكومة  ط��ورت 
املوظفني  ِقبل  من  ال�ستخدامه  بها؛  خا�سا  م�سفرا 
احل��ك��وم��ي��ني، ب����دالاً م���ن وات�������س���اب، وت��ل��ي��ج��رام، 

وتطبيقات الرتا�سل الفورية االأخرى.
هذا  تطوير  خالل  من  الفرن�سية  احلكومة  وتهدف 
املحادثات  حماية  اإىل   ،Tchap امل�سمى  التطبيق 
والكيانات  اخلا�سة،  وال�سركات  املت�سللني،  م��ن 
االأجنبية، وهو متاح يف متاجر تطبيقات اأندرويد، 

واآي اأو اإ�س iOS الر�سمية.
اعتمد  حيث  ا،  �سرورياً  Tchap تطوير  واأ�سبح 
ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي،  الرئي�س  حملة  فريق 
على  ا  ك��ب��راً ا  اع��ت��م��اداً  ،Emmanuel Macron
تيليجرام، كما ال تزال احلكومة الفرن�سية ت�ستخدم 
املحادثات  من  العديد  يف  وتيليجرام،  وات�ساب، 
الفرن�سية  احلكومة  ملوظفي  احل�سا�سة.وميكن 
ح�ساب؛  على  للح�سول  الت�سجيل  فقط  الر�سميني 
ومع ذلك، فقد وفرت احلكومة الفرن�سية التعليمات 

على   Tchap لتطبيق  امل�سدر  املفتوحة  الربجمية 
من  االأخ���رى  املنظمات  تتمكن  حتى   ،GitHub
Tchap لال�ستخدام  طرح اإ�سداراتها اخلا�سة من 
يف  التطبيق  تطوير  احلكومة  ال��داخ��ل��ي.وب��داأت 
الوكالة   ،DINSIC بوا�سطة   ،2018 يوليو  �سهر 
احلكومية الفرن�سية امل�سوؤولة عن كل �سيء رقمي، 
ANSSI، الوكالة الوطنية لالأمن  اإ�سراف:  وحتت 

ال�سيرباين يف فرن�سا.
ا�ستخدام  لفر�س  الفرن�سية  احل��ك��وم��ة  وتخطط 
بني  ر�سمية  غ��ر  ات�����س��االت  اأي  على   Tchap
الكيانات  وبع�س  وال��وك��االت،  احلكومة،  موظفي 

غر احلكومية، واملدنيني املختارين بعناية.
تدفق  التطبيق يف احلفاظ على  فكرة هذا  وتتعلق 
ا  االت�ساالت احلكومية عرب خوادمها الداخلية، بعيداً
عن خدمات اجلهات اخلارجية، مثل: تيليجرام، اأو 
Signal، اأو وات�ساب، اأو اأي تطبيق ترا�سل اآخر، 
اأو حتت مراقبة  للهجمات،  قد تكون عر�سة  والتي 

وكاالت اال�ستخبارات االأجنبية.
اإال  الفرن�سية،  احلكومة  خطط  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
اإذ  ل��ه،  خمطط  هو  كما  يتم  مل  التطبيق  اإط��الق  اأن 
روبرت  بابتي�ست  الفرن�سي  االأمني  الباحث  وجد 

با�سم  ��ا  اأي�����ساً وامل��ع��روف   ،Baptiste Robert
ا  اأمنياً Elliot Alderson، خلالاً  األدر�سون  اإليوت 

يف Tchap يف اليوم نف�سه الذي �سدر فيه.
بت�سجيل  �سخ�س  الأي  االأمني  اخللل  هذا  وي�سمح 
الداخلية  االت�����س��االت  على  والتج�س�س  ح�����س��اب، 
على  قادر  اأنه  الباحث  ووجد  الفرن�سية،  للحكومة 
الت�سجيل يف التطبيق، من خالل اإ�سافة جمال بريد 
املعتاد،  االإلكرتوين  بريده  اإىل  حكومي  اإلكرتوين 

حتى يف حالة عدم ال�سماح له بذلك.
للم�سروع  املطورة   –  Matrix �سركة  واأ�سلحت 
تطبيق  عليه  يعتمد  ال��ذي   ،Riot امل�سدر  املفتوح 
اليوم نف�سه، ومن املتوقع  – امل�سكلة يف   Tchap
 Tchap م�ستخدمي  اإىل  الت�سحيح  ي�سل  اأن 
ال�سيرباين  االأم��ن  وكالة  املقبلة.وتوفر  االأي��ام  يف 
االأم��ن  م�ساريع  بع�س  ة  ع���اداً  ANSSI الفرن�سية 
ال�����س��ي��رباين حت���ت ت��رخ��ي�����س امل�����س��در امل��ف��ت��وح، 
��ا م��ث��ل ن��ظ��رت��ه��ا االأم��ري��ك��ي��ة، وك��ال��ة االأم���ن  مت��اماً
 CLIP OS ن��ظ��ام  ذل��ك  يف  مب��ا   ،NSA ال��ق��وم��ي 
على  قائم  اآمن  ت�سغيل  نظام  امل�سدر، وهو  املفتوح 
الوكالة  مهند�سو  ط��وره   ،Linux لينك�س  نظام 

لال�ستخدام احلكومي الداخلي.

جدة – البالد 
اإ�س”  اأو  “ماك  الت�سغيل:  نظامي  بني  التقريب  على  اآبل  �سركة  تعمل 
منهما:  ال��ق��ادم  االإ����س���دار  يف   ،iOS اإ�س”  اأو  “اآي  و   macOS
كانت  مزايا  جتلب  اأن  ُيتوقع  اإذ   ،iOS 13 و   macOS 10.15
موؤمتر  خالل  وذلك  اإ�س”،  اأو  “ماك  اإ�س” اإىل  اأو  “اآي  بنظام  خا�سةاً 
املقرر يف   WWDC 2019 بال�سركة  ال�سنوي اخلا�س  املطورين 

�سهر يونيو القادم.
“9تو5ماك” 9to5Mac نقالاً عن م�سادر مطلعة على  واأفاد موقع 
تطوير نظام الت�سغيل macOS 10.15، الذي بداأ قبل نحو عامني، 
�سري”  “اخت�سارات  يدعم  �سوف  النظام  من  اجلديد  االإ�سدار  باأن 
12” بهدف  اإ�س  اأو  “اآي  Siri Shortcuts، وهي ميزة ُقدّمت يف 
الأفعال  خم�س�سة  �سوتية  اخت�سارات  باإن�ساء  للم�ستخدمني  ال�سماح 

ميكن القيام بها يف التطبيقات.
اأن  املرجح  من  اأنه  اآب��ل،  �سركة  اأخبار  يف  املتخ�س�س  املوقع،  واأ�ساف 
تتيح �سركة اآبل تطبيق االخت�سارات Shortcuts على نظام “ماك اأو 

اإ�س”. وُي�سار اإىل اأن تطبيق Shortcuts على “اآي اأو اإ�س” ال ياأتي 
ا مع النظام، بل يجب على امل�ستخدمني تنزيله من متجر “اآب  ا م�سبقاً مثبتاً
�ستور”، وُيتوقع اأن ينطبق االأمر ذاته على ن�سخة نظام “ماك اأو اإ�س” 
من التطبيق، اإذ �سيكون من الواجب تنزيله من متجر “ماك اآب �ستور”. 
ا الأنه  وُيعتقد اأن دعم هذه امليزة على نظام “ماك اأو اإ�س” �سيكون مهماً

تطبيقاتهم  دع��م  من   iPad “اآيباد”  تطبيقات  مطوري  مُيّكن  �سوف 
 ،9to5Mac موقع  مل�سادر  ا  ووفقاً ماك.  نظام  على  امليزة  تدعم  التي 
ماك،  على   Shortcuts ميزة  دعم  اال�ستفادة من  باالإمكان  يكون  فلن 
Marzipan، وهي التطبيقات التي ُطورت با�ستخدام  اإال لتطبيقات 
اإ�س”  اأو  “اآي  تطبيقات  بجلب  ت�سمح  التي  الربجميات  تطوير  حزمة 
ا على جعل  اإىل “ماك اأو اإ�س”. وقال املوقع اإن املهند�سني يعملون اأي�ساً
ا من  اأو اإ�س” قريباً “ماك  “�سري” Siri على نظام  اآبل الذكي  م�ساعد 
على  القدرة  مثل  ميزات  نقل  خالل  من  وذل��ك  اإ���س،  اأو  اآي  على  نظره 
الهواء،  جودة  عن  اال�ستف�سار  اإىل  باالإ�سافة  ومنبهات،  موؤقتات  �سبط 

ا على اأجهزة ماك. وهي مزايا غر متوفرة حالياً
ُي�سار اإىل اأنه من املتوقع االإعالن عن نظام “ماك اأو اإ�س 10.15” خالل 
يف  يبداأ  �سوف  الذي   WWDC 2019 ال�سنوي  املطورين  موؤمتر 
ا  اعتباراً للمطورين  التجريبية  الن�سخة  ُتطلق  اأن  على  القادم،  يونيو   3
اأواخر  امل�ستخدمني  لعموم  النهائية  الن�سخة  اإطالق  ثم  اليوم،  ذلك  من 

�سبتمرب اأو مطلع �سهر اأكتوبر 2019.
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الحكومة الفرنسية تطلق تطبيق تراسل مشفرا أمنيا

macOS إلى Screen Time و Siri Shortcuts آبل تعتزم جلب ميزتي

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

جدة - البالد
بعد تلقي غرامة �سخمة بقيمة 4.3 

م��ل��ي��ار ي�����ورو م���ن امل��ف��و���س��ي��ة 
االأوروب�����������ي�����������ة ب�������س���ب���ب 

العادلة  غ��ر  املمار�سات 
جوجل  �سركة  قامت   ،

ب���ت���وف���ر اإ�����س����الح 
م����ن خ�����الل ت��ق��دمي 
ت��ط��ب��ي��ق��ات ب��دي��ل��ة 
للمت�سفح وحمرك 
ال��ب��ح��ث اخل��ا���س 
للم�ستخدمني  بها 
من  اأوروب��������ا  يف 
خ������������الل م���ت���ج���ر 

 Google Play
اإحدى  يف   .Store

ك�سف   ، ال��ت��دوي��ن��ات 
مدير املنتجات يف �سركة 

 Paul Gennai ،جوجل
تو�سيات  �سا�سة  ���س��رتى  اأن���ك 

ج���دي���دة ت��ع��ر���س ل���ك ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
امل��و���س��ى ب��ه��ا ع��ن��دم��ا ت��ق��وم ب��ف��ت��ح متجر 

التحديثات. Google Play Store بعد 
لتثبيت  خ���ي���ار  ل���دي���ك  ���س��ي��ك��ون  ه���ن���اك  م���ن 
و�سيتم  م��ب��ا���س��رةاً  ب��ه��ا  امل��و���س��ى  التطبيقات 
اإر�����س����ادك خ����الل ع��م��ل��ي��ة االإع��������داد، مب���ا يف 
مت�سفح  اأو  ج��دي��د  بحث  حم��رك  تعيني  ذل��ك 
اإفرتا�سي جديد. تقول جوجل اأن التطبيقات 
امل���و����س���ى ب��ه��ا امل��ع��رو���س��ة ���س��ت�����س��ت��ن��د اإىل 
�سعبيتها يف منطقة معينة و�ستظهر برتتيب 
املتوفرة  التو�سيحية  ال�سور  من  ع�سوائي. 
خيارات  اأن  ن��رى  اأن  ميكننا  التدوينة،  يف 
 DuckDuck و Qwant البحث ت�سمل
Go بينما ت�سمل قائمة املت�سفحات املو�سى 
و   Opera و   Mozilla Firefox بها 
 Puffin Web Microsoft Edge و 

.Browser
مع  م��ع��رك��ة �سعبة  ���س��رك��ة ج��وج��ل  واج��ه��ت 
االأوروب���ي،  االإحت��اد  يف  التنظيمية  الهيئات 

وال����ت����ي اإت����ه����م����ت ���س��رك��ة 
للهواتف  امل�سنعة  ال�سركات  باإجبار  جوجل 
ا  م�سبقاً ج��وج��ل  تطبيقات  بتثبيت  ال��ذك��ي��ة 
 Google و   Google Search مثل 

االأندرويد.  اأجهزة  على   Chrome
اأن ���س��رك��ة ج��وج��ل تدعي  ال��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 
ال��ذك��ي��ة  ل��ل��ه��وات��ف  امل�����س��ن��ع��ة  ال�����س��رك��ات  اأن 
تقوم  التي  التطبيقات  اإختيار  بحرية  تتمتع 
بت�سمينها يف هواتفها الذكية، اإال اأنه مل ُي�سمح 
واح��د  تطبيق  بت�سمني  امل�سنعة  لل�سركات 
 Google Maps تابع ل�سركة جوجل مثل
 Google حل��زم��ة  امل�سبق  التثبيت  دون 
 Google Search ت�سمل  والتي  الكاملة 
�سركة  �سرحت   .Google Chrome و 
تطبيقاتها  ترخي�س  يف  �ستبداأ  باأنها  جوجل 
ملكافحة  الذكية  للهواتف  امل�سنعة  لل�سركات 
امل�����س��ك��ل��ة وت���ق���دمي امل���زي���د م���ن احل���ل���ول يف 

امل�ستقبل القريب.

جوجل : تفعيل تقنية الجافاسكربت عند الدخول 
لحساب المستخدم

حممد عمر – البالد 
وفر بع�س التطبيقات مت�سفحات �سغرة م�سمنة 
ت�سجيل  مثل  املهام  بع�س  الإج��راء  ت�ستخدم  فيها 
التطبيق،  مع  ال�ستخدامه  ما  ح�ساب  يف  الدخول 
عر�سة  تكون  قد  امل�سمنة  املت�سفحات  هذه  لكن 
الربجميات  ع��رب  اخل��اط��ئ  اال�ستغالل  لعمليات 
ح�سابات  ب�سرقة  للقرا�سنة  ي�سمح  ما  اخلبيثة 

امل�ستخدمني، ومنعااً لهذا االأمر فاإن جوجل �ستبداأ 
مبنع املت�سفحات امل�سمنة من الدخول حل�سابات 

امل�ستخدمني بدءااً من يونيو املقبل.
مي��ك��ن ل��ل��ق��را���س��ن��ة اع���رتا����س االت�����س��ال م���ا بني 
امل�ستخدم وجوجل بالتايل �سرقة بيانات الدخول 
امل�سمنة  املت�سفحات  وا���س��ت��خ��دام  ب��ه  اخل��ا���س��ة 
يف ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات الخ����رتاق احل�����س��اب��ات و���س��رق��ة 

الربجميات  ن�سر  يف  ا�ستغالها  اأو  حمتوياتها 
الأ�سدقاء  اإل��ك��رتوين  بريد  اإر���س��ال  مثل  اخلبيثة 

ال�سحية من ح�سابه ال�سخ�سي.
الكثر  جوجل  اأج���رت  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل 
لعمليات  االأمان  من  املزيد  الإ�سافة  التعديالت  من 
تلك  اآخر  كان  امل�سمنة.  املت�سفحات  الدخول عرب 
ح��ي��ث مت طلب  اخل��ط��ر  تقييم  م��ي��زة  ال��ت��ع��دي��الت 
تفعيل تقنية اجلافا�سكربت عند الدخول حل�ساب 

امل�ستخدم.
عرب  جوجل  ح�ساب  اإىل  الدخول  اأردت  لو  قريبااً 
تطبيق ما، فاإنه �سيتوجب عليك فتح مت�سفح ويب 
اأو  �سفاري  اأو  فايرفوك�س  اأو  كروم  مثل  خارجي 
اأي مت�سفح اآخر للدخول اإىل ح�سابك، هذا يعني 
خطوات اإ�سافية لكنه اأف�سل من الناحية االأمنية.

التي  التطبيقات  مطوري  على  يتوجب  بالطبع 
فيها  امل�سمنة  الداخلية  املت�سفحات  على  تعتمد 
امل�ستخدم  هوية  توثيق  تخ�س  تعديالت  اإج��راء 

اخلارج. املت�سفح  عرب   OAuth

Epic العالمية ترفع درجات أمان حسابات الالعبين
جدة – البالد 

وخم��رج��ة  ال��ع��امل��ي��ة   Epic ���س��رك��ة  تعمل 
ح�سابات  اأمان  زيادة  على  فورتنايت  لعبة 
ال��الع��ب��ني ع���رب اإ����س���اف���ة م���ي���زات ح��م��اي��ة 
التحقق  بخا�سية  املرة  هذه  تتمثل  اأخرى 
ت�سجيل  ع��ل��ى  امل�����س��ادق��ة  اأو  ب��خ��ط��وت��ني 
الق�سرة  ال��ر���س��ائ��ل  خ���الل  م��ن  ال���دخ���ول 
الربيد  خ��الل  م��ن  ال��ت��اأك��د  وع��رب   SMS
االإل������ك������رتوين؛ وال����ت����ي ت��ع��ت��رب خ��ط��وة 
وت��وف��ره��ا  امل��واق��ع  اأغ��ل��ب  يف  م�ستخدمة 
ال�سركات وال�سبكات االجتماعية حل�سابات 

عمالئها منذ مدة.
�سبيل  يف  هذه  ال�سركة  خطوة  تاأتي  فيما 
قالت  حيث  لعمالئها  اك��رب  حماية  توفر 
حول  �سخ�س  مليون   250 م��ن  اأك��ر  اأن 
 ،Epic يف  ح�����س��اب��ات  مي��ل��ك��ون  ال���ع���امل 

وبالتحقق بخطوتني �ستتجنب الكثر منها 
اأن نظامها مل  اإىل  القر�سنة منوهة  هجوم 
واإمن��ا  اأ�سا�سي  ب�سكل  للقر�سنة  يتعر�س 
لالخرتاق عرب  امل�ستخدمني  بع�س  اختبار 
االأ�سلية  امل��رور  كلمات  نف�س  ا�ستخدامهم 
كان  اخ��رتاق��ه  مت  ال��ك��رتوين  بريد  لعنوان 

ال�سبب ملواجهتهم هذه امل�سكلة.
وتقوم ال�سركة حاليااً بالتدقيق يف ح�سابات 
عرب  �سالمتها  م��ن  وال��ت��اأك��د  امل�ستخدمني 
 Have مقارنة نتائج االخرتاق مع موقع
ا�ستخدام  لتجنيبهم   I Been Pwned
، مع تنويها  كلمات مرور مت ت�سريبها اأ�سالاً
ل�سرورة اختيار كلمة مرور مميزة وقوية 
ا�ستخدام  حتبيذ  مع  املتدول  عن  خمتلفة 
االأمان  لزيادة  املرور  كلمات  توليد  برامج 

اأكر مع اجراءتها يف هذا ال�ساأن.
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حضور سعودي فاعل في نهضة طريق الحرير
بكني - وكاالت

اأن قادة 37 دولة وممثلني من كوريا ال�سمالية �سيح�سرون قمة  اأعلنت ال�سني   
، وتبلغ كلفة هذا امل�سروع الذي يحظى  "احلزام والطريق" اخلمي�س املقبل  مبادرة 
بحرية  م�ساريع  وي�سمل  دولر،  تريليون  بينج  جني  �سي  ال�سيني  الرئي�س  برعاية 

و�سككا حديدية و�سبكة طرق يف اآ�سيا واأفريقيا واأوروبا.
وقال وزير اخلارجية ال�سيني اأن اإجمايل حجم التجارة بني ال�سني والدول امل�ساركة 
منوها  دولر،  مليار   80 ال�ستثمار  حجم  جتــاوز  حني  يف  دولر،  تريليونات   6 جتــاوز 
باإن�ساء 82 منطقة تعاون بال�سراكة بني ال�سني والدول املعنية ما ميثل تقريبا 300 األف 
فر�سة عمل؛ وهو ما يوفر فر�س تنمية هائلة للدول امل�ساركة ، واأ�سدر بنك ال�سني، اأحد 
دولر  مليار   3.8 بقيمة  العمالت  متعددة  �سندات  ال�سني،  يف  التجاريني  املقر�سني  اأكرب 

جلمع متويل منخف�س التكلفة للديون املتو�سطة والطويلة الأجل اإىل املبادرة.
مبادرة  يف  طبيعيا  �سريكا  ال�سرتاتيجي  اجلغرايف  مبوقعها  اململكة  وتعترب   
حيث   ، ال�سينية  ال�سعودية  العالقات  قــوة  الـــدورة  هــذا  ويعزز  والطريق،  احلــزام 
، والرتابط  اإفريقيا  اآ�سيا و�سمال  اأكرب �سريك جتاري لل�سني يف غرب  تعترب اململكة 
بني مبادرة "احلزام والطريق" و"روؤية 2030" . ومت�سي العالقات بخطى �سريعة 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  زيــارة  منذ  املتميزة  وال�سراكة  للتعاون 
عبدالعزيز - حفظه الله - لل�سني عام 2017، ثم زيارة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

الــوزراء وزير  رئي�س جمل�س  نائب  العهد  �سلمان ويل  بن  حممد 
الدفاع لل�سني خالل فرباير املا�سي،  �سمن جولة اآ�سيوية 

اتفاقية   35 توقيع  مت  حيث  والهند،  باك�ستان  �سملت 
تعاون مع ال�سني بقيمة اإجمالية تزيد عن 28 مليار 

دولر  �سملت جمالت �سناعة البرتوكيميائيات 
التحتية  البنى  وبــنــاء  والتــ�ــســالت  والــطــاقــة 
الإعالن  ومت  املتقدمة،  والتكنولوجيا  واملالية 
للتعاون  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــري  جــائــزة  عــن 
ــقــايف بــهــدف تــعــزيــز الـــعـــالقـــات الــثــقــافــيــة  ــث ال

والعلمية بني البلدين.
واأكد �سمو ويل العهد ارتفاع التبادل التجاري 

بني البلدين يف العام املا�سي بن�سبة 32 %، م�سرًيا اإىل 
اأن الفر�س يف امل�ستقبل كبرية جًدا ، كماعّد �سموه اجلزيرة 

العربية جزًءا رئي�ًسا من مبادرة الرئي�س ال�سيني لطريق احلرير، 
حيث تتالقى توجهات ال�سني الإ�سرتاتيجية للمبادرة ب�سكل كبري جًدا مع روؤية 

اململكة .
وجتاوزت ا�ستثمارات اململكة يف ال�سني 12 مليار دولر بنهاية العام املا�سي، 

قطاعات  يف  امل�ستثمرة  ال�سعودية  ال�سركات  عــدد  و�سل  اإذ 
ال�سناعة  يف  تــركــزت  �ــســركــة،   290 مــن  اأكـــر  �سينية 
والتجارة والبحث العلمي واخلدمات الفنية ، فيما 
تقدر ا�ستثمارات ال�سني يف اململكة باأكر من 8 

مليارات دولر.
ــكــز الـــتـــعـــاون القــتــ�ــســادي بني  ــرت  وي
قوية  موؤ�س�سية  اأطــر  على  وبكني  الريا�س 
ال�سعودية  اللجنة  يف  ذلــك  ويتمثل  وفاعلة 
الأعــمــال  وجمــلــ�ــس  املــ�ــســرتكــة،  ال�سينية   -
حول  تفاهم  ومــذكــرة  ال�سيني،   - ال�سعودي 
القت�سادي  احلــزام  مبادرة  يف  التعاون  تعزيز 
حجم  ويزيد   ، الإنتاجية  والطاقة  احلرير  وطريق 
ال�سيا�سات  التجاري عن 47 مليار دولر بف�سل  التبادل 
املحفزة وجاذبية البيئة ال�ستثمارية يف كال البلدين. واتخذت 
�سركة طريق  بتاأ�سي�س  اإحياء طريق احلرير،  م�سروع  نحو  اململكة خطوات 
يف  �ست�سهم  التي  للمملكة  اجلديدة  القت�سادية  الأذرع  كاإحدى  ال�سعودية،  احلرير 

جذب العديد من ال�ستثمارات اخلارجية.
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رئي�س جمل�س االإدارة

إيقاف بيع أراضي المساجد 
في المساهمات المتعثرة

جدة - البالد
قررت جلنة امل�ساهمات العقارية املتعرة 
بــــوزارة الــتــجــارة وال�ــســتــثــمــار اإيــقــاف بيع 
الأرا�سي املخ�س�سة للم�ساجد فى امل�ساهمات 
هذا  يلغي  اأن  على  اللجنة،  اأمـــام  املــنــظــورة 
بهذا  املتعلقة  ال�سابقة  القرارات  القرار جميع 
تاريخه،  حتى  تنفيذها  يتم  مل  التي  ال�ساأن، 
رقـــم 335  اللجنة  اجــتــمــاع  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 

موؤخرا.
 وكانت جلنة )ت�سفية( قد ك�سفت موؤخرا 
عــن اأنــهــا قــامــت خــالل الــعــام املــا�ــســي 2018 

بدرا�سة 
م�ساهمة   65 ت�سفية  مت  م�ساهمة،   165
بعد  َتَبنّي  م�ساهمة   14 ا�ستبعدت  فيما  منها، 
درا�ستها اأنها خارج اخت�سا�س اللجنة؛ بينما 
�سمن  جــديــدة  متعرة  م�ساهمة   51 دخــلــت 

مهامها.
مئات  با�ستعادة  قامت  اللجنة  اأن  يذكر   
املاليني من الريالت متثل حقوق امل�ساهمات 
وحظيت   ، م�ستحقيها  اإىل  و�سرفها  املتعرة 
ــدعــم كــبــري لإعــــــادة حــقــوق  مــنــذ اإنــ�ــســائــهــا ب
منها  البع�س  على  م�سى  التي  املت�سررين، 
اأكر من 40 عاًما، ول يدخل يف اخت�سا�سها 
اإىل  املــحــالــة  ومنها  امل�ساهمات  مــن  الــعــديــد 
الق�ساء العام وامل�ساهمات املالية وامل�ساهمات 

العقارية املن�ساأة بعد 22 �سعبان 1426هـ.

تعيين 6 أعضاء في مجلس غرفة جدة

استضافة المملكة لقمة العشرين تأكيد لدورها وتعزيز القتصادها 
جدة - البالد

دور  اأهمية  واقت�ساديون  �سيا�سيون  حمللون  اأكــد   
لأعــمــال  وا�ست�سافتها  الع�سرين  جمــمــوعــة  يف  اململكة 
املجموعة  قــادة  قمة  لجتماعات  ع�سرة  اخلام�سة  ــدورة  ال
نوفمرب  �سهر  من   22 و   21 خــالل  الريا�س  العا�سمة  يف 
�سكان  ثلثي  دولها  ت�سكل  م.والتي   2020 القادم  العام  من 
العامل، وت�سم 85 % من حجم القت�ساد العاملي، و75 % من 

التجارة العاملية.
مكانتها  تعك�س  للقمة  اململكة  ا�ست�سافة  اإن  وقــالــوا   
ال�سيا�سية وقوة اقت�سادهاعامليا ، كما تعزز الثقة املتزايدة 
جتاه  العامل  يف  الأعمال  وقطاعات  القت�ساد  دوائــر  لدى 
ا�سرتاتيجية  �سراكات  من  حققه  وما  ال�سعودي  القت�ساد 
مع القت�ساديات الكربى وال�سركات العمالقة مبا يف قطاع 
القت�ساد الرقمي وال�ستثمارات الذكية التي انطلقت على 
جمالت  كافة  يف  م�سبوقة  غري  م�ساريع  يف  الواقع  اأر�ــس 
 ، وال�سناعية  والرتفيهية  وال�سياحية  ال�سناعية  التنمية 

 ، للطاقة  امللك �سلمان  ويف مقدمتها م�سروعات )مدينة 
وجدة   ، الأحمر  البحر  وم�سروع   ، ،والقدية  ونيوم 

يف  امل�ستدامة  التنمية  وا�سرتاتيجية  تاون(  داون 
الوطي  التحول  لربنامج  ترجمة  املناطق  كــافــة 
لتنويع م�سادر الدخل والأهداف الطموحة لروؤية 

. 2030
 واأكد اخلرباء اأن اململكة ومن خالل �سيا�ستها 

احلكيمة وروؤية 2030 باتت متتلك مقومات وفر�سا 
هائلة ومتنوعة لتعزيز اقت�سادها ، وجناحات خططها 

وم�سادره  القت�ساد  قاعدة  لتنويع  التحول  برنامج  يف 
ومــواردهــا  لــرواتــهــا  الأمــثــل  وال�ستثمار  النفطية  غــري 
الطبيعية الهائلة جنبا اإىل جنب مع خطط التنمية الب�سرية 
ودعم قطاعات الأعمال ، والدفع بها نحو خطط ا�ستثمارية 
طموحة  تتعاظم  من خاللها قوة القت�ساد واملوارد العامة 

للتنمية امل�ستدامة.
دول  جمموعة  �سمن  اململكة  اقت�ساد  اأن  واأ�ــســافــوا 
الع�سرين ي�سكل عمقا اقت�ساديا داعما لالقت�سادات العاملية 
العاملية  النفطية  لطاقة  اأ�سواق   ا�ستقرار وتوازن  وتعزيز 
 ، الــعــاملــي  القــتــ�ــســادي  للنمو  الأهـــم  الع�سب  باعتبارها 
خا�سة مع �سيا�ستها الثابتة لتحقيق م�سالح الدول املنتجة 

وامل�ستهلكة على ال�سواء.
الريا�س الأوىل من نوعها  الع�سرين يف      وتعد قمة 
املحوري  الــدور  يعك�س  مما  العربي؛  العامل  م�ستوى  على 
للمملكة على ال�سعيدين الإقليمي والدويل ، فاململكة الدولة 
العربية الوحيدة الع�سو يف اأكرب 20 اقت�سادا حول العامل 
ي�سم يف منظومته بلدانا �سناعية كربى ، اأبرزها، الوليات 
وال�سني  والهند  وفرن�سا،  واأملانيا،  وبريطانيا،  املتحدة، 
باإجمايل  عربيا  الأكــرب  ال�سعودي  القت�ساد  يعترب  كما    ،
ناجت حملي اإجمايل تفوق قيمته عن 2.57 تريليون ريال ، 

�سبق  و
ن  تــــوقــــعــــت اأ

اأن  ــيــة  املــال يـــحـــقـــق خـــــالل الـــعـــام وزارة 
اجلاري 2019  3.1 تريليون ريال، وي�ستمر ت�ساعديا اإىل 
3.2 تريليون ريال يف 2020، ثم 3.4 تريليون ريال يف 
 3.8 اإىل  لي�سل   ،2022 عام  ريال  تريليون  و3.6   ،2021

تريليون ريال عام 2023.
حيث  القمة  با�ست�سافة  ترحيبها  اململكة  وجـــددت    
ــك �ــســلــمــان بن  ــل يـــرتاأ�ـــس خــــادم احلـــرمـــني الــ�ــســريــفــني امل
عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه الله - اجتماع قادة املجموعة 
ببحث  يعنى  دويل،  اقت�سادي  منتدى  اأهــم  تعد  والتي   ،
معامل  وير�سم  العاملي  القت�ساد  على  املــوؤثــرة  الق�سايا 
للقمة يف عام 2020  ، كما تتطلع خالل رئا�ستها  م�ستقبله 
الأع�ساء  الــدول  من  �سركائها  مع  التعاون  تعزيز  اإىل  م 
حول  دويل  تــوافــق  واإيــجــاد  املجموعة،  اأهـــداف  لتحقيق 
بهدف  الأعمال،  املطروحة يف جدول  القت�سادية  الق�سايا 
حتقيق ا�ستقرار القت�ساد العاملي وازدهاره. كما �ست�سهم 
ا�ست�سافة القمة يف طرح الق�سايا التي تهم منطقتي ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

 و�ــســيــ�ــســارك يف قــمــة الــريــا�ــس الــعــام الـــقـــادم  قــادة 
دولية  ، وعدة منظمات  تتم دعوتهم  الذين  الأخــرى  الدول 
واإقليمية، و�سيتناول جدول اأعمال القمة عددًا من الق�سايا 
الطاقة  بينها  من  التي  والجتماعية،  والقت�سادية  املالية 
والزراعة  والتجارة  الرقمي  والقت�ساد  واملناخ  والبيئة 
�سيا�سات  وتطوير   ، والعمل  والتعليم  ال�سحية  والرعاية 
وظائف  وخلق  ومتوازنة،  م�ستدامة  تنمية  لتحقيق  فعالة 
�سعوب  بني  والرفاهية  املعي�سة  م�ستويات  لرفع  حقيقية 

العامل.
اجتماعات  الــريــا�ــس  يف  املــجــمــوعــة  قــمــة  وت�سبق    
وزارية ، كما ت�ست�سيف اململكة جمموعات العمل من كبار 
الدولية  املنظمات  وممثلي  الأع�ساء  بالدول  امل�سوؤولني 
التي  واملو�سوعات  الق�سايا  ملناق�سة   ، اخلا�س  والقطاع 

�ستبحثها القمة.
اليابان خالل نوفمرب  الع�سرين يف   وعلى �سعيد قمة 
القادم ،و�سمن الجتماعات التح�سريية لها ، تراأ�س معايل 
وزير املالية حممد بن عبدالله اجلدعان وفد اململكة امل�سارك 
يف اجتماع وزراء مالية املجموعة الذي انعقد يف وا�سنطن 
ُيعقد  اأول اجتماع  ، وهو  اأبريل اجلــاري  يومي 11 و 12 
كما   املقبل،  يونيو  �سهر  خالل  اليابانية  اأو�ساكا  قمة  قبل 
اجتماعات  يف  امل�سارك  اململكة  وفــد  املالية  وزيــر  تــراأ�ــس 
العا�سمة  يف  الــدولــيــني  والبنك  النقد  ل�سندوق  الربيع 

بالدول  املركزية  البنوك  حمافظو  فيه  و�سارك   ، الأمريكية 
لالقت�ساد  احلايل  الو�سع  ا�ستعرا�س  مت  حيث  الأع�ساء، 
من  عددا  الــوزراء  وناق�س  م�ستقبله،  وا�ست�سراف  العاملي 
املو�سوعات ذات ال�سلة بتعزيز البنية املالية الدولية، ومن 
الأوروبـــي،  بريطانيا من الحتــاد  اأبــرزهــا: ق�سية خــروج 

والنزاع التجاري بني الوليات املتحدة وال�سني.
ال�سعودية  الــغــرف  جمل�س  وفــد  م�ساركة  ذلــك  و�سبق 
الأ�سا�سية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  مــع  بالتعاون 
يف  ال�سعوديني  الأعــمــال  اأ�سحاب  مــن  بوفد  �سابك"،   "
التي  الع�سرين  ملجموعة  الأعمال  جمموعة  قمة  اجتماعات 
، وتناول رئي�س وفد  اليابانية طوكيو  العا�سمة  عقدت يف 
القطاع اخلا�س ال�سعودي يو�سف البنيان روؤية 2030 التي 
ال�سراكات  من  و�سارعت  ال�سناعية  الــدول  اهتمام  جذبت 
احلديثة  ال�سعودية  التنمية  يف  ال�سخمة  وال�ستثمارات 
على  اململكة  حر�س   وتاأكيد  امل�سبوقة،  غري  وم�سروعاتها 
عقد  كما  الدوليني.  ال�سركاء  مع  والتعاون  العمل  اأهمية 
اللقاءات  من  عددًا  امل�سارك  ال�سعودي  اخلا�س  القطاع  وفد 
الدولية  التجارة  قيادات من غرف  لقاء مع  ، منها  اجلانبية 
وغرفة التجارة الأمريكية وقيادات منظمة حتالف ال�سركات 
العاملي ، ومت التفاق على عدد من املحاور وعقد ور�س عمل 
العام  الإطار  لو�سع  املبكرة  ال�ستعدادات  اململكة �سمن  يف 

للتعاون مع اململكة يف ا�ست�سافتها للعام القادم 2020 .

1
3

4

المجموعة تضم 85 % من 2
االقتصاد العالمي و75 % 

من التجارة العالمية

االقتصاد السعودي األكبر عربيا بناتج  2.57 تريليون ريال 

 المملكة تدعم استقرار االقتصاد العالمي 
والتعاون مع الشركاء الدوليين

رؤية 2030 جذبت 
شراكات الدول الصناعية 

واالستثمارات الضخمة

قمة الـ G 20  رؤية طموحة  

وزير التجارة يكمل نصاب الـ 18 لعضوية بيت التجار بينهم سيدتان

جدة – البالد
بعد ثالثة اأ�سابيع من اإعالن نتائج انتخابات جمل�س اإدارة 
الغرفة التجارية وال�سناعية بجدة للدورة القادمة، عني وزير 
التجارة وال�ستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله الق�سبي، اأم�س 

)ال�سبت( �ستة من رجال و�سيدات الأعمال، يف املجل�س اجلديد.
اأحمد بن  الق�سبي تعيني كل من:  الوزير  وجاء يف قرار 
�سجدي العطاوي العتيبي، رائد بن ابراهيم �سليمان املديهم، 
�سالح بن نا�سر عبدالعزيز ال�سريع، حممد بن يو�سف حممد 
ناغي، دينا بنت ح�سن �سامل النهدي و�سارة بنت عايد حممد 
العايد، وذلك وفقًا لنظام الغرف التجارية ولئحته التنفيذية 
بجدة  وال�سناعية  التجارية  الغرفة  اإدارة  مبجل�س  كاأع�ساء 

للدورة القادمة.
للدورة  جــدة  غرفة  اإدارة  جمل�س  ت�سكيل  الــوزيــر  واأقــر 
بالع�سوية  فــازوا  من  اإىل  اإ�سافة  ال�ستة،  باملعينني  القادمة 
العدد  لي�سبح  ع�سوًا،   12 وعــددهــم  النتخابات  طريق  عن 
بن  وعبدالله  �سوتًا"،   1465" ال�سلمي  رابح  هم:  ع�سوًا   18
ال�سهلي  معيلي  بن  وعبدالله  �سوتًا"،   1252" احلارثي  رده 

 845" ال�سحفي  خم�سور  بن  وماجد  اأ�سوات"،   1007"
فهد  بن  وعبدالله   ،"764" با�سنفر  يو�سف  بن  عالء  �سوتًا"، 
ال�سناع:  فئة  قائمة  �سّمت  فيما  اأ�سوات"،   603" ال�سلمي 
بن  ونــايــف  �سوتًا"،   1567" العتيبي  هــو�ــســان  بــن  خلف 
حممد  بن  واإبراهيم  �سوتًا"،   1268" الراجحي  عبداملح�سن 
 1073" احلربي  عبدالله  بن  وفايز  �سوتًا"،   1155" برتجي 
�سوتًا"، وماجد بن �سامل احلربي "1023 �سوتًا"، واأ�سامة بن 

زكريا جمجوم "979 �سوتًا".
املجل�س  لهذا  الع�سوية  مدة  "الق�سبي" اأن  الوزير  واأكد 
اأن  اأربع �سنوات تبداأ بتاريخ 1440/8/28هـــ. ومن املتوقع 
يعقد اأع�ساء جمل�س اإدارة الغرفة التجارية وال�سناعية بجدة 
غ�سون  يف  وذلك  والنائب  الرئي�س  لرت�سيح  الأول  اجتماعه 

هذا الأ�سبوع.

حممد ناغي �صالح بن نا�صر

�صارة العايددينا النهدي

رائد املديهم  اأحمد العتيبي
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المري يحتفل بتخرجه 
من جامعة الفيصل

جامعة  مــن  بتخرجه  املـــري  بوقا�سم  على  عــامــر  احتفل 
الفي�سل كلية الأمري �سلطان بجدة تخ�س�ص اداره اعمال.

والأ�سدقاء  الأهــل  من  والتربيكات  التهاين  املــري  وتلقى 
متمنني له دوام التوفيق والنجاح، وقد اأعرب عن �سعادته بهذه 

املنا�سبة .. األف مربوك.

آل السيد يحتفلون بزفاف سلطان

احتفل ال�ساب �سلطان يو�سف زيدان ال�سيد  بزفافه على ابنة ال�ستاذ �سربي ح�سن 
املال والأعمال  الأفراح واملنا�سبات بجدة بح�سور نخبة من رجال  يف احدى قاعات 

ولفيف من الأهل والأ�سدقاء الذين ا�ستمتعوا بالأغاين والفلكلور ال�سعبي..
وقدم العري�ص ووالده ال�سكر ملن �ساركوهم الفرحة.

عبداهلل يودع حياة العزوبية

ابراهيم  بن  علي  ابنة  من  بزفافه  عتني  اآل  �سعوان  نا�سر  عبدالله  احتفل 
املنقري، وذلك باإحدى قاعات الفراح بجدة بح�سور نخبة من الأعيان وجمع 

من الهل وال�سدقاء . 
وعربرَ العري�ص عن �سعادته بتوديع حياة العزوبية والبدء بحياة جديدة مع �سريكة 

احلياة .

آل الشاولي وآل العجو يحتفلون بسلطان وروال

كبري  �ــســاويل  جــمــال  �سلطان  ال�ــســتــاذ  احتفل 
الطاقة  ـــوزارة  ب التعدين  لــ�ــســوؤون  امل�ست�سارين 
ابنته  قــران  بعقد  املعدنية،  والـــروة  وال�سناعة 
اأحد  يف  العجو  مــروان  �سلطان  ال�ساب  على  رول 
ال�سمو  اأ�سحاب  من  عدد  بح�سور  بجدة  الفنادق 
ووجهاء  واملــ�ــســوؤولــني  واملــعــايل  الأمــــراء  امللكي 

واأعيان جدة.
ال�سعبية  ــــوان  الأل مــن  الــعــديــد  احلــفــل  و�سهد 

ال�سعودية  التي نالت ا�ستح�سان وثناء اجلميع.

مجتمع
اإلعالمية عاتكة تغادر المستشفى

ابن خال العمري في ذمة اهلل

�سحية  ــوعــكــة  ل تــعــر�ــســهــا  اإثـــــر 
جــراحــيــة  عملية  بـــاإجـــراء  وقــيــامــهــا 
مال  عاتكه  العالمية  الزميلة  لزمــت 
جامعة  مب�ست�سفى  الأبي�ص  ال�سرير 
تلقت  وقــد    ، بجده  عبدالعزيز  امللك 
النا�سطة العالمية بالتوعية بالتوحد 

ات�سالت لالطمئنان على �سحتها وتقدمي التهاين بنجاح 
العملية اجلراحية التي اأجريت لها يوم الثالثاء املا�سي . 

العملية تكّللت بالنجاح ولله احلمد. 
غــادرت  قــد  مــال  عاتكه  العالمية  ان  بالذكر  اجلــديــر 

امل�ست�سفى ولله احلمد.

تــلــقــى الـــزمـــيـــل حـــامـــد الــعــمــري 
الــتــعــازي يف وفـــاة ابــن خــالــه نايف 
عو�ص الغرامي، وذلك بعد معاناة مع 
الفقيد  يتقبل  اأن  الله  ن�ساأل   . املر�ص 
ف�سيح  وي�سكنه   ، رحــمــتــه  بــوا�ــســع 

جناته “اإنا لله واإنا اإليه راجعون” .

مستشفى الملك فهد بجدة يقيم فعاليات الملتقى السنوي الثامن 
لزارعي القوقعة اإللكترونية

العزيزية  فهد وم�ست�سفى  امللك  مل�ست�سفى  العام  امل�سرف  برعاية 
بجدة  الدكتور عبد الرحمن بخ�ص اإنطلقت فعاليات امللتقى ال�سنوى 
ممثلى  وبح�سور  وذويهم  الإلكرتونية  القوقعة  لزارعي  الثامن 
للتعريف  الإجتماعية  والتنمية  العمل  ووزارة  التعليم  وزارة 
بدور مركز زراعة القوقعة الإلكرتونية مب�ست�سفى امللك فهد بجدة 
يقدم  والــذى  الغربية  باملنطقة  املراكز  اأهــم  يعد واحــدًا من  والــذى 
برنامج متكامل ي�ستمل على العالج والتاأهيل بهدف دمج هذه الفئة 
الغالية باملجتمع ومتكينهم من امل�ساهمة فى خطة التنمية ال�ساملة 
لروؤية اململكة 2030 مب�ساعدتهم اأن ي�سبحوا طاقة منتجة وفاعله 
ذويهم  على  عبء  متثل  خامله  طاقة  يكونوا  اأن  من  بــدًل  باملجتمع 

وعلى املجتمع.
موين  حممد  جــاد  الــدكــتــور  املنظمة  اللجنة  رئي�ص  واأو�ــســح 

برنامج  ورئي�ص  ال�سمعية  والــزراعــات  الذن  جراحة  ا�ست�ساري 
اأن  على  اللجنة   حر�ص  العام  فهد  امللك  مب�ست�سفى  القوقعة  زراعة 
والتحفيز  الرتفية  بني  يجمع  حيث  خمتلف  ب�سكل  اليوم  يخرج 
الــزراعــة  اجــهــزة  ب�سركات  وجمعهم  ــهــم  وذوي القوقعة  ــزارعــي  ل
ارَي  الر�سمية وحل  اإطار  التاأهيل يف مكان واحد خارج  وم�سوؤويل 
رفع  وبهدف  الــزراعــة  بعد  وعائالتهم  الــزارعــني  تواجه  مع�سالت 
القوقعة  زارعــي  من  اأمثلة  اإ�ستح�سار  مع  لديهم  ال�سحى  الوعى 

والذين اإ�ستطاعوا اإ�ستكمال م�سوار حياتهم العملية بنجاح.
فيلم  عر�ص  على  ا�ستملت  الفعاليات  اأن  جاد  الدكتور  واأ�ساف 
النواحى  كافة  من  املركز  اإليه  و�سل  الذى  التطوير  يو�سح  ق�سري 
الفنية والتقنية فى ظل توفري وزارة ال�سحة لكافة الإمكانات والتى 

جعلته مركزًا متخ�س�سًا ومتميزًا فى هذا املجال.

أسرة الفايدي تحتفي 
بتخرج ماهر 

ــفــت اأ�ــــســــرة بـــن عــبــيــان  احــت
بـــتـــخـــرج ابـــنـــهـــم مـــاهـــر عــــودة 
بـــــن حمـــمـــد عـــيـــد بـــــن عــبــيــان 
الــفــايــدي حلــ�ــســولــه عــلــى درجــة 
املج  كلية  مــن  الــبــكــالــوريــو�ــص 
اجلامعية ، كما كرمته بدرع بهذه 

املنا�سبة .
ال�سكر  ماهر  قــدم  جانبه  مــن 

والتقدير لأ�سرته على هذا الإحتفاء 
والتكرمي الذي لقيه من اأ�سرته الكرمية، متمنيا اأن يكون 
هذا التكرمي داعما له يف تقدمي املزيد من اجلهد ،والعطاء 

يف �سبيل خدمة الوطن املعطاء .

بحلس يحصد شهادة التفوق بالثانوية جواد يحتفل بتخرجه من الثانوية

بتخرجه  بحل�ص  جميل  عبدالله  الطالب  احتفل 
بتفوق، حيث كرم مدير مدر�سة  الثانوية  املرحلة  من 
الطالب  البقمي  �سلطان  الأ�ستاذ  جدة  منارات  ثانوية 

العامة  الثانوية  �سهادة  تخرج  حفل  يف  املتفوقني، 
و�سلمهم درع التفوق، بح�سور امل�سرف العام الدكتور 

مازن ن�سري، واأولياء اأمور الطلبة املتفوقني.

احتفل جواد بن قا�سم فلمبان بتخرجه من ثانوية 
عني جالوت ال�سكان مبكة املكرمة.

وتــلــقــى جــــواد الــتــهــاين والــتــربيــكــات مــن الأهـــل 

التوفيق  دوام  له  متمنني  املنا�سبة  بهذه  والأ�ــســدقــاء 
والنجاح، وقد اأعرب عن �سعادته بهذه املنا�سبة �ساكرا 

والده على الدعم والت�سجيع امل�ستمر.. األف مربوك.

للتواصل : 
ــــالد( مبــ�ــســاركــتــكــم يف  ــــب تــ�ــســعــد اأ�ــــســــرة حتـــريـــر )ال
اأجلكم  مــن  ال�سفحة  هــذه  تخ�سي�ص  ومت  منا�سباتكم.. 

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

بحضور أمراء ومسؤولين

حامد �لعمري

عاتكه مال



بن  الرحمن  عبد  الأميير  �سمو  ام�س  الريا�س  من  قييدم 
نا�سر بن عبدالعزيز.

اليييييوم  اليييرييييا�يييس  اىل  ييي�ييسييافيير   ••
وزارة  وكيل  ناظر  ه�سام  الأ�ستاذ  �سعادة 

البرتول والرثوة املعدنية.
•• ي�سافر اىل الريا�س اليوم ال�سيخ 
العنقري من كبار حا�سية جاللة  حمي�سن 

امللك املعظم.
اجلفايل  علي  ال�سيخ  اليوم  الريا�س  اىل  ي�سافر   ••
ع�سو �سركة كهرباء جدة وع�سو موؤ�س�سة البالد لل�سحافة.

حممود  احمد  ال�سيد  مع  الزراعة  وزارة  تعاقدت   ••
مبديرية  مبيدات  كاخ�سائي  للعمل  وذلييك  العبود  احلمد 

مكافحة اجلراد بجدة.
الريا�س ام�س الوجيه حممد يو�سف زينل  •• قدم من 

وال�ستاذان يحيى اليوبي ويو�سف �سم�س.
جفري. علوي  الدكتور  الريا�س  اىل  اليوم  •• ي�سافر 

عبدالله  ال�سيخ  معايل  اليوم  الريا�س  اىل  ي�سافر   ••
والع�سو  اليييزراعيييي  الييبيينييك  اإدارة  جمل�س  رئييييي�ييس  ال�سعد 

املييينيييتيييدب ليي�ييسييركيية ال�ييسييميينييت الييعييربييييية 
املحدودة باملنطقة الغربية.

•• ي�سافر اىل الريا�س اليوم �سعادة 
امل�ساعد  الييوكيييييل  �ييسييري  اأيييييوب  ال�سيد 

لوزارة املالية والقت�ساد الوطني.
اليييييوم  اليييرييييا�يييس  اىل  ييي�ييسييافيير   ••

الوجيه ال�سيخ احمد اجلفايل ع�سو جمل�س اإدارة موؤ�س�سة 
النقد العربي ال�سعودي.

من  دمنهوري   يا�سني  ال�ستاذ  جييدة  اإىل  و�سل   ••
جثمان  ت�سييع  يف  لال�سرتاك  املعارف  وزارة  موظفي  كبار 
الأخييير  مييثييواه  فيييدا اىل  الأ�ييسييتيياذ حمييمييد  املييرحييوم  الفقيد 
وتقدمي العزاء ل�سرته وحمبيه وذلك من �سمن وفد رجال 

التعليم عن وزارة املعارف.

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

�صورة من التاريخ 

موظفو م�شلحة االح�شاء العامة  والتعداد ال�شكاين يقومون بتعداد ال�شكان 

مت تيي�ييسييكيييييل جليينيية خييا�ييسيية لييليينييظيير يف 
الأرا�يييسيييي احلييكيير مبييكيية املييكييرميية وقيييد علم 
حمررنا مبكة ان اللجنة املذكورة قد �سكلت 

بامارة مكة وهي توا�سل اعمالها يف الوقت 
تتعلق  معاملة  اأي  حول  النظر  يف  احلا�سر 

بهذه الأرا�سي.

فييقييد عييلييم حميييررنيييا مبييكيية مييين ميي�ييسييادر 
م�سوؤولة يف الأمانة ان اخلرائط اخلا�سة 
ان  كما  اعتمادها  امت  قييد  اجلييديييد  باملبني 
وكالة وزارة الداخلية ل�سوؤون البلديات قد 
وافقت على اعتماد املبلغ املخ�س�س لن�ساء 
املبنى اجلديد وذلك �سمن م�سروع موازنة 

الأمانة للعام املايل 86-85.
كما علم ان املبلغ املعتمد للمبنى املذكور 
قد بلغ نحو مليون ريال وان املكان املقرر 
احللقة  مبنى  يف  امييا  عليه  املبنى  لقيياميية 
مببنى  وامييييا  العتيبية  بييحييثييي  اجليييدييييدة 

الثكنة بجرول.

مكة – مكتب البالد
�سرح م�سدر م�سوؤول يف امانة العا�سمة 
خالل  يف  �ستعمل  الأمييانيية  ان  مبكة  ملحررنا 
جهاز  تييدعيييييم  عييلييى  احلييالييييية  املييالييييية  �سنتها 

التنظيفات وكذلك �سوؤون املوتى.
ت�سريحه ملحررنا  امل�سوؤول يف  هذا  وقال 
�سيارات  بييتيياأمييني  �ستقوم  الأمييانيية  ان  مبكة 
جديدة للك�سح وكذلك �سيارات اأخرى ل�سوؤون 

املييوتييى كييجييزء ميين مييرحييليية تييدعيييييم الأجييهييزة 
املذكورة.

بالفعل  قييد طييرحييت  الأميييانييية  ان  عييلييم  كييمييا 
الك�سح  �سيارات  بتاأمني  اخلا�سة  املناق�سة 
املناق�سة  طيييرح  �سبيل  يف  وهيييي  اجليييدييييدة 
لتاأمني  القادمة  املليلة  الأييييام  خييالل  الأخيييرى 
�سيارات املوتى بعد ان مت اعتماد مبلغ �ستني 

الف ريال لها تقريبا يف موازنة الأمانة.

الريا�ض – البالد
عييقييدت جليينيية بييرئييا�ييسيية �ييسييعييادة املييدييير 
ال�سيد  الأ�ستاذ  للجوازات واجلن�سية  العام 
اجليييوازات  معهد  مببنى  اجلييفييري  عبدالله 
فيه  ناق�ست  حيث   .. بالريا�س  واجلن�سية 

عددا من املوا�سيع املتعلقة ب�سر الدرا�سات 
حول  مالحظات  هناك  كانت  كما  باملعهد، 
فقرات معينة يف مناهج املعهد املدر�سية مما 
النظر يف تلك  اإعادة  اللجنة على  وطد عزم 

املناهج.

الريا�س – مكتب البالد
اإقامة مركز للتدريب  تنوي وزارة الزراعة 
م�سوؤول  ان  ال   .. الو�سطى  باملنطقة  الزراعي 
رف�س الدلء با�سم املكان الذي �سين�ساأ فيه هذا 

املركز.
التكاليف  ان  بالريا�س  مندوبنا  ويييقييول 

الأولية لهذا امل�سروع احليوي الهادف.
الييزراعيية  مييوازنيية  �سمن  بالفعل  اأدرجييييت 

لعامها املايل. كما ان من املنتظر ان ينفذ خالل 
هييذا الييعييام ح�سب تيياأكيييييدات ميي�ييسييادر ميياأذونييه 

بالوزارة.
م�سوؤول  فيياإن  املركز  ان�ساء  من  الهدف  اما 
انه  يوؤكد  بالوزارة  الزراعي  الر�ساد  ب�سوؤون 
تعميم  اىل  الييرامييييية  الييييوزارة  ملييحيياول  تدعيم 
مما  ال�سعبية.  الأو�ساط  يف  الزراعية  الثقافة 

يحقق برنامج ا�ستيطان البادية.

قيييييام �يييسيييبييياح امييي�يييس اليييوفيييد 
القيييتييي�يييسيييادي الإيييييطييييايل اليييذي 
يزور اململكة يف الوقت احلا�سر 
ع�سو  ديانكي  ال�سنيور  برئا�سة 
اليييرمليييان الإييييطيييايل – بييزيييارة 
امللكي  اليي�ييسييمييو  ليي�ييسيياحييب  وديييية 
الأمر م�سعل بن عبدالعزيز امر 
منطقة مكة املكرمة وذلك مبكتبه 

بجدة.
الوفد  ان  مندوبنا  علم  وقييد 
بقى مع �سموه نحو ن�سف �ساعة 
عدد  حييول  احلييديييث  خاللها  دار 
ميين املييو�ييسييوعييات القييتيي�ييسييادييية 

املييخييتييلييفيية، ثييم عييمييا مليي�ييسييه الييوفييد 
اثناء جولته يف جدة من مظاهر 
امييتييدت اىل كل  الييتييي  اليينييهيي�ييسيية 

مرفق فيها.
وكان قد رافق الوفد يف هذه 
اإيطاليا  �سفر  �سعادة  الييزيييارة 

الدكتور دانتي ماتاكونا.
ال�سفر  �سعادة  اقام  وقد  هذا 
الإييييطيييايل حييفييل ا�ييسييتييقييبييال على 
�ييسييرف الييوفييد بييعييد مييغييرب يييوم 
اميي�ييس حيييييث �ييسييهييد احلييفييل عييدد 
والقت�ساد  املال  رجال  من  كبر 

والدب وال�سحافة.

هييذا وكييان الوفد قد قييام يوم 
ام�س اأي�سا بزيارة كل من �سعادة 
م�سعود  اإبراهيم  حممد  الأ�ستاذ 
وكيل وزارة اخلارجية بالنيابة، 
النقد  موؤ�س�سة  حمافظ  و�سعادة 
الأ�يييسيييتييياذ اأنيييييور عييلييي و�ييسييعييادة 
الأ�ييسييتيياذ حييمييزة بييوقييري وكيل 

وزارة العالم.
مع  الوفد  اأع�ساء  تبادل  وقد 
امليي�ييسييوؤولييني يف هييذه الييزيييارات 
خمتلف الحاديث التي من �ساأنها 
القت�سادية بني  العالقات  تدعيم 

اململكة واإيطاليا.

ناس .. وأخبار

األراضي الحكر

اعتماد مليون ريال النشاء مبنى امانة العاصمة

سيارات جديدة للكسح والموتى..

معهد الجنسية

مركز للتدريب الزراعي بالمنطقة الوسطى

الوفد االقتصادي اإليطالي يقوم بزيارة عدد من المسؤولين

زمان
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ه�شام ناظر 

عبد اهلل ال�شعد

خطة عمالية طويلة األجل لتوفير اليد العاملة السعوديةلجنة مناقشة استثمار رأس المال األجنبي
وزارة العمل تبدأ في تنفيذ الخطة على قواعد وأسس معينةوزارة التجارة ترفع توصياتها الى المراجع العليا

الريا�ض – مكتب البالد
تييرفييع خييييالل اليييييومييني اليييقيييادميييني جلنة 
ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي بوزارة التجارة 
ملناق�سة  تيياألييفييت  قييد  كييانييت  الييتييي  وال�سناعة 
لها  بال�سماح  الأجنبية  املوؤ�س�سات  طلبات 
ويقول  باململكة.  اأموالها  روؤو�ييس  با�ستثمار 
مندوبنا بالريا�س م�ستندا اىل اقوال م�سادر 
لتلك  اللجنة  مناق�سة  ان  بييالييوزارة  خا�سة 

الطلبات �سارت على اأ�س�س ثالثة:
1 – حماية راأ�س املال الوطني.

الأمييوال  لروؤو�س  بالن�سبة  – الثانوية   2

الأجنبية يف كافة امليادين.
3 – ال�ييسييتييغيينيياء عيين روؤو�يييييس الأمييييوال 

الأجنبية متى دعت ال�سرورة اىل ذلك.
طلبات  ان  بييالييذكيير  اجلييدييير  ومييين  هيييذا 
ترك  على  مبنية  كانت  الأجنبية  املوؤ�س�سات 
نظام  وفييق  معاملتها  يف  للمملكة  احلييرييية 
ا�ييسييتييثييمييار روؤو�يييييس املييييال الأجيينييبييي ال ان 
تلك  اإ�سارة  ل�سواب  تقديرها  رغم  الييوزارة 
املوؤ�س�سات اىل نظام ا�ستثمار روؤو�س املال 
لييه حرمة  الوطني  املييال  ان  تييرى  الأجيينييبييي 

خا�سة.

الريا�س – مكتب البالد
ثييميية خييطيية عييمييالييييية �ييسييخييميية لييتييوفيير اليييييد 
باململكة؛  امليادين  �ستى  يف  العاملة  ال�سعودية 
خلدمة النه�سة ال�سعودية احلديثة.. كما يوؤكد 
م�سوؤول بوزارة العدل وال�سوؤون الجتماعية.

اململكة  بيياأن  الريا�س  يف  مندوبنا  علم  فقد 
بييقيييييادة الييفييييي�ييسييل الييعييظيييييم تيي�ييسييع اخلييطييوط 
العري�سة ل�سيا�سة الوزارات يف نطاق التزامها 
جتيياه احلييقييل الييوطيينييي الييداخييلييي وممييا املته 
بوزارة  امل�سوؤولني  كبار  على  ال�سامية  الإدارة 
الييعييمييل واليي�ييسييوؤون الجييتييميياعييييية و�ييسييع خطة 

طويلة الجل ت�سنع من الفرد ال�سعودي كفاءة 
فنية ت�سد ولو ثغرة �سغرة يف �سرح الكتفاء 
اجلاللة  �ساحب  حكومة  ت�سعي  الييذي  الذاتي 

اىل بنائه.
بداأت  الوزارة  ان  قائال:  ويوا�سل مندوبنا 

برناجمها ذلك بالقواعد التالية:
– افتتاح عدد من مراكز التدريب املهني   1

يف انحاء خمتلفة من اململكة.
2 – جتهيز هذه املراكز باأحدث الإمكانيات 

بحيث ت�سم اكر جمموعة من املواطنني.
الأو�ييسيياط  يف  اإعالمية  بحملة  القيام   –  3

ال�سعبية.
على  ال�سامية  املييوافييقيية  �ييسييدرت  وقييد  هييذا 
.. واملنتظر ان يقوم معايل  املراكز  ان�ساء تلك 
اخليل  اأبيييا  عبدالرحمن  ال�سيخ  العمل  وزيييير 
من  معينة  انييحيياء  اىل  ا�ستك�سافية  بييجييوليية 
والفنيون  اخلييراء  من  هيئة  ترافقه  اململكة.. 

لل�سوؤون املهنية بالوزارة.
املراكز  ميين  عييددا  ان  بالذكر  اجلييدييير  وميين 
كجزء  ان�ساءها  اليييوزارة  تنوي  التي  املهنية 
من خطتها ، قد اأدرجت تكاليفها �سمن موازنة 

الدولة لعامها احلايل 85-86هي.

  للشارع
مكة – مكتب البالد

الوقت  يف  العا�سمة  اأمييانيية  تييدر�ييس 
احليييا�يييسييير مييي�يييسيييروع انييي�يييسييياء جمييياري 
ملطلع  امل�سلح  ال�سمنت  ميين  وتك�سية 
منظر  لتح�سني  الييكييعييبيية  جييبييل  �ييسييارع 

ال�سارع.
** تاأجيل اجتماع الغرفة التجارية 
وال�سناعية مبكة الذي كان مقررا عقده 

يف الأ�سبوع املا�سي.
ان  الغرفة  اأع�ساء  احييد  �سرح  وقييد 
موعده  يف  الجتماع  عقد  عدم  اأ�سباب 
امليييحيييدد هيييو عيييدم تييكييامييل نيي�ييسيياب عييدد 

الأع�ساء.
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منافي

صوت وصدى

يكتبها : اأحمد الوميني

أنفاس

هذا لي�س مثال يقال يف حوادث م�سابهة للحدث الذي قيل فيه ، بل هو 
 ، لها حدا  اأ�سلوب حياة ل�سريحة ممتدة ل ترى  ، هو  اأكرب من ذلك بكثري 
ول ت�ستطيع وقف الزحف املتنامي لتلك ال�سريحة التي ت�سلبك عيانا بيانا 
واأنت ت�سحك وتقدم لهم التهاين والتربيكات دون اأن ت�سعر اأنك م�سلوب 
تبتئ�س وت�سحك يف  اأن  �سيئا �سوى  تفعل  لكنك ل  بذلك  ت�سعر  اأو رمبا   ،
" الذي  " الكلب  لو رفعت احتجاجا عليهم لأعتربوك  ، لأنك  الوقت  نف�س 
ينبح خلف القافلة التي ت�سري ، يحكي يل اأحد الثقات عن حدٍث عاي�سه هو 
بنف�سه ، يقول : اأعمل يف موؤ�س�سة حتت رئي�س ل يعنيه من  الأمر �سوى 
اأن يكتمل ورقه حتى لو مل تكن الأمور املدونة حدثت على اأر�س الواقع  ، 
وكانت هناك مناف�سة مطروحة بني املوؤ�س�سات امل�سابهة فاأوكل يل الأمر كما 
هو معتاد ودون اأن يهتم بالتفا�سيل ، يقول قدمت ما بو�سعي كي نح�سل 
على املركز الأول وبالفعل حاز العمل الذي قدمته على اإعجاب امل�سوؤولني 
العمل  على  وتقدير  �سكر  اأو�سمة  ومنحوه  وكرموه  رئي�سي  وا�ستدعوا 
املقدم با�سم املوؤ�س�سة وكل ما فعله هو ا�ستقبال الهدايا وخطابات ال�سكر 
مع النظر يل من حتت نظارته وحاله يقول " خري اإن �ساء الله " وخري اإن 
�ساء الله معناها اأنا رئي�س املوؤ�س�سة واأنا الأحق بالتكرمي ، هو ل يفهم لو 
قلت له : لكنه جمهودي وعملي ، اإمنا �سيفهم ذلك اأنني موظف حقود ، اأنا 
ل�ست غا�سبا على الهدايا التي حاز عليها حتى واأنا قد اأنفقت على العمل من 
مايل اخلا�س ، بينما هو مل يدفع هللة واحدة ،  بل لأن ا�سمي مل ُيذكر ومل 
مينحني �سهادة واحدة تثبت ما فعلته من اأجل اأن تفوز املوؤ�س�سة باملناف�سة 
، هذه �سورة واحدة من �سور ال�سم يل والغبوق ملرمي ، فالأب الذي يكدح 
لذ وطاب من ملذات احلياة  ما  تنعم بكل  اأ�سرته  الليل والنهار وترى  يف 
وهو رث املالب�س هو �سورة موؤملة  من �سور املثل، والبخيل كذلك ل يخرج 
من الدائرة ، املقام يطول مع اختالف الأحوال ، واأنا  اأرى- ولي�س احلق 
الغبوق كامال يل واأنا  اأن يكون  اإذا كان ال�سم يل فالبد  اأنه    - اأرى  فيما 

برغبتي اأمنح الآخرين جزءا منه اأو ل اأمنحهم.

" االسم لي والغبوق لمريم" 

دنياك 

�شعر: مطرالروقي

خــــــــــــــذين مـــــــــــــــــــــــــــن)دروب الـــــــتـــــــعـــــــب(والـــــــتـــــــايـــــــهـــــــني
ــــــــــــه ــــــــــــرف امل ــــــــــــــــــاه  احلــــــــــــــــــي احــــــــــــــــــــــــــــــالم  ل  ـــــــــــــــاك  هـــــــــــــــن

ـــــــني ـــــــق ـــــــس ـــــــعـــــــا� خــــــــــــــــــــذين بــــــــــقــــــــــايــــــــــا مـــــــــــــــن حــــــــــــديــــــــــــث ال
ـــــــه ــــــــــــب مـــــــــــــــــــــايل مـــــــعـــــــرف ــــــــــــ�ــــــــــــس غــــــــــــــــري الــــــــــــــــهــــــــــــــــوى وال

ـــــــــر مــــــــــــــــن زمــــــــــــــــــــــــــان الـــــــطـــــــيـــــــبـــــــني ـــــــــاع ـــــــــس ـــــــــ� خـــــــــــــــــــــذين م
ـــــــــــــــــارم مــــــ�ــــــســــــرفــــــه ـــــــــــــــــك ــــــــــى رو�ــــــــــــــــــــــــس امل الــــــــــــلــــــــــــي عــــــــــل

ـــــــني ــــــــــــــام وا�ـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــواق وحـــــــن خـــــــــــــــــــذين ولـــــــــــــــــــه وهــــــــــــــي
خـــــــــــــــــذين مـــــــــطـــــــــر تــــــــنــــــــبــــــــت عـــــــــلـــــــــى الـــــــــبـــــــــيـــــــــد احـــــــــرفـــــــــه

وعـــــــــطـــــــــنـــــــــي مـــــــــــــن الــــــــغــــــــ�ــــــــســــــــن الـــــــــــــــــــــــــروي تــــــفــــــاحــــــتــــــني
ـــــفـــــه تـــــكـــــ�ـــــس ل  ــــــــــــــك  ل جــــــــــــــــــاع  الــــــــــــلــــــــــــي  ـــــــف  ـــــــس ـــــــ� ـــــــك ت ل 

وعــــــــطــــــــنــــــــي مــــــــــــن الـــــــ�ـــــــســـــــهـــــــد املـــــــ�ـــــــســـــــفـــــــى ر�ـــــســـــفـــــتـــــني
ـــــــــه ـــــــــف ـــــــــن ـــــــــي واك ـــــــــب ـــــــــل ـــــــــــم ق ــــــــــــــــني الـــــــــــــــــــرايـــــــــــــــــــب �ـــــــــــس ب

ــــــــن ــــــــدي ــــــــي ـــــــــــــات ال ـــــــــــــعـــــــــــــا�ـــــــــــــس دثـــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــــــــــــوؤادي وارت
ــــــــم الر�ــــــــــســــــــــفــــــــــه ــــــــي حــــــــــنــــــــــانــــــــــك عــــــــــــــن جــــــــحــــــــي ــــــــطــــــــن ع

الـــــ�ـــــســـــنـــــني رجــــــــــــــــــــوى  عــــــــلــــــــى  احــــــــــــالمــــــــــــي  تــــــــــرمــــــــــي  ل 
قــــــــــــــــرفــــــــــــــــت ووعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود الـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــايل مـــــــــقـــــــــرفـــــــــه

حــــــــــزيــــــــــن!! حـــــــــــــــايل  عــــــــلــــــــى  بــــــــــاقــــــــــي  �ــــــســــــفــــــتــــــنــــــي  وان 
!! تـــــــــــــذرفـــــــــــــه  ـــــــــــي  ـــــــــــل ال ـــــــــا  دمـــــــــعـــــــــه ـــــــعـــــــيـــــــنـــــــي  ل رجــــــــــــــــــع 

بهذا  اأتــى  الــروقــي  مطر 
الن�س املتجاوز يف ق�سيدته 
وهــي حــالــة اإبــداعــيــة لن�س 
مبا�سرة.. الوجدان  يالم�س 

الق�سيدة  عتبة  نطاأ  فعندما 
ال�سم�س  عــن  يبحث  جنــده  
�ساعر  وهو  الظل  ويتجنب 
مــطــبــوع  ل يــجــد  الــقــارىء 
تــكــلــفــا ول  ــه   ــدت ــي قــ�ــس يف 
تــعــاطــيــا مــــع مــــفــــردة غــري 
وا�ـــســـحـــة، �ـــســـاعـــر يــكــتــب 

لنقّل   او  ب�سجيته  الق�سيدة 
تــكــتــبــه الــقــ�ــســيــدة.�ــســورة 
الوقت  نف�س  ويف  وا�سحة 
معناها  يف  ومكثفة  عميقة 
ومـــبـــنـــاهـــا.جنـــد جتــانــ�ــســا 
ــا واإيـــقـــاعـــا �ــســوتــيــا  ــغــوي ل
متناغما ومتنا�سقا يف اإيجاد 
الـــوحـــدة املــو�ــســوعــيــة يف 
العا�سقني  حلديث  الق�سيدة 
ـــهـــيـــام والـــتـــي  ال يف زمـــــن 
الأح�سا�س  ب�سدق  امتازت 
ــــــة املـــعـــنـــى واخلـــيـــال  ودق
مفردة  وا�ستخدام  الوا�سع 
خــذين  وتــكــرارهــا مل ياأتي 
عبطا او عبثا لتاأكيد  العطاء 
ا�ستخدم   املقابل  ويف  منه  
عطني  تــكــرار  يف  الــتــ�ــســاد 
دموعه   تعيد  ان  ليختتمها 
على  بــقــى  اإن  ذرفــهــا  الــتــي 

حزنه ..

دروب التعب كلمة حول النص

روؤية: حمود ال�شهيبي )دنياك(  متغيـرة .. مع كل  دورة فلك
والوقت يومني  يوٍم لك ويوٍم عليك

لتامن اللي مدحك ب�سي ماهوب لك
ل�ساق بكره رماك ب�سي ماهوب فيك

عبداهلل الطلحي

)ياكرثهم(.. ل قلت لك .. عرفة وجيه
ومعـزه قـدر   .. قلت  ل   .. وياقلهم 

فيـه  .. .. تعزه بعد ماتلتقـي  رجٍل 
ورجٍل .. قبل ماتلتقي بـه .. تعـزه

مباديـه باملجالـ�س  ترزه   .. ورجــٍل 
تـرزه باملجالـ�س  فلو�سه   .. ورجٍل 

ورجٍل .. ميوت ول يجيبون طاريـه
ورجلٍ  .. يجي طاريه يف كل حزه
خلف امل�شعان

ياكثرهم

         توغل من العمق
�ــســواًء  املــتــعــة  عــلــى  احلــ�ــســول  الب�سرية  متطلبات  مــن 
احلركية اأو الفكرية.ولعل اول مايتبادر اىل اذهاننا لعبة 
كرة القدم وكمية املتعة التي نعي�سها من خاللها.�سواء يف 
اأو  التعبري  ان  كجمهور.واعتقد  متابعتها  او  ممار�ستها 
املتعة.ملن ميار�سه  من  نوع  ذلك.  ان �سح  التعبري  اجادة 
وللقارئ بكل تاأكيد.ندلف من هنا اىل متعة ال�سعر وهو 
وبني  بينه  ال�سبه  مــدى  ونــرى  التعبري  و�سائل  اإحـــدى 
ذلك  الك�سب. ويقابل  اذا ما اردت  القدم.ولكي تلعب مباراة يلزمك وجود حار�س مرمى  كرة 
يف كتابة الق�سيدة الوزن والقافية. فاإن مل يكن لديك حار�س مرمى جيد. ف�ست�ستقبل اهداف 
ومابني  مبوا�سلتها.  حتلم  التي  وم�سريتك  ونقادك.  جمهورك  هنا  هو  الذي  املقابل  الفريق 
كل ذلك من النجاح او الف�سل.بينما جند ان املهاجم يف اللعبة هو من يجلب املتعه كونه من 
الفريق مثاًل.؟ اقول: هو لمينحك  التي ي�سجلها مدافع  ي�سجل الهداف. فماذا عن الهداف 
ي�سجالن  ورونــالــدو.  مثاًل  فمي�سي  ظــرف.  اأي  حتت  ك�سبت  واإن  تريدها.حتى  التي  املتعه 
التي ي�سجل بها بيكيه وفــاران.اذًا املهاجم هو املفردة  الهداف بطريقة اكرث امتاعًا من تلك 
خط  جند  الق�سيدة.بينما  وجماليات   الده�سة  يف  الكامنة  املتعة  جتلب  من  فهي  الن�س   يف 
بحجم  ثقافتك  تكون  فعندما  الن�س.  كاتب  عليه  يرتكي  الــذي  الثقايف  املخزون  هو  الو�سط 
مهارات اني�ستا. وزين الدين زيدان.على ايام عنفوانهما فاإنك ت�سمن التمرير من هذا املركز 
اأو  املعنى  الدفاع.يقابله  اأن خط  بينما جند  املتعه.  بدوره مينحك هدف  الذي  الهجوم  ملركز 
املو�سوع الذي انطلقت منه وهو بداية �سناعة الهجمة. ونخل�س اىل انه عندما يكون الن�س 
متكامل كفريق بر�سلونه بوجود مي�سي.و�سواريز يف الهجوم وحمور ارتكاز فيه بو�سكا�س 
اىل  يقودك  الن�س  ان  يعني  فذلك  البا  وجــوردي  بيكيه  ودفاع..به  وراكيتيت�س.  وكانتينيو. 
مزيدًا من الده�سة وبالتايل متعة اجلمال.والك�سب واحل�سور. فالعمل على تكاملية الن�س من 
حيث الوزن والقافيةواملفردة واملخزون الثقايف.واملو�سوع مينحك ومينح متابعيك املتعة. 
.. لنجعلها معادلة. )انت تبحث عن املتعة اذًا انت توؤدي بجهد. اأنت ت�سجل اهدافك. اذًا انت 
املباراة  ال�ساحة يف ق�سيدتك هو انت.فب�سافرتك حتدد بداية انطالق ونهاية  تك�سب( .حكم 
ونقطة ارتكاب اخلطاأ. اما املدرب فهو القراءة النقدية والتنقيح. فلعلك كتبت �سيء ليو�سل 
للك�سب واملتعه املن�سودة. رمبا تاأخر فريقك الكروي. لكن تدخالت املدرب عندما يوجد من هو 
بعبقرية قوارديول. الذي ا�س�س اغلب ابداعات بر�سلونه مرورًا بالباير ميونخ لي�ستقر حاليًا 
يف املان�س�سر �ستي مت�سدرًا للدوري النقليزي حتمًا �سيعمد اىل تغيريات يف طريقة اللعب 
او بالت�سكيلة. كذلك النقد والقراءة املتاأنية قد جتعلك ت�ستبدل مفردة باأخرى اأو �سطر او حتى 
بيت كامل. بقي �سئ هام وهو خطة اللعب.يقابلها  فكرة الن�س وهي مرحلة ح�سا�سة فوجود 
املتعة وعندما  ثم  الك�سب ومن  الفارق يف  الطرق مينحك  باف�سل  الفكرة اجلديدة. وطرحها 
ي�سع املدرب اخلطة املنا�سبة للمباراة. والف�سلية للهجوم فحتمًا �ست�سجل الهداف. وحت�سل 

على املتعة.�سبه كبري بني الق�سيدة وكرة القدم. 
هاتريك.

وال جيب اللي جتيب:
يا اأ�سح�سح ي انطفي 
هم�ستك كوب احلليب:

و�سحكتك.. 
ترك�س كويف!

)علي ال�سبعان(

الوميني

  مهابة : معلقتي عن رؤية 2030 إضافة لتجربتي
حاورتها : نور الوليدي

تــوجــت جلــنــة املــعــلــقــات الــ�ــســبــع بــجــائــزة امللك 
ال�ساعرة  ال�سعبي  لل�سعر  ثــراه  الله  طيب  عبدالعزيز 
اململكة  روؤيــة  عن  معلقتها  فوز  خالل  من  وذلــك  مهابه 
2030 باملركز الأول.وحول فوزها وظروف م�ساركتها 
فى امل�سابقة كان لنا يف �سفحتكم)مالمح �سبح( اللقاء 

التايل معها واإليكم ن�سه..
ال�ساعرة  عــن  موجز  تعريف  منك  نــود  *بالبدء 

خ�سراءاحلويطي )مهابه(؟
العديد  يل  �سعودية،ن�سر  مهابه،�ساعرة  **اختكم 
من الق�سائد حمليًا وخليجيًا واقمت العديد من الم�سيات 

ال�سعرية،ع�سوة مبجموعة �سحر البيان ال�سعرية.
املعلقات  م�سابقة  يف  م�ساركتك  دوافــع  *ماهي 

ال�سبع جلائزة امللك عبدالعزيز لالإبل؟.
**ال�سباب عديدة فالواقع فامل�سابقة حتمل ا�سما 
جاللة  جميعًا،ا�سم  قلوبنا  على  غاليا  وا�سما  كبريا 
ال �سعود موحد  امللك عبدالعزيز  الله  باإذن  له  املغفور 
هذا الكيان ال�سامخ،اي�سًا فرع اجلائزة �ساعر املعلقات 

ال�سبع وهولقب يفخر كل �ساعر ان يح�سل عليه. 
هــــذه اأهــــم الــــدوافــــع الــتــي جــعــلــتــنــي احتــمــ�ــس 

للم�ساركة وخو�س غمار املناف�سة

 والت�سرف بالفوز.
تطرح  جــائــزة  اأنــهــا  ل�سيما  فــوزك  توقعت  *هــل 
وتكرميًا  �سهرة  الأكــرث  وتعترب  مــرة  ل  لأوَّ مناف�ستها 
الزمنية  بالفرة  حتديدًا  ال�سعرال�سعبي  �سعيد  على 

احلالية؟
وهي  والتتويج  بالنجاح  انتهت  جتربة  **هــي 
ــه احلــمــد  ــل فـــزت ول بـــل  بــالــنــ�ــســبــة يل  لــيــ�ــســت الوىل 
اأتوقع  اكــن  ومل  يل  املحفز  هي  كانت  عــدة  مب�سابقات 
اعتربه  كنت  ذاتــه  بحد  امل�ساركة  و�سرف  فيها  الفوز 
ا�سافة مل�سريتي ال�سعرية وبف�سل الله �سبحانة وتعاىل 
الن�سو�س  �سمن  وكــانــت  التوفيق  لق�سيدتي  كتب 

الفائزة.
*كيف كانت طقو�س كتابة هذه املعلقة  وما الذي 
اأثــنــاء كتابتها مــن وقــت وظـــروٍف حميطة  بــه  مــررت 

متكنت خاللها من اإجنازها بالوقت املحدد؟.

**بــدايــٍة مت اخــتــيــار املــو�ــســوع من 
اختياري  ووقع  املطروحة  املوا�سيع  بني 
على مو�سوع روؤية اململكة 2030 وقراأت 
للكتابة  املــــحــــددة   والـــنـــقـــاط  الـــ�ـــســـروط 
فالواقع  فكانت ملهمة  املو�سوع  حولهاعن 
فخورون  �سعوديني  ك�سعراء  لنا  بالن�سبة 
بهذه الروؤية الرائدة وبعراب هذه الروؤية 
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان  �سيدي �ساحب 
كتابة  فـــرة  طـــوال  .وكــنــت  الــلــه  حفظه  الــعــهــد  ويل 
املو�سوع  عــن  تــخــرج  ل  ان  جـــدًا  حري�سة  الق�سيدة 
الله  بتوفيق  تي�سرت  لكنها  �سهلة  تكن  ومل  املــحــدد 

وف�سله.
)مهابة(مبناف�سة  الــ�ــســاعــرة  تــ�ــســارك  مل  *ملــــاذا 
امل�سابقات  برامج  �سمن  املطروحة  الق�سيد  فر�سان 

التابعة لذات اجلائزة؟.
الت�سجيل  ومت  فــالــواقــع  رغــبــة  هــنــاك  ــانــت  **ك
باملوقع وحتديد موعد للمقابلة بجدة لكن مل اأمتكن من 

احل�سور لظروف خا�سة.
نهاية  يف  ت�سيفه  اأن  مهابة  ال�ساعرة  تود  *مــاذا 

هذا اللقاء؟.
*�سكرًا لكم جميعا.

نادي الشعر بمكة يكرم المتميزات
مكة املكرمة - البالد

الطائف  بجامعة  العربي  ال�سعر  اأكــادميــيــة  مــع  بالتعاون 
مبكة   2٧ الثانوية  ب  ال�سعر  نــادي  يف  متمثال  مكة  وتعليم 
املكرمة. كرمت قائدة املدر�سة الأ�ستاذة اأمل املولد والأ�ستاذة 
يف  املتميزات  الطالبات  وّنـــة(  )ال�ساعرة  اخلما�س  جنــالء 

النادي متمنني لهن موا�سلة النجاحات والتميز.

ما يشابه طلتك غير القمر
�شعر:م. عبد اهلل نازح

خــــــذيــــــت و  ربــــــــــــــــــــي  كتــــــب  الــلــيــلــة  ــذي  ــه ب
الــــقـــــدر حـــــكــــــم  مــــــــــــــن  الــلــحــظــات  ــعــد  ــس اأ�

حـــــكـــــيـــــت مـهـــــمـــــا  فــرحــتــي  ـــف  او�ـــسّ مـــا 
�ســــكـــــــــر مـــــــنــــــي  لـــــــــه  الــــــحـــــظ  اإن  ا�سهــد 

لـــــقـــــيـــــت الـــــلـــــي  كثــــر  الــعــّز   ريــا�ــس  يف 
يـــــــــــ�ســـــــــّر  باللـقــــيـــــــــــــــــا  منك  اأكــرث  احــٍد  مــا 

ــــــت مــــبــــطــــي دري ــــــــا  ان ــــــن حــــ�ــــســــن حــــظــــي و  م
نـــــــــظــــــــــر لـــــــــه  مـــــــــبــــــــطـــــــــي  اأبــوي  بالرجال 

عــنــــــــــــــيــــــــــــــت ــــد  ق و  اأبــــــــوي  ــــع  م اإين  اذكـــــــر  ــــا  م
الــــ�ســـفــــــر نــــــــــــــاويـــــــــــــن  �ســـــــــــرواْك  يــــــّم  اإل   

بـــــنـــــيـــــت مـــــجـــــادك  بــــــــــــــا   دكـــتـــور  يـــا  كـــم 
نـــــــثـــــــر و  �ســــــعــــــر  مــــــــن  الفــن  �ــســروح  يف 

ـــــــــــت ـــــيـــ ـــ ــا وعـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــدن مــــن �ــســغــر �ــســنــي عـــلـــى ال
جـــــــــبـــــــــــر( مــــــــحــــــــــمـــــــد  را�ســــــهـــــــا  و)الثقــافــة 

ــت  ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ـــ ـــ ــطـــ ـــ ـــــاحلـــــرف مــــاكــــرث مــاعـــ لــــلــــوطــــن ب
بــالـــعــــــــمـــــــر الله  و  نــــــــفــــديـــــــه  والــــــــوطــــــــن 

ـــــت ـــ ــيـــ ـــ ـــ ــفـــ ـــ ـــ لـــ ـــل بـــــــــــــــه  يف حــــ�ــــســــورك كـــــل حمـــف
الــــــقــــــمــــــر غــــــيــــــر  طلــــــتــــــك  يــــــ�ســــــابــــــه  مـــا 

مـــ�ســـيـــــت فـــــيـــــهــــا  عـــطـــــرٍة  مــ�ــســرية  ــك  ل
بـــــ�ســـــر و  جــــــمــــــاهــــــيــــــر  فــــــيــــــهــــــا  كـا�ســــٍب 

وفــــــيـــــت مـــــا  الــلــه  و  فـــــيـــــك  اإنـــــــــــي  ا�ــســهــد 
عـــــذر ل  و  �ســــــــــعـــــــــور  ل  قـــــ�ســـــايـــــد   ل 

ــت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ راأي مــــا  مــــــايــــــوازي   .. ـــــــرب  ــــ اكــــ قـــــــدرك 
قـــــدر لــــــك  ابـــــويـــــا  عـــــنـــــد  انـــــك  يـــــكـــــفـــــي   

وفـــــيـــــت كـــــم  واملــــحـــــبـــــة  للــــــ�ســــداقـــــة 
مــــــن هــــــو يــــجــــهــــل بــــــالــــــوفــــــا  قــــ�ــــســــة عــــطــــر؟!

حــــظـــــيت فـــــيهـــــا  و  نـــــلـــــتهـــــا  ميـــــزة  فيـــــه 
لـــــلـــــبـــــدر! �ســـــديـــــٍق  عـــــالـــــي  بالــــــ�ســـــمـــــا   

ــــاهــــي طــــويــــلــــه عــــــذابــــــات وجـــــــروح رحــــلــــتــــي ي
جــهــد  اأنـــفـــا�ـــســـي  ورا  بــــاقــــي  مــــاعــــاد  واجلــــهــــد 

كــــلــــمــــا دّكــــــــــت هــــواجــــيــــ�ــــســــهــــا نــــّطــــيــــت لــــوح 
اأحـــــــد  ــــك  ــــب عــــق ـــــــرين  ـــــــام م ـــــــالن  اجلـــــــي رّدت 

ــوح ــس ــ� ـــــــى �ـــــســـــدري مـــــن الــــهــــم فـــّيـــ�ـــســـتـــه ب لزم
مـــنـــبـــتـــه �ـــــســـــود الــــلــــيــــايل وعــــــطــــــره مــــــن كــمــد 
عمري الرحيل

النوم  ِذَبــْحــك  ياللي  انــت  ويــن 
عيني؟.. ــَهــر  �ــسَ ذبحني  وانـــا 
�شيدان املريخي

هموم رميت  و  الــغــرام  ِبـعـت 
ت�سقيني الـــبـــال  عــلــى  كـــانـــت 

مــا نــيــب عــا�ــســق و ل حمــروم
يــوّديــنــي َجـــــنــاحــي  ُحـــــــّر و 

احــوم بديت  �ــســدري  �ساق  ل 
ــيــنــي يــالق يـــبـــيـــنـــي  الــــلــــي  و 

عند القمر .. وان بغيت جنوم
وجتيني ال�سوت  لها  ــج  ـــ اأزَع

ـــكـــري غــــدا لــلــنــجــوم هـــدوم ِف
تــلــبــ�ــس وتــكــ�ــســخ وتــغــريــنــي

اليوم عيال  ام�س..وحنا  راح 
ــي ــن ــخــاوي �ـــســـيـــدان لـــيـــتـــك ت
�شالح اليحيى

اليحيى املريخي

  وللصورة بوح آخر 

حنان العويف

مدد

الإهداء : اإىل ال�شاعر الكبري حممد جرب احلربي..

الشتوي يقرأ جديد نايف بادي
البالد : مالمح �شبح

ـــادي  خــ�ــس الــ�ــســاعــر اجلــمــيــل نـــايـــف ب
بق�سيدته  �سبح(  �سفحة)مالمح  الع�سيمي 
اجلــديــدة)هــنــّيــك يــالــدفــاتــر(والــتــي مــررنــاهــا 

الناقد ابراهيم ال�ستوى لنعرف روؤيته  للزميل 
جتاوب  حيث  ابــداع  من  وماحواه  الن�س  عن 
القادم بالن�س  معنا م�سكورا و�سنحتفي العدد 

ومبا كتب عنه.                      تابعونا.. الع�شيمي ال�شتوي تة  
ال�سعرية من خالل الف ات�سالتكم وم�ساركاتكم  ن�سعدبا�ستقبال 

 hilael@albiladdaily.com  الإمييل
 012616990 الــهــاتــف  اأو   0122٧50036 الفاك�س  اأو 
حتويلة 195 ويا هال بكم                                                                     



املنامة- املوفد 
الإعالمي

خ�سر فريق اأحد لكرة ال�سلة 
يف م�����س��ت��ه��ل م�������س���واره ب��ك���أ���س 
ال�سلة،  ل��ك��رة  اخلليجية  الأن��دي��ة 
الإم���رات��ي  ال�س�رقة  نظريه  اأم���م 
بنتيجة 94-75 ، يف اللق�ء الذي 
جمعهم� اأم�س، على �س�لة خليفة 
ال��ري������س��ي��ة مب��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن. 
-22 بنتيجة  الأول  الربع  انتهى 
وا�ستط�ع  ال�س�رقة،  ل�س�لح   17
الربع  يف  ال��ف���رق  تقلي�س  اأح���د 
-36 ن���ق����ط  ث����اث  اإىل  ال���ث����ين 
وا�سل  الث�لث  ال��رب��ع  ويف   .33
ال�س�رقة تقدمه وانتهى 65-،55 

ويف الربع الرابع والأخري، ظهر الإره�ق على لعبي اأحد ليخ�سر بنتيجة 94-75 ويح�سد 
اأم�م الأهلي البحريني عند ال�س�عة 7.00  اأحد اليوم ث�ين لق�ءاته  ال�س�رقة الفوز. ويلعب 
القطري  والعربي  البحريني  الأهلي  ت�سم  التي  الأوىل  املجموعة  يف  اأح��د  ويحل  م�س�ء، 

وال�س�رقة الإم�راتي.
رئي�س البعثة العميد م�سطفي القبلي ط�لب لعبيه، ب�لتعوي�س اأم�م الأهلي البحريني، 

خ��سة اأن نظ�م البطولة يتيح الفر�سة لت�أهل جميع الأندية للدور النه�ئي.

الرياضة
البالد- وكالت

يح�ول فريق  لوكوموتيف الأوزبكي ح�سد جم�هريه حل�سور 
دور  من  الرابعة  اجلولة  �سمن  الحت���د،  فريق  مع  املرتقب  اللق�ء 
مع  الحت���د   ويت�س�وى ر�سيد  اآ�سي�.  اأبط�ل  ب��دوري  املجموع�ت، 
الوحدة الإم�راتي، يف �سدارة املجموعة الث�نية، بر�سيد 6 نق�ط، 
بينم� يحتل لوكوموتيف املركز الث�لث بر�سيد 3 نق�ط، ب�لت�س�وي 
مع الري�ن القطري.  ويعترب مدرب الحت�د �سيريا، اأن الفوز ب�للق�ء 
فيم� يح�ول   ، بن�سبة كبرية  الث�ين  للدور  �سيعني �سعود الحت�د 
التع�دل،  اأو  اللق�ء؛ لأن الهزمية  لعبو ومدرب لوكوموتيف ح�سم 

بط�قتي  اإح��دى  على  الفعلية  املن�ف�سة  عن  الفريق  ابتع�د  �ستعني 
الأوزب��ك��ي��ة،  الع��سمة  يف  انت�سرت  وق��د  املجموعة،  ع��ن  ال�سعود 
احل�س�ب  ن�سر  ك��م���  امل���ب����راة.  حل�����س��ور  ت��دع��و  لف��ت���ت  ط�سقند، 
ُيظهر  للق�ء،  دع�ئي طريف  فيديو  "تويرت"،  على  للن�دي  الر�سمي 
اأحد احلاقني مي�ر�س عمله، قبل اأن ي�ستمع اإىل دعوة عرب الراديو 
ملوؤازرة لوكوموتيف، اأم�م الحت�د، ليرتك ال�سخ�س الذي يحلق له 
�سريًع�، وينطلق للملعب. ُيذكر اأن الحت�د تغلب على لوكوموتيف 
ملعب  على  املجموع�ت،  دور  من  الث�لثة  اجلولة  حل�س�ب   ،)2-3(

اجلوهرة امل�سعة بجدة.

الرياضة
الأحد 16/�سعبان/1440هـ املوافق 21/اأبريل/ 2019م ال�سنة 88 العدد 1322611

بطريقة مبتكرة.. لوكوموتيف يحشد جماهيره للقاء االتحاد

جدة - عون الفي�صل 
ال�سومة، عقدا خي�لي� من فريق  اأعم�ل الاعب عمر  قدم وكيل 
ب�أربعة  يقدر  �سخم،  براتب  وذلك  الأهلي،  لهداف  القطري  الري�ن 
اأ�سع�ف م� يتق��س�ه يف الن�دي الأهلي ح�لًي�، اإ�س�فة اإىل دفع قيمة 
والذي  ري���ل،  مليون  والب�لغ 100  الراقي،  مع  الاعب  عقد  ك�سر 
واأ�س�رت  احل���يل.  املو�سم  مطلع  الاعب  عقد  اإىل  اأ�سيف  قد  ك�ن 

اأي  بت�أجيل  وكيله  اأبلغ  قد  ال�سومة  اأن   اإىل  " الباد"،  ل�  م�س�در 
حتى  وذل��ك  احل����يل،  الري��سي  املو�سم  انته�ء  بعد  مل���  مف�و�س�ت، 

املو�سم  اإنق�ذ  ملح�ولة  الفرتة؛  هذه  يف  الأهلي  مع  الرتكيز  له  يت�سنى 
ب�لت�أهل لدور ثمن النه�ئي من دوري اأبط�ل اآ�سي�، ويعود رف�س ال�سومة 

للحديث يف الوقت الراهن عن اأية عرو�س؛ لرغبته يف معرفة م� �سيمر به 
الأهلي على ال�سعيد الإداري يف املرحلة الق�دمة؛ خ��سة واأن الاعب يرغب 

يف ال�ستمرار داخل �سفوف القلعة اخل�سراء. يذكر اأن ال�سومة قد اآث�ر جدل 
وا�سع� يف الأو�س�ط الأهاوية يف الفرتة امل��سية، وذلك بعد اإر�س�له ل�سورة عرب 

يف  التفريط  بعدم  الإدارة،  مط�لبني  اأه��اوي،  جم�هريي  لغلي�ن  اأدت  �س�ت،  ال�سن�ب 
جنوم الفريق، خ��سة ال�سومة. 

تجربة خيسوس 
وعن فريقه الهالل ومدربه ال�سابق 
قال  خي�سو�س،  خــورخــي  الــرتــغــايل 
التائب :  الفريق الهاليل قدم م�ستويات 
كــبــرة مـــع خــيــ�ــســو�ــس؛ لأنــــه مـــدرب 
هجومي، واأنا تابعته مع بنفيكا، يلعب 
كرة هجومية بامتياز، واأرى من وجهة 
اأنه الأ�سلوب املنا�سب لرتكيبة  نظري، 
كان  رحل  وعندما  العنا�سرية،  الهالل 
اأربع  بفارق  الــدوري  مت�سدًرا  الفريق 
نقاط عن الو�سيف، وحقيقة، كنت �سد 
اإلغاء عقده، لكن حدث ماحدث، موؤكدا 
اأن الفريق يف اآخر �ست مباريات تقريبا 
بدنيا-  لي�س  جــيــد-   ب�سكل  يظهر  مل 

العوامل  بـــداأت  حيث  ذهــنــيــا؛  واإمنـــا 
اخلارجية توؤثر على الفريق. 

زوران
وعن املدرب زوران، قال طارق:  ل 
لأنــه  توىل  له؛  اللوم  اأ�ستطيع توجيه 
املباريات،  �سغط  و�سط  الفريق  قيادة 
مايريد،  لتطبيق  الوقت  لديه  كان  وما 
اأف�سل  الهالل  م�ستوى  عام  ب�سكل  لكن 
مــن الــعــام املــا�ــســي؛ �ــســواء مــن حيث 

الأداء اأو التهديف.
القحطاني والعابد

اأف�سل لعب �سعودي حاليا،   وعن 
مـــن وجــهــة نـــظـــره، قــــال طـــارق 

كان  العابد  نــواف  الــتــائــب:  

لعنة  لكن  كبرا،  لعبا  يكون  اأن  ممكن 
اأن  موؤكدا  كثرا،  عليه  اأثرت  الإ�سابات 
و�سلمان  املولد  وفهد  الدو�سري  �سامل 

الــفــرج هــم الأفــ�ــســل.  واخــتــتــم حديثه 
هو  القحطاين  يا�سر  اأن  على  بالتاأكيد 

اأف�سل مهاجم هاليل لعب معه. 

 الزعيم أضاع 
خيسوس والوقت لم 

يخدم زوران 

طارق التائب لـ "             " :

القحطاني أفضل مهاجم واإلصابات عطلت  العابد 
تراجع الفريق ذهني وليس بدنيا 

اأ�ساد النجم الليبي املحرتف ال�سابق يف �سفوف نادي الهالل،طارق التائب، بالنجاح الكبر الذي حققته بطولة الأندية العربية، التي حملت 
ا�سم ال�سيخ زايد، والتي وفاز بها النجم ال�ساحلي على ح�ساب الهالل، بهدفني لهدف، موؤكًدا اأن البطولة كانت رائعة يف كل �سيء، اإل اأن امل�ستوى 
الفني مل يكن كبًرا، با�ستثناء الهالل والنجم اللذين قدما م�ستويات كبرة، وا�ستحقا الو�سول للنهائي، وكل منهما كان جديًرا باللقب، وفوز 
باللقب، ومتمنيا  ال�ساحلي، فوزه  النجم  لفريق  الكبر، ونظر ماقدماه من م�ستوى راق، مبارًكا  البطويل  لتاريخهما  اأحدهما مل يكن غريًبا؛ 
للهالل التوفيق يف البطولت املقبلة. وقال: اإنه مع ا�ستمرار البطولة لن�سخ قادمة؛ ملا لها من اأثر كبر على رفع م�ستوى الكثر من الفرق، ل�سيما 

على امل�ستوى اخلليجي، و�سمال اأفريقيا.

 الرباع آل سليم يحصد 
3 ميداليات ذهبية بأثقال آسيا

أحد يخسر أمام الشارقة في 
افتتاح خليجي السلة

البالد- وكالت
ح������ق������ق ال�������رب��������ع 
ال�������س���ع���ودي م��ن�����س��ور 
ميدالي�ت   3 �سليم  اآل 
ذه���ب���ي���ة، ب��ع��د ت��ت��وي��ج��ه 
والنرت  ب�خلطف  ب��ط��ًا 
مبن�ف�س�ت  واملجموع، 
اآ�سي�  ببطولة   55 وزن 
ال�����س��ني،  يف  امل���ق����م���ة 
ك����������أول رب��������ع ي��ح��ق��ق 
اآ�سيوية  ذهبية  ميدالية 
رفع  ت���ري��خ  يف  للكب�ر 
ال�سعودية. ج�ء  الأثق�ل 
يف  ���س��ل��ي��م  اآل  اإجن�������ز 
ح�ليً�  امل��ق���م��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
رئي�س  الفي�سل  تركي  بن  عبدالعزيز  الأم��ري  ب���رك  وق��د  ال�سينية،  نينغبو  مدينة  يف 
اللجنة الأوملبية ال�سعودية لآل �سليم الإجن�ز الآ�سيوي. وكتب رئي�س اللجنة الأوملبية 
ال�سعودية على "تويرت": اأب�رك للبطل ال�سعودي من�سور اآل �سليم ح�سوله على ثاث 
ميدالي�ت ذهبية يف م�س�بقة اخلطف والنرت واملجموع مبن�ف�س�ت وزن 55 كغم لرفع 

الأثق�ل يف بطولة اآ�سي� مبدينة نينغبو ال�سينية.

وكيل أعمال السومة 
يغريه بعقد خيالي  

اتحاد القدم المغربي يفرض حمد اهلل على رونار
جدة- البالد

"املنتخب  م��وق��ع  ك�سف 
لقجع،  ف��وزي  اأن   املغربي"، 
رئي�س احت�د القدم  املغربي، 
،  ات���خ���ذ ق�������راًرا ت���ري��خ��ًي���، 
م���رة  لأول  ال���ت���دخ���ل  وق������رر 
الفني  امل��دي��ر  اخ��ت��ي���رات  يف 
الوطني  للمنتخب  الفرن�سي 
هرييف رون���ر، لإجب�ره على 
ا���س��ت��دع���ء ع��ب��دال��رزاق حمد 
ال��ل��ه، يف ال��ق���ئ��م��ة امل�����س���رك��ة 
اإف��ري��ق��ي���  اأمم  ب��ب��ط��ول��ة ك���أ���س 
يف  ���س��ت��ق���م  وال���ت���ي   2019
ال�����س��ي��ف، وذل��ك  ه���ذا  م�سر 
عبدالرزاق  الهداف  ت�ألق  بعد 
الن�سر،  م��ه���ج��م  ال��ل��ه،  ح��م��د 

الري�ن  من  ق���دًم���  امل��سي،  ال�سيف  يف  له  الن�سم�م  منذ 
حتى  احل���يل  الري��سي  املو�سم  يف  �سجل  حيث  القطري، 
الآن، 43 هدًف� يف ك�فة البطولت التي �س�رك فيه�. واأ�س�ر 
اأزمة  تدخله يف  عدم  ب���أن  يرى  لقح  اأن  اإىل  املغربي،  املوقع 
اأ�سود  منتخب  ع��سه�  التي  امل�أ�س�ة  يكرر  �سوف  الله،  حمد 

الأطل�س، يف ن�سخة اأمم اإفريقي� 2017، والتي ا�ست�س�فته� 
اأ�سر  اأن��ه يف ن�سخة اجل���ب��ون 2017،  اجل���ب��ون. واأو���س��ح 
رون�����ر، ع��ل��ى ع���دم ا���س��ت��دع���ء حكيم زي������س، جن��م اأي���ك�����س 
ك�رثية،  النتيجة  وك�نت  امل��غ��رب،  منتخب  اإىل  اأم�����س��رتدام، 
اأق��وى  من  ك���ن  اأن��ه  رغ��م  النه�ئي،  رب��ع  الفريق من  بخروج 

املر�سحني لنيل اللقب.

اأبو ظبي -عبداهلل الزهراين 
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الحزم يخسر من الشباب والفيصلي 
يصعق الفيحاء

متابعة- حممود العو�ضي
القوية،  عرو�سه  ال�سباب  فريق  وا�ــســل 
�سمن   ،2/0 احلــزم  على  الــفــوز  مــن  ومتكن 
كاأ�س  دوري  عمر  مــن   28 اجلــولــة  مباريات 

الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني.
ال�سباب  �سيبا هديف فريق  اأحرز املحرتف 
عند الدقيقة 5 من عمر اللقاء، ويف الدقيقة 37 
، بعدما �سوب الكرة يف القائم الأي�سر حلار�س 

احلزم، ليكمل الكرة يف املرمى اخلايل.

وبهذا الفوز، ارتفع ر�سيد نادي ال�سباب 
جتمد  فيما  الثالث،  املركز  يف  نقطة   53 اإىل 
الـ  املركز  يف  نقطة   30 عند  احلــزم  ر�سيد  
12. وعلى ملعب مدينة املجمعة الريا�سية، 
ــريــق الــفــيــ�ــســلــي فــــوزا ثــمــيــنــا من  خــطــف ف
باأربعة  ال�سائع  بــدل  الــوقــت  يف  الفيحاء، 
الفيحاء  مهمة  لتتعقد  ثالثة؛  مقابل  اأهــداف 
ثم  �ــســديــر 3/1  عــنــابــي  تــقــدم  ــبــقــاء.  ال يف 
ا�ستطاع لعبو الفيحاء التعادل وحينما ظن 

 ،3/3 بالتعادل  �سينتهي  اللقاء  اأن  اجلميع 
القاتل،  الــوقــت  يف  هــدفــا  الفي�سلي  �سجل 
لينهي اللقاء ل�ساحله باأربعة اأهداف لثالثة. 
يف  وبوليت�س  روجــــريو  للفي�سلي  اأحــــرز 
الدقائق )5( و )16( و )25(،95 ، وللفيحاء 
اأ�سربيا وبي�سارا يف الدقائق )12(، و )44(، 
 43 اإىل   الفي�سلي  ر�سيد  فارتفع  و)69(. 
 28 والفيحاء  الــ�ــســاد�ــس،  املــركــز  يف  نقطة 

نقطة يف املركز الـ13.

الزمالك يسعى لقطع الطريق على األهلي وجروس  

رقم مميز للشهري  في دوري المحترفين

جدة - عون الفي�ضل 
املــ�ــســري،  الــزمــالــك  ـــادي  ن اإدارة  ت�سعى 
الأهلي،  النادي  م�سريي  على  الطريق  لقطع 
الذين ي�ستهدفون التعاقد مع املدرب ال�سابق،  
مبحاولة  وذلــك  جــرو�ــس،  كري�ستيان  ال�سيد 
ـــذي يت�سدر  الــزمــالــك جتــديــد عــقــد مــدربــه ال
م�سرية  تقارير  واأ�ــســارت  امل�سري،  ــدوري  ال
اإدارة  اأن  علمت  قــد  الــزمــالــك،  اإدارة  اأن  اإىل 
بخدماته،  للظفر  بجرو�س؛  ات�سلت  الأهلي 
وذلــك يف حماولة  الــقــادم  املو�سم  مــن  بــدايــة 
حتت  اأخـــرى،  مــرة  فريقهم  بريق  ل�ستعادة 
العالقة  اأن  التقارير  واأكــدت  جرو�س،  قيادة 
متوترة بني رئي�س الزمالك امل�ست�سار مرت�سى 
ت�سريحات  بعد  خا�سة  وجرو�س،  من�سور، 
مــن خــاللــهــا جــرو�ــس؛  الــتــي هــاجــم  من�سور 
طاولة  على  جلو�سهما  ا�ستحالة  اإىل  اإ�سافة 
بانتهاء  ينتهي  الــذي  العقد  لتجديد  واحــدة؛ 

املو�سم احلايل . 
م�سوؤول  م�سدر  رفــ�ــس  الــ�ــســيــاق،  يف  و 

باأي  الإدلء  اخل�سراء  القلعة  اأ�ــســوار  داخــل 
ت�سريح يخ�س التعاقد مع جرو�س من عدمه، 
مع  �سار  بعقد  ملتزم  جرو�س  بــاأن  ذلك  معلال 
الــزمــالــك املــ�ــســري، واأكـــد اأن الهــلــي يحرتم 
ذاته،  الوقت  يف  موؤكدا   ، الزمالك  مع  عالقته 
اأنهم يف الأهلي يدر�سون عدة ملفات ملدربني 
مبكًرا؛  معهم  للتعاقد  عـــال؛  م�ستوى  على 

ليت�سنى له الإعداد اجليد للمو�سم القادم.

بريدة- البالد
لعب  ال�سهري  �سالح  حقق   
دوري  يف  اإيجابيًا  رقمًا  الــرائــد، 
املـــحـــرتفـــني الـــ�ـــســـعـــودي، بــعــد 
"هاتريك"  اأهداف  ثالثة  ت�سجيله 

يف مرمى اأحد.
ـــات الــ�ــســهــري ثــالــث لعــب  وب
ت�سجيل  يف  يــنــجــح  �ـــســـعـــودي، 
هــاتــريــك بـــالـــدوري الــ�ــســعــودي 
لــلــمــحــرتفــني يف مــو�ــســم واحـــد. 
وكان يا�سر القحطاين جنم الهالل 

ال�سابق، قد حقق هذا الإجناز يف مو�سم 2010 
-2011، ثم خمتار فالتة لعب الحتاد ال�سابق 
الرائد  فــاز  وقــد   .2014  –  2013 مو�سم  يف 

على نظريه اأحد بخم�سة اأهداف مقابل هدف، 
يف املباراة التي جرت بينهما حل�ساب اجلولة 
الثامنة والع�سرين من عمر بطولة دوري كاأ�س 

الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني.

جدة-عبدالعزيز عركوك
اللجنة  رئي�س  للريا�ضة  العامة  الهيئة  رئي�س  ت��وج 
الأوملبية ال�ضعودية، الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�ضل، 
تغلبه  عقب  الطائرة،  للكرة  الحت��اد  بكاأ�س  الهالل  ن��ادي 
اللقاء الذي  اأ�ضواط مقابل اثنني، يف  على الحتاد بثالثة 
جمعهما على �ضالة الهيئة العامة للريا�ضة مبحافظة جدة، 

بح�ضور رئي�س الحتاد ال�ضعودي للكرة الطائرة اإبراهيم 
البابطني.

انتهى ال�ضوط الأول ل�ضالح الحتاد بنتيجة 26/20، 
ثم اأدرك الهالل التعادل يف ال�ضوط الثاين والذي انتهى 
25 مقابل 23 ، ليحقق الحتاد ال�ضوط الثالث بعد فوزه 
25/20،  ثم متكن الهالل من العودة للمباراة يف ال�ضوط 

�ضوطها  يف  امل��واج��ه��ة  لتنتهي   ،29/20 بنتيجة  ال��راب��ع 
الهالل  اأبات�ضي  ليحقق   ،15/9 الهالل  ل�ضالح  اخلام�س 
كاأ�س  م�ضابقة  النادي، يف  تاريخ  الثالث ع�ضر يف  اللقب 
الحت��اد؛ كاأكرث ناد حتقيقا لها من بني الأندية الأخ��رى، 
كما متكن الزعيم من حتقيق ثالثية املو�ضم احلايل؛ كونه  

اأحرز بطولتي الدوري املمتاز، وكاأ�س النخبة من قبل. 

أباتشي الهالل تحلق بكأس االتحاد وتحصد الثالثية

جدة- عبدالعزيز الزهراين
اأعرب �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن تركي 
الفي�ضل، عن �ضعادته البالغة حل�ضوره نهائي كا�س الحتاد 

للكرة الطائرة، الذي جمع بني فريقي الهالل والحتاد، 
وق����ال الأم����ري ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ف��ي�����ض��ل يف ت�����ض��ري��ح ل�" 
م�ضوؤويل  من  ال��رائ��ع   التنظيم  لهذا  �ضعيد  اإنني  البالد": 

بهذا  اأك���رث  ال��ط��ائ��رة، و�ضعيد  ل��ل��ك��رة  ال�����ض��ع��ودي  الحت����اد 
رائعة  مباراة  قدما  حيث  ؛  الفريقني  لكال  املتميز  امل�ضتوى 
واحل�ضور  بها،   ا�ضتمتعنا  فقد   الطائرة،  الكرة  فنون  يف 
الفريقني  لأن�����ض��ار  امل��ث��ايل  والت�ضجيع  ال��ك��ب��ري،  اجل��م��اه��ري 
يليق   ال��ذي  الريا�ضي،  امل��ه��رج��ان  ه��ذا  على  جمال  اأ�ضفى 
بنهائي كاأ�س الطائرة ال�ضعودية. وعن �ضوؤال ل�" البالد" عن 

دعم بقية الألعاب من حيث النقل التلفزيوين والرعاة، قال 
الريا�ضية  الحت��ادات  مع  نعمل  نحن  الله،  �ضاء  اإن  �ضموه: 
الأهمية  نف�س  لها  الألعاب  وكل  ال�ضيء،  هذا  على  املختلفة 
اأفراد  اأنواعها بني  الريا�ضة بكافة  لن�ضر  لدينا؛ لأننا نهدف 
اأثر  من  للريا�ضة  ملا  ال�ضيدات؛  اأو  الرجال  �ضواء  املجتمع؛ 

اإيجابي على كل امل�ضتويات، 

األمير عبدالعزيز الفيصل لـ”             ”: 

سعيد بمستوى الطائرة السعودية

في دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين.. 
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احتفى نادي بر�سلونة والحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( بالذكرى الـ12 للهدف الأ�سطوري، 
والذي   ،2007 عام  خيتايف  فريق  مرمى  يف  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  اأحــرزه  الذي 

اختري موؤخرا يف ا�ستفتاء جماهريي، �سارك فيه اأكرث من ن�سف مليون م�سجع، كاأجمل هدف 
يف تاريخ النادي الكتالوين. 

وغرد بر�سلونة والفيفا عرب موقع التوا�سل الجتماعي )تويرت( مبقطع فيديو للهدف 
الرائع ملي�سي، الذي حظي باأكرث من 700 األف م�ساهدة خالل �ساعات من ن�سره، وي�سبه 
اإىل حد كبري الهدف التاريخي للنجم الأرجنتيني مارادونا مبرمى املنتخب الإجنليزي 

يف كاأ�س العامل عام 1986، حني راوغ ن�سف الفريق تقريبا قبل اأن يهز ال�سباك. 
مبرمى  مي�سي  �سجله  الــذي  الأ�سطوري  الهدف  على  اجلماهري  اأغلبية  و�سوتت 

خيتايف يف مو�سم 2006-2007، خالل املباراة التي انتهت ل�سالح بر�سلونة بنتيجة 
5-2 بعد عام واحد من ت�سعيده اإىل الفريق الأول. واختري هدف مي�سي من بني 64 

هدفا طرحت للت�سويت و�سجلها جنوم بر�سلونة على مر الع�سور. 
املو�سم  هذا  الإ�سباين  الــدوري  هدايف  قائمة  ب�سدارة  ينفرد  مي�سي  اأن  يذكر 

بر�سيد 33 هدفا، قاد بها بر�سلونة لالنفراد بقمة البطولة اأي�سا بر�سيد 74 نقطة 
مقرتبا من اإحراز اللقب. 

نهائي  ربع  اإيــاب  بجولة  لعب  اأف�سل  بجائزة  مي�سي   فاز  ال�سياق،  ويف 
فريمينو  روبرتو  الربازيلي  على  متفوقا  القدم،  لكرة  اأوروبــا  اأبطال  دوري 
اأياك�س،  مهاجم ليفربول الإجنليزي، والهولندي ماتيا�س دي ليخت مدافع 

والكوري اجلنوبي �سون هيونغ مني لعب توتنهام الإجنليزي.
 وذكرت ال�سفحة الر�سمية لدوري اأبطال اأوروبا على تويرت اأن مي�سي 

القارية ون�سرت  البطولة  نهائي  اإياب ربع  اأف�سل لعب يف  فاز بجائزة 
الأرجنتيني  النجم  وكان  الأ�سبوع".  "لعب  عنوان  حتمل  �سورة  له 

قاد بر�سلونة للمربع الذهبي لبطولة دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم 
بت�سجيل هدفني من الأهداف الثالثة لفريقه اأمام مان�س�سرت يونايتد 
الإجنليزي الثالثاء املا�سي مبلعب الكامب نو، يف اإياب ربع نهائي 

البطولة.

إعداد: محمود العوضي

اختير أحسن العب بربع نهائي األبطال

البارسا والفيفا يحتفيان 
بذكرى هدف ميسي األفضل 

اإلحباط قد  يقود رونالدو 
للريال!!

اأوروبا،  اأبطال   الإحباط الذي ي�سيطر على كليهما بعد  اخلروج من دوري 
النجم  تقارير  ربطت  فقد  للريال،  ماديرا  �ساروخ  لعودة  ال�سر  كلمة  يكون  قد 
مدريد،  ريال  ال�سابق  فريقه  اإىل  بالعودة جمددا  كري�ستيانو رونالدو  الربتغايل 
الذي عا�س معه حلظات التتويج باللقب الأوروبي ثالث �سنوات متتالية، اآخرها 

ال�سيف املا�سي.
برونالدو،  مت�سكه  عن  األيغري  ما�سيميليانو  يوفنتو�س  مدرب  حديث  ورغم 
الذي ميثل م�ستقبل الفريق على حد قوله، فاإن تقارير اإعالمية اإيطالية ت�سري اإىل 
�سيطرة الإحباط على رونالدو الذي �سيكون للمرة الأوىل منذ العام 2010 خارج 
ن�سف نهائي دوري الأبطال، وهو ما جعله يفكر يف الرحيل رغم بقاء عامني يف 

عقده مع النادي.
واأطلقت تقارير اأخرى العنان لحتمال ارتداء رونالدو قمي�س امللكي جمددا 
للعالقة  نظرا  الفريق،  لتدريب  زيــدان  الدين  زيــن  الفرن�سي  املــدرب  عــودة  بعد 
اجليدة التي تربطهما، وحالة ال�سعف التي يعاين منها الريال منذ رحيل الدون 
كان  اأن  بعد  اليدين  املو�سم �سفر  املا�سي، وخروجه من  ال�سيف  اإىل يوفنتو�س 

بطل القارة املتوج.
وقد يدعم هذه التقارير ما قاله زيدان الأ�سبوع املا�سي، باأنه لن ي�ستطيع اأي 
لعب تعوي�س غياب رونالدو، لكن قد تكون اخلالفات القائمة بني الالعب ورئي�س 

امللكي فلورنتينو برييز عقبة اأمام حتقق رغبة زيدان التي تف�سحها كلماته.

مشوار االتحاد 
اآلسيوي ..

 واهتمام سييرا
عمر احلكمي

الحتاد،  يقدمها  بات  التي  العالية  امل�ستويات  •• رغم 
امل�سّرف يف م�ساركاته اخلارجية لكرة القدم ال�سعودية 
اأنــــه يــالحــظ عــلــى مــديــره الــفــنــي �ــســيــريا عــدم   .. اإل 
الهتمام مبباريات الفريق الآ�سيوية ..  وكاأنه ليرغب 
يف املناف�سة اجلادة على الفوز بلقب كاأ�س دوري اأبطال 
الرابعة..  للمرة  الآ�سيوي  واللقب  الثالثة  للمرة  اآ�سيا 
يحتفظ  �سيريا  ن�ساهد  ونــحــن  بــو�ــســوح  هــذا  يــحــدث 
بالكثري من النجوم املميزين يف الفريق الحتادي على 
اآ�سيوية  مباراة  اآ�سيا  عميد  يلعب  عندما  الحتياط  دكة 

ورغم ذلك يحقق منور اآ�سيا الأبطال الفوز .
املرحلة  خالل  اأكرث  مهتمًا  كان  �سيريا  اأن  ول�سك   ••
املا�سية  بالرتكيز على حتقيق النت�سارات يف دوري 
خ�سية  للمحرتفني؛  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــري  كــاأ�ــس 
اأن حقق فريقه انت�سارين  اليوم وبعد  .. لكنه  الهبوط 
مــهــمــني عــلــى الــنــ�ــســر والتـــفـــاق وحــ�ــســد الــنــقــطــة 31 
يتوجب عليه الهتمام اأكرث مب�سوار فريقه الآ�سيوي..  
والــرتبــع جمـــددًا على  الــفــوز  واحلــر�ــس على حتقيق 
�سدارة جمموعته الآ�سيوية بداية من تكرار الفوز غدا 
على لوكوموتيف الأوزبكي، والهتمام اأكرث مبباريات 
العميد  املقبلة يف امل�سوار الآ�سيوي من اأجل اإنهاء دور 

املجموعات مت�سدرًا ملجموعته.
))روح العميد  فهد المولد((

اأبــونــوران  فيها  قــاد  التي  اجلميلة  املوا�سم  بعد   ••
  )22( لتحقيق  الحتــاد  فريقه  نور  حممد  )الأ�سطورة( 
بــطــولــة، مــن بينها ثـــالث  كــوؤو�ــس اآ�ــســيــويــة واملــركــز 
والذي  عام 2005م،  العامل  اأندية  م�ستوى  على  الرابع 
الحتادي  للفريق  العالية   القتالية  للروح  م�سدرًا  كان 
.. وبعد اعــتــزال )نــور الحتـــاد( وغــيــاب هــذه الــروح 
وا�سح  وب�سكل  تعود  اليوم   نراها   .. طويلة  ل�سنوات 
خالل  غاب  الــذي  املولد،  فهد  الحتــادي  النمر  اأداء  يف 
�سوء  ب�سبب  احلقيقي؛  م�ستواه  عن  املا�سية  املرحلة 
تعامل املدربني ال�سابقني معه واإ�سراكه يف مركز ليليق 
ــه الــرجــويل والــقــتــايل الــقــوي .. وهــاهــو النمر  ــاأدائ ب
الحتادي فهد املولد يعود مل�ستواه املعروف، بف�سل الله 
الذي جنح  �سيريا  املــدرب  بفكر  ثم  عز وجل، وتوفيقه 
وبجدارة يف اإعادة النجومية املفرطة له، والذي اأمتنى 
من  اعتبارًا  الأخ�سر  الب�ساط  على  تاألقه  يوا�سل  اأن 
الأوزبكي  يف م�سوار  اأمام لوكوموتيف  الغد  مواجهة 
العميد الآ�سيوي ومن ثم اأمام الن�سر يف ن�سف نهائي 
كاأ�س امللك يوم ال�سبت  القادم 27 اإبريل، بعد اأن جنح 
الن�سر وكان  الثالث على  الفوز  اإحراز هدف  املولد يف 
�سببًا يف اإحراز الهدفني الأول والثاين باأدائه وم�ستواه 

العايل، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح . 

شروق

“ سوبر ستار ” مهر آل سويلم 
لرئاسة النصر

اآل  �سعود  يرغب  كذلك 
بــ�ــســدة يف �سم   �ــســويــلــم، 
عــمــر الــ�ــســومــة، مــهــاجــم 
الأهلي، اإىل نادي الن�سر، 
بــعــد  عـــلـــى  كـــــان  اأن  بـــعـــد 
ال�سيف  يف  مــنــه  خــطــوات 
ــا  املــا�ــســي، مــ�ــســتــغــاًل اأيــ�ــسً
اإدارة  مــع  الــالعــب  خــالفــات 
ل�سعوبة  ـــظـــًرا  ون الــــراقــــي. 
التخلي  الأهلي، يف  اإدارة  اإقناع 
عن الالعب، فاإن اآل �سويلم، م�ستعد 
ــرط اجلـــزائـــي يف عقد  ــ�ــس ال ــداد  ــ�ــس ل
معه  التعاقد  اأجل  من  الالعب، 
ي�سكل  واأن  مــبــا�ــســرة، 
ثــنــائــيــا مـــدمـــرا، مع 
الـــهـــداف املــغــربــي 
ـــــــرزاق  ـــــــدال عـــــــب

حمدالله. 

 اأما ال�سفقة التي �ستكون قنبلة 
التعاقد مع  فهي  لو متت  املو�سم 
املــتــاألــق  �سامل الــدو�ــســري، جنم 

ـــالل، مـــن اأجـــــل اأن  ـــه نـــــادي ال
ي�سكل قوة �ساربة يف الهجوم 
ي�سعف  ولأن  نـــاحـــيـــة،  مـــن 

غرميه اللدود من ناحية اأخرى. 
وي�سعى اآل �سويلم، يف اأن يتعاقد 

تعوي�س  اأجــل  من  الدو�سري،  مع 
الرحيل �سبه املوؤكد لأحمد مو�سى، 

ذلـــــك عــالقــة  ــتــغــاًل يف  مــ�ــس
ــــالعــــب الــ�ــســيــئــة  ال

ـــس  ـــ� مـــــــــع جمـــل
الهالل،  اإدارة 

ـــــــه  ودخـــــــول
ـــــ6  فـــــرتة ال
اأ�سهر بدون 

جتديد.

جدة- البالد
الهيئة العامة  ، بعد قرار  �ستكون الأندية ال�سعودية على موعد مع  عقد جمعياتها العمومية بعد انتهاء املو�سم احلايل 

للريا�سة، باإنهاء فرتة ولية الروؤ�ساء املكلفني، بنهاية املو�سم الريا�سي احلايل 2018-2019، واإجراء انتخابات 
نادي  رئي�س  �سويلم،  اآل  �سعود  ي�سعى  الإطــار،  هذا  ويف  الأندية.  لتلك  الإدارات  جمال�س  لختيار  جديدة، 

فريق ميكن  مع  تعاقده  النتخابات، وذلك عرب  لتلك  واثقا  التقدم  له  ي�سفع  ما  لتقدمي  بكل جدية  الن�سر 
لنا  اأن نطلق عليه " �سوبر �ستار" حيث يعمل اآل �سويلم على ح�سم التفاق يف الأيام القليلة القادمة، 

انطالق  وقبل  املقبلة،  ال�سيفية  النتقالت  فرتة  خالل  معهم،  للتعاقد  الكبار،  الالعبني  من  عدد  مع 
التعاقدات خالل فرتة وجيزة؛  اآل �سويلم، لإنهاء هذه  الإدارة اجلديد. وي�سعى  انتخابات جمل�س 

الرت�سح  نيته  اأعلن  اأنه  خا�سة  خارجيا.  او  اململكة  داخل  �سواء  مناف�سة  لأندية  توقيعهم  خ�سية 
التعاقدات، 4 مراكز  امل�سئولة عن  الفنية  اللجنة  مع  بالت�ساور  �سويلم،  اآل  للرئا�سة. وقد حدد  

القادمة؛ وهي الظهري الأي�سر، واجلناحني الأمين  لتدعيمها، خالل فرتة النتقالت ال�سيفية 
والأي�سر، وقلب الهجوم. وقد تو�سل م�سوؤولو الن�سر لقناعة �سبه نهائية على الإبقاء على 

اأحمد مو�سى، والذي مل  النيجريي  بيع  اإمكانية  مع  الفريق،  الأجانب، يف �سفوف  جميع 
يربز بقوة مع الفريق، رغم اأنه ال�سفقة الأغلى يف تاريخ دوري املحرتفني.

ومن املقرر اأن  ي�سعى اآل �سويلم للتعاقد مع حمدان ال�سمراين، ظهري الفي�سلي؛ من اأجل 
التعاقد معه، ل�سغل هذا املركز الذي ُيعاين منه العاملي يف املو�سم احلايل، والذي تناوب 
اآل من�سور، وعبدالرحمن عبيد، وعو�س خمي�س، وقدموا  عليه 3 لعبني وهم: حمد 
جميعهم اأداًء غري مقنع. فيما ك�سفت تقارير  عن اتفاق نهائي مع حممد الكويكبي، جنم 

التفاق، ل�سمه اإىل �سفوف العاملي، يف املو�سم املقبل، ويتبق فقط التفا�سيل املالية.

الدوسريالسومة
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جدة ــ البالد 
كبريا  تفاعال  لقــى  فريد  حــدث  يف 
على مواقع التوا�سل الجتماعي، �سهد 
ع�سري،  ملنطقة  التابع  "بلل�سمر"  مركز 
�ساحبها  وغــزيــرة،  متو�سطة  اأمــطــارًا 
زخــــات مـــن الــــرد كــ�ــســت املــ�ــســاحــات 

اخل�سراء بيا�سًا.
تداوله  جــرى  فيديو  مقطع  واأظهر 
الرد  حبات  ت�ساقط  وا�سع  نطاق  على 
�سيول  اإىل  الأمــطــار  ت�ساقط  اأدى  كما 
اجلبلية.  والــ�ــســاللت  الأوديــــة  بع�ض 
اخلالبة  املكان  طبيعة  املقطع  ور�سد 
تعك�ض  بديعة،  لوحة  اإىل  حتول  الــذي 
الــواعــد.  املنطقة  يف  الطبيعة  جــمــال 

وكانت الهيئة العامة لالأر�ساد وحماية 
تــزال  ل  الفر�سة  اأن  اكـــدت  قــد  البيئة 

ــة على  مــواتــيــة لــهــطــول اأمـــطـــار رعــدي
منطقة ع�سري.

جدة ــ البالد 
ذكريات  الزلفي،  حمافظة  قرى  مدار�ض  احدى  ا�ستعادت 
طالب  مع  لها،  مدير  اأول  دعت  حيث  عاما،   50 قبل  افتتاحها 
الدفعة الأوىل لالحتفال بهم يف مبادرة حظيت باإ�سادة وا�سعة 
تربويون  وح�سرها  واملحافظة،  التعليمية  الأو�ــســاط  يف 

واأولياء الأمور.
ومت توثيق الزيارة مبقطع فيديو حلظة جلو�ض التالميذ 
لقطة  يف  �سيوخًا  اأ�سبحوا  اأن  بعد  الف�سل،  داخــل  القدامى 

جميلة اأعادت الذكريات اإىل الأذهان جمددًا.
ــادرة متت  ــب امل فــكــرة  " فـــاإن  "العربية نــت  ووفــقــًا ملــوقــع 
بالتن�سيق بني قائد مدر�سة "الزبري بن العوام"، عبد الرحمن 
بن عبد الله الق�سعمي، وقائد املدر�سة الذي ا�ستلم اإدارتها يف 

عام 1391هـ، ال�سيخ عبد العزيز بن اإبراهيم املنديل.
وخالل احلفل اطلع ال�سيخ املنديل على �سجالت املدر�سة 
ــمــاء الــطــالب  الــقــدميــة مــثــل: احلــ�ــســور والنــ�ــســراف واأ�ــس
واملعامالت الواردة وال�سادرة، اإ�سافة اإىل م�سريات الرواتب 

قبل 50 عاما، التي كانت حتمل ا�سمه.

ام�ض  اقيم  الذي  املهند�ض  وماجد  الي�سا  النجمني  حفل  ح�سورها  خالل  اجنلينا 
الول مبدينة جدة.                                                                  ت�سوير: خالد بن مر�ساح

مدرسة سعودية تعيد 
طالبها بعد 50 عاما 

25 ألف دوالر مقابل فرخ حمام

إطاللة مميزة لـ»إليسا« 
والمهندس  في جدة

برد في عز ربيع عسير 

بحار كفيف يعبر المحيط 
الهادئ

إنسانية رجل أمن 
تشعل الميديا   

طوكيو ـ فران�س بر�س 
�سخ�ض  اأول  ياباين  بحار  بات  اأ�سابيع،  عدة  ا�ستغرقت  رحلة  بعد 

مكفوف يعر املحيط الهادئ على منت قارب �سراعي.
ام�ض  عــامــًا،   52 العمر  من  البالغ  اإيــوامــوتــو  ميت�سوهري  وو�سل 
"ال�سبت" اإىل ميناء فوكو�سيما على منت مركبه ال�سراعي البالغ طوله 

12 مرتًا، بعد نحو �سهرين على اإبحاره من كاليفورنيا. 
وليــة  �ــســواحــل  عند  دييجو  �ــســان  يف  يقيم  الـــذي  الــرجــل  وغـــادر 
 24 يف  املدينة  هذه  الهادئ،  املحيط  على  املطلة  الأمريكية  كاليفورنيا 
من  �سفويًا  �ساعده  امريكي  بحار  وهــو  �سميث  دوج  ب�سحبة  فراير 
خالل مده باملعلومات الالزمة مبا فيها اجتاه الرياح. ي�سار اىل ان هذه 
الرجل  اأجرى  �سنوات،   6 فقبل  الياباين،  للبحار  الثانية  هي  املحاولة 
ا�سطدامه  اثــر  قاربه  غــرق  بعدما  ب�سرعة  انتهت  لكنها  رحالته  اأوىل 
اإىل  و�سوله  لــدى  اأقيم  احتفال  خــالل  الياباين  املغامر  وقــال  بحوت. 
على  امتدت  رحلة  بذلك  منهيًا  �سكرًا"،  ديــاري،  يف  "اأنا  فوكو�سيما: 
لوكالة كيودو  اإيواموتو  األف كيلومرت. واأ�ساف  م�سافة تقرب من 14 
اأ�ست�سلم وحققت حلمي". وهذه املرة الأوىل  "مل  اليابانية:  الإخبارية 

التي يعر فيها �سخ�ض كفيف املحيط الهادئ، وفق الوكالة.

جدة ــ وكاالت 
افاد مربي حمام تركي بتلقيه عر�سا ل�سراء اأحد اأفراخ احلمام يف 
مزرعته، ب�سعر بلغ 150 األف لرية تركية )اأكرث من 25 األف دولر(، مما 

جعله يناف�ض �سعر العديد من ال�سيارات الفارهة.
"موهور"،  وا�سمه  احلمام  فرخ  فان  "الأنا�سول"،  لوكالة  ووفقًا 
وتعني "ختم"، يعي�ض يف مزرعة بولية اأدي ميان جنوبي تركيا، وهو 

من نوع "كورينك"، ويناف�ض �سعره العديد من ال�سيارات الفارهة.
لبيع  ا  عر�سً تلقى  اإنــه  اأوغــلــو،  تــورك  اإركـــان  احلمام  مربي  وقــال 
فقط،  اأ�سهر   6 بلوغه  رغم  تركية،  لرية  األف   150 مببلغ  "موهور" 

م�سريا اإىل اأنه يهوى تربية احلمام من نوع "كورينك" منذ 30 عاًما.
"كرال" وتعني  "موهور" فرخ احلمام  اأن  اأوغلو،  واأ�ساف تورك 

امللك، الذي يقدر �سعره بتكلفة �سيارة، ميتلك ميزات اأكرث من والده.
ومنقاره  م�سيه،  وطريقة  اجل�سدية،  الطائر  بنية  اأن  واأو�ــســح، 
وعينيه، ونظافة ذيله واأ�سفله تعد هامة للغاية اأثناء �سرائه، اإ�سافة اإىل 
امتالء اأقدامه بالري�ض، وبيا�ض عيونه، وتلون ري�سه مبنطقة ال�سدر 

قلياًل بالأ�سفر، عالوة على قدرته على التفريخ.

 ثعابين تجبر رئيس ليبيريا 
على العمل بالمنزل

جدة ــ فران�س بر�س  
ثعبانني  اأن  ليبرييا  يف  ال�سلطات  اأعــلــنــت 
اأ�سودين ت�سببا يف منع الرئي�ض جورج ويا من 
اإىل  ت�سللهما  ب�سبب  اأيام  لـ5  مكتبه  اإىل  املجيء 
مكتب  فيها  يوجد  التي  اخلارجية  وزارة  مبنى 
بيان،  يف  الـــوزارة،  وقالت  الأ�سبوع.  هــذا  ويــا 
اإ�سدار  فيها  مبا  والعمليات  الإجـــراءات  كل  اإن 
 24 حتى  علقت  والتاأ�سريات  ال�سفر  جـــوازات 

اأبريل ب�سبب وجود اأبخرة �سامة يف املكان. 
يف  �سامة  اأبخرة  اإطالق  ينبغي  اأنه  وتابعت 
التي  الزواحف  ملطاردة  وزارة اخلارجية  مبنى 

ظهرت قرب امل�سعد يف الطابق الأر�سي.

جدة ـ البالد 
ا�سعلت اإن�سانية رجل امن ترجل من دوريته مل�ساعدة رجل م�سن يف عبور الطريق 

باأحد �سوارع املدينة املنورة، موقع التوا�سل الجتماعي.
واظهر مقطع فيديو مت تداوله على نطاق وا�سع رجل المن وهو مي�سك بيد امل�سن 
ويعر به الطريق، ثم يعود اإىل الدورية الأمنية، التي نزل منها م�ستغاًل توقفها عند 

اإ�سارة �سوئية حمراء باأحد التقاطعات.
عبور  يف  امل�سن  للرجل  وم�ساعدته  الأمــن  رجل  باأخالق  املقطع  متداولو  واأ�ساد 

الطريق املزدحم بال�سيارات و�سط حرارة الطق�ض.

جدة ــ خالد بن مر�ضاح 
الي�سا حفلها الغنائي الأول يف مدنية  اللبنانية  اأحيت النجمة  متاألقة باإطاللة متميزة 
جدة برفقة النجم ماجد املهند�ض.   واجتمع النجمني يف �سهرة غنائية ات�سمت بالإح�سا�ض 
املرهف وبالأغنية ال�ساعرية، اأطرب فيها النجمان جمهورهما الغفري الذي تواجد مبكرا، 

حيث �سعدت الي�سا اأول على خ�سبة امل�سرح، ليختتم املهند�ض احلفلة الغنائية ال�ساهرة .
من  اأكرث  مدى  على  الي�سا  �سدحت  الغنائية  و�سالتها  يف  واجلديد  بالقدمي  ومتغنية 
حيث  الغامرة،  الكبرية  �سعادتها  مظهرة  مرة  من  اأكرث  جمهورها  وحاورت  كاملة،  �ساعة 
تغنت باحلب وبالإح�سا�ض وتفاعل اجلمهور معها، وكان الن�سجام كبريا بينها واجلمهور 
الغنائية بالأغنية  املهند�ض و�سالته  الفنان ماجد  افتتح  ".   بدوره  "عاي�سالك  حني غنت 
املهند�ض  قدم  بالأغنية اخلليجية، حيث  العراقية  املواويل  "امليجانا" " ليمزج  العراقية  
املواويل التي لي�ستغني عنها يف حفالته، وحاور املهند�ض اجلمهور مقدما له " املعايدة 
الله يكون  "كل عام وانتم بخري وان �ساء  " وقال لهم  مبكرا  ب�سهر رم�سان وعيد الفطر 
حبه  عن  املهند�ض  وعر  جايه" .  مبنا�سبات  فيكم  ونلتقي  الله  بــاإذن  �سعيد  عليكم  العيد 

للح�سور مو�سحا �سعادته الغامرة بالتقائه باجلمهور جمددا .
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