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ال�صحيفة الأوىل باململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف  /4ابريل 1932 /م

داخل متطوعون وكشافة في خدمة
العدد ضيوف الرحمن
�ص6

واف���ق جمل�س ال�����وزراء ،يف جل�سته �أم�����س برئا�سة خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ حفظه
الله ـ ،على نظام الإق��ام��ة املميزة والهيكل التنظيمي والدليل
التنظيمي لوزارة اخلدمة املدنية .
و�أكد املجل�س �أن الأعمال الإرهابية التخريبية �ضد من�ش�آت
حيوية مب��ا يف ذل��ك تلك ال��ت��ي تعر�ضت ل��ه حمطتا �ضخ خلط
الأنابيب �شرق ـ غرب ال��ذي ينقل النفط ال�سعودي من املنطقة
ال�شرقية �إىل ميناء ينبع ،وتلك التي وقعت م�ؤخر ًا يف اخلليج
العربي ال ت�ستهدف اململكة فح�سب ،و�إمنا ت�ستهدف �أمان �إمدادات
الطاقة للعامل واالقت�صاد العاملي.
التفا�صيل �ص3

مجلس الشؤون االقتصادية يطلع
على التقرير االقتصادي
�ص3

خادم احلرمني ال�شريفني ير�أ�س جل�سة جمل�س الوزراء بق�صر ال�سالم بجدة �أم�س

رجال األمن بالمسجد الحرام..
خدمات إنسانية راقية
�ص2

طلبات التوثيق واإلقرارات
تتصدران كتابات العدل
�ص6

العالم يستنكر مغامرات الماللي اإلرهابية

الريا�ض-وا�س

ك�شف امل��ت��ح��دث الأم��ن��ي ل��رئ��ا���س��ة �أم���ن ال��دول��ة
ع��ن ا�ستهداف حم���دود ملحطتي ال�ضخ البرتولية
التابعتني ل�شركة �أرام��ك��و مبحافظتي ال��دوادم��ي
وعفيف �صباح �أم�س ومبا�شرة اجلهات املخت�صة
م�س�ؤولياتها باملوقعني فيما �أع��ل��ن وزي���ر الطاقة

وال�صناعة والرثوة املعدنية املهند�س خالد بن عبد
العزيز الفالح عن هجوم من طائرات "درون " بدون
طيار مفخخة وجنم عن ذلك حريق يف املحطة رقم ،8
متت ال�سيطرة عليه  -بف�ضل الله  -وقامت �أرامكو
ال�سعودية ب�إيقاف ال�ضخ يف خط الأنابيب ،حيث
يجري تقييم الأ�ضرار و�إ�صالح املحطة لإعادة اخلط

طائرات الدرون

مهامها

وال�ضخ �إىل و�ضعه الطبيعي م�شري ًا �إىل ا�ستمرار
الإن��ت��اج وال�����ص��ادرات ال�سعودية م��ن النفط اخل��ام
واملنتجات ب��دون انقطاع .وقد توالت ردود الفعل
العاملية منددة بهذا الفعل اجلبان الذي يهدد الأمن
وال�سلم الدوليني وي�ؤكد على �ضرورة الق�ضاء على
الإرهاب بكافة �صوره .التفا�صيل �ص5-4
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الريا�ض -البالد

التصوير والبث المباشر

الريا�ض  -البالد

�أ�صدر املركز الوطني الإر���ش��ادي للأمن ال�سيرباين
ال��ت��اب��ع للهيئة ال��وط��ن��ي��ة ل�ل�أم��ن ال�����س��ي�براين حت��ذي��ر ًا
ب���درج���ة "عايل جد ًا" م���ن ث��غ��رة �أم��ن��ي��ة يف تطبيق
( )WhatsAppت�سمح ب���زرع ب��رن��ام��ج جت�س�سي
عن طريق �إج��راء مكاملة عرب التطبيق ومن خاللها يتم
اخرتاق اجلهاز .ودعا املركز يف بيان له �أم�سامل�ستخدمني
�إىل �سرعة حتديث تطبيق( )WhatsAppمن املتاجر
الر�سمية .و�أو�ضح �أن عمله يهدف �إىل رف��ع م�ستوى
الوعي ون�شر التحذيرات وتعزيز املعرفة ب�أخطار الأمن
ال�سيرباين ،للو�صول �إىل ف�ضاء �سيرباين �سعودي �آمن
وموثوق ميكن النمو واالزدهار.

قدم مركز املبادرات مب�ؤ�س�سة حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز "م�سك اخلريية" ممث ًال يف م��ب��ادرة م�سك
االبتكار 19 ،م�شروعا نا�شئ ًا من م�ستفيدي برنامج
م�سك  500لت�سريع الأع��م��ال �إىل ع��دد م��ن ال�صناديق
اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ك�برى يف جت��م��ع ا���س��ت��ث��م��اري نظمته
املبادرة �أم�س الأول يف الريا�ض ،وذلك بالتعاون مع
�صندوق ( )500Startupsالعاملي.
وت�سعى مبادرة م�سك االبتكار من تنظيم هذا احلفل
اخلتامي مل�سرعة م�سك لإتاحة الفر�صة لل�شركات النا�شئة
التي ان�ضمت لربنامج (م�سك  )500لت�سريع الأع��م��ال
خ�ل�ال الأرب���ع���ة �أ���ش��ه��ر امل��ا���ض��ي��ة ،لت�سليط ال�����ض��وء على
امل�شاريع النا�شئة وعر�ض الأفكار على جمهور كبري مبا

يف ذلك امل�ستثمرين ،ورب��ط �أ�صحاب ال�شركات النا�شئة
بامل�ستثمرين ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �إت��اح��ة امل��ج��ال لل�شركات
النا�شئة امل�شاركة القتنا�ص فر�ص اال�ستثمار .و�أخ��ذت
مبادرة م�سك االبتكار ،بيد � 19شركة نا�شئة ،بهدف ت�أهيل
الكفاءات ال�شابة ومتكني م�شاريعهم من النجاح عرب دعم
الأفكار اخلالقة ،حيث قدمت هذه ال�شركات حلو ًال ابتكارية
يف  10جماالت ،مثل �إنتاج نظام ت�سويق وبيع املحا�صيل،
و�إن�شاء �أول من�صة يف الوطن العربي الكت�شاف مواهب
الأمن ال�سيرباين.وتوفر املبادرة حلوال لتحويل النقود
ع�بر الهاتف ب�سال�سة ،لت�ساعد العمال املهاجرين على
حتويل �أموالهم من غري ر�سوم ،ودع��م �سوق الكرتونية
ت�ساعد �أط��ب��اء الأ���س��ن��ان على ���ش��راء املنتجات الأ�صلية
واحللول الرقمية احلديثة.
التفا�صيل �ص3

إعدام  88امرأة في إيران خالل وقت قصير
الأحواز -البالد

و�صل عدد الن�ساء الالتي �أعدمن يف عهد
امل�لا ح�سن روح���اين �إىل  88ام���ر�أة وف��ق�� ًا ملا
ن�شره موقع جلنة املر�أة يف املجل�س الوطني
للمقاومة الإيرانية .
وح�سب املوقع ف�أن ال�ضحية الـ  88تدعى
«�سودابه» وكانت م�سجونة يف �سجن مدينة
مراغة يف حمافظة �أذربايجان الغربية منذ
ع��ام  2006ومت��ت عملية الإع����دام يف يوم
� 26أكتوبر املا�ضي �إال �أن��ه مت �إع�لان اخلرب
يف وكالة �أنباء رنا احلكومية الإيرانية يف 9
مايو اجلاري.
وا�ضاف املوقع :ويذكر �أن �إي��ران احتلت
�أعلى رق��م قيا�سي لتنفيذ الإع���دام يف العامل

باملقارنة بعدد نفو�سها وهي الدولة الوحيدة
يف ال���ع���امل ال��ت��ي ي��ن��ف��ذ الإع������دام ف��ي��ه��ا بحق
الن�ساء وال�شباب حتت �سن  18عامًا ب�شكل
وا�سع حيث مت �إعدام حوايل � 3700شخ�ص
خ�لال ال�سنوات ال�ست الأخ�ي�رة تقريبًا يف
عهد روح��اين .و�أك��د موقع جلنة امل��ر�أة على
�أن النظام الإي��راين ي�ستخدم عقوبة الإعدام
كو�سيلة لقمع املجتمع الناقم ،ال��ذي تعي�ش
�أغلبيته حتت خط الفقر ،ويعاين من البطالة
و ح��رم��ان��ه م��ن احل���ق يف ح��ري��ة التعبري و
عقوبة امل���وت ه��ي �أداة ت�ساعد امل�ل�ايل على
احلفاظ على ال�سلطة.
وك�شف املوقع ان هناك ما ال يقل عن 11
امر�أة يف �سجن قرجك بانتظار حكم الإعدام.

تقرير :أردوغان يدفع تركيا نحو الهاوية
وا�شنطن ــ وكاالت

���س��ل��ط ت��ق��ري��ر مل��رك��ز �أب���ح���اث ام��ري��ك��ي ال�����ض��وء على
ال�سيا�سات التي ينتهجها الرئي�س ال�ترك��ي رج��ب طيب
�أردوغان يف بالده .وقال التقرير ان �أردوغان يدفع بالده
نحو م�شكالت اقت�صادية �أكرب ب�سبب �سيا�ساته اخلاطئة،
والتي كان �آخرها �ضغوطه على جلنة االنتخابات العليا
لإعادة انتخابات بلدية ا�سطنبول ،كربى املدن الرتكية.
ور�أى معهد �سيا�سات ال�شرق الأو�سط يف وا�شنطن،
ب���أن احلكومة الرتكية ك��ان لديها فر�صة التفرغ ملعاجلة
امل�صاعب املالية واالقت�صادية التي تعاين منها تركيا مبا
فيها انهيار اللرية ،خا�صة بعد االنتهاء من االنتخابات
املحلية �أواخر �شهر مار�س املا�ضي ،قبل �أن يقرر �أردوغان
الدفع باجتاه �إعادة الت�صويت يف �إ�سطنبول.
و�أ�شار املعهد يف تقرير كتبته جونول تول ،مديرة ق�سم
الدرا�سات الرتكية� ،إىل �أن خطوات �أردوغان جاءت و�سط

تزايد خم��اوف امل�ستثمرين والتوقعات ب���أن تركيا تتجه
نحو فرتة ركود اقت�صادي ،م�ضي ًفا ب�أن قرار اللجنة العليا
لالنتخابات �أدى �إىل ت�صاعد تلك املخاوف وهبوط جديد
يف اللرية الرتكية مقابل الدوالر الأمريكي.
ولفتت الكاتبة �إىل �أن حكومة �أردوغان اتخذت خطوات
غري تقليدية قبل موعد �إع��ادة االنتخابات يف �إ�سطنبول
يف الـ  23من ال�شهر املقبل ،بهدف �إخراج تركيا من مرحلة
الركود ووق��ف تدهور اللرية بدفع البنوك املحلية لبيع
عمالت �أجنبية بكميات كبرية .وا�ست�شهد التقرير بتعليقات
خلرباء اقت�صاديني ب�أن الإجراءات التي اتخذتها احلكومة
لن ت��دوم ،خا�صة و�أن اللرية وا�صلت تدهورها ب�سبب
خماوف امل�ستثمرين ب�ش�أن الرتاجع الكبري يف احتياطات
العملية الأجنبية للبنك املركزي ،م�شريًا �إىل �أن �أردوغان ال
يزال يعار�ض �أي قرار للبنك املركزي برفع �أ�سعار الفائدة
التفا�صيل �ص8
حلماية اللرية من االنهيار.

قطر تحجب المواقع

رابط جديد للراغبين بالعمرة
جدة -وا�س

�أع��ل��ن��ت وزارة احل���ج وال��ع��م��رة ع���ن تخ�صي�ص
الرابط اجلديد https://qtumra.haj.gov.
 saال�ستقبال طلبات الأ�شقاء القطريني الراغبني
يف �أداء منا�سك العمرة ،وذل��ك نظر ًا لقيام ال�سلطات
ال��ق��ط��ري��ة بحجب ال��و���ص��ول اىل ال��راب��ط ال�سابق:
 ،https://qatariu.haj.gov.saال��ذي كان
قد مت تخ�صي�صه ال�ستقبال طلبات املعتمرين القطريني
الراغبني يف �أداء منا�سك العمرة .ي�أتي ذلك يف �إطار
حر�ص حكومة خادم احلرمني ال�شريفني على ت�سهيل
�إجراءات قدوم جميع املعتمرين ،وتذليل كل العراقيل
التي قد تواجههم لأداء هذه ال�شعرية.

م�سوقو الوهم

كتب :حممد اجلهني

عندما �شعر ماليل �إيران بالأثر البالغ للعقوبات العاملية التي م�ست م�صالح
املر�شد وزمرته من كبار املتنفذين الأثرياء مت اعتماد خطة الت�صعيد والتهديد
والتخريب بالهروب �إىل االمام متجاهلني الأ�سباب احلقيقية لنقمة العامل
ومتنا�سني ب�أن تلك العقوبات نتيجة �سلوك �إرهابي ملأ الأر�ض جور ًا وعدوانا
م�ستهدف ًا الأمة العربية بال�شحن والفنت لتحقيق ثارات فار�س با�ستغالل ال�سذج
من �أبناء الأمة عرب مداعبة العواطف الدينية املذهبية لتفجري الداخل من
الداخل يف م�سعى خبيث انطلق مع انطالقة ثورة املاليل وعاد بال�شعب الإيراين
�إىل الوراء مئات ال�سنني لي�صبح معزو ًال عن بقية دول العامل التي احتدت بقوة
يف وجه اخلطر القادم من طهران بحكم اعتمادها على التخريب والتفجري
والتدمري وت�سيري وتفريخ امليلي�شيات لتملأ الأر�ض �إرهاب ًا يف ظاهرة حتتاج
ال�ستئ�صال عاجل يعيد اال�ستقرار للعامل امل�ضطرب بفعل جهل متغلغل و�أطماع
تو�سعية �أ�ضحت وا�ضحة املعامل.
هروب طهران للأمام مل يكن �سوى تكتيك غبي ال�ستعرا�ض متخلف لن ي�ؤدي
�إال ل�صفعها وك�شف عورة النمر الورقي بعد �أن �أ�ضحت �إيران دولة مارقة يقودها
ثلة من الناقمني م�شعلي نريان الطائفية وحاملي لواء الكراهية ولعل اختيار
ماليل قم كما كان متوقع ًا املواجهة واال�ستمرار يف ت�سيري �أذنابهم لتهديد
ا�ستقرار املنطقة وا�ستغالل جهل احلمدين و�إنعدام مروءتهما العربية وفق ًا
لتقاطع م�صالح عماده احلقد وال�ضغينة جتاه كل ما ينتمي للعروبة الأمر الذي
دفعهم متحدين لطي�ش غري م�سبوق بل بال مثيل لتفتيت الأمة وت�أجيج الفو�ضى
حتى �أ�ضحت معظم العوا�صم العربية م�صابة بداء عدم اال�ستقرار نتيجة لتدفق
مال �شرق �سلوى ال�سائب ب�شكل مل ي�سبق له مثيل ف�أ�صبحت �أموال ال�شعب القطري
تذهب مبا�شرة �إىل جيوب املرتزقة والإرهابيني ومت ا�ستباحة الدوحة حتى
�أ�ضحت �ساحة تعج بجيو�ش اال�ستعمار القدمي منه واحلديث وظلت قطر قاعة
مفتوحة حلبك امل�ؤامرات على الأمة العربية جمعاء وقبلة للمرتزقة �أ�صحاب
اجلوازات البالية من امل�ستبعدين بحكم �سلوك �إرهابي وا�ضح املعامل .
مواجهة ماليل �إيران و�أذنابهم يف �أعقاب حماوالت م�ضنية بذلتها اململكة
للعودة �إىل العقل واحلكمة والكف عن الأذية �أ�ضحى عم ًال واجب ًا يف ظل �إ�صرار
احلاقدين اجلهلة لت�صويب ال�سهام امل�سمومة لقلب العامل الإ�سالمي بهدف حتقيق
�أحالم بائ�سة يائ�سة لن تتحقق �إال يف اذهان عفنة تكتنز حقد ًا وغ ًال وح�سد ًا.
ولأن قيادة اململكة و�شعبها ج�سد واحد متما�سك مفعم بالوعي التام فلن ي�ستطيع
كائن من كان خلخلة اال�ستقرار الذي نعي�شه ونتعاي�ش معه ليل نهار يف �أجواء
�آمنة مطمئنة م�ستقرة و�أو�ساط تنمية �شاملة ذات بعد نظر وثقت حقوق
الأجيال وحققت رفعة الوطن ورقيه وامتلكت القدرة الفائقة للذود عن حيا�ض
البالد وحفظ �أمن العباد دون احلاجة ل�ضجيج فالأفعال يف مملكة ال�شموخ
والعزة ت�سبق الأقوال.
ً
العامل الذي انتف�ض م�ستنكرا فعرب عن ا�ستياء جارف جراء جتر�ؤ �إيران
لتخريب ال�سفن العابرة ملياه اخلليج العربي ومتاديها بت�سيري طائرات الدرون
مب�ساعدة �أذنابها للإ�ضرار مب�صادر النفط هو نف�س العامل الذي قرر مواجهة
ع�صابة طهران ال�ساعية لإبادة الإن�سانية راعية الإرهاب وم�شعلة احلرائق
التي �أحالت ثالثة �أرباع الإيرانيني الأغنياء �إىل فقراء فيما تت�ضخم جيوب
امل�سيطرين على البالد التي كانت ترفل باخلريات قبل اعتماد خطط التدخل
يف �ش�ؤون الغري ولن ينجو ماليل �إيران يف فعلتهم هذه املرة فال�شعب الإيراين
الذي �أدرك خطورة �سيا�سة املاليل �أول املت�ضررين بل �أول ال�ساعني للتخل�ص
من احتالل املعممني ف�شعوب العامل قاطبة �ضد زعزعة اال�ستقرار وا�ستهداف
الآمنني واال�ضرار بالتنمية ولن يتحمل املجتمع الدويل النزق الإيراين الذي
بلغ حد الفجور على �أن هذه املمار�سات ال�صبيانية من ماليل طهران ووكالئهم لن
ت�ؤثر ب�أي �شكل من الأ�شكال على مواقف وحزم اململكة جتاه ثوابتها و�شراكتها
الدولية يف حماربة الإرهاب وتعزيز مكانتها العاملية يف م�سارات خدمة الإ�سالم
وفر�ض الأمن واال�ستقرار وامل�ضي قدم ًا نحو ا�سرتاتيجية التنمية ومواجهة �أي
عدوان يهدد هذه املبادئ الرا�سخة .
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لجنة الحج العليا تبحث االرتقاء بخدمات ضيوف الرحمن
جدة -البالد

ب �ح �ث��ت جل� �ن ��ة احل � ��ج ال� �ع� �ل� �ي ��اع ��دد ًا م��ن
امل��و���ض��وع��ات ذات ال �� �ص �ل��ة ب� ��� �ش� ��ؤون احل��ج
واحلجاج ومتابعة م�شروعات احلج لال�ستمرار
يف الرقي باخلدمات املقدمة ل�ضيوف الرحمن
يف خم �ت �ل��ف امل � �ج� ��االت وات � �خ� ��ذت ع� � ��دد ًا م��ن
التو�صيات حيال ما ج��رى مناق�شته للرفع بها
مل�ق��ام خ ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل�ل��ك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله  .-وكان
االجتماع قد عقد يف جدة �أم�س الأول بح�ضور
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير خالد الفي�صل بن
عبدالعزيز م�ست�شار خ��ادم احلرمني ال�شريفني
�أمري منطقة مكة املكرمة نائب رئي�س جلنة احلج
العليا و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن
�سلمان بن عبدالعزيز �أمري منطقة املدينة املنورة
ورئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز
بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية
رئي�س جلنة احلج العليا.

األمير بدر بن سلطان يدشن مشروع
الوقف بجامعة جدة

الفيصل ونائبه يشاركان رجال األمن طعام
اإلفطار بالمسجد الحرام
مكة املكرمة -احمد الأحمدي

جدة  -يا�سر خليل
د� �ش��ن ن��ائ��ب �أم�ي�ر م�ن�ط�ق��ة م�ك��ة امل�ك��رم��ة
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير بدر بن �سلطان
م���ش��روع ال��وق��ف العلمي وال�ط�ب��ي بجامعة
جدة بح�ضور مدير اجلامعة الدكتور عدنان
احلميدان.
وب ��دئ احل�ف��ل ب ��آي��ات م��ن ال��ذك��ر احلكيم
ث��م ع��ر���ض فيلم تعريفي ع��ن ال��وق��ف العلمي
وال �ط �ب��ي ب�ج��ام�ع��ة ج ��دة ،وال� �ق ��ى ال��دك �ت��ور
احل �م �ي��دان كلمة ب�ه��ذه املنا�سبة رح��ب فيها
ب��الأم�ير ب��در ب��ن �سلطان وتد�شينه للوقف
العلمي والطبي باجلامعة .وق��ال �إن الوقف
ينطلق يف �أ�صوله من احل�ضارة الإ�سالمية
العريقة تلك احل�ضارة التي اهتمت بالعطاء

ون �ف��ع امل�ج�ت�م��ع ومل تقت�صر ع �ل��ى اجل��ان��ب
الديني فقط بل اهتمت بالنفع املتعدي واالثر
االجتماعي فخ�ص�صت �أوقاف ًا علمية لدعم العلم
و�أهله يف خمتلف فنونه وقد ظهرت نتائجها
يف التقدم العلمي يف ذلك الوقت.
و�أ�ضاف� ":إننا يف جامعة جدة (جامعة
امل�ستقبل) ننطلق من ثوابت تراثنا ون�ستمد
القوة من امياننا بقدراتنا ثم بعقول و�سواعد
اب�ن��ائ�ن��ا ون�ح��ر���ص ع�ل��ى االف �ك��ار ال�ت��ي تدعم
العطاء وت�ؤ�س�س لثقافة امل�س�ؤولية االجتماعية
وت�صنع االثر يف املجتمع" بعد ذلك مت عر�ض
فيلم تعريفي عن املنتجات الوقفية بجامعة
جدة اعقبه ت�س ّلم راعي احلفل الأمري بدر بن
�سلطان هدية تذكارية باملنا�سبة.

��ش��ارك �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر خالد
الفي�صل م�ست�شار خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
�أم�ي�ر منطقة م�ك��ة امل �ك��رم��ة ،و��ص��اح��ب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر ب��در ب��ن �سلطان ب��ن عبدالعزيز
ن��ائ��ب �أم�ي�ر املنطقة �أم ����س رج��ال الأم ��ن طعام
الإفطاريف امل�سجد احلرام تقدير ًا جلهودهم يف
خدمة �ضيوف الرحمن ،بح�ضور الرئي�س العام
ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ال�شيخ
عبدالرحمن ال�سدي�س ،ومعايل مدير الأمن العام
الفريق �أول خالد بن ق��رار وع��دد من القيادات
املدنية والع�سكرية.
وق� ��دم �أم �ي�ر م�ن�ط�ق��ة م �ك��ة امل �ك��رم��ة ��ش�ك��ره
وتقديره للقطاعات العاملة يف امل�سجد احلرام
ولل�شباب ال�سعودي املتطوع كافة على اجلهود
التي ي�ؤدونها خلدمة املعتمرين وزوار امل�سجد
احل ��رام خ�لال �شهر رم���ض��ان امل �ب��ارك ،م ��ؤك �دًا
حر�ص خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني
 حفظهما الله � -ضرورة تقدمي �أرقى اخلدماتلقا�صدي امل�سجد احلرام.
واطلع �سموه على اخلدمات واجلهود التي
تبذلها اجلهات الأمنية والتنظيمية داخل امل�سجد
احلرام ،م�ستمعًا ل�شرح عن دور اجلهات الأمنية
العاملة يف امل�سجد احل ��رام لإدارة احل�شود
وت�أمني �سالمة املعتمرين وامل�صلني.

رجال األمن بالمسجد الحرام..
خدمات إنسانية راقية
مكة املكرمة-وا�س

الدفاع المدني ينفذ خطط الكشف الوقائي في رمضان
جدة  -يا�سر خليل
مع �أول �أيام �شهر رم�ضان املبارك ويف كافة حمافظات
منطقة مكة املكرمة با�شر الدفاع املدين ممث ًال يف الفرق
امليدانية لل�سالمة تنفيذ خطط الك�شف الوقائي واملتابعة
امل�ستمرة لكل مايتم ا�ستحداثه من �أعمال م�ؤقتة تظهر يف
�شهر رم�ضان من كل عام وجتذب �أفراد املجتمع �إليها مثل
الب�سطات ومواقع املهرجانات والتجمعات الروحانية يف
هذا ال�شهر الكرمي ومل تغفل فرق ال�سالمة يف متابعة دور
ال�سكن والأ�سواق وكذلك امل�ستودعات التي يظهر عليها
الن�شاط يف هذا ال�شهر الكرمي.
ومن حمافظة القنفذة �إىل العر�ضيات جنوبا ومنها
�إىل ا�ضم والليث و�شما ًال رابغ والكامل وخلي�ص و�شرقا

ت��رب��ة ومي�سان ورن �ي��ة واخل��رم��ة وحم��اف�ظ��ة الطائف
ومدينة ج��دة ذات الكثافة ال�سكانية لتبقى العا�صمة
املقد�سة املحطة التي ت ��أوي �إليها كل االفئدة لل�صالة
و�أداء منا�سك العمرة وما جاورها من حمافظتي بحرة
واجلموم يف ظل هذا الت�شكيل اجلغرايف ملنطقة مكة
املكرمة نفذت والزالت تعمل االدارات العامة واالدارات
يف املحافظات على �إعطاء جانب ال�سالمة جل وقتها من
بداية �شهر رم�ضان ويت�صاعد وتريتها مع الأيام وعلى
مدار ال�ساعة حلماية الأرواح يف املقام الأول واملمتلكات
من �أي ق�صور يف ا�شرتاطات ال�سالمة .ودعت مديرية
املنطقة يف هذا اجلانب كافة الأ�سر باتباع ا�شرتاطات
ال�سالمة �سواء يف املنازل �أو اثناء اخلروج مع االطفال

� �س��واء للت�سوق
او اال� �س �ت �م �ت��اع
ب��روح��ان �ي��ة �شهر
رم �� �ض��ان امل �ب��ارك
يف االماكن العامة
لننعم جميعا باالمن
وال � �� � �س�ل��ام� ��ة ال� �ت ��ي
ت�شهدها مملكتنا احلبيبة
ومب�ساعدتهم يتحقق لنا
جميعا ال�ه��دف املن�شود لتعم
ال���س�ع��ادة يف ك��ل �أرج� ��اء ال��وط��ن
داخل الأ�سر للمواطنني واملقيمني.

ج�سد رجال قوات الطوارئ والقوة اخلا�صة لأمن امل�سجد احلرام �أجمل �صور التالحم والتفاعل
بتنظيم و�إدارة احل�شود داخل امل�سجد احلرام و�ساحاته و�أدواره و�أروقته ،وبتقدمي جهود كبرية
يف خدمة قا�صدي البيت العتيق من امل�صلني واملعتمرين وال��زوار للحفاظ على الأمن وم�ساعدة
املحتاج ،ف�ضلاً عن �إر�شادهم وت�سهيل حركتهم وتنقلهم.
وعرب جولة ميدانية لـ "وا�س" ر�صدت هذا ال��دور ال��ذي يقوم به
رج��ال الأم��ن بتنظيم ال�ساحات وتفتيت الكتل الب�شرية
القادمة باجتاه �أب��واب امل�سجد احل��رام ،وت�سهيل
دخولهم �إىل امل�سجد احلرام .وي�صطف رجال
القوة يف حال وجود كثافة ب�شرية ويتم
توجيه امل�صلني �إىل التو�سعة ،كما
يحمل رج��ال القوة لوحات ترتفع
�أمتارًا عدة ،كتب عليها عبارات
ّ
تو�ضح �أماكن دخول املعتمرين
والأخرى للخروج ملنع وقوع
�ادم ب�ين ال��راغ �ب�ين يف
ت �� �ص� ٍ
الدخول �أو اخلروج.
وي�ستخدم رجال القوة
مكبرّ ات ال�صوت يف حال
ارت �ف��اع الكثافة الب�شرية
لتوجيه امل�صلني �إىل طرق
وم �� �س��ارات �أق���ل ازدح��ا ًم��ا
ولتي�سري حركة احل�شود.
ي��ذك��ر �أن ال�ق��وة اخلا�صة
ب�أمن امل�سجد احلرام �أعدت خطة
ل�شهر رم�ضان املبارك تعتمد على
ثالثة حماور رئي�سة تتمثل يف املحور
الأم �ن��ي وامل �ح��ور التنظيمي وامل �ح��ور
الإن�ساين.
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أكد أن األعمال اإلرهابية التخريبية تستهدف إمدادات الطاقة للعالم

مجلس الوزراء يقر نظام اإلقامة المميزة
جدة -وا�س

ر�أ������س خ����ادم احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين
امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل
�سعود ـ حفظه الله ـ ،اجلل�سة ،التي
عقدها جمل�س الوزراء ،م�ساء �أم�س
الثالثاء ،يف ق�صر ال�سالم بجدة.
ويف ب���داي���ة اجل��ل�����س��ة� ،أط���ل���ع خ���ادم
احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين امل��ج��ل�����س على
ف���ح���وى االت�������ص���ال ال��ه��ات��ف��ي ال���ذي
�أج��راه ـ �أي��ده الله ـ بفخامة الرئي�س
���ش��ي ج�ي�ن ب��ي��ن��غ رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة
ال�صني ال�شعبية وما جرى خالله من
ا�ستعرا�ض للعالقات اال�سرتاتيجية
و�أوج������ه ال��ت��ع��اون ب�ي�ن ال��ب��ل��دي��ن يف
خم���ت���ل���ف امل������ج������االت ،وت�����ط�����ورات
الأو���ض��اع يف املنطقة وامل�ستجدات
على ال�ساحة الدولية .
و�أو����ض���ح وزي����ر الإع��ل��ام الأ���س��ت��اذ
تركي بن عبدالله ال�شبانة ،يف بيانه
ل��وك��ال��ة الأن����ب����اء ال�����س��ع��ودي��ة ،عقب
اجلل�سة� ،أن جمل�س ال���وزراء ،ثمن
توجيه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل
���س��ع��ود ،ويل ال��ع��ه��د ن��ائ��ب رئي�س
جم��ل�����س ال�������وزراء ،وزي����ر ال���دف���اع ـ
حفظه ال��ل��ه ـ ب��دع��م م�����ش��روع ترميم
 56مبنى من املباين الآيلة لل�سقوط
يف ج�����دة ال���ت���اري���خ���ي���ة مب��ب��ل��غ 50

�سفن �شحن جت��اري��ة مدنية بالقرب
من املياه الإقليمية لدولة الإم���ارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف خليج ع��م��ان،
م����ؤك���د ًا يف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه �أن ه��ذا
الهجوم الإره��اب��ي ال��ذي طال �أي�ض ًا
ن��اق��ل��ت��ي ن��ف��ط ���س��ع��ودي��ت�ين وه��م��ا يف
طريقهما لعبور اخلليج العربي يف
املياه االقت�صادية لدولة الإم���ارات،
ي�شكل تهديد ًا خطري ًا لأمن و�سالمة
حركة املالحة البحرية ،ومبا ينعك�س
�سلب ًا على ال�سلم والأم���ن الإقليمي
وال���������دويل ،ك���م���ا �أك������د امل�����س���ؤول��ي��ة
امل�������ش�ت�رك���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال�������دويل يف
احلفاظ على �سالمة املالحة البحرية
و�أم�����ن ال��ن��اق�لات ال��ن��ف��ط��ي��ة حت�سب ًا
ل�ل��آث���ار ال��ت��ي ت�ترت��ب ع��ل��ى �أ����س���واق
الطاقة وخطورة ذلك على االقت�صاد
العاملي.
وق������در امل���ج���ل�������س ،ج���ه���ود اجل���ه���ات
املخت�صة ب�أمن ال��دول��ة ومتكنها يف
عملية ا�ستباقية م��ن ال��ق�����ض��اء على
مذكرات تفاهم مع موريتانيا واإلمارات..
المجلس يثمن توجيه ولي العهد بدعم
الموافقة على الهيكل والدليل
خلية �إرهابية تت�ألف من  8عنا�صر
وإضافة فقرة لضوابط البيع على الخارطة
مشروع ترميم مباني جدة التاريخية
التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية
مت ت�شكيلها ح��دي��ث�� ًا تخطط للقيام
بعمليات �إرهابية ت�ستهدف من�ش�آت
م��ل��ي��ون ري���ال كمرحلة �أوىل ،و�أن واحل�ضارية للمملكة ،واحلفاظ على حمطتا �ضخ خل��ط الأن��اب��ي��ب �شرق ـ و�إمن�����ا ت�����س��ت��ه��دف �أم�����ان �إم������دادات ميلي�شيات احل��وث��ي امل��دع��وم��ة من ح��ي��وي��ة وم����واق����ع �أم���ن���ي���ة ،وحت��ي��ي��د
غ��رب ال���ذي ينقل النفط ال�سعودي الطاقة للعامل واالق��ت�����ص��اد العاملي� ،إيران.
ي��ك��ون م�����ش��روع ال�ترم��ي��م ب�سواعد مباين جدة التاريخية .
خ���ط���ره���م وامل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ح��ي��اة
���وزراء،
ل
ا
جمل�س
أن
�
معاليه،
ين
�
ب
و
ً
وط��ن��ي��ة ،م�����س��اه��م��ة م���ن ���س��م��وه يف و�أكد املجل�س� ،أن الأعمال الإرهابية من املنطقة ال�شرقية �إىل ميناء ينبع ،م�شددا على �أهمية الت�صدي جلميع
الآخ����ري����ن امل���وج���ودي���ن يف امل��ح��ي��ط
التخريبية
أعمال
ل
ل
اململكة
إدانة
�
جدد
م�ساندة امل�شاريع التي من �ش�أنها ال��ت��خ��ري��ب��ي��ة ���ض��د م��ن�����ش���آت ح��ي��وي��ة وتلك التي وقعت م�ؤخر ًا يف اخلليج اجل��ه��ات الإره��اب��ي��ة ال��ت��ي تنفذ مثل
ال�سكاين للموقع
املحافظة على املكت�سبات التاريخية مب��ا يف ذل���ك ت��ل��ك ال��ت��ي تعر�ضت له العربي ال ت�ستهدف اململكة فح�سب ،هذه الأعمال التخريبية مبا يف ذلك التي ا�ستهدفت يوم الأح��د املا�ضي

قرارات مجلس الوزراء :
1ـ تفوي�ض �صاحب ال�سمو امللكي وزي��ر الداخلية � -أو من
ينيبه  -بالتباحث م��ع اجل��ان��ب املك�سيكي يف ���ش���أن م�شروع
اتفاقية ت�سليم املطلوبني بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية
وحكومة الواليات املتحدة املك�سيكية ،والتوقيع عليه ،ومن ثم
رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية .
2ـ املوافقة على قيام وزارة العدل بالتباحث مع نقابة املحامني
الأمريكيني يف �ش�أن م�شروع مذكرة تعاون بني وزارة العدل يف
اململكة العربية ال�سعودية ونقابة املحامني الأمريكيني للتعاون يف
املجاالت العدلية ،والتوقيع عليه .
3ـ املوافقة على مذكرة تفاهم يف جم��ال ال�ش�ؤون الإ�سالمية
بني وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد يف اململكة
العربية ال�سعودية ووزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والتعليم الأ�صلي
يف اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية .

4ـ تفوي�ض معايل وزي��ر اخلارجية � -أو من ينيبه  -بالتوقيع
على م�شروع اتفاقية موحدة يف املجال الدبلوما�سي والقن�صلي
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،والرفع عن ذلك
ال�ستكمال الإجراءات النظامية .
5ـ امل��واف��ق��ة على م��ذك��رت��ي تفاهم ب�ين حكومة اململكة العربية
ال�سعودية وحكومة دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة يف املجال
العلمي والتعليمي  ،وجمال الإعالم .
6ـ املوافقة على نظام الإقامة املميزة .
7ـ املوافقة على ا�شرتاك الهيئة العامة لال�ستثمار ع�ضو ًا يف
اللجنة اال�ست�شارية ملجل�س اال�ستثمار وريادة الأعمال  ،وت�سمية
معايل حمافظ الهيئة العامة لال�ستثمار  ،ع�ضو ًا يف تلك اللجنة .
8ـ تعيني املهند�س � /سمري بن علي �آل عبدربه  ،والدكتور/
ح��امت بن دخ ِّيل بن عبدالرحمن الدخ ِّيل  ،ع�ضوين  -ممثلني

مجلس الشؤون االقتصادية يطلع على التقرير االقتصادي
جدة-وا�س

عقد جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية
اجتماع ًا م�ساء �أم�س الثالثاء يف ق�صر ال�سالم
ب��ج��دة .وا�ستعر�ض املجل�س خ�لال االجتماع
عدد ًا من املو�ضوعات االقت�صادية والتنموية،

ترقيات:
من القطاع اخلا�ص  -يف جمل�س �إدارة املركز الوطني لأبحاث
وتطوير ال��زراع��ة امل�ستدامة (ا���س��ت��دام��ة)  ،وذل��ك مل��دة (ث�لاث)
�سنوات .
9ـ �إ�ضافة فقرة حتمل الرقم (� )3إىل البند (ثامن ًا) من ال�ضوابط
املتعلقة ببيع �أو ت�أجري وحدات عقارية على اخلارطة  ،ال�صادرة
بقرار جمل�س الوزراء بالن�ص الآتي  - 3 " :حتيل اللجنة وثائق
امل�شروع والأوراق املتعلقة به  -بعد �إمتام ت�صفيته �أو بيعه � -إىل
كتابة العدل  ،ال�ستكمال �إج��راءات الإف��راغ على �أن يكون ذلك
ب�صفة اال�ستعجال" .
10ـ املوافقة على الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي ل��وزارة
اخلدمة املدنية .
11ـ اعتماد احل�ساب اخلتامي للهيئة العامة للإح�صاء عن عام
مايل �سابق .

نائب أمير المدينة يشرف تخريج دفعة من طالب جامعة طيبة

من �ضمنها العر�ض املقدم من وزارة االقت�صاد
والتخطيط ب�ش�أن التقرير االقت�صادي للمملكة
للربع الرابع لعام 2018م.
وق��د اتخذ املجل�س حيال تلك املو�ضوعات
التو�صيات الالزمة.
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حرفيا وحرفية

املنتجات وال�صناعات اليدوية،
جدة � -إبراهيم املدين
حيث �سيتم ق�ص ال�شريط ً
ايذانا
ب���رع���اي���ة ���ص��اح��ب ال�����س��م��و
ب��اف��ت��ت��اح امل��ع��ر���ض ،وت��د���ش�ين
امللكي الأم�ير خالد الفي�صل �آل
�إط���ل���اق  6ع��ل�ام����ات جت���اري���ة
�سعود م�ست�شار خادم احلرمني
مل��ن��ت��ج��ات و���ص��ن��اع��ات ي��دوي��ة
ال�����ش��ري��ف�ين �أم��ي�ر منطقة مكة
وت��راث��ي��ة وجم��وه��رات الف�ضة
املكرمة ،وبت�شريف وح�ضور
ال��ت��ي ت��ع�بر ع��ن ت���راث وثقافة
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة
م�شعل بن ماجد بن عبدالعزيز
ل����رائ����دات الأع����م����ال ب��ع��د �أن
حم��اف��ظ ج���دة  ،ت��ق��ي��م جمعية
جت����اوزن ال��ت��دري��ب وال��ت���أه��ي��ل
الأي���دي احلرفية مبنطقة مكة
خل��و���ض جت��رب��ة ال�����س��وق نحو
حفلها ال�سنوي لتخريج الدفعة
م�شعل بن ماجد
اال�ستثمار احلريف.
التا�سعة م��ن خريجي حرفية
و�أف����اد القر�شي �أن احلفل
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ح��رف��ي ً��ا وح��رف��ي��ة وذل���ك ي��وم ال�سبت ال��ق��ادم بقاعة والذي يرعاه �أ�صحاب ال�سمو امللكي ومعايل وزير
ليلتي بجدة .و�أو�ضح رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية العمل والتنمية االجتماعية� ،سي�شهد توقيع (حرفية
ال��دك��ت��ور م�صطفى ال��ق��ر���ش��ي �أن االح��ت��ف��ال ال��ذي ) اتفاقيات �شراكة لتحقيق نقلة نوعية للجمعية يف
ي�صاحبه معر�ض للحرفيني واحلرفيات � ،سيكون �إطار التحول الوطني  2020املت�ضمن نوعية تدريب
�أب���رز �ضيوفه (ح��رف��ي��ات منطقة ال��ب��اح��ة) والالتي املهن واحلرف وال�صناعات اليدوية نحو اال�ستثمار
ميثلن جمل�س �شباب منطقة الباحة� ،ضمن معر�ض احلريف.

املدينة املنورة -البالد

نيابة عن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل
ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز� ،أم�ير منطقة املدينة
امل���ن���ورة��� ،ش��رف ���ص��اح��ب ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر
�سعود بن خالد الفي�صل ،نائب �أمري املنطقة الدفعة
اخلام�سة ع�شرة من طالب جامعة طيبة يف خمتلف
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات،وذل��ك ب��ق��اع��ة امل����ؤمت���رات ال��ك�برى
بجامعة طيبة باملدينة املنورة.
وهن�أ �سموه اخلريجني ً
متمنيا لهم التوفيق يف
حياتهم العملية وامل�ساهمة يف بناء وطنهم وحماية
مقدراتهً ،
مثمنا دور اجلامعة يف �إع��داد وت�أهيل
الكوادر الوطنية ال�شابة بالعلم واملعرفة ليكونوا

بناة لوطنهم ،ويف خدمة جمتمعهم .و�ألقى مدير
جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز ال�سراين كلمة
�شكر فيها رع��اي��ة �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
في�صل ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز ،و�سمو نائبه
حلفل ال��ت��خ��رج ،م�شريا �إىل �أن ذل��ك ي���ؤك��د مدى
دعمهما لأن�شطة وفعاليات اجلامعة ،واعتزازهم
باخلريجني من �شباب و�شابات الوطن وما قدموه
م��ن ج��ه��ود ح��ت��ى ي�����ش��ه��دوا فرحتهم ه���ذه الليلة،
وم�شاركتهم فرحة التخرج .و�أ�ضاف ان اجلامعة
حتتفل بتخريج الدفعة اخلام�سة ع�شرة من طلبة
اجلامعة ،وه��ذا االحتفال بهذه الدفعة ي�ؤكد دعم
والة الأمر حفظهم الله وعلى ر�أ�سهم خادم احلرمني

مسك االبتكار تتيح للمشاريع الناشئة فرصة التعاون مع المستثمرين
الريا�ض  -البالد

وافق جمل�س الوزراء على ترقيات �إىل املرتبة الرابعة ع�شرة  ،وذلك على النحو
التايل :
 1ـ ترقية املهند�س  /حممد بن عبدالله بن عطيه الغامدي �إىل وظيفة (وكيل
الأمني امل�ساعد للتعمري وامل�شاريع) باملرتبة الرابعة ع�شرة ب�أمانة حمافظة جدة.
 2ـ ترقية �أحمد بن �سعيد بن نا�صر البياهي �إىل وظيفة ( مدير عام فرع الإعالم
اخلارجي بجدة ) باملرتبة الرابعة ع�شرة بوزارة الإعالم .
 3ـ ترقية مقبل بن تركي بن عبدالرحمن املقبل �إىل وظيفة ( �أمني عام الدارة
امل�ساعد) باملرتبة الرابعة ع�شرة بدارة امللك عبدالعزيز .
واطلع جمل�س ال��وزراء على عدد من املو�ضوعات العامة املدرجة على جدول
�أعماله  ،م��ن بينها التقارير ال�سنوية لكل م��ن  :هيئة امل�ساحة اجليولوجية
ال�����س��ع��ودي��ة ،وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��زك��اة وال���دخ���ل ،وامل���ؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة للتقاعد،
وال�صندوق ال�سعودي للتنمية ،عن عام مايل �سابق  ،وقد �أحاط املجل�س علم ًا
مبا جاء فيها ووجه حيالها مبا ر�آه .

ق���دم م��رك��ز امل���ب���ادرات مب�ؤ�س�سة حم��م��د ب��ن �سلمان بن
عبدالعزيز "م�سك اخلريية" ممث ًال يف مبادرة م�سك االبتكار،
 19م�شروعا نا�شئ ًا من م�ستفيدي برنامج م�سك  500لت�سريع
الأعمال �إىل عدد من ال�صناديق اال�ستثمارية الكربى يف جتمع
ا�ستثماري نظمته املبادرة �أم�س الأول يف الريا�ض ،وذلك
بالتعاون مع �صندوق  500Startupsالعاملي.
وت�سعى م��ب��ادرة م�سك االب��ت��ك��ار م��ن تنظيم ه��ذا احلفل
اخلتامي مل�سرعة م�سك لإتاحة الفر�صة لل�شركات النا�شئة التي
ان�ضمت لربنامج م�سك  500لت�سريع الأعمال خالل الأربعة

�أ�شهر املا�ضية ،لت�سليط ال�ضوء على امل�شاريع النا�شئة وعر�ض
الأف��ك��ار على جمهور كبري مبا يف ذل��ك امل�ستثمرين ،وربط
�أ�صحاب ال�شركات النا�شئة بامل�ستثمرين ،بالإ�ضافة �إىل �إتاحة
املجال لل�شركات النا�شئة امل�شاركة القتنا�ص فر�ص اال�ستثمار.
ً
نا�شئة،
و�أخ���ذت م��ب��ادرة م�سك االب��ت��ك��ار ،بيد � 19شركة
بهدف ت�أهيل الكفاءات ال�شابة ومتكني م�شاريعهم من النجاح
عرب دعم الأفكار اخلالقة ،حيث قدمت هذه ال�شركات حلو ًال
ابتكارية يف  10جم���االت ،مثل �إن��ت��اج نظام ت�سويق وبيع
املحا�صيل ،و�إن�شاء �أول من�صة يف الوطن العربي الكت�شاف
مواهب الأم��ن ال�سيرباين .وتوفر امل��ب��ادرة حلوال لتحويل
النقود عرب الهاتف ب�سال�سة ،لت�ساعد العمال املهاجرين على

حتويل �أموالهم من غري ر�سوم ،ودعم �سوق الكرتونية ت�ساعد
�أطباء الأ�سنان على �شراء املنتجات الأ�صلية واحللول الرقمية
احلديثة .وتعمل م��ب��ادرة م�سك االبتكار على رف��ع م�ستوى
الت�أهيل االح�ت�رايف وامل��ه��اري ل��دى ال�شباب ،ومتكينهم من
ام��ت�لاك م��ه��ارات امل�ستقبل واحل�����ص��ول على �أع��ل��ى املعايري
العاملية للتدريب يف جمال التقنية واالبتكار وريادة الأعمال،
عرب اال�ستفادة من �أف�ضل التجارب وتو�سيع نطاق توا�صلهم
حملي ًا ودولي ًا ،مبا ي�ساعدهم على بدء م�شاريع ا�ستثمارية
وري��ادي��ة ت�سهم يف تنمية جمتمعهم و�أوط��ان��ه��م وال��ع��امل.
ويُعد الربنامج بداية حقيقية الكت�شاف كفاءات �شابة واعدة
ميكنها قيادة �شركات ق��ادرة على تعزيز اقت�صاد امل�ستقبل،

ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان -حفظهما
الله  ،-الذين ي�سعيان لدعم الأجيال القادمة فهم
���س��واع��د ب��ن��اء ه���ذا ال��وط��ن امل��ع��ط��اء ،وال���دول���ة –
رعاها الله – ت�سعى لتذليل ال�صعوبات يف طريق
�أبنائنا الطلبة حتى يتميزوا يف حياتهم الأكادميية
والتعليمية والبحثية .كما �أل��ق��ى الطالب ط��ارق
بام�سق م��ن كلية الهند�سة كلمة اخلريجني عرب
فيها عن م�شاعر الفخر واالمتنان للوطن واجلامعة
ثم �أدى خريجو الكليات ال�صحية الق�سم و�شاهد
احل�ضور فيلما وثائقيا عن برنامج �سفراء الوطنية
التي تنفذه اجلامعة.

كما قدم الربنامج للمتقدمني ت�أهي ُال متقدم ًا يف عدة جماالت
منها االت�صاالت واملبيعات ،مقابلة العمالء ،حتليل البيانات،
التوظيف ،التمويل واملنتجات ،وبناء الأنظمة ،وغريها.
وي���أت��ي دع��م ال�����ش��رك��ات النا�شئة �ضمن ب��رن��ام��ج " 500
 ،" Miskالذي تنفذه م�سك االبتكار �أحد مبادرات م�ؤ�س�سة
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز "م�سك اخلريية" ،بالتعاون
م��ع �أف�ضل م�سرعة الأع��م��ال يف وادي ال�سيليكون " 500
 ،"Startupsبهدف تنمية امل�شاريع النا�شئة ،وحتويلها �إىل
�شركات ناجحة ،والعمل على دعم الأفكار اخلالقة مبا ي�ساعد
على خلق الوظائف ،ورف��ع ن�سبة �إ�سهام ري��ادة الأعمال يف
�إجمايل الناجت املحلي.

كلمة

ت��ن��دي��د ع���رب���ي ودويل وا���س��ع
باجلرائم واالعتداءات الإرهابية التي
ا�ستهدفت حمطتني ل�ضخ النفط عرب
�أن��اب��ي��ب ت��رب��ط ���ش��رق اململكة بغربها
بطائرات م�سرية مفخخة ،وتعر�ض 4
ناقالت بينها ناقلتا نفط �سعوديتان،
لعمليات تخريبية ،وهما يف طريقهما
لعبور اخلليج ال��ع��رب��ي ،ق��رب املياه
الإق��ل��ي��م��ي��ة ل��دول��ة الإم�����ارات العربية
املتحدة  ،وهذه اجلرائم متثل تهديد ًا
خ��ط�ير ًا لأم��ن حركة امل�لاح��ة البحرية
والأم���ن الإقليمي وال���دويل ،وم��ن ثم
التهديد املبا�شر ال�ستقرار االقت�صاد
ال��ع��امل��ي م��ن خ�لال حم���اوالت الت�أثري
على ا�ستقرار �أ�سواق و�إمدادات النفط
الدولية  ،جراء حماوالت قوى اقليمية
ويف مقدمتها النظام الإيراين زعزعة
ا�ستقرار املنطقة واجلرائم الآثمة �ضد
�سالمة دولها عرب ميلي�شيات احلوثي
االرهابية وغريها.
لطاملا حذرت اململكة من خطورة
ال��ع��ب��ث الإي��������راين وج���رائ���م���ه ال��ت��ي
ا�ستهدفت والت���زال ا�ستقرار املنطقة
م��ث��ل��م��ا ا���س��ت��ه��دف ع�ب�ر م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات��ه
احلوثية  ،م��دن اململكة بال�صواريخ
البالي�ستية  ،يف انتهاك �صارخ للقانون
الدويل  ،وقد �أكدت دول الأمة الوقوف
�إىل جانب اململكة ودعمها التام لكافة
الإج�������راءات ال��ت��ي ت��ت��خ��ذه��ا للحفاظ
على �أمنها وا�ستقرارها يف مواجهة
الأعمال الإرهابية التي ت�ستهدف �أمن
وا�ستقرار اململكة واملنطقة ب�أ�سرها ،
والت�أكيد على �ضرورة حترك املجتمع
ال���دويل بكل ح�سم للت�صدي جلميع
اجل��م��اع��ات والتنظيمات الإره��اب��ي��ة
ومن يقف وراءها ويدعمها من جهات
ودول ت�سعى لإث��ارة التوتر والعنف
والفو�ضى يف املنطقة ،وردعها ً
حفاظا
على الأمن وال�سلم الإقليمي والدويل.

محليات
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العالم يستنكر العملية اإلرهابـــ

«أرامكو» :ال إصابات في هجوم محــ
اإلمارات :أمن المملكة
خط أحمر

�أك��دت وزارة اخلارجية الإم��ارات�ي��ة ت�ضامنها
الكامل مع اململكة ووقوفها مع الريا�ض يف �صف
واحد �ضد كل تهديد لأمن وا�ستقرار اململكة ودعمها
كافة الإج ��راءات يف مواجهة التطرف والإره��اب
ووقوفها �إىل جانبها يف كل ما تتخذه من �إجراءات
حلفظ �أم�ن�ه��ا و��س�لام��ة مواطنيها واملقيمني على
�أرا�ضيها.
و�أ�ضاف البيان �أمن اململكة العربية ال�سعودية
جزء ال يتجز�أ .

الكويت :مواجهة األعمال
اإلرهابية
�أك���د م���ص��در م �� �س ��ؤول يف وزارة اخل��ارج�ي��ة
الكويتية وق��وف دول��ة الكويت �إىل جانب اململكة
ودع �م �ه��ا ال �ت��ام ل�ك��اف��ة الإج� � ��راءات ال �ت��ي تتخذها
للحفاظ على �أمنها وا�ستقرارها يف مواجهة الأعمال
الإره��اب�ي��ة التي ت�ستهدف �أم��ن وا�ستقرار اململكة
واملنطقة ب�أ�سرها.

البحرين  :التصدي للتنظيمات
اإلرهابية
�أ��ش��ادت وزارة اخلارجية يف مملكة البحرين
�أم����س بجهود اململكة يف التعامل م��ع ه��ذا العمل
التخريبي اخل �ط�ير ،م���ش��ددة ع�ل��ى م��وق��ف مملكة
البحرين املت�ضامن ب�ق��وة وال ��ذي يقف يف �صف
واحد مع اململكة �ضد كل من يحاول تهديد �أمنها �أو
امل�س مب�صاحلها وا�ستقرار �شعبها ،و�أكدت �ضرورة
حترك املجتمع الدويل بكل ح�سم للت�صدي جلميع
اجلماعات والتنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها
ويدعمها م��ن جهات ودول ت�سعى لإث ��ارة التوتر
والعنف والفو�ضى يف املنطقة.

مصر :معا لمواجهة
التحديات

حمطتي
دانت جمهورية م�صر العربية ا�ستهداف
ّ
�ضخ للبرتول يف حمافظتي ال��دوادم��ي ،وعفيف
مبنطقة الريا�ض ،م��ؤك��دة �أن هناك تن�سيق ًا عايل
امل�ستوى بني البلدين ال�شقيقني.
و�أك��دت وزارة اخلارجية امل�صرية يف بيان لها
�أم����س ت�ضامُن م�صر م��ع حكومة و�شعب اململكة
يف الت�صدي لكافة امل�ح��اوالت ال�ساعية للنيل من
�أم�ن�ه��ا وا��س�ت�ق��راره��ا ،م �� �ش��دد ًة ع�ل��ى م��ا يجمعهما
من رواب��ط �أخ��وي��ة وع�لاق��ات را�سخة" ،وتن�سيق
على �أعلى م�ستوى ،من �أج��ل مواجهة التحديات
املُ�شرتكة ،والت�صدي ل�ل�إره��اب وكافة التهديدات
املُ�ستهدِ فة �أمنهما القومي ،والأمن القومي العربي،
واال�ستقرار الإقليمي".

األردن :صفا واحدا
مع األشقاء
ق��ال الناطق الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية
الأردن �ي��ة �سفيان ال�ق���ض��اة� ،إن الأردن ت��دي��ن هذا
الهجوم الإرهابي اجلبان ب�أ�شد العبارات ،وت�ؤكد
وقوفها مع الأ�شقاء يف اململكة ملواجهة �أي تهديد
لأم��ن ال�سعودية وا�ستقرارها ،و�أن �أي ا�ستهداف
لأم��ن اململكة هو ا�ستهداف لأم��ن املنطقة والعامل،
مبين ًا �أن الأردن ي�ساند الأ�شقاء يف كل ما يتخذونه
من �إجراءات للحفاظ على �أمنهم والت�صدي للإرهاب
بكل �صوره و�أ�شكاله.

عوا�صم  -وكاالت
�شهدت �أ�سواق النفط العاملية ارتباكا
حادا ام�س ،بعد تعر�ض حمطتني ل�ضخ
ال��ن��ف��ط لأن��اب��ي��ب ت��رب��ط ���ش��رق اململكة
ب��غ��رب��ه��ا� ،إىل ا���س��ت��ه��داف حم���دود عرب
ط��ائ��رات م�سرية مفخخة ،فقد �صعدت
عقود النفط ب�أكرث من  ، %1.4وبح�سب
بيانات �سوق النفط العاملية ،ارتفعت
عقود برنت الآج��ل��ة ب�أكرث من %1.47
لي�ستقر �سعر برميل برنت عند 71.25
دوالرا للربميل الواحد ،وارتفعت عقود
اخل��ام الأمريكي الآج��ل��ة بن�سبة بلغت
 .%1.07لي�ستقر �سعر الربميل الواحد،
ع��ن��د  61.69دوالر للربميل ال��واح��د
وت��ق��ود اململكة ح��ال��ي��ا دول �أوب����ك يف
اتفاق ي�ستهدف �إعادة اال�ستقرار ل�سوق
النفط العاملية ،وت�ؤكد الأ�سواق العاملية
�أهمية دور اململكة ك�صمام الأمان لوفرة
الإمدادات النفطية.
وك����ان وزي����ر ال��ط��اق��ة وال�����ص��ن��اع��ة
وال��ث�روة املعدنية املهند�س خ��ال��د بن
عبد العزيز الفالح قد �صرح ام�س ب�أنه
ما بني ال�ساد�سة وال�ساد�سة والن�صف
م��ن �صباح ال��ث�لاث��اء التا�سع م��ن �شهر
رم�ضان امل��ب��ارك 1440ه���ـ امل��واف��ق 14
م��اي��و 2019م ،تعر�ضت حمطتا �ضخ
خلط الأنابيب �شرق  -غرب الذي ينقل
ال��ن��ف��ط ال�����س��ع��ودي م��ن ح��ق��ول النفط
باملنطقة ال�شرقية �إىل ميناء ينبع على
ال�ساحل الغربي ،لهجوم من طائرات
"درون " بدون طيار مفخخة ،وجنم
عن ذلك حريق يف املحطة رقم  ،8متت
ال�سيطرة عليه  -بف�ضل الله  -بعد �أن
خلَّف �أ���ض��رارا حم��دودة  ،مو�ضحا �أن
�أرام��ك��و قامت ب�إيقاف ال�ضخ يف خط
الأنابيب ،حيث يجري تقييم الأ�ضرار
و�إ�صالح املحطة لإعادة اخلط وال�ضخ
�إىل و�ضعه الطبيعي.
و�أكد الوزير يف ت�صريحه �أن اململكة
ت�شجب هذا الهجوم اجلبان ،و�أن هذا
العمل الإرهابي والتخريبي ،وتلك التي

وقعت م�ؤخ ًرا ،يف اخلليج العربي �ضد
من�ش�آت حيوية ،ال ت�ستهدف اململكة فقط
�إمن��ا ت�ستهدف �أم���ان �إم����دادات الطاقة
للعامل ،واالقت�صاد العاملي ،وتثبت مرة
�أخ��رى �أهمية الت�صدي لكافة اجلهات
الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال
ال��ت��خ��ري��ب��ي��ة مب���ا يف ذل����ك ملي�شيات
احلوثي يف اليمن املدعومة من �إيران.
وف اخلتام �أكد الوزير الفالح ا�ستمرار
يِ
الإن���ت���اج وال�����ص��ادرات ال�����س��ع��ودي��ة من
النفط اخلام واملنتجات بدون انقطاع.
وتعر�ضت  4ن��اق�لات بينها ناقلتي
نفط �سعوديتني ،لعمليات تخريبية،
وه��م��ا يف ط��ري��ق��ه��م��ا ل��ع��ب��ور اخل��ل��ي��ج

ال��ع��رب��ي ،ق��رب امل��ي��اه الإقليمية لدولة
الإم����ارات العربية املتحدة  ،وقوبلت
االع���ت���داءات التخريبة بتنديد عربي
ودويل وا���س��ع .وتتزامن االع��ت��داءات
مع تعليق ال��والي��ات املتحدة �إع��ف��اءات
 8ب��ل��دان م��ن ���ش��راء ال��ن��ف��ط الإي����راين
ب��ه��دف ت�����ص��ف�ير ����ص���ادرات اخل����ام من
�إيران وت�شديد العقوبات على قطاعات
جتارية �أخرى.
و�أ����ص���درت �شركة "�أرامكو" بيانا
ك�شفت فيه طبيعة الهجوم الذي �أ�صاب
حمطتي ���ض��خ ل��ل��ب�ترول تابعتني لها،
م�شرية يف الوقت نف�سه �إىل �أن �إمدادات
عمالئها من النفط اخلام والغاز مل تت�أثر

بالهجوم .وقالت ال�شركة ال�سعودية:
"ا�ستجابت �أرامكو حلريق ن�شب يف
حمطة ال�ضخ رقم  8بخط الأنابيب �شرق
غ���رب� ،إث���ر ه��ج��وم تخريبي بوا�سطة
ط���ائ���رات دون ط���ي���ار ،ع��ل��ى حمطتي
ال�ضخ رقم  8و ."9و�أ�ضافت" :ب�شكل
اح�ت�رازي� ،أوق��ف��ت ال�شركة ال�ضخ يف
خط الأنابيب ،حيث متت ال�سيطرة على
احلادث ،بعد �أن خلف �أ�ضرارا حمدودة
يف حمطة ال�ضخ رقم ."8
و�أك������دت �أرام���ك���و ع���دم وق����وع �أي���ة
�إ���ص��اب��ات ع��ن ه��ذا ال��ه��ج��وم ،الفتة �إىل
�أن �إم���دادات عمالئها من النفط اخلام
والغاز "مل تت�أثر".

واشنطن تتهم طهران بتدبير هجوم الفجـــ
وا�شنطن ــ وكاالت

قال م�س�ؤول �أمريكي �إن تقييما �أوليا لفريق ع�سكري
�أم�يرك��ي ي�شري �إىل �أن �إيرانيني �أو جمموعات مدعومة
من �إي��ران ا�ستخدموا متفجرات لإح��داث �أ��ض��رار ب�سفن
يف اخلليج .ونقلت وكالة �أ�سو�شيتيد بر�س عن امل�س�ؤول
الذي رف�ض ذكر ا�سمه �أن الفريق الأمريكي يرى �أن الثقوب
ناجمة عن عبوات نا�سفة ،و�أن طول الثقب يرتاوح بني 5
�إىل � 10أقدام ،بالقرب من م�ستوى املياه �أو �أ�سفله مبا�شرة.
وقالت �صحيفة وول �سرتيت جورنال الأمريكية �أن
التقييم الأويل يرجح وق��وف �إي��ران وراء الهجوم الذي
تعر�ضت ل��ه �أرب ��ع �سفن �شحن يف اخل�ل�ي��ج ،لكنه لي�س
تقييما نهائيا بعد .وكانت الإمارات قد طلبت من الواليات
املتحدة امل�ساعدة يف التحقيق يف الأ�ضرار التي و�صفت
ب�أنها �أع�م��ال تخريبية .يف غ�ضون ذل��ك �أف ��ادت �صحيفة
نيويورك تاميز االمريكية ب�أن القائم ب�أعمال وزير الدفاع
الأمريكي باتريك �شاناهان ،قدم خطة ع�سكرية مطورة �إىل
�إدارة الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترمب ،ت�شمل ت�صورات
ب�إر�سال ما ي�صل �إىل � 120ألف جندي �إىل ال�شرق الأو�سط
�إذا هاجمت �إي��ران ق��وات �أمريكية �أو �سرعت العمل على
�إن�ت��اج �أ�سلحة ن��ووي��ة .وك��ان ت��رام��ب ق��د ح��ذر �إي ��ران من
ً
معتربا
الإق ��دام على �أي حت��رك �ضد ال��والي��ات امل�ت�ح��دة،
�أنه �سيكون خط�أ ً
فادحا .ونقلت ال�صحيفة عن م�س�ؤولني
يف الإدارة مل تذكر �أ�سماءهم �أن �شاناهان قدم اخلطة يف
اجتماع لكبار م�ساعدي ترمب الأمنيني و�أ�شارت ال�صحيفة

اىل ح�ضور م�ست�شار ترمب للأمن القومي جون بولتون
االجتماع اىل جانب جينا ها�سبل مديرة وكالة املخابرات
املركزية ،ودان كوت�س مدير املخابرات الوطنية ،وجوزيف
دنفورد رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة .و�أ�ضافت �أنه جرت
مناق�شة تفا�صيل عدة خطط ،و�أن اخليار الأ�شد "دعا �إىل

ن�شر � 120ألف جندي ،وهو ما ي�ستغرق �أ�سابيع �أو �شهورا
لإمتامه" .وق��ال بع�ض امل�س�ؤولني الأمريكيني البارزين
�إن اخل�ط��ط ،حتى يف مرحلة �أول�ي��ة للغاية ،تظهر مدى
خطورة التهديد الإيراين وتزامن هذا الت�سريب واحلديث
عن خطط مع �إج��راء مقاتالت �أمريكية ،طلعات ردع فوق

اخلليج العربي ،موجهة �ضد �إي��ران .وقال املتحدث با�سم
قيادة القوات املركزية الأمريكية ،العقيد بيل �أورب��ان� ،إن
طائرات �سالح اجلو الأمريكي نفذت "طلعات ردع" �ضد
�إيران ،حلماية امل�صالح الأمريكية .و�أ�ضاف �أن الطلعات
تهدف �إىل "ردع ال �ع��دوان و�إث �ب��ات ال��وج��ود الأم�يرك��ي،

اليمن :عصابة خارجة على القانون

مجلس التعاون :إعتداء حوثي

�أدانت اجلمهورية اليمنية ب�أ�شد العبارات الهجوم الإرهابي اجلبان الذي ا�ستهدف
اليوم حمطتي �ضخ النفط مبحافظتي ال��دوادم��ي وعفيف مبنطقة الريا�ض  .و�أك��دت
اجلمهورية اليمنية يف بيان ن�شرته وكالة االنباء اليمنية "�سب�أ" �أن اليمن قيادة وحكومة
و�شعب تترب�أ من هذا الفعل امل�شني لع�صابة خارجة على القانون التي خرجت عن قيم
واخالق ال�شعب اليمني وباعت نف�سها لنظام املاليل و�صارت �ألعوبة بيده" .م�شددة على
وقوفها مع اململكة العربية ال�سعودية يف مواجهة �أي تهديد لأمنها وا�ستقرارها.

�أدان الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية الدكتور عبداللطيف
بن را�شد الزياين ب�شدة الهجمات االرهابية التي قامت بها امليلي�شيات احلوثية
�أم�س الثالثاء  ،وا�ستهدفت حمطتي �ضخ نفط تابعتني ل�شركة �أرامكو.
وو�صف تلك الهجمات ب�أنها اع�ت��داء حوثي �آث��م يربهن على �سعي جماعة
احلوثي امل�ستمر لتقوي�ض �أم��ن وا�ستقرار اململكة وترويع الآمنني والإ�ضرار
باملن�ش�آت النفطية فيها.
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ــــية :أمن السعودية خط أحمر

ــــطتي الضخ ..واإلمدادات لم تتأثر
طائرات الدرون

استخدامها

ضرب أهداف أرضية فردية

مهامها

200

صغر الحجم والوزن

رفي إنجلترا

أجهزة االستشعار

سنة 1917

المطاردة
تحديد المواقع

كيلومتر

خصائصها

التجارب

المراقبة واالستطالع
إدارة مسرح العمليات

النطاقات

تجهيزاتها القتالية

التطوير

التصوير والبث المباشر

سنة 1924

الدخول إلى موجات االتصاالت
تحديد مواقع المدفعية
توجيه نيران للقوات المدافعة
تصوير المواقع
مواجهة الحرب اإللكترونية

أول استخدام
حرب فيتنام

مراقبة المناطق الحدودية
تهيئة خرائط المسح الجغرافي

مليون دوالر سنة 1962

ـــــيرة  ..وخطط عسكرية على طاولة ترمب

�إ�ضافة �إىل الدفاع عن الوجود الأمريكي يف املنطقة" .كما
لفت �إىل �أن الطلعات جرى تنفيذها بوا�سطة مقاتالت (-F
 )15و( ،)35-Fجرى ن�شرها للدفاع عن القوات الأمريكية
وم�صاحلها .يذكر �أن التوتر بني �إيران والواليات املتحدة
ت�صاعد منذ �أن ان�سحبت الواليات املتحدة الأمريكية من

االتفاق النووي املربم عام  2015والذي يهدف �إىل كبح
�أن�شطة طهران النووية ،و�أع��ادت فر�ض عقوبات م�شددة
على �إيران .وي�سعى ترمب �إىل �إجبار طهران على املوافقة
على اتفاق �أو�سع للحد من الأ�سلحة ،وقد �أر�سل الأ�سبوع
امل��ا���ض��ي حاملة ط��ائ��رات وق��اذف��ات ب���ي� 52-إىل املنطقة

جيبوتي  :تضامن تام مع المملكة
�أدانت جيبوتي الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف حمطتي �ضخ النفط يف اململكة والذي
ينطوي على تهديد خطري ال�ستقرار املنطقة و�سالمة �إمدادات الطاقة ،وت�ؤكد ت�ضامنها التام
مع ال�شعب ال�سعودي وقيادته احلكيمة �ضد كل من يحاول النيل من �أمن اململكة �أو امل�سا�س
مب�صاحلها" .و�شددت جيبوتي على �ضرورة ت�ضافر اجلهود وتعزيز التكاتف الدويل للت�صدي
بكل حزم و�صرامة ملثل هذه الأعمال الإرهابية التي من �ش�أنها �أن تن�شر الفو�ضى وتثري العنف
يف املنطقة ،وتهدد ال�سلم والأمن الإقليمي والدويل.

�صرح املتحدث الأمني لرئا�سة �أمن الدولة ،ب�أنه
ما بني ال�ساعة ال�ساد�سة وال�ساد�سة والن�صف من
�صباح �أم�����س الثالثاء امل��واف��ق 1440 / 9 / 9ه��ـ
حدث ا�ستهداف حمدود ملحطتي ال�ضخ البرتولية
التابعتني ل�شركة �أرام���ك���و مبحافظة ال��دوادم��ي
وحمافظة عفيف مبنطقة ال��ري��ا���ض.وق��د با�شرت
اجلهات املخت�صة م�س�ؤولياتها باملوقعني .و�سيتم
الإعالن الحق ًا ب�أي م�ستجدات.

البنيان  :جريمة حوثية
نكراء

�أدان رئي�س جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
الدكتور عبد املجيد ب��ن عبد الله البنيان الهجوم
الإرهابي التخريبي بطائرات الدرون املفخخة الذي
ا�ستهدف حمطتي ال�ضخ البرتولية التابعتني ل�شركة
�أرامكو مبحافظة الدوادمي وحمافظة عفيف مبنطقة
الريا�ض .و�أك��د �أن هذه اجلرمية النكراء ت�أتي يف
�سياق �سل�سلة من الهجمات الإرهابية التي تعر�ضت
لها اململكة خالل الفرتة املا�ضية على يد امللي�شيات
احلوثية ،وهي ت�شكل تهديدًا خطريًا للأمن وال�سلم
الدوليني با�ستهدافها مل�صادر الطاقة العاملية .

الحريري :إرهاب يستهدف
أمن الخليج

السعر

يف مواجهة ما قال م�س�ؤولون �أمريكيون �إنها تهديدات
للقوات الأمريكية .وفى �سياق منف�صل ا�ستعر�ضت وزارة
اخل��ارج��ي��ة الأم�يرك��ي��ة النتائج ال��ت��ي حتققت بعد م��رور
ع��ام على انطالق "حملة ال�ضغط الق�صوى على النظام
الإيراين" .ون�شرت �صفحة "فريق التوا�صل" التابع

المتحدث األمني  :استهداف
محدود لمحطتي الضخ

للخارجية الأمريكية على "تويرت" �شريط فيديو يظهر
نتائج العقوبات التي فر�ضتها وا�شنطن بالتدريج على
النظام الإيراين ،وهي على النحو التايل:
 .1نحو  10مليارات دوالر قيمة الإيرادات التي حرم
منها النظام الإيراين ب�سبب �أن�شطته املزعزعة لال�ستقرار.
� .2أك�ثر م��ن � 100شركة توقفت ع��ن القيام ب�أعمال
جتارية مع النظام الإيراين.
 1.5 .3مليون برميل من النفط �أبعدت عن الأ�سواق
يوميا.
� .4أكرث من  20م�ستوردا للنفط �أنهوا ا�سترياد النفط
الإيراين.
� .5أكرث من  75ناقلة رف�ض ال�سماح لها بحمل الأعالم
للإبحار.
� .6أكرث من  70م�ؤ�س�سة مالية �إيرانية مرتبطة بالنظام
باتت تخ�ضع للعقوبات.
 970 .7كيانا يتبع للنظام الإيراين مت ا�ستهدافها عرب
 26عقوبة.
و�أ�شار "فريق التوا�صل" �إىل بيان وزير اخلارجية،
مايك بومبيو ،ال��ذي �أك��د �أن ال��والي��ات املتحدة ملتزمة
بحرمان النظام الإي��راين من كافة ال�سبل التي متكنه من
احل�صول على �سالح نووي.
و�شدد بومبيو على �أن وا�شنطن �ستوا�صل "فر�ض
�أق�صى ق��در من ال�ضغط على النظام �إىل �أن يتخلى عن
طموحاته املزعزعة لال�ستقرار".

األزهر :أعمال بغيضة

مفتي لبنان  :عدوان إجرامي

�أك��د الأزه��ر �أن مثل ه��ذه الأع��م��ال الإرهابية
التي ت�سعى للنيل من �أم��ن وا�ستقرار اململكة؛
�أع���م���ال �إج���رام���ي���ة بغي�ضة ت��رف�����ض��ه��ا الأدي�����ان
ال�سماوية وك��ل الأع���راف وال��ق��وان�ين وامل��ب��ادئ
الإن�����س��ان��ي��ة ،مطالبا املجتمع ال���دويل بت�ضافر
اجلهود ملواجهة الإرهاب بكل �صوره و�أ�شكاله.

دان �سماحة مفتي لبنان ال�شيخ عبد اللطيف
دري��ان "العدوان الإجرامي على من�ش�آت نفطية يف
اململكة م�ؤك ًدا �أن "هذا العمل الإرهابي يخدم �أعداء
العرب وامل�سلمني وي�شكل حلقة من حلقات ا�ستهداف
دور اململكة العربية ال�سعودية ور�سالتها الإ�سالمية
ودورها الإن�ساين يف خدمة ق�ضايا املنطقة".

�إ���س��ت��ن��ك��ر رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء ال��ل��ب��ن��اين �سعد
احلريري العمليات االرهابية التي ا�ستهدفت حمطتي
ال�ضخ البرتولية التابعتني ل�شركة "�أرامكو" يف حمافظتي
الدوادمي وعفيف يف الريا�ض .وعد احلريري يف بيان له
�أم�س ان ":الهجوم ي�ؤكد نيّة من يقفون وراءه على �ضرب
امن اخلليج العربي وا�ستقرار االقت�صاد العاملي".
وق����ال" :ان ه���ذا ال��ه��ج��وم ال����ذي ي���أت��ي يف �أع��ق��اب
ا�ستهداف ناقالت النفط جتاه املياه الإقليمية االماراتية،
هو عمل ارهابي مدان بكل املقايي�س العربية والإ�سالمية
والدولية ،واننا ن�ؤكد على الت�ضامن الكامل مع اململكة
قيادة وحكومة و�شعبًا يف مواجهة هذا العمل واجلهات
التي تقف وراءه� ،أيا كانت".

منظمة التعاون  :زعزعة
االستقرار

�أك���دت الأم��ان��ة العامة ملنظمة ال��ت��ع��اون الإ���س�لام��ي،
�أن االع��ت��داء الإره��اب��ي على حمطات ال�ضخ البرتولية
مبدينتي الدوادمي وعفيف يف منطقة الريا�ض باململكة
ي�ستهدف م�صالح ال���دول ،و�إم�����دادات النفط العاملية،
وي�ؤدي �إىل زعزعة �أمن وا�ستقرار البلدان.

رئيس الوزراء الفلسطيني:
عمل إرهابي وتخريبي
�أدان رئي�س دول��ة فل�سطني حممود عبا�س الهجوم
الإره��اب��ي ال��ذي ا�ستهدف حمطتي �ضخ خلط الأنابيب
�شرق -غرب الذي ينقل النفط ال�سعودي من حقول النفط
باملنطقة ال�شرقية �إىل ميناء ينبع على ال�ساحل الغربي،
وا�ص ًفا هذا العمل بالإرهابي والتخريبي الذي يزيد من
حدة التوتر يف املنطقة" ،الأمر الذي نرف�ضه وندينه".

الجامعة العربية:
تهديد خطير

قال الأم�ين العام جلامعة ال��دول العربية �أحمد �أبو
الغيط� ،إن ه��ذه الأع��م��ال الإرهابية تنطوي على تهديد
خطري لأمن املنطقة ،بل وللأمن الدويل واالقت�صاد العاملي
الذي يت�أثر با�ستقرار �إمدادات الطاقة.
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كتابات العدل تقدم  340ألف خدمة في شهر
340
بارتفاع قدره % 31

خدمات التوثيق بكاتابات العدل
طلبات التوثيق

خدمات التوثيق

الريا�ض ـ البالد
ك�����ش��ف ال��ت��ق��ري��ر ال��ب��ي��اين ال�شهري
ل�����وزارة ال���ع���دل� ،أن �إج���م���ايل خ��دم��ات
التوثيق ال��ت��ي قدمتها ك��ت��اب��ات العدل
للم�ستفيدين �إم��ا بح�ضورهم �أو دون
احلاجة حل�ضورهم خالل �شهر �شعبان
امل��ن�����ص��رم ،بلغت �أك�ث�ر م��ن � 340أل��ف
خدمة ،بزيادة قدرها  ،%31عن خدمات
ال�شهر نف�سه من العام املا�ضي.
و�شكلت طلبات التوثيق والإقرارات
 %56من �إجمايل العمليات ،بينما �شكلت
طلبات التوثيق على العقار  ،%33فيما
ا���س��ت��ح��وذت خ��دم��ات ع��ق��ود ال�شركات
وف�سخ الوكاالت على  %11من �إجمايل
العمليات خالل �شهر �شعبان املن�صرم.
وا�ستحوذت مناطق الريا�ض ومكة
املكرمة وال�شرقية على  %71من طلبات
ال��ت��وث��ي��ق امل��ن��ج��زة ،فيما ت����راوح ع��دد
ط��ل��ب��ات ال��ت��وث��ي��ق ال�شهرية ل��ف�ترة 12
�شه ًرا يف جميع املناطق بني � 148ألف
و � 359ألف طلب توثيقي.
و�شرعت كتابات ال��ع��دل يف �أن��ح��اء
اململكة كافة منذ ربيع الأول املا�ضي،
يف خدمة امل�ستفيدين وفق ًا للمرحلة
الرقمية ،م�ستغنية عن الورق وممكن ًة
امل�ستفيدين م��ن �إ����ص���دار ال��وك��االت
م��ن��خ��ف�����ض��ة امل���خ���اط���ر ع��ب�ر ب���واب���ة
الوزارة.
ووج��ه معايل وزي��ر العدل رئي�س

املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�شيخ الدكتور
وليد بن حممد ال�صمعاين ،ب�إطالق حزمة
من اخلدمات الرقمية يف قطاع التوثيق
م��ن��ه��ا خ��دم��ت��ا ال��وك��ال��ة الإل��ك�ترون��ي��ة،
وتوثيق الوكاالت �إلكرتوني ًا� ،إذ تغطي
الأوىل حاجة غالبية امل�ستفيدين من
خ��دم��ات ك��ت��اب��ات ال���ع���دل ،وه���ي متكن
امل�ستفيدين م��ن �إ���ص��دار وك��االت��ه��م يف
ب��ن��ود حم����ددة دون احل���اج���ة ل��زي��ارة
كتابات العدل �أو املوثقني ،حيث �ست�صل
الوكالة الإلكرتونية على رقم اجلوال
املوثق لدى خدمة "�أب�شر".
وفيما يخ�ص خدمة توثيق الوكاالت
�إلكرتوني ًا فهي تغني عن احلاجة للورق
يف بنود التوثيق التي ت�ستلزم احل�ضور
�إىل كتابات العدل �أو املوثقني ،بحيث
يتم تقدمي اخلدمة للم�ستفيدين وت�صل
الوكالة على رق��م اجل��وال املوثق لدى
خدمة "�أب�شر" دون احلاجة للح�صول
ع��ل��ى ن�سخة
ورقية.

و�سيتاح للجهات احلكومية االطالع
ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ال���وك���االت �إل��ك�ترون�� ًي��ا
من خالل و�سائل التحقق الإلكرتونية
التي وفرتها ال���وزارة جلميع اجلهات
احل��ك��وم��ي��ة م���ن خ��ل�ال ق��ن��اة ال��ت��ك��ام��ل
احلكومية ( )GSBبعد تفعيل الربط
بخدمة التحقق من الوكاالت بربنامج
التعامالت الإلكرتونية "ي�سر".
ك��م��ا مي��ك��ن للجهات التحقق من
ال�����وك�����االت وذل������ك ع�بر
"خدمة

 941كشافا في خدمة ضيوف الرحمن

مكة املكرمة ـ �أحمد الأحمدي
ي�شارك "  " 941ك�شا ًفا من تعليم مكة ومن
الإدارات التعليمية باململكة و�أندية الأحياء ،منذ
ب��داي��ة �شهر رم�����ض��ان امل��ب��ارك ل��ه��ذا ال��ع��ام يف 13
اخلدْمات التطوعية "بادر
م�سا ًرا تطوعيًا مبركز ِ
" خلدمة الزوار واملعتمرين وذلك �ضمن برنامج
"�إجازتي "4حيث جعل امل�شاركون يف الأعمال
التطوعية �شعا ًرا حمل عبارة "نفخر بخدمتكم " .
و�أو���ض��ح امل��دي��ر ال��ع��ام للتعليم مبنطقة مكة
املكرمة حممد بن مهدي احلارثي� ،أن مركز بادر
للأعمال التطوعية يهدف للم�ساهمة يف اخلدمة
التطوعية للزائر واملعتمر مع اجلهات احلكومية
وامل���ؤ���س�����س��ات اخل�يري��ة يف �أع��ظ��م م��ك��ان وزم���ان،
ور�سالة نبيلة لتقدمي ِخ�� ْدم��ات تطوعية متنوعة
ل�ضيوف بيت الله احل��رام وم�ساعدتهم من �أجل
�أدائهم لن�سكهم بكل ي�سر و�سهولة .
و�أب���ان �أن ال�برام��ج والأن�شطة التطوعية من

خ�لال م��رك��ز ب���ادر التطوعي ال��ت��ي يقدمها طالب
وك�شافة وق���ادة ومن�سوبو تعليم مكة املكرمة
وال��ط�لاب امل�شاركون م��ن �أن��دي��ة احل��ي والأن��دي��ة
امل��و���س��م��ي��ة وم���ن ال��ق��ادم�ين م��ن �إدارات التعليم
الأخ��رى باململكة ،ت�أتي انطال ًقا من خالل امل�سار
التطوعي ال���ذي وج��ه ب��ه وزي���ر التعليم نائبه
عرب برنامج "�إجازتي" املت�ضمنة تر�سيخ القيم
الإيجابية يف �شخ�صيات �أبنائنا الطلبة ،ب�إك�سابهم
القيم وامل��ه��ارات وال�سلوكيات احلميدة ليكونوا
ذوي �شخ�صيات م�ستقلة تت�صف ب��روح املبادرة
وامل��ث��اب��رة وال��ق��ي��ادة ،وام���ت���دادًا جل��ه��ود وزارة
التعليم وم�ساهمتها الإيجابية يف رعاية �أبنائها
واال�ستفادة من طاقاتهم خالل الإجازات ال�صيفية
وامل��وا���س��م الدينية والوطنية ،لرت�سيخ املبادئ
الإ�سالمية وحتقيق قيم االنتماء الوطني وخدمة
جمتمعهم مبا ير�سم لوحة جميلة عن �شباب الوطن
يف مثل هذه الربامج التطوعي.

التحقق من وكالة" مبدخلني رئي�سيني
هما( :رقم الوكالة ،وهوية �أحد �أطراف
ال��وك��ال��ة) ،ليتم ال���رد �آل��ي�� ًا م��ن �أنظمة
ال������وزارة ب�����ص��ح��ة امل��ع��ل��وم��ات وح��ال��ة
ال��وك��ال��ة �إذا م��ا ك��ان��ت ���س��اري��ة �أو غري
�سارية ،مع تفا�صيلها كاملة.

اإلقرارات

ألفا

العقار

طلبات التوثيق
الشهرية

359

56
% 33
%

ألفا
عقود الشركات
والوكاالت

11

%

منطقة الرياض
ومكة والشرقية

71

%

حريق الربوة بجدة ينقل  4حاالت للمستشفى

جدة -يا�سر خليل
متكنت ف��رق ال��دف��اع امل��دين بجدة م��ن �إخ�لاء
بناية مكونة من �أربعة �أدوار بعد ن�شوب حريق
بالدور الثالث ونتج عن احل��ادث �إ�صابة ع�شرة
�أ�شخا�ص نقل ، 4منهم بينهم طفل و 3ن�ساء� ،إىل
امل�ست�شفى لتلقي العالج عن طريق الهالل الأحمر
بينما قدم للبقية وعددهم (  ) 6حاالت الأ�سعافات
الأولية يف موقع احلادث.
ويف التفا�صيل �أو���ض��ح امل��ت��ح��دث الر�سمي
للدفاع امل��دين مبنطقة مكة املكرمة العقيد �سعيد
�سرحان �أن ف��رق االن��ق��اذ التابعة للدفاع امل��دين
مبحافظة جدة متكنت �أم�س من �إخالء البناية عن
طريق �سيارة ال�سالمل وال�سالمل اليدوية وال�سالمل
الداخلية للبناية  .وقال " :من بني من مت �إخال�ؤهم
كانت باملوقع لتنجح ،بتوفيق الله ،من الإخالءعن
�أطفال ون�ساء حالت الأدخنة الكثيفة التي غطت
طريق النوافذ بينما �شرعت فرق �أخرى يف �إخالء
�أرج����اء البناية م��ن ال��داخ��ل دون خ��روج��ه��م �إىل
الأدوار الأر�ضية عن طريق ال�سالمل الداخلية" .
مناطق �آمنة لتدخل فرق االنقاذ يف عمليات �إخالء
و�أك���د �أن ف��رق االط��ف��اء متزامنة م��ع عمليات
�سريعة من عدت جهات وب�أكرث من و�سيلة و�آلية

االنقاذ متكنت من الو�صول �إىل م�صادر اللهب يف
الدور الثالث واخماده ومع انتهاء �أعمال الإطفاء
واالنقاذ با�شرت فرق التحقيق الأ�سباب التي �أدت
�إىل ن�شوب احلريق.

 800متطوعة في خدمة زوار المسجد النبوي

املدينة املنورة  -حممد قا�سم
على مدار ال�ساعة يعمل فريق من متطوعي
الهالل الأحمر ال�سعودي يف املدينة املنورة يف
م�ساعدة ال�صائمني من زوار امل�سجد النبوي
ال�شريف  ،ويذكر �أن فريق التطوع الن�سائي
ي��ت��ك��ون م��ن  800متطوعة يعملن ع��ل��ى م��دار
ال�ساعة يف الأق�سام الن�سائية و 500متطوع
رجايل يعملون يف الأق�سام الرجالية بامل�سجد

النبوي يف �أك�ثر من  38موقع ًا داخ��ل امل�سجد
النبوي و�ساحاته ،وق��د مت جتهيز املتطوعني
ب��ال��دورات ال�لازم��ة ح�سب االح��ت��ي��اج قبل بدء
مو�سم العمرة ،كما ي�شتمل التجهيز للتطوع
على  9عربات كهربائية و�أج��ه��زة طبية داخل
احلقائب الإ�سعافية املوجودة مع كل فريق ،كما
مت تخ�صي�ص �إحدى القنوات الال�سلكية لتي�سري
�أعمال التطوع الإ�سعايف بامل�سجد النبوي.

المسحراتي واالبتهاالت و" الحلو مر" في مسامرة رمضانية
ابها  -مرعي ع�سريي

حفلت م�سامرة يف نادي �أبها الأدب��ي بقائمة طويلة
م��ن ال��ع��ادات واالك�ل�ات الرم�ضانية يف ك��ل م��ن اليمن ،
م�صر و���س��وري��ا وال�����س��ودان � ،إذا حت��دث ك��ل واح���د من
ه�ؤالء ال�ضيوف عن عادات رم�ضان يف بلدانهم و�شهدت
امل�سامرة  ،احليث عن املو�شحات الدينية  ،و�شراب احللو
مر  ،وامل�سحراتي وغريها من ال��ع��ادات والتقاليد يف
رم�ضان و�أدار احلوار الكاتب ب�صحيفة احلياة املهند�س
علي القا�سمي .وق��د ب��د�أ اللقاء بالرتحيب بال�ضيوف
امل�شاركني ال��ذي��ن تكرموا باال�ستجابة للدعوة وه��م :
الدكتور علي ها�شم من ال�سودان  ،الدكتور حممد العدوي
م��ن �سوريا  ،الدكتور �إب��راه��ي��م �أب��و طالب م��ن اليمن ،
الدكتور حممد �سالمة من م�صر .
بد�أ مقدم احلوار باحلديث عن �أهمية هذه اللقاءات
و قيمة رم�ضان يف وج��دان الأم��ة الإ�سالمية والعربية
و�أهمية �أن نت�شارك يف ه��ذه الليلة مع ه��ذه اخل�برات،

و�أن نطلع جميعا على احلياة يف هذه املجتمعات العربية
والإ�سالمية يف رم�ضان بد�أ بعد ذلك دكتور �إبراهيم �أبو
طالب باحلديث عن اليمن ورم�ضان يف اليمن من عمق
املجتمع ال�شعبي هناك.وال�صبغة الروحية واالجتماعية
املميزة التي تغ�شى املمار�سات يف هذا ال�شهر الف�ضيل،

مقدما مناذج من االبتهاالت الدينية والقراءات و الأذان..
فيما حت��دث الدكتور حممد �سالمة عن طبيعة املجتمع
امل�����ص��ري ال���ذي ك���ان ح��ا���ض��را يف احل�����ض��ارة وال��ث��ق��اف��ة
الإ�سالمية عقودا طويلة و ح��اول �أن ي�ؤ�صل تاريخيا
للممار�سات الفنية والأدب���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة يف املجتمع

امل�صري  ،ونحَ تْ مداخلته منحى البحث العلمي �إىل جوار
ا�ستح�ضار الوقائع و العادات االجتماعية و الأح��داث
التاريخية املميزة التي حدثت يف �شهر رم�ضان وبع�ض
املمار�سات االجتماعية و ال�شعبية كامل�سحراتي و موائد
الرحمن التي تقام يف م�صر ..بعد ذلك حتدث الدكتور

علي ها�شم عن رم�ضان يف ال�سودان  ،وبد�أ بالإ�شارة �إىل
�أن ال�سودان حم�ضن حل�ضارات عريقة جدا ،ومن ثم �شهد
تنوع�آ هائلآ  ،حيث �إن هذاالتنوع وهذه الأعراق ال�ضخمة
التي احت�ضنها ال�سودان واحل�ضارات املتعددة �أ�صبحت
جميعا �ضمن احل�ضارة الإ�سالمية وحتدث عن م�شروب
احللو مر وال�سفرة الرم�ضانية.
وحتدث بعد ذلك الدكتور حممد عبد الكرمي العدوي
ع��ن رم�ضان يف �سوريا وب��ادي��ة ال�شام وع��ن كثري من
ال�سمات التي ات�صف بها �شهر رم�ضان هناك ،ومتيزت
بها �سوريا  ،من �أبرزها االبتهاالت �أو املمار�سات الدينية
التي بقيت مالزمة للم�سجد الأم���وي ك���الأذان و تعدده
وامل��و���ش��ح��ات و غ�يره��ا وامل�����س��ح��رات��ي ال���ذي ك��ان ي��دور
ب�ين البيوت بيت�آ بيت�آ وي��وق��ظ النا�س وي��ن��ادي النا�س
ب�أ�سمائهم  ،ثم حتدث عن �أ�شهر امل�أكوالت يف �شهر رم�ضان
املبارك و�أبرز العادات املتمثلة يف االجتماع على املائدة
الرم�ضانية.
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إدراج السوق السعودية على
المؤشر األوسع نطاقا

الريا�ض  -البالد
قالت م�ؤ�س�سة �إم�.إ���س� �.س��ي�.آي مل�ؤ�شرات الأ��س��واق� ،إنها �ستدرج ال�سوق
ال�سعودية على م�ؤ�شرها الأو�سع نطاقا للأ�سواق النا�شئة التي حتظى مبتابعة
وثيقة  ،م�ضيفة ب�أنه من املقرر �إ�ضافة  30ورق��ة مالية �سعودية ،يبلغ وزنها
الإجمايل  %1.42على م�ؤ�شر �إم�.إ�س�.سي�.آي للأ�سواق النا�شئة.
ونهاية �شهر يناير املا�ضي� ،أعلنت امل�ؤ�س�سة ،و�شركة "تداول" عن �إطالق
م�ؤ�شر �إم �إ�س �سي �آي "�إم تي  "30امل�شرتك .ويت�ضمن قرابة � 30شركة مدرجة
يف ال�سوق املالية ال�سعودية تعد �أكربها حجم ًا من حيث القيمة ال�سوقية و�أكرثها
تداو ًال ،و�ستتم �إعادة موازنة امل�ؤ�شر  4مرات يف العام ،وقد يرتاوح عدد ال�شركات
من � 25إىل � 35سهما ليعك�س التغريات يف ال�سوق املالية ال�سعودية ،على �أن يكون
احلد الأق�صى لوزن �أي �سهم هو  %15من �إجمايل وزن امل�ؤ�شر.
و�سيمثل امل�ؤ�شر مقيا�س ًا مهم ًا للم�ستثمرين املهتمني بال�شركات الأكرث �سيولة
والأكرب حجم ًا يف ال�سوق املالية ال�سعودية ،كما �سي�شكل �أ�سا�س ًا لتطوير عقود
امل�ؤ�شرات امل�ستقبلية يف ال�سوق املالية ال�سعودية ،وكذلك �صناديق امل�ؤ�شرات
املتداولة وغريها من املنتجات املتداولة الأخرى مبا فيها امل�شتقات املالية.
وكانت �سوق املال ال�سعودية (تداول) قد اجنزت املرحلة الأوىل من االن�ضمام
�زود العاملي للم�ؤ�شرات «�أم �أ���س �سي �آي» يف خطوة ُيتوقع �أن جتذب
�إىل امل� ّ
ا�ستثمارات �أجنبية مبليارات الدوالرات ،ويتم االن�ضمام على مرحلتني ،الأوىل
خالل املراجعة ن�صف ال�سنوية يف �أيار (مايو)  ،2019والثانية خالل مراجعة
الربع الثالث يف �أغ�سط�س القادم ويع ّد القرار تطور كبريا لـ «تداول» باعتبارها
�أكرب �سوق مالية عربية .
و�أ�شادت (�أم �أ�س �سي �آي) بالـتطورات امللمو�سة واجلهود التي بذلتها كل
من تداول و هيئة �سوق املال ال�سعودية العام املا�ضي ،منذ ان�ضمام «تداول» �إىل
قائمة املراقبة اخلا�صة بامل�ؤ�شر يف يونيو � ،2017إذ جنحت ال�سوق يف تلبية
املعايري العاملية التي ي�ضعها امل�ؤ�شر للت�صنيف باعتبارها �سوق ًا نا�شئة .وكانت
جمموعة «فوت�سي را�سل» �ض ّمت ال�سوق ال�سعودية �إىل الأ�سواق النا�شئة �إىل
م�ؤ�شرها العاملي يف مار�س املا�ضي.
و�أكد وزير املالية حممد بن عبدالله اجلدعان �أن �إدراج تداول يف م�ؤ�شر �أم
�أ�س �سي �آي ،يعد �إ�ضافة بارزة �إىل ال�سوق ال�سعودية ،والإ�صالحات التي تنفذ
يف ال�سوق ت�أتي متوافقة مع ر�ؤي��ة  ،2030والتزام احلكومة القوي بتحديث
االقت�صاد ال�سعودي من خالل الإ�صالحات ال�شاملة التي �ساهمت يف �إمداد ال�سوق
ب�أف�ضل املعايري الدولية ما جعلها �أكرث جاذبية للم�ستثمرين املحليني والأجانب.
كما اعترب وزير االقت�صاد والتخطيط حممد التويجري� ،أنّ ان�ضمام «تداول»
�شهادة جديدة ملا حققته اململكة من تطورات يف �سوقها املالية يف �ضوء �أهداف
ر�ؤي��ة اململكة  .2030و�أو�ضح �أنّ هذا االن�ضمام جاء نتيجة الإج��راءات التي
ا ّت ِخذت لتطوير �سوق املال وجعلها مناف�س ًا لأكرث الأ�سواق تقدم ًا وانفتاح ًا ،من
خالل اعتماد �أطر تنظيمية تتما�شى مع �أف�ضل املمار�سات العاملية جلهة احلوكمة
وال�شفافية والإف�صاح� ،إ�ضافة �إىل �سهولة تدفق ر�ؤو���س الأم��وال وحريتها ،ما
ي�ساعد يف جذب امل�ستثمرين.
من جانبه �أكد وزير التجارة واال�ستثمار ماجد بن عبدالله الق�صبي �أن هذا
القرار انعكا�س ملا و�صلت �إليه �سوق املال ال�سعودية وما حققته من كفاءة للو�صول
�إىل م�صاف الأ�سواق العاملية مو�ضحا �أن االن�ضمام �إىل م�ؤ�شرات الأ�سواق العاملية
النا�شئة يعزز ال�سيولة يف ال�سوق من خالل زيادة اال�ستثمارات ،وي�ساهم يف
تنويع الفر�ص اال�ستثمارية للم�صدرين وامل�ستثمرين ،ما يزيد ا�ستقرار ال�سوق
وتقدمها.
و�شدد رئي�س جمل�س هيئة �سوق امل��ال ال�سعودية حممدالله القويز ،على
�أن ه��ذا الإجن��از �سيدعم تو�سيع قاعدة امل�ستثمرين يف ال�سوق وي�ساهم يف
حت�سني م�ستويات ال�سيولة فيها ،م�ؤكد ًا �أن الهيئة ما�ضية يف تنفيذ مبادراتها
اال�سرتاتيجية ل�ضمان �سوق مالية م�سهلة التمويل ،حمفزة اال�ستثمار وداعمة
ثقة املتعاملني فيها ،متوقعا �أن ي�سهم االن�ضمام يف جذب تدفقات �أجنبية بـ40
مليار دوالر من ال�صناديق ،ويعزز جاذبية الطرح العام الأويل املقرتح ل�شركة
�أرامكو ال�سعودية .فيما قالت �سارة بنت جماز ال�سحيمي رئي�س جمل�س �إدارة
"تداول" �إن ان�ضمام ال�سوق املالية ال�سعودية �ضمن م�ؤ�شر �إم �إ�س �سي �آي ي�شكل
حمطة هامة و�صلنا �إليها نتيجة تكاتف جهود تداول والهيئة واجلهات الأخرى
ذات ال�صلة بهدف تعزيز كفاءة ال�سوق املالية ودعم بناء بيئة ا�ستثمارية جاذبة
للم�ستثمر املحلي والأجنبي.
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طرح مسوَّدة الوساطة العقارية والمساهمات للنقاش
الريا�ض  -البالد
ف�ضلاً عن رفع م�ستوى الإف�صاح وال�شفافية يف هذا الن�شاط.
امل�سو َدة الأوىل مل�شروع النظام جميع ال�شروط
وتو�ضح
َّ
م�شروع نظام الو�ساطة
طرحت الهيئة العامة للعقار
َ
املتعلقة بامل�ساهمة العقارية ،و�أ�شكالها ،والو�سائل التي
العقارية ،وم�شروع نظام امل�ساهمات العقارية ،للر�أي العام
�سيكون طرح امل�ساهمة عربها ،بالإ�ضافة �إىل بنود مف�صلة
وذلك بهدف ا�ستطالع مرئيات الر�أي العام ب�ش�أنهما  ،وذلك
تتعلق باملرخ�صني وال��راغ�ب�ين بامل�شاركة يف امل�ساهمة
من خالل موقع الهيئة الإلكرتوين وح�ساباتها على مواقع
العقارية ،منوهً ا �أن الهيئة تعمل حال ًيا على �إطالق من�صة
التوا�صل االجتماعي.
�إلكرتونية تخت�ص بت�صنيف املن�ش�آت العقارية وتطوير
و�أو� �ض��ح حمافظ الهيئة ع�صام ب��ن حمد امل �ب��ارك �أن
عملية التوا�صل بني امل�ستفيدين والهيئة من ا�ستف�سارات
طرح م�شروعي النظامني اجلديدين ي�أتي تنفي ًذا ملا ق�ضى
و�شكاوى واعرتا�ضات وغريها من اخلِ ْدمات.
ب��ه تنظيم الهيئة ب ��أن تقرتح الهيئة الأنظمة واللوائح
وي�أتي م�شروعا النظامني اجلديدين �ضمن جهود الهيئة
وال�سيا�سات ذات العالقة بالأن�شطة العقارية ،والرفع عنها
العامة للعقار ملواكبة م�ستهدفات التحول الوطني ور�ؤية
وكذلك تفعيلاً ملهام الهيئة بالرقابة والإ� �ش��راف وتنفيذ
ً
 2030التي تويل قطاع العقار اهتما ًما بالغا بع ِّده م�ساه ًما
�أحكام الأنظمة املعنية بقطاع العقار ال�سعودي ،م�ؤكدًا
ع�صام املبارك
رئي�سا يف مكونات الناجت املحلي الإجمايل للمملكة.
ً
على �أن �آراء جميع املهتمني بال�ش�أن العقاري �ست�ؤخذ يف
يذكر �أن جمل�س ال ��وزراء ق��رر م��ؤخ��را نقل الت�سجيل
االعتبار لتح�سني وتطوير النظامني مبا يعود بالنفع على
العيني للعقار من وزارتي العدل وال�ش�ؤون البلدية والقروية �إىل الهيئة
جميع الأطراف املعنية.
و�أك ��د امل �ب��ارك �أن الهيئة ما�ضية يف تنظيم الن�شاط ال�ع�ق��اري غري العامة للعقار ،مما يكمل دورها الهادف �إىل جعل هذا القطاع حيو ًيا وجاذ ًبا
احلكومي والإ�شراف عليه ،وتطويره لرفع كفاءته ،وت�شجيع اال�ستثمار ويتميز بالإبتكار ،وذلك على �ضوء ر�ؤية املمملكة .2030
وطبقا لالئحة التنظيمية متار�س الهيئة �صالحيتها يف تنظيم القطاع
مو�ضحا �أن م�شروع نظام الو�ساطة العقارية اجلديد يعنى بتنظيم
فيه،
ً
وتطوير الو�ساطة العقارية و�أن�شطتها؛ ومنها :الت�سويق العقاري ،و�إدارة والإ�شراف والتوعية والتدريب ،ومراقبة ال�سوق العقاري ورفع م�ساهمته
الأمالك ،و�إدارة املرافق واملزاد العقاري ،وت�سويق العقار اخلارجي ،و�أن يف ال �ن��اجت امل�ح�ل��ي ،وحتقيق التكامل م��ع اجل �ه��ات املعنية ،وت�شجيع
م�شروع النظام يحدد �إجراءات ح�صول املن�ش�آت على تراخي�صها ،ويعزز اال�ستثمار والتطوير العقاري  ،واقرتاح الت�شريعات وال�سيا�سات املنظمة
دور من�ش�آت الو�ساطة العقارية يف توفري ِخ ْدمات عقارية مميزة ،م�ؤكدًا للأن�شطة العقارية ،ون�شر الوعي ب�أنظمة و�أن�شطة القطاع العقاري ،
�أن من �ضمن م�ساعي الهيئة لرفع كفاءة من�ش�آت الو�ساطة العقارية ،قيا َمها والرتخي�ص للأن�شطة العقارية والإ�شراف عليها  ،وت�أهيل و تطوير قدرات
بالقطاع العقاري  ،و�إن�شاء بوابة �إلكرتونية لقواعد
بتوفري برامج التدريب والت�أهيل للمهنيني املمار�سني يف القطاع العقاري ال� � �ع � ��ام� � �ل �ي��ن
املعلومات العقارية.
ال�سعودي ،ومنح ال�شهادات التي متكنهم من دخول �سوق
وحققت الهيئة العديد من الأن�شطة  ،وطبقا
العمل بكفاءة عالية ،وذلك من خالل املعهد
لتقريرها عن العام املا�ضي فقد �أجن��زت 25
العقاري ال�سعودي التابع للهيئة ،الذي
م�شروعا و 6اتفاقيات ،واق��ام��ت  22ور�شة
يعنى بن�شر املعرفة وبناء الكفاءات يف
عمل مع املعنيني بال�ش�أن العقاري حول عدد
هذا املجال.
م��ن امل�سائل ال�ت��ي تهم القطاع  ،والعديد
و�أ�شار �إىل �أن نظام امل�ساهمات
من الأن�شطة العقارية الهادفة �إىل دعم
العقارية اجلديد يهدف �إىل تنظيم
وزي � ��ادة ا� �س �ه��ام ال �ق �ط��اع يف ال �ن��اجت
ن�شاط امل�ساهمات وحماية حقوق
املحلي الإجمايل.
ج�م�ي��ع �أط � ��راف امل���س��اه�م��ة،

«التجارة» تتيح شهادة المنشأ إلكترونيا

الريا�ض  -البالد
�أط � �ل � �ق� ��ت وزارة ال� �ت� �ج ��ارة
اال�ستثمار التح�سينات اجلديدة
ع�ل��ى خ��دم��ة � �ش �ه��ادة امل�ن���ش��أ التي
�ستمكن امل�ستفيدين من القطاعني
التجاري وال�صناعي ,بالإ�ضافة �إىل
امل�صدرين الأف���راد م��ن ا�ستخراج
وطباعة �شهادات املن�ش�أ بالتوقيع
واخل �ت��م عليها �إل �ك�ترون � ًي��ا ودون
احلاجة ملراجعة ال ��وزارة ،وكانت
اخل��دم��ة تتطلب ��س��اب� ًق��ا مراجعة
الوزارة ليتم التوقيع على ال�شهادة
وا�ستالمها.
و ُت��ع��د � �ش �ه��ادة امل �ن �� �ش ��أ وثيقة
ر��س�م�ي��ة تمُ �ن��ح م��ن ق �ب��ل ال� ��وزارة
لإث� �ب ��ات �أن امل �ن �ت �ج��ات ال��وط�ن�ي��ة
امل���ص��درة �إىل اخل ��ارج ذات من�ش�أ
وطني.
ك� �م ��ا �أت � ��اح � ��ت ال �ت �ح �� �س �ي �ن��ات
الإل��ك�ت�رون��ي��ة ل �ل �خ��دم��ة �إم �ك��ان �ي��ة
التحقق �إل�ك�ترون� ًي��ا م��ن البيانات

خبيرا يقدمون خبراتهم للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة

البالد -يا�سر خليل
ال �ع��امل �ي��ة ت �ف �ي��د ب � ��أن �أك �ث�ر م ��ن  ٪٥٠من
امل�شاريع الريادية النا�شئة تخفق يف �أول
يف ب� � ��ادرة ه���ي الأوىل م���ن ن��وع �ه��ا
�أربع �سنوات من انطالقة امل�شروع.
ومتا�شي ًا مع ر�ؤي��ة اململكة  2030الهادفة
وب�ي�ن ال �ف��ر� �ش��وط��ي ب � ��أن اجل�ل���س��ات
لت�شجيع وتنمية فكر ري��ادة الأع �م��ال يف
اال�ست�شارية والإر�شادية �ستناق�ش �أهمية
بالدنا الغالية �أعلنت عيادات الأعمال عن
امليزة التناف�سية للم�شروع النا�شئ والعمل
جل�سات ا�ست�شارية �إر�شادية متخ�ص�صة
على التطوير امل�ستمر والتنظيم الإداري
للم�شاريع النا�شئة وذلك بالتعاون مع بيت
له ،و�أهمية تركيز رائد ورائدة الأعمال على
املن�ش�آت و�سمارت �أوفي�س مب�شاركة 30
م�شروعه ،مع تقدمي ن�صائح حول ا�ستغالل
خبريا وم�ست�شارا م�ساء اخلمي�س املقبل.
الفر�ص يف ال�سوق لبناء امل�شروع وزيادة
و�أو�� �ض���ح رئ �ي ����س ع� �ي ��ادات الأع� �م ��ال
من ��وه ،واحل ��د م��ن خم��اط��ر ��س��وء الإدارة
ثامر ب��ن �أح�م��د الفر�شوطي ب ��أن عيادات
ون�ق����ص اخل �ب�رة ،وال��و� �ص��ول مب�شاريع
امل�����ش��اري��ع ال �ن��ا� �ش �ئ��ة ت �� �س �ت �ه��دف ت �ق��دمي
ثامر الفر�شوطي
��ش�ب��اب و� �ش��اب��ات الأع� �م ��ال �إىل م�ستوى
الإر�شاد واال�ست�شارات لأ�صحاب املن�ش�آت
االحرتافية  ،م�شريا �إىل �أن عيادات الأعمال
وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة مبدينة
ت�ه��دف مل�ساعدة ال�شباب ال�سعودي على
جدة ،مبين ًا �أهمية هذه املبادرة والتي تربز يف ظل وجود
حتديات تواجهها ال�شركات النا�شئة ال�سيما �أن االح�صاءات حتقيق طموحاتهم و�إنقاذ عدد من م�شاريعهم املتعرثة.

الر�سمية املطلوبة دون احلاجة
�إىل زي��ارة اجلهات املعنية لوجود
ال��رب��ط والتكامل الإل �ك�تروين مع
اجلهات احلكومية ذات العالقة.
وبينت الوزارة �أن التح�سينات
على اخلدمة الإلكرتونية ل�شهادة
املن�ش�أ تهدف لتمكني امل�ستثمرين

وت���س�ه�ي��ل اخل ��دم ��ات امل �ق��دم��ة لهم
دع ًما لل�صناعة املحلية واملنتجات
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ،م� ��ن خ �ل��ال ت���س�ه�ي��ل
الإج ��راءات التي بدورها �ست�سهم
يف تنمية ال �� �ص��ادرات ال�سعودية
ورفع م�ستوى ر�ضا امل�ستفيدين.
كما ُت�ع��د اخل��دم��ة الإل�ك�ترون�ي��ة

احلالية داع ًما رئي�س ًيا لت�سهيل عملية
ت�صدير املنتجات الوطنية ،وت�أتي
تلك التح�سينات �ضمن حزمة من
اخلدمات الإلكرتونية التي ت�سعى
وزارة ال�ت�ج��ارة واال�ستثمار �إىل
تطويرها مع �شريكها اال�سرتاتيجي
�شركة ثقة خلدمات الأعمال.

استيراد الحيوانات الحية للمملكة إلكتروني ًا
الريا�ض -البالد
�أو��ض�ح��ت وزارة البيئة وامل �ي��اه وال��زراع��ة� ،أن��ه
با�ستطاعة الأف��راد وال�شركات ،ا�سترياد احليوانات
احلية �إىل اململكة ،من احليوانات الأليفة ،والأغنام
وامل��اع��ز والأب �ق��ار ،والف�صيلية اخليلية� ،إ�ضافة �إىل
الأران�� ��ب وال� �ق ��وار� ��ض ،وال �ط �ي��ور وط �ي��ور ال��زي�ن��ة
والدواجن ،وذلك من خالل تقدمي طلب �إذن ا�سترياد
عرب الرابط املحدد.
و�أ�شارت �إىل �أن املدة الزمنية لإجناز اخلدمة هي 3
�أيام عمل فقط ،وبدون ر�سوم خدمة ،كما ميكن متابعة
الطلب م��ن خ�لال زي ��ارة ال��راب��ط� ،أو ع�بر الر�سائل
الن�صية الق�صرية.
وف�ي�م��ا يتعلق ب �خ �ط��وات تنفيذ اخل��دم��ة ،بينت
ال��وزارة �أن��ه يتم �أو ًال ت�سجيل الدخول �إىل النظام،
ومن ثم يتم حتديد اخلدمة املطلوبة ،و�إدخال بيانات
تف�صيلية ع��ن ال�شركة امل ��وردة او االف ��راد يف حالة
اال�سترياد ال�شخ�صي  ،بعد ذلك يتم �إدخ��ال معلومات
مف�صلة ع��ن الإر��س��ال�ي��ة ،وبيانات تفا�صيل امل�صدر،

�إ�ضافة �إىل �إرفاق �صورة من الهوية الوطنية وال�شهادة
ال�صحية.
و�أفادت "البيئة" �أن �شروط اال�سترياد تتمثل فيما
يلي� :أن تتوافق كل �شحنة م�ستوردة مع قانون احلجر
البيطري يف دول جمل�س التعاون اخلليجي والئحته
التنفيذية ،وال � ��وزارات ذات ال�صلة والتوجيهات
الإداري ��ة .و�أن ي�صاحب كل �شحنة م�ستوردة �أ�صل
ال�شهادات ال�صحية البيطرية ،و�شهادة املن�ش�أ ال�صادرة
عن ال�سلطات احلكومية يف البلدان امل�صدرة ،م�صدق ًة
من �سفارة اململكة العربية ال�سعودية �أو �أي من دول
جمل�س التعاون اخلليجي .كما يجب على امل�ستورد
احل�صول على �إذن اال�سترياد قبل  15يوم من �شحن
الإر�سالية ،وتقدميه �إىل احلجر ال�صحي قبل و�صولها.
ون��وه��ت ال ��وزارة ب ��أن لها احل��ق يف فر�ض �شرط
�إ�ضايف من �أجل منع دخول الأمرا�ض �إىل البالد ،م�ؤكد ًة
�أنه لن يتم �إ�صدار ت�صريح ف�سح دخول الإر�سالية �إال
بعد الك�شف الظاهري وظهور نتائج الفح�ص املخربي
والتي تكون مطابقة ال�شرتاطات الوزارة.

سياسة
8

الأربعاء  10رم�ضان 1440هـ املوافق  15مايو 2019م ال�سنة  88العدد 22635

تقرير :أردوغان يدفع تركيا نحو الهاوية
وا�شنطن ــ وكاالت
�سلط تقرير ملركز �أبحاث امريكي ال�ضوء على
ال�سيا�سات التي ينتهجها الرئي�س الرتكي رجب طيب
�أردوغان يف بالده.
وق���ال ال��ت��ق��ري��ر ان �أردوغ�����ان ي��دف��ع ب�ل�اده نحو
م�شكالت اقت�صادية �أكرب ب�سبب �سيا�ساته اخلاطئة،
والتي كان �آخرها �ضغوطه على جلنة االنتخابات
العليا لإعادة انتخابات بلدية ا�سطنبول ،كربى املدن
الرتكية.
ور�أى م��ع��ه��د ���س��ي��ا���س��ات ال�����ش��رق الأو����س���ط يف
وا�شنطن ،ب���أن احلكومة الرتكية ك��ان لديها فر�صة
التفرغ ملعاجلة امل�صاعب املالية واالقت�صادية التي
تعاين منها تركيا مبا فيها انهيار اللرية ،خا�صة بعد
االنتهاء من االنتخابات املحلية �أواخ���ر �شهر
مار�س املا�ضي ،قبل �أن يقرر �أردوغان الدفع
باجتاه �إعادة الت�صويت يف �إ�سطنبول.
و�أ�شار املعهد يف تقرير كتبته جونول
ت��ول ،مديرة ق�سم ال��درا���س��ات الرتكية،
�إىل �أن خطوات �أردوغ��ان جاءت و�سط
تزايد خماوف

امل�ستثمرين والتوقعات ب�أن تركيا تتجه نحو فرتة
رك��ود اقت�صادي ،م�ضي ًفا ب���أن ق��رار اللجنة العليا
لالنتخابات �أدى �إىل ت�صاعد تلك املخاوف وهبوط
جديد يف اللرية الرتكية مقابل الدوالر الأمريكي.
ولفتت الكاتبة �إىل �أن حكومة �أردوغ��ان اتخذت
خطوات غري تقليدية قبل موعد �إعادة االنتخابات يف
�إ�سطنبول يف الـ  23من ال�شهر املقبل ،بهدف �إخراج
تركيا من مرحلة الركود ووقف تدهور اللرية بدفع
البنوك املحلية لبيع عمالت �أجنبية بكميات كبرية.
وا�ست�شهد التقرير بتعليقات خلرباء اقت�صاديني
ب���أن الإج���راءات التي اتخذتها احلكومة لن ت��دوم،
خا�صة و�أن اللرية وا�صلت تدهورها ب�سبب خماوف
امل�ستثمرين ب�ش�أن ال�تراج��ع الكبري يف احتياطات
العملية الأجنبية للبنك املركزي ،م�شريًا
�إىل �أن �أردوغ�����ان ال ي���زال يعار�ض
�أي ق�����رار ل��ل��ب��ن��ك امل���رك���زي ب��رف��ع
�أ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة حل��م��اي��ة ال��ل�يرة
م��ن االن��ه��ي��ار .و�أف���اد التقرير ب���أن
الإجراءات التي تدر�سها احلكومة،
ت�شمل ق��ي��ام وزارة امل��ال��ي��ة ب�سن
ت�شريع يتيح للبنك امل��رك��زي نحو
 40مليار لرية ( 6.5مليار دوالر) من
االحتياط القانوين ،وا�ستعمالها
لدعم ميزانية الدولة ،م�ضي ًفا
ب�������أن م���ث���ل ه�����ذه اخل���ط���وة
تر�سل �إ�شارات ب�أن الأمور
ه���ي �أ����س���و�أ مم���ا ���ص��ورت��ه
احلكومة و�أن الأ�سو�أ
مل ي�أت بعد.

حظرت تطبيق فتاوى القرضاوي

جوجل تنضم إلى االصطفاف الدولي لمحاربة إرهاب الحمدين

جدة ــ وكاالت
يوما بعد اخر ي�ضيق اخلناق على تنظيم احلمدين مع
ا�ستمراره يف الثبات على متويل الإرهاب و�إدارة مراكز
�صناعة خطاب الكراهية ،حيث ان�ضمت �شركة جوجل
العاملية �إىل اال�صطفاف ال��دويل ملحاربة نظام احلمدين
و�إرهاب يو�سف القر�ضاوي ،اذ اعلن عمالق حمرك البحث
حذف تطبيق من على متجره من�صة "جوجل بالي" على
الإن�ترن��ت ،يحتوي على فتاوى حتر�ض على الكراهية
ملفتي تنظيم الإخوان الإرهابي.
وبح�سب تقرير ل�صحيفة "�صنداي تاميز" الربيطانية
ف������أن ت��ط��ب��ي��ق "يورو فتوى" (،)Euro Fatwa
ال��ذي �أطلقه ال�شهر املا�ضي املجل�س الأوروب���ي للفتوى

والبحوث ،ومقره كلون�سكي يف العا�صمة الأيرلندية
دبلن ،يحر�ض على العنف والكراهية.
وقالت ال�صحيفة الربيطانية �إن التطبيق الذي يزعم
�أنه دليل للم�سلمني املوجودين يف �أوروب��ا ،كتب مقدمته
القر�ضاوي املقيم يف قطر ،مفتي الإخ��وان ،املمنوع من
دخ��ول اململكة املتحدة وفرن�سا ب�سبب متجيده الآراء
املتطرفة.
وردا على ���س���ؤال ع ّما �إذا كانت قد راجعت حمتوى
التطبيق قبل ال�سماح بتوزيعه� ،أج��اب��ت ج��وج��ل" :يف
ال��وق��ت ال���ذي ال ن�ستطيع ف��ي��ه التعليق ع��ل��ى تطبيقات
فردية� ،سنتخذ �إجراءات �سريعة �ضد �أي تطبيقات تخالف
�سيا�ساتنا" .ثم ان ق��رار عمالق حمركات البحث حظر

الحكومة اليمنية تتمسك بمراقبة االنسحاب من الموانئ

تطبيق يحوي فتاوي القر�ضاوي املتطرفة،
ي���ؤك��د تعمد �إم����ام الفتنة ازدراء الأدي����ان
ون�شر الكراهية من خالله ،حيث يتحدث
التطبيق عن غري امل�سلمني بطريقة مهينة
يف فتاوى تقطر دما.
ويبدو �أن حم��اوالت احلمدين لن�شر
الفتنة عامليًا واجهت منعطفا جديدا ،بعد
ان تلقت �صفعة قوية من ال�شركة العاملية
ال��ت��ي �أج��ه�����ض��ت م�شروعها اخلبيث،
يف ت��ط��ور ج��دي��د ي���ؤك��د ا�ستمرار
الت�ضييق على ع�صابة الدوحة،
والذي يعجل من و�أد فتنتها.

البرلمان الليبي يصنف "اإلخوان"
جماعة إرهابية
طرابل�س ــ وكاالت
���ص��وت جمل�س ال��ن��واب الليبي ،ل�صالح
�إقرار قانون جترمي تنظيم الإخوان واعتباره
جماعة �إرهابية.
ون��ق��ل امل��وق��ع الإل��ك�تروين للمجل�س عن
املتحدث الر�سمي با�سمه ،عبد الله بليحق� ،إن
املجل�س انعقد يف مقره مبدينة طربق �شرقي
ليبيا ،بح�ضور رئي�سه ،عقليه �صالح و�أكرث
من  70نائبا.
و�أ���ض��اف �أن ال��ن��واب �صوتوا على حظر
تنظيم الإخوان وجترميه ،وت�صنيفه جماعة
�إرهابية.
وات��ب��ع �إخ�����وان ل��ي��ب��ي��ا ،م��ث��ل بقية �أف���رع
التنظيم ال����دويل ،ن��ه��ج ال��ع��ن��ف ،مم��ا جعله
امل�صدر الرئي�س لكل التنظيمات الإرهابية

عدن ــ �سب أ�
�أعلنت احلكومة اليمنية يف ر�سالة �إىل رئي�س جمل�س
الأمن و�أع�ضائه مت�سكها بحقها يف مراقبة االن�سحابات
املزعومة من موانئ احلديدة ،وفق قرارات جمل�س الأمن
وعرب جلنة تن�سيق �إعادة االنت�شار.
و����ش���ددت ال�����ش��رع��ي��ة ع��ل��ى �أن "عملية ان�����س��ح��اب
امليلي�شيات احلوثية من املوانئ �إن متت دون �إ�شراف
ورقابة وموافقة جلنة تن�سيق �إعادة االنت�شار ،ب�أطرافها
الثالثة� ،ست�شكل خمالفة ملا مت التوافق عليه خالل الأ�شهر
املا�ضية ،وهدما جلهود املجتمع الدويل مبا يقدم خدمة
جمانية للميلي�شيات احلوثية لإع���ادة تكرار م�سرحية
االن�سحاب الأح��ادي��ة التي مت تنفيذها �سابق ًا يف ميناء
احلديدة بتاريخ  30دي�سمرب  2018والتي وقف �أمامها
بحزم اجل�نرال كامريت وك�شف هزليتها" ،م���ؤك��دة �أن

االن�سحاب �أح��ادي اجلانب يف احلديدة يخالف اتفاق
�ستوكهومل.
ه��ذا فيما يعتزم م�س�ؤولون من الأمم املتحدة عقد
اجتماع مع ممثلني عن احلكومة اليمنية وميلي�شيات
احل��وث��ي ،يف العا�صمة الأردن��ي��ة عمان ملناق�شة �إدارة
عائدات املوانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر.
وي�أتي هذا االجتماع ،يف الوقت الذي تعمل فيه بعثة
للأمم املتحدة على التحقق من �إعادة انت�شار االنقالبيني
من موانئ احلديدة وال�صليف ور�أ�س عي�سى.
كما �سترتكز املحادثات ،بح�سب بيان للأمم املتحدة،
على ا�ستخدام �إي���رادات امل��وان��ئ لدفع روات��ب موظفي
القطاع العام يف حمافظة احلديدة وجميع �أنحاء البالد.
من جهته ،قال املتحدث با�سم الأمم املتحدة ،فرحان
ح��ق� ،إن "هذا التحرك لإع���ادة االنت�شار تتم مراقبته

والتحقق منه من قبل الأمم املتحدة وهو يجري وفق ًا
للإجراءات" .وي�شكل م��رف���أ احل��دي��دة نقطة ال��دخ��ول
الرئي�سية ملعظم واردات اليمن وامل�ساعدات الإن�سانية،
ح��ي��ث يعترب ���ش��ري��ان احل��ي��اة مل�لاي�ين اليمنيني ال��ذي��ن
يواجهون املجاعة .وال ي��زال هناك  3.3مليون ن��ازح،
فيما يحتاج  24.1مليون �شخ�ص� ،أي �أك�ثر من ثلثي
ال�سكان� ،إىل م�ساعدة ،وفق الأمم املتحدة.

على اختالف م�سمياتها ،و�صوال �إىل الن�سخة
الأكرث دموية داع�ش.
وا�ستخدام الإخ��وان �سل�سلة �أ�ساليب يف
العنف وتربيره داخ��ل ليبيا ،ومنح الغطاء
للجماعات الإرهابية التي ت�ستعمل العنف.
و�ساهموا بت�شكيل ما ي�سمى بـ"الدروع"،
وه��ي ميلي�شيات م�سلحة تنت�شر يف �أرج��اء
ليبيا ،بالإ�ضافة �إىل �إن��ك��ار وج��ود الإره��اب
والعنف يف البالد ،على الرغم من كل الأدلة
الظاهرة ،وعرقلوا كل التحقيقات يف اجلرائم
التي ترتكبها.
و�سارعوا �إىل �إطالق �ألقاب "الثوار" على
التنظيمات الإره��اب��ي��ة مثل ال��ق��اع��دة ،الأم��ر
الذي ميثل مبثابة غطاء �شرعي لكل اجلرائم
التي اقرتفوها.
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شقيق البشير يهرب إلى تركيا

ستة قتلى فى اعتصام السودان  ..واالنتقالي يتهم مندسين

www.albiladdaily.com

رئي�س جمل�س الإدارة

اخلرطوم ــ وكاالت

اعلنت جلنة �أطباء ال�سودان ،ارتفاع عدد قتلى �إطالق النار الذي وقع ،مبحيط
مقر االعت�صام �أمام قيادة اجلي�ش ال�سوداين باخلرطوم� ،إىل  6قتلى من املعت�صمني،
بالإ�ضافة ل�ضابط باجلي�ش .يف حني �أكد املجل�س الع�سكري االنتقايل م�صرع �ضابط
خالل املواجهات .كما �شدد على �أن الأح��داث الدامية التي �شهدها االعت�صام �أمام
مقر القيادة العامة جاءت لتناق�ض التو�صل �إىل توافق مع قوى التغيري ،م�ؤكد ًا �أن
املفاو�ضات جرت يف جو ودي.
و�أكد رئي�س املجل�س الفريق �أول ركن عبدالفتاح الربهان� ،أن جهات ما و�صفها
"باملند�سة" ،حتاول �إجها�ض االتفاق الذي مت التو�صل �إليه ،مع قوى التغيري
ام�س الأول  .و�سمع دوي �إطالق نار قرب و�سط العا�صمة يف �ساعة مت�أخرة من
م�ساء االثنني بعد ا�شتباكات وقعت مع حمتجني �أغلقوا الطرق� .إىل ذلك� ،أعلنت
قوات الدعم ال�سريع يف بيان حر�صها على �سالمة املواطنني ،و�أو�ضحت �أن "ما
جرى يف حميط االعت�صام تقف خلفه جهات وجمموعات ترتب�ص بالثورة بعد �أن
�أزعجتها النتائج التي تو�صل �إليها املجل�س الع�سكري وقوى احلرية والتغيري،
وهي تعمل جاهدة على �إجها�ض �أي تقدم يف التفاو�ض من �ش�أنه يخرج البالد
من الأزمة ".و�أ�ضاف البيان �أن "املجموعات ت�سللت �إىل �ساحة االعت�صام وعدد

من املواقع الأخرى و�أطلقت النريان على املعت�صمني ،ف�ض ًال عن �إحداثها تفلتات
�أمنية مبواقع �أخرى .كما دعت قوات الدعم ال�سريع "جميع املواطنني للإنتباه
لهذه املجموعات التي ت�سعى للنيل من قوات الدعم ال�سريع والقوات امل�سلحة
والقوات النظامية الأخرى".
يف االثناء طالبت قوى احلرية والتغيري ،اجلي�ش بتقدمي تو�ضيحات عن ما
حدث ،من اعتداء على املعت�صمني امام القيادة .
وت�ست�أنف يف وق��ت الح��ق امل��ح��ادث��ات ،بني املجل�س وحتالف ق��وى "احلرية
والتغيري" لبحث �إجرات االنتقال ال�سيا�سي.
ويف ال�سياق ،قالت قوى احلرية والتغيري "ن�ؤكد موا�صلة احلوار مع املجل�س
الع�سكري االنتقايل اليوم ب�ش�أن املرحلة االنتقالية".
و�أ�ضافت "�سنبد�أ اجتماعاتنا اليوم مبطالبة اجلي�ش بتو�ضيحات عما ح�صل
�أم�س من �إطالق للنار".
وفى �سياق منف�صل اكد املجل�س الع�سكري هروب �شقيق الرئي�س املخلوع عمر
الب�شري اىل تركيا.
وقال املتحدث با�سم املجل�س �شم�س الدين كبا�شي لل�صحافيني كنا �أعلنا يف 17
�أبريل اعتقال �شقيقي الرئي�س ،عبد الله والعبا�س لكن املعلومة مل تكن دقيقة :ذاك

جوتيريس يزور أحد مسجدي
مذبحة نيوزيلندا

اليوم مت القب�ض على عبد الله فقط.
و�أ�ضاف يف اليوم التايل ظهر العبا�س يف منطقة حدودية لدولة جم��اورة،
م�شريًا �إىل �أن ال�سلطات ال�سودانية طلبت من هذه الدولة ،التي مل ي�سمها ،ت�سليمها
�شقيق الب�شري لكنها رف�ضت ذلك ،وتابع بعد ذلك جاءت الأخبار �أنه يف تركيا
وك��ان مكتب املدعي العام ال�سوداين قد اعلن توجيه االت��ه��ام للب�شري بقتل
متظاهرين خالل االحتجاجات التي اندلعت �ضد نظامه و�أدت �إىل الإطاحة به يف
� 11أبريل .و�أو�ضح املكتب �أن التهم �صدرت يف �سياق التحقيق مبقتل الطبيب بابكر
عبد احلميد يف منطقة بري ب�شرق العا�صمة اخلرطوم.

حذرت من انتهاكات حقوقية

هولندا تشدد إرشادات السفر إلى انقرة
جدة ــ وكاالت

جدة ــ رويرتز

اعلن الأم�ي�ن ال��ع��ام ل�ل�أمم املتحدة �أنطونيو
ج��وت�يري�����س ،ع��ن خ��ط��ة ع��امل��ي��ة ملكافحة ت�صاعد
تيار خطاب الكراهية ،وذلك خالل زيارته مل�سجد
يف نيوزيلندا ا�ست�شهد فيه ع�شرات امل�صلني يف
هجوم �إرهابي مطلع مار�س املا�ضي.
وزار جوتريي�س م�سجد ال��ن��ور حيث قتل
�إره��اب��ي متطرف ما يربو على � 40شخ�صا يف
هجوم على م�سجدين مبدينة كراي�ست�شري�ش يف
جنوب نيوزيلندا �أ�سفر يف املجمل عن �سقوط
 51قتيال.
وقال جوتريي�س يف كلمة خارج امل�سجد:
"خطاب الكراهية ينت�شر وح��دة اخلطاب

العام ت�شتد".
و�أ�ضاف �أنه طلب من م�ست�شار الأمم املتحدة
اخلا�ص املعني مبنع الإب���ادة اجلماعية ت�شكيل
ف��ري��ق ل��و���ض��ع خ��ط��ة ع��م��ل ع��امل��ي��ة ���ض��د خ��ط��اب
الكراهية.
وت�أتي زيارة الأمني العام فيما ت�ستعد رئي�سة
وزراء نيوزيلندا جا�سيندا �أردي���رن للم�شاركة
يف اجتماع بفرن�سا حل�شد الدعم العاملي ملكافحة
التعبري عن العنف على الإنرتنت.
وعادة ما يقوم جوتريي�س "بزيارة ت�ضامن"
�سنوية لإح����دى ال����دول الإ���س�لام��ي��ة خ�ل�ال �شهر
رم�ضان لكنه قال �إن��ه قرر زي��ارة نيوزيلندا هذا
العام بعد هجوم كراي�ست�شري�ش.

أعمال عنف طائفي في سريالنكا
عوا�صم ــ وكاالت
افادت ال�سلطات ال�سريالنكية مبقتل رجل م�سلم
وت�ضرر الع�شرات من املحال التجارية وامل�ساجد يف
�أعمال عنف طائفي ردا على تفجريات عيد الف�صح
التي �أودت بحياة �أكرث من � 250شخ�صا.
وقال الوزير يف جمل�س الوزراء وزعيم امل�ؤمتر
الإ�سالمي يف �سريالنكا ،ر�ؤوف حكيم �إن الرجل
�ضرب حتى املوت يف �شمال غربي �سريالنكا ،عندما
هاجمت جمموعة املتاجر والبيوت العائدة مل�سلمني.

وتعر�ض امل�سلون لتعليقات م�سيئة على و�سائل
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي م��ن��ذ ه��ج��م��ات � 21أب��ري��ل
الإره��اب��ي��ة على ث�لاث كنائ�س وث�لاث��ة ف��ن��ادق .من
جهتها ،فر�ضت ال�سلطات يف �سريالنكا حظر جتوال
ليلي و�سط ت�صاعد يف �أعمال العنف �ضد امل�سلمني.
كما دع��ا رئي�س ال����وزراء ال�سريالنكي رانيل
ويكرم�سينغي �إىل الهدوء ،لأن التوترات احلالية
�ست�ؤدي �إىل عرقلة �سري التحقيقات يف الهجمات
التي تعر�ضت لها البالد ال�شهر املا�ضي.

عدلت وزارة اخلارجية الهولندية �إر���ش��ادات ال�سفر �إىل تركيا ،وح��ذرت املواطنني الذين يخططون لق�ضاء
عطالتهم هناك من �أن هواتفهم والأجهزة الإلكرتونية اخلا�صة بهم ميكن م�صادرتها �إذا �شك امل�س�ؤولون
يف وجود �صالت مبنظمات ت�صنفها ال�سلطات الرتكية �إرهابية.
وقالت اخلارجية يف بيان �إن الهواتف املحمولة ميكن فح�صها يف
حمام ،ودون فتح حتقيق ر�سمي.
املطار دون تدخل ٍ
ك��م��ا ح���ذرت اخل��ارج��ي��ة ال��ه��ول��ن��دي��ة امل��واط��ن�ين م��ن �أن
ال�سلطات الرتكية ق��د تتخذ �إج���راء �ضدهم يف حالة
ن�شر �أي تعليقات على مواقع التوا�صل االجتماعي
تعتربها احلكومة غري منا�سبة.
وال تعد هذه املرة الأوىل التي ت�شدد فيها
وزارة خارجية دولة �أوروبية �إر�شادات ال�سفر
�إىل تركيا ،ففي  9مار�س املا�ضي ،حذرت اخلارجية
الأملانية مواطنيها من �إمكانية اعتقالهم يف تركيا ب�سبب التعبري عن الر�أي.
ج��اء يف حتذير ل���وزارة اخلارجية ب�ش�أن ال�سفر "ال ميكن ا�ستبعاد �أن تتخذ
احلكومة الرتكية �إج��راء جديدا �ضد ممثلي و�سائل الإع�لام الأملانية ومنظمات
املجتمع املدين".
و�أ�ضاف �أن ال�سلطات الرتكية ترتاب ب�ش�أن �أي �صالت ب�شبكة فتح الله
غولن املقيم يف الواليات املتحدة ،الذي تقول �أنقرة �إنه دبر حماولة االنقالب
الفا�شلة �ضد الرئي�س الرتكي ،رجب طيب �أردوغان ،عام .2016
وي�أتي ذلك بعد تهديد وزير الداخلية الرتكي� ،سليمان �صويلو ،باعتقال كل
من ينتقد بالده حتى من خارجها ،والقب�ض عليه فور و�صوله لرتكيا ،خا�صة
الذين ي�شاركون يف فعاليات معار�ضة يف �أوروبا و�أملانيا.

القضاء الجزائري يحقق مع محافظ
العاصمة السابق بتهم فساد

اجلزائر ــ وكاالت

با�شر الدرك اجلزائري التابع لوزارة الدفاع الوطني� ،إجراءات قانونية
لبدء التحقيق مع مالق�ضاء اجلزائري يحقق مع حمافظ العا�صمة ال�سابق بتهم
ف�ساد ،بتهم ف�ساد مايل واقت�صادي.
وتتوىل حمكمة �سيدي �أحممد بو�سط العا�صمة التحقيق مبلفات الف�ساد املتعلقة
بكبار امل�س�ؤولني يف عهد حكم الرئي�س امل�ستقيل عبد العزيز بوتفليقة ،وبينهم وزير املالية
احل��ايل حممد لوكال ،ورئي�س ال��وزراء ال�سابق �أحمد �أويحيى� ،إ�ضافة �إىل رج��ال الأعمال
الإخوة كونيناف وي�سعد ربراب.
وجنا زوخ يف مرات عديدة من الإقالة والتحقيق لقربه ال�شديد من ال�سعيد �شقيق بوتفليقة ،و�سبق
�أن وجه �إليه الإعالم املحلي تهم ف�ساد خطرية تتعلق مبنح �صفقات خمالفة للت�شريع والتالعب بالعقار والإثراء
غري امل�شروع لأ�سرته.
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وزير العمل يفطر مع  100يتيم ويتيمة في ضيافة «بحري»

للتواصل :

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

�إمييلwr@albiladdaily.com :

خالد بن مر�ضاح

مجتمع
الصميلي مساعدا لمدير فرع وزارة العدل

جدة  -خالد بن مر�ضاح
يف �أم�سية رم�ضانية جميلة ح ّل وزير
العمل والتنمية االجتماعية املهند�س
�أحمد بن �سليمان الراجحي �ضيف ًا على
املهند�س ح�سني �سعيد ب�ح��ري رئي�س
جمعية الوداد اخلريية يف منزله مبدينة
جدة وذلك بح�ضور مدير عام فرع وزارة
العمل والتنمية االجتماعية مبنطقة مكة
املكرمة عبدالله �أحمد �آل طاوي ،وحميي
ال��دي��ن حكمي م��دي��را عاما جمعية الرب
بجدة ،و�سليمان النملة ،و�أع�ضاء جمل�س
�إدارة جمعية الوداد وم�شاركة  ١٠٠يتيم ويتيمة من
�أبناء الوزارة .و�شهدت املنا�سبة لقاء خا�ص ًا للوزير
بالأبناء الأيتام قبل الإفطار ل�ساعة كاملة كما اجتمع

مع الفتيات اليتيمات بعد الإفطار ملدة �ساعة �أخرى
حيث هن�أهم ب�شهر رم�ضان امل�ب��ارك و�أو� �ض��ح لهم
مدى اهتمامه �شخ�صي ًا بدعمهم وم�ساندتهم وجميع
قيادات الوزارة ،ثم خ�ص�ص اجلزء الأكرب من اللقاء

لال�ستماع الحتياجاتهم ومقرتحاتهم.
من جهته �أك��د املهند�س ح�سني بحري �سعادته
بهذا اللقاء م�شري ًا �إىل �أن ح�ضور ال��وزراء كل عام
وم�شاركتهم لأبنائهم وبناتهم من الأيتام لهو �أكرب

دل �ي��ل ع�ل��ى ح��ر���ص ق �ي��ادة ه ��ذه ال�ب�لاد
املباركة على هذه الفئة الغالية والعمل
على توجيههم ومتكينهم وحتفيزهم
ليكونوا �أفرادا �صاحلني ونافعني لدينهم
ووط�ن�ه��م .مم��ا يجدر ذك��ره �أن جمعية
ال� ��وداد ال �ت��ي ي��ر�أ���س جمل�س �إدارت �ه��ا
املهند�س ح�سني بحري تقوم ب�إ�سناد
واحت�ضان الأط �ف��ال الأي �ت��ام �إىل �أ�سر
حا�ضنة ب�شرط الإر� �ض��اع وق��د حققت
جناح ًا ملمو�س ًا على نطاق اململكة حيث
لها ثمانية ف��روع يف كل من مكة وجدة
وال��ري��ا���ض وال�شرقية واملدينة والق�صيم وع�سري
وجيزان و�سلمت حتى الآن �أكرث من  ٤٥٠طف ًال يتيم ًا
من جمهويل الأبوين اىل �أ�سر حا�ضنة.

ا���ص��در ن��ائ��ب وزي� ��ر ال �ع��دل
ال�شيخ �سعد ب��ن حممد ال�سيف
ق� ��رار ًا بتكليف ع�ب��دال�ك��رمي بن
حم �م��د ب���ن ي �ح �ي��ى ال���ص�م�ي�ل��ي
م�ساعدًا مل��دي��ر ع��ام ف��رع وزارة
العدل مبنطقة جازان.
وع�بر ال�صميلي"عن �شكره
واع� �ت���زازه ب�ث�ق��ة وزي� ��ر ال �ع��دل عبد الكرمي ال�صميلي
ونائبه �سائ ًال الله �أن يعينه على خدمة دينه ومليكه ووطنه.

الجنيدل يرزق بـ"عبدالعزيز"
ُرزق املحا�ضر يف اجلامعة
ال�سعودية الإلكرتونية ،الكاتب
ال�صحفي �أح�م��د ب��ن عبدالعزيز
اجلنيدل ،مبولوده البكر ،الذي
ات� �ف ��ق وح ��رم ��ه ع �ل��ى ت�سميته
"عبدالعزيز" ،جعله ال�ل��ه من
مواليد ال�سعادة ،و�أق � َّر به �أعني
وال َد ْيه ..تهانينا و�ألف مربوك.

احمد اجلنيدل

النفيعي يستقبل أصدقاءه من رجال األعمال والفكر واإلعالم إفطار جماعي لنزالء ومنسوبي سجون الشرقية
الدمام -البالد
�أق��ام��ت م��دي��ري��ة ال�سجون
ب��امل�ن�ط�ق��ة ال���ش��رق�ي��ة وال�ل�ج�ن��ة
ال��وط �ن �ي��ة ل��رع��اي��ة ال���س�ج�ن��اء
,تراحم ال�شرقية ,مائدة �إفطار
ج �م��اع��ي م ��ع ن�� ��زالء الإدارة
ال� �ع ��ام ��ة ل �� �س �ج��ن ال� ��دم� ��ام يف
اجواء رم�ضانية جتمع النزالء
مب�س�ؤويل ال�سجون.
ج� ��اء ذل� ��ك ب ��ال� �ت� �ع ��اون م��ع
تراحم ال�شرقية حيث �شارك يف
الإفطار مدير ال�سجون باملنطقة
ال���ش��رق�ي��ة العقيد ع�ب��دال�ل��ه بن
علي النفجان واملدير التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية ال�سجناء
واملفرج عنهم و�أ�سرهم الدكتور يو�سف بن عمر الرا�شد وع�ضو
املجل�س البلدي اال�ستاذ فالح بن راج�س الدو�سري ومدير �إدارة
التاهيل والإ�صالح ب�سجون ال�شرقية العقيد حممد بن م�شهور
ال م�شهور ومدير الإدارة العامة ل�سجن الدمام العقيد حممد
بن �سليمان احلبي�شي ومدير التوجيه الفكري واملعنوي النقيب
عاي�ض امل��ري وع��دد ًا من رج��ال الأع�م��ال باملنطقة .وق��ال مدير
ال�سجون باملنطقة ال�شرقية العقيد النفجان �إن الإفطار اجلماعي
مع اخواننا وابنائنا ال�ن��زالء على �سفرة واح��دة يج�سد روح
الت�أخي واملحبة يف ظل روحانية ال�شهر الف�ضيل وهذا ماي�ؤكد
عليه �سمو �سيدي امري املنطقه ال�شرقيه و�سمو�سيدي نائب امري

جدة  -خالد بن مر�ضاح  -ت�صوير :املحرر
�أق��ام رج��ل الأع�م��ال حممد النفيعي حفل ا�ستقبال ومباركة
بال�شهر الف�ضيل وتناول طعام ال�سحور ،بح�ضور جمع من رجال
الأعمال والوجهاء والإعالم والأحباب.
ورحب النفيعي باحل�ضور وقال �إن رم�ضان هو �شهر املحبة
حيث حتن القلوب �إىل اللقاء ،ولفت �إىل �أن ليايل رم�ضان لها
خ�صو�صية يف التعبري عن روح التكافل يف املجتمع الواحد,
و�شهدت احتفالية النفيعي التقاط ال�صور التذكارية التي جمعت
كل رجال الأعمال واملجتمع .و�شكر النفيعي كل من لبى الدعوة
متمنيا للجميع �أن يحقق الله لهم يف ه��ذا ال�شهر �أمنياتهم وان
نخرج من هذا ال�شهر وقد غفر لنا جميعا.

املنطقه وان برنامج الإفطار مع النزالء له الأثر النف�سي الإيجابي
عليهم وهو ماي�ؤكد عليه مدير عام ال�سجون اللواء حممد بن علي
الأ�سمري وان مثل هذه الربامج تعزز الثقة بالنف�س.

القيادات األمنية بالعاصمة المقدسة تشيد بكشافة التعليم
جدة  -خالد بن مر�ضاح
�أ�شادت القيادات الأمنية بالعا�صمة املقد�سة بجهود و�أعمال
ك�شافة وزارة التعليم التطوعية خلدمة �ضيوف بيت الله احلرام
م��ن ال ��زوار واملتعمرين� ،أع��رب ع��ن ذل��ك مدير �شرطة العا�صمة
املقد�سة اللواء د.فهد الع�صيمي منوها بجهود ك�شافة تعليم مكة
والفرق امل�شاركة من �إدارات ومناطق اململكة يف النادي الك�شفي
املو�سمي التطوعي "بادر" ،فيما �أكد قائد قوات �أمن احلج والعمرة
اللواء �سعيد بن �سامل القرين �أن من�سوبي ك�شافة التعليم هم خري
من يطبق �شعار "نفخر بخدمتكم" ،كما �أ�شار مدير الأم��ن العام
الفريق �أول خالد ب��ن ق��رار احل��رب��ي بتنوع الأع �م��ال التطوعية

القحطاني يحتفي بعدد من الوجوه االجتماعية بعسير

�أبها  -البالد
اح �ت �ف��ى رائ � ��د ب ��ن � �س �ع �ي��د ب ��ن ظ�ب�ي��ه
ال�ق�ح�ط��اين امل �� �ش��رف ال�ت�رب��وي وامل���درب

التي يقدمها وينفذها قادة و�أفراد ك�شافة وزارة التعليم يف خدمة
�ضيوف الرحمن باحلرم املكي ال�شريف .و�أو��ض��ح مدير �إدارة
الن�شاط الك�شفي ب��وزارة التعليم جم��دي ال�صبيحي �أن النادي
املو�سمي الك�شفي التطوعي "بادر" ير�شد ما يزيد عن  7500حالة
يوميا من جن�سيات خمتلفة عرب م�سار �إر�شاد التائهني مب�شاركة 6
فرق ك�شفية من خمتلف مناطق و�إدارات التعليم باململكة ،وبينّ
رئي�س الن�شاط الك�شفي بتعليم مكة زياد قدير �أن �إدارة التعليم
تدفع بـ  941ك�شاف ًا حتى الآن يف  13م�سارا تطوعيا مبركز بادر
التطوعي منذ بداية �شهر رم�ضان ,م�شريا �إىل برنامج "املق�صد"
الذي يُ�سهل على املعتمرين معرفة مواقعهم واجتاهاتهم.

الثقفي يكرم الزميل العمري

املعتمد و�أح���د رواد
العمل االجتماعي
جدة  -عبدالهادي
مب�ن�ط�ق��ة ع�سري
املالكي
ب� � � � �ع � � � ��دد م� ��ن
ك����رم م���دي���ر تعليم
ال � � � ��وج � � � ��وه
ج���دة الأ���س��ت��اذ عبدالله
االج �ت �م��اع �ي��ة
الثقفي الزميل االعالمي
وال�ترب��وي�ين
ع��ب��دال��ل��ه ال��ع��م��ري �أح���د
وال� ��� �ش� �ع ��راء
من�سوبي �إدارة االعالم
والإع�لام �ي�ين
الرتبوي ب��إدارة تعليم
يف مقدمتهم
ج����دة ن��ظ�ير ج��ه��وده
ال��دك�ت��ور ملفي
خ������ل�����ال ال������ع������ام
بن عبد الرحمن
ال��درا���س��ي  ١٤٤٠ - ١٤٣٩ه��ـ وذل���ك بقاعة
العتيبي حيث اقام
االجتماعات الرئي�سية مببنى الإدارة
ح�ف��ل �أف �ط��ار وع�شاء
بحي ال�سالمة.
والقيت يف اجلل�سة كلمة تنا�سب ال�شهر
الكرمي وعدة ق�صائد �شعرية.

السحيباني يتسلم وسام أبي بكر الصديق

الريا�ض  -البالد
منحت جمعيات الهالل
الأحمر وال�صليب الأحمر
ال �ع��رب �ي��ة ب ��الإج� �م ��اع,
الأم�ي�ن ال�ع��ام ال�سابق
ل �ل �م �ن �ظ �م��ة ال �ع��رب �ي��ة
ل�� �ل�� �ه�ل��ال الأح� � �م�� ��ر
وال �� �ص �ل �ي��ب الأح��م��ر
ال��دك �ت��ور � �ص��ال��ح بن
ح� �م ��د ال �� �س �ح �ي �ب��اين
و�� �س ��ام �أب� ��ي ب �ك��ر ال �� �ص��دي��ق من
ال��درج��ة الأوىل ،وه��و �أعلى و�سام
ع��رب��ي يف ال�ع�م��ل الإن�����س��اين ,وذل��ك
تقدي ًرا للجهود الإن�سانية التي ق��ام بها
ال�سحيباين طيلة فرتة عمله يف خدمة العمل
الإن�ساين وجمعيات الهالل الأحمر العربية،

والنهو�ض بهذا العمل على امل�ستوى العربي
وال ��دويل .وج��اء ت�سليم ال�سحيباين الو�سام
يف ختام �أع�م��ال ال ��دورة ( )44للهيئة العامة
للمنظمة العربية للهالل الأح �م��ر وال�صليب
الأحمر التي ا�ست�ضافتها الكويت حتت �شعار
"مبادئنا جتمعنا".

زمان

11

22635
العدد22611
أبريل2019 /م ال�سنة  88العدد
 �15مايو
املوافق/21
1440ـهـاملوافق
�/16شعبان1440/ه
أربعاء  10رم�ضان
االلأحد

هذه املوادن�شرت بتاريخ 1385 / 9 / 4هـ املوافق 1965 / 12 / 26م

سمو األمير مشعل
بن عبدالعزيز
ك����ان ح�����ض��رة ���ص��اح��ب ال�سمو
امللكي الأم�ير م�شعل بن عبدالعزيز
امري منطقة مكة املكرمة قد ام�ضى
اول ام�������س يف رح�����اب ب��ي��ت ال��ل��ه
احلرام.
ثم قدم من مكة م�ساء ام�س اىل
ج��دة حيث ا�ستقبل يف مكتبه بها
ال��ك��ث�يري��ن م��ن ال��وج��ه��اء واالع��ي��ان
وكبار املوظفني الذين اقبلوا عليه
مهنئني �سموه ب��ال��ع��ودة م��ن رحلة
ال�����ص��ي��د ث��م ب��ح��ل��ول �شهر رم�ضان
املبارك.
وقد كان على ر�أ�س ه�ؤالء جميعا
اخ���وة �سموه االم����راء ب��در وف��واز
و�سطان من �أبناء جاللة املغفور له
امللك عبدالعزيز.

"عكاظ" تصدر في
 8صفحات

بد�أت الزميلة (عكاظ) من يوم
ام�س ت�صدر يف ثماين �صفحات
وب�����ص��ورة م�ستمرة ..ن��رج��و لها
توفيقا دائما وجناحا م�ضطرد.

قرار بتسمية وظيفة
وكيل رئيس الهيئات

�سماحة الرئي�س العام للهيئات
ف�����ض��ي��ل��ة ال�����ش��ي��خ ع��ب��دامل��ل��ك اب��ن
�إبراهيم �آل ال�شيخ ا�صدر ق��رارا
بت�سمية وظيفة وك��ي��ل الرئي�س
ال���ع���ام ل��ل��ه��ي��ئ��ات ال���ث���اين ف�ضيلة
ال�����ش��ي��خ ع��ل��ي ب���ن ف�����راج ع��ق�لاء
م�ست�شارا للهيئات وم�س�ؤوال عن
ال�ش�ؤون الدينية كما رفع ف�ضيلته
اىل املرتبة الرابعة.

 4رمضان امتحان
كلية التربية
مكة املكرمة – مكتب البالد

�صرح م�صدر م�س�ؤول يف وزارة
امل��ع��ارف مل��ح��رر ال��ب�لاد مبكة املكرمة
بت�صريح خ��ا���ص �أ����ش���ار ف��ي��ه اىل ان
ام���را ق��د ���ص��در م��ن ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ
عبدالوهاب عبدالوا�سع وكيل وزارة
املعارف لل�ش�ؤون التعليمية اىل عميد
كلية الرتبية بالعا�صمة املقد�سة بان
جت��ري امتحانات ن�صف العام اليوم
االح����د امل���واف���ق  4رم�����ض��ان امل��ب��ارك
على ان تنتهي ه��ذه االمتحانات يوم
اخلمي�س املوافق  – 15منه.
ه���ذا وق���د ع��ل��م م��ن��دوب��ن��ا ان تكون
العطلة اب��ت��دا ًء من  16رم�ضان حتى
احلادي ع�شر من �شهر �شوال املقبل.

مسامرات متنقلة

مكة املكرمة – مكتب البالد
بد�أ مركز التنمية االجتماعية
ب��وادي فاطمة يف و�ضع برنامج
امل�سامرات التي �سيقيمها اليوم
او غ��دا يف ق��رى ال���وادي وطيلة
�شهر رم�ضان امل�سامرات �ستكون
ح��اف��ل��ة ب���االح���ادي���ث ال��ث��ق��اف��ي��ة
وال���ت���وج���ي���ه والإر������ش�����اد ال��ع��ام
ل��ل��م��واط��ن�ين م���ع ع��ر���ض بع�ض
الأفالم الثقافية!!

لجنة التحقيق في حادث انهيار عمارة المدينة
المنورة توالي اجتماعاتها
املدينة – من مرا�سلنا

ع�����اد ظ���ه���ر ام�������س ام��ي��ر م��ن��ط��ق��ة
امل��دي��ن��ة ���س��م��و الأم��ي�ر عبداملح�سن
بن عبدالعزيز وق��د ق��ام �سموه فور
و�صوله باالت�صال باللجنة الهند�سية
امل�����ش��ك��ل��ة ل��درا���س��ة �أ���س��ب��اب ان��ه��ي��ار

�صورة من التاريخ

ال��ع��م��ارة امل��ن��ك��وب��ة مل��ع��رف��ة اخ���ر ما
تو�صلت اليه اللجنة.
واجلدير بالذكر ان اللجنة تقوم
الآن بتطبيق املوا�صفات الأ�سا�سية
على كافة العمارات املوجودة مبنطقة
القلعة للت�أكد من �صالحيتها لل�سكن.

لجنة االمتحانات في إدارة التعليم بجدة
توالي اجتماعاتها
وال���ت جلنة االم��ت��ح��ان��ات امل�شكلة
ب������������إدارة ال���ت���ع���ل���ي���م مب��ن��ط��ق��ة ج���دة
اجتماعاتها خالل هذا الأ�سبوع.
وقد انتهت اللجنة من اجتماعاتها
بعد ان بحثت يف ه��ذه االجتماعات
ع��دة موا�ضيع هامة تتعلق بامتحان
طلبة ال�����ش��ه��ادات االب��ت��دائ��ي��ة للبنني.

وه���ي  15جل��ن��ة مت ت�شكيلها وك���ذا
جل���ان �أخ����رى �شكلت الم��ت��ح��ان طلبة
ال�شهادات ملا فوق املرحلة االبتدائية
ومن بني هذه اللجان جلنتان المتحان
ال�شهادات للبنات وقد مت رفع التقارير
امل��ت��خ��ذة يف ه���ذه االج��ت��م��اع��ات اىل
وزارة املعارف القرارها.

صحف للحائط
 – 3الفجر
مكة املكرمة – مكتب البالد
وق��د ت��وىل اال���ش��راف على ا�صدار
يف املعهد ال��ث��ان��وي مبنطقة مكة
التعليمية ا���ص��در ال��ط�لاب ع���ددا من ه��ذه ال�صحف الأ�ستاذ عبدالله املام
ال�صحف احلائطية ك��ان يف مقدمتها باال�شرتاك مع ع��دد من ط�لاب املعهد
– ك��م��ا ت���وىل ال��ط��ال��ب ���س��امل عمر
�صحيفة:
قنيوي ت�صميم ال�شكل اخلا�ص بهذه
 – 1ال�شعلة
ال�صحف.
 – 2ال�ضياء

اجتماعات منظمة امل�ؤمتر اال�سالمي

التقنية
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إيلون ماسك يعرض أول أقمار اإلنترنت المجهزة لإلطالق
القاهرة – البالد
ك�شف �إيلون ما�سك  ،Elon Muskالرئي�س التنفيذي ل�شركة الف�ضاء
�سبي�س �إك�س  SpaceXعن  60قمرًا �صناعيًا �ستطلقها �شركته هذا
الأ�سبوع ،وهي �أول جمموعة من �آالف الأقمار ال�صناعية التي ت�أمل
�سبي�س �إك�س ن�شرها يف ال�سنوات املقبلة لتوفري تغطية عاملية للإنرتنت
من الف�ضاء.
وعر�ض �إي��ل��ون ما�سك �صورة للأقمار ال�صناعية ،من خ�لال ح�سابه
حمكمة التنفيذ بالطائف
دائرة التنفيذ االوىل

اجلهة
دائرة التنفيذ
رقم القرار
 40502617يف 1440/3/21هـ
الق�ضائي
ا�سم املنفذ عبد الرحمن معيو�ض زميم الع�صيمى
�ضده
1036295515
رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ

تعلن ال��دائ��رة ع��ن ���ص��دور ال��ق��رار املو�ضحة
بياناته  ,و لتعذر تبليغ املنفذ �ضده جري الإعالن
للإبالغ و يف حال عدم التنفيذ خالل خم�سة �أيام
م��ن ت��اري��خ ن�شره ف�سيتم ات��خ��اذ الإج����راءات
النظامية التي ن�ص عليها نظام التنفيذ .

تعلن ب�أنها قد منحت موظفها ومكفولها/حممد عبداهلل عبدال�سميع الغباري
 م�صري اجلن�سية  -واحلا�صل على هوية مقيم برقم ()2230801082وال�صادرة من ج��وازات املزاحمية بتاريخ 1437/10/21ه��ـ تنتهي بتاريخ
1440/12/19ه���ـ ت�أ�شرية خروج نهائي  ,لذا يرجى من له �أي مطالبة على
املذكور الإت�صال بنا على رقم  2316000وذلك خالل ثالثة �أيام من من تاريخه.

�إعالن بالغ بقرار التنفيذ
تعلن دائره احلجز والتنفيذ مبحكمه قيا العامه بالطائف

عن قرار التنفيذ رقم  40/61يف 1440/8/27هـ املقدم من �سامل بن �سلمان عو�ض احلارثى
مع املنفذ �ضده  /م�شهور بن عوا�ض معي�ض ال�شلوى �سجل مدنى رقم  1088210875يف
مبلغ ماىل ونظرا لتعذر تبليغ املنفذ �ضده جرى ن�شر هذا االعالن على نفقته وفق ما ذكر يف
الفقره الثالثه من املاده الرابعه والثالثني من نظام التنفيذ وعليه يعد هذا االعالن ابالغا
للمنفذ �ضده بقرار التنفيذ وفى حال عدم التنفيذ خالل خم�سه ايام من تاريخ الن�شر �سيتم
اتخاذ االجراءات الالزمه وتطبيق العقوبات الوارده و�صلى اهلل على نبينا حممد

الر�سمي على من�صة ت��وي�تر ،املو�ضوعة داخ���ل اجل���زء الأم��ام��ي من
���ص��اروخ فالكون  ،Falcon 9ال��ذي من املفرت�ض �أن ينقل املركبة
الف�ضائية �إىل املدار.
وتعد هذه الأقمار ال�صناعية مبثابة العنا�صر الت�شغيلية الأوىل ملبادرة
�شركة �سبي�س �إك�س امل�سماة �ستارلينك  ،Starlinkوالتي تتكون من
كوكبة كبرية من الأقمار ال�صناعية ي�صل عددها �إىل ما يقرب من 12
�ألف قمرًا �صناعيًا.

ومن املفرت�ض �أن توجد هذه الأقمار ال�صناعية يف مدار منخف�ض فوق
الأر���ض� ،أقرب من حمطة الف�ضاء الدولية ،وتهدف �إىل توفري و�صول
عايل ال�سرعة بالإنرتنت �إىل مناطق متعددة من هذا الكوكب تعاين من
ندرة وجود النطاق العري�ض.
وكانت جلنة االت�صاالت الفيدرالية  FCCقد منحت �سبي�س �إك�س �إذن ًا
لإطالق جمموعتني من الأقمار ال�صناعية ملبادرة  ،Starlinkبحيث
تتكون الكوكبة الأوىل من  4409قمرًا �صناعيًا ،بينما تتكون الكوكبة

الثانية ،التي �ستعمل على ارتفاع �أق��ل قلي ًال من الكوكبة الأوىل ،من
 7518قمرًا �صناعيًا.
وح�صلت �سبي�س �إك�����س على م��واف��ق��ة جلنة االت�����ص��االت الفيدرالية
بعد تعهدها ب�إطالق ن�صف عدد الأقمار ال�صناعية املخ�ص�صة ملبادرة
 Starlinkيف غ�ضون ال�سنوات ال�ست املقبلة ،لكنها مل تطلق حتى
الآن �سوى قمرين �صناعيني ،هما  ،TinTin Aو  ،TinTin Bيف
�شهر فرباير من عام .2018

المرشحة الرئاسية األمريكية تفضل تفكيك فيسبوك
القاهرة – البالد
ت��واج��ه ���ش��رك��ة في�سبوك م��ط��ال��ب��ات م��ت��زاي��دة
بتفكيكها� ،إذ �أ���ش��ارت املر�شحة الدميقراطية
للرئا�سة الأمريكية عن والية كاليفورنيا ،كاماال
هاري�س � ،Kamala Harrisإىل �أنه يجب
على امل�س�ؤولني الأمريكيني التفكري فى تفكيك
ف��ي�����س��ب��وك� ،أك�ب�ر ���ش��رك��ة ت��وا���ص��ل اجتماعي
فى العامل ،قائلة :لقد �أ�صبحت مبثابة �أداة
م�ساعدة غري منظمة على نحو فعال.
و�أو�ضحت هاري�س ،ع�ضو جمل�س ال�شيوخ
الأم���ري���ك���ي وواح������دة م���ن �أك��ث�ر م���ن 20
مر�شحً ا دميقراطيًا ي�سعون للح�صول على
تر�شيح احلزب لالنتخابات الرئا�سية لعام
� ،2020أن في�سبوك قد �شهدت من��و ًا هائ ًال،
و�أعطت الأولوية لنموها على ح�ساب م�صالح

امل�ستهلكني ،وخ��ا���ص��ة فيما يتعلق مب�سائل
اخل�صو�صية.

وقالت كاماال يف مقابلة�“ :أعتقد �أن��ه يجب
علينا �إلقاء نظرة جدية على تفكيك في�سبوك”،
م�ضيفة �أن هناك قلة قليلة من النا�س ميكنهم
ال��ت��وا���ص��ل م��ع جمتمعاتهم �أو �أع��م��ال��ه��م �أو
جتارتهم دون ا�ستخدام في�سبوك بطريقة ما،
ويجب علينا �إدراك ذلك ،والتعامل مع ال�شركة
على �أنها خدمة حيوية يجب تنظيمها.
وتخ�ضع ���ش��رك��ة في�سبوك للتدقيق م��ن قبل
امل��ن��ظ��م�ين يف ج��م��ي��ع �أن����ح����اء ال����ع����امل ح���ول
مم��ار���س��ات��ه��ا اخل��اط��ئ��ة يف م�����ش��ارك��ة ب��ي��ان��ات
امل�ستخدمني ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل انت�شار خطاب
الكراهية ،واملعلومات امل�ضللة على �شبكاتها
االجتماعية.
ودع��ا بع�ض امل�شرعني الأمريكيني الآخ��ري��ن،
مب��ا يف ذل��ك املر�شحة الرئا�سية الدميقراطية

�إليزابيث واري��ن ،Elizabeth Warren
�إىل التحرك من �أجل تفكيك �شركات التكنولوجيا
ال���ك�ب�رى ،و�إ����ص���دار ق��ان��ون ف���ي���درايل لتنظيم
اخل�صو�صية.
ورف�ضت �شركة في�سبوك ،التي ت�ضم �أك�ثر من
ملياري م�ستخدم على �شبكتها االجتماعية،
دع��وة كري�س هيوز لتفكيكها بعد �أن �أ�صبحت
– على حد و�صفه – كبرية جدًا ،وقوية جدًا،
بحيث ال تخ�ضع لأي م�ساءلة حقيقية ،وتقمع
املناف�سني ،ويجب تق�سيمها.
وقال نيك كليج  ،Nick Cleggنائب رئي�س
ال�شركة لل�ش�ؤون العاملية� :إن في�سبوك توافق
على �أن امل�ساءلة ت�أتي مع النجاح ،لكن ال يجب
فر�ض امل�ساءلة م��ن خ�لال ال��دع��وة �إىل تفكيك
�شركة �أمريكية ناجحة.

�إعالن بالغ بقرار التنفيذ

تعلن دائره احلجز والتنفيذ مبحكمه قيا العامه بالطائف

عن قرار التنفيذ رقم  40/60يف 1440/8/27هـ املقدم من �سلمان بن قمي�شان عو�ض
احلارثى مع املنفذ �ضده  /بندر بن عوا�ض معي�ض ال�شلوى �سجل مدنى رقم 1068417292
يف مبلغ ماىل ونظرا لتعذر تبليغ املنفذ �ضده جرى ن�شر هذا االعالن على نفقته وفق ما ذكر
يف الفقره الثالثه من املاده الرابعه والثالثني من نظام التنفيذ وعليه يعد هذا االعالن ابالغا
للمنفذ �ضده بقرار التنفيذ وفى حال عدم التنفيذ خالل خم�سه ايام من تاريخ الن�شر �سيتم
اتخاذ االجراءات الالزمه وتطبيق العقوبات الوارده و�صلى اهلل على نبينا حممد

�إعالن بالغ بقرار التنفيذ

تعلن دائره احلجز والتنفيذ مبحكمه قيا العامه بالطائف

عن قرار التنفيذ رقم  40/62يف 1440/8/27هـ املقدم من عبد الهادى بن �سلمان عو�ض
احلارثى مع املنفذ �ضده  /مالك ر�ضوان احمد مالك حق داد باك�ستانى اجلن�سيه رخ�صه اقامه
رقم  2133673307يف مبلغ ماىل ونظرا لتعذر تبليغ املنفذ �ضده جرى ن�شر هذا االعالن على
نفقته وفق ما ذكر يف الفقره الثالثه من املاده الرابعه والثالثني من نظام التنفيذ وعليه يعد هذا
االعالن ابالغا للمنفذ �ضده بقرار التنفيذ وفى حال عدم التنفيذ خالل خم�سه ايام من تاريخ الن�شر
�سيتم اتخاذ االجراءات الالزمه وتطبيق العقوبات الوارده و�صلى اهلل على نبينا حممد

تعلن حمكمة الأحوال ال�شخ�صية بالأح�ساء
�إذن بيع عقار لقا�صر
ح�سني بن علي بن ح�سني البحراين

نوع املعاملة
ا�سم املنهي
رقم ال�صك املراد
 730810009998يف 1439/11/05هـ
بيعه
الزيادة
املراد
املبلغ
عليه ملن رغب ال�شراء ( )580.000خم�سمائة وثمانون �ألف ريال
ثالثون يوماً
مدة الإعالن

تعلن حمكمة الأحوال ال�شخ�صية بالأح�ساء
�إذن بيع عقار لقا�صر
نباته �سعد ال�سهلي

نوع املعاملة
ا�سم املنهي
رقم ال�صك املراد  38158103يف 1438/05/03هـ وهو :البيت
القائم الواقع يف ال�صاحلية بالهفوف
بيعه
املبلغ املراد الزيادة
عليه ملن يرغب ال�شراء ( )330.000ريال
ثالثون يوماً
مدة الإعالن

متجر جوجل بالي يقترح إزالة
التطبيقات غير المستخدمة
القاهرة  -البالد

ب����د�أ م��ت��ج��ر ج��وج��ل ب�ل�اي Google
 ،Playمتجر �شركة جوجل الر�سمي
لتطبيقات نظامها الت�شغيلي للأجهزة
املحمولة �أن��دروي��د ،ب���إر���س��ال تنبيهات
جديدة �إىل امل�ستخدمني يذكرهم ب�إزالة
التطبيقات غ�ير ال�����ض��روري��ة ال��ت��ي من
املحتمل �أن��ه��م ق��د ق��ام��وا م��ن��ذ �سنوات
بتنزيلها وتوقفوا عن ا�ستخدامها منذ
فرتة طويلة.
وك����ان م��ت��ج��ر ج��وج��ل ب�ل�اي ق��د ح�صل
ع���ل���ى ع�����دد م����ن ال���ت���ح���دي���ث���ات امل��ف��ي��دة
بالتزامع م��ع م���ؤمت��ر جوجل ال�سنوي
للمطورين ،Google I/O 2019
مثل املعلومات التي تفيد ب�أن ح�سابات
ت�صنيف التطبيقات �ستبد�أ بالتوجه
ب�����ش��ك��ل �أك��ب��ر جت����اه �أح�����دث تقييمات
امل�ستخدمني.
�إىل ج���ان���ب م���ي���زة ال�������ردود امل��ق�ترح��ة
التي ت�سهل على املطورين اال�ستجابة
ل��ل��م��راج��ع��ات ال��ت��ي يكتبها الأ���ش��خ��ا���ص
على متجر  ،Google Playو�سيتم
منح املطورين الذين يرغبون بالرد على

تعليق �أو ���س���ؤال ثالثة ردود مقرتحة،
بنا ًء على حمتوى املراجعة ،و�سيكون
مبقدورهم االختيار من بني االقرتاحات
الثالثة �أو تخ�صي�صها قبل �إر�سالها.
كما �أعلن كوبي غليك ،Kobi Glick
م��دي��ر املنتج يف �شركة ج��وج��ل وقائد
م�شروع متجر جوجل بالي� ،أنه �سيكون
هناك معايري جديدة ملراجعة التطبيقات
والأل����ع����اب ���ض��م��ن م��ت��ج��ر Google
 Playبحلول �شهر �أغ�سط�س ،بحيث
���س��ي��ت��م ت�����ص��م��ي��م م���راج���ع���ات التطبيق
لت�سليط ال�ضوء على التعليقات الأكرث
حداثة وذات ال�صلة.
وي��ع��م��د ال��ع��دي��د م��ن امل�����س��ت��خ��دم�ين �إىل
تنزيل وجتربة العديد من التطبيقات
والأل���ع���اب ع��ل��ى ه��ات��ف �أن���دروي���د �أك�ثر
مم��ا ي�ستخدمونه بالفعل ،مم��ا يجعل
اجلهاز ميتلئ بالتطبيقات والألعاب غري
ال�����ض��روري��ة .ويو�ضح التنبيه املر�سل
�إىل امل�ستخدمني �إمكانية حترير ً
بع�ضا
من م�ساحة التخزين الداخلية للجهاز
ال��ع��ام��ل بنظام الت�شغيل �أن��دروي��د عن
طريق حذف التطبيقات غري امل�ستخدمة.

أمازون تدمر الماليين من البضائع غير المباعة
القاهرة – البالد

تلج�أ �شركة �أمازون �إىل تدمري املاليني
من الب�ضائع اجلديدة غري املباعة ،مبا
يف ذل��ك �أجهزة التلفزيون ،واللعب،
والكتب ،وحفا�ضات الأط��ف��ال ،وذلك
وف ًقا لفيلم وثائقي ملحطة التلفزيون
الفرن�سية .M6
واكت�شف ال�صحفيون ،الذين تظاهروا
ب�أنهم عاملون يف �أح��د م�ستودعات
ال�شركة ال�ضخمة التي تبلغ قيمتها
مليارات الدوالرات ،منطقة خم�ص�صة
ت�����س��م��ى “منطقة التدمري” ،حيث
و�ضعت الأ�شياء يف �سلة املهمالت.
و���ص��ور ال�����ص��ح��ف��ي��ون ب�شكل �سري
املوظفني الذين يجهزون العنا�صر،
مبا يف ذلك الألعاب ،ومعدات املطبخ،
و�أج��ه��زة التلفزيون ذات ال�شا�شات
امل�سطحة غري امل�ستخدمة ،لنقلها �إىل
املكب.
ور���ص��دت ط��ائ��رة ب��دون طيار م��زودة
ب��ك��ام�يرا �شاحنة مكتظة بالب�ضائع
اال�ستهالكية الباهظة الثمن تخرج من
م�ستودع �أم��ازون �إىل مركز التخل�ص
م���ن ال���ن���ف���اي���ات ،ح��ي��ث ي��ت��م ت��ف��ري��غ
حموالت ال�شاحنة املليئة بالب�ضائع،
ال��ت��ي م��ا ي���زال الكثري منها يف علب

التغليف ،يف مواقع املكب املرتامية
الأط���راف .ورك��ز التحقيق الفرن�سي
على ن�شاط �أم���ازون يف فرن�سا ،لكن
ه���ذه امل��م��ار���س��ات متبعة �أي ً
�����ض��ا يف
بريطانيا ،وعندما ت�ساءل ال�صحفي،
الذي يتظاهر ب�أنه عامل يف م�ستودع
�أمازون يف ميدالندز ،حول ما يحدث
للب�ضائع غ�ير امل��ب��اع��ة� ،أج��اب��ه �أح��د
املديرين“ :يتم �إرج��اع البع�ض ويتم
تدمري البع�ض الآخر”.
وط��رح��ت �صحيفة ب��ري��ط��ان��ي��ة ع���ددًا
م��ن الأ�سئلة التف�صيلية على �شركة
�أمازون ،مبا يف ذلك ما �إذا كانت تدمر
الب�ضائع غري امل�ستخدمة يف اململكة
املتحدة ،لكن ال�شركة رف�ضت الإجابة
ب�شكل متكرر.

وق�����ال امل���ت���ح���دث ب��ا���س��م �أم�������ازون:
“بالن�سبة للمنتجات غ�ير املباعة،
ف�إننا نت�شارك مع عدد من امل�ؤ�س�سات
اخل�يري��ة ،مب��ا يف ذل���ك In Kind
 ،Directالتي تعمل مع املنظمات
غري الربحية لتوزيع الب�ضائع على
اجلمعيات اخلريية يف جميع �أنحاء
اململكة املتحدة”.
و�أو�ضح الفيلم الوثائقي �أن عمالقة
البيع بالتجزئة تتقا�ضى مبل ًغا ي�صل
�إىل  28دوالرًا �أمريكيًا من ال�شركات
مقابل تخزينها منتجاتهم �ضمن مرت
مربع واح��د ،لكن ه��ذه التكلفة تقفز
�إىل  560دوالرًا �أمريكيًا للم�ساحة
نف�سها بعد �ستة �أ���ش��ه��ر ،و 1120
دوالرًا �أمريكيًا بعد عام.

االعالنات الفردية
جدة

• يعلن عمر ب��ن عمر ث��اب��ت ميني اجلن�سية عن
فقدان ج��واز �سفر رقم  0543875تاريخ االنتهاء
2019/12/12م �� �ص ��ادر م ��ن احل ��دي ��ده وع�ل��ى
م��ن ي�ج��ده ي�سلمه اىل القن�صلية اليمنية ب�ج��دة او
االت�صال برقم  0551764197وله ال�شكر .

املدينة املنورة

• يعلن �صادق عبدالله ح�سني اجل��رم��ي ميني
اجلن�سية ع��ن ف �ق��دان ج ��واز ��س�ف��ر رق��م اجل��واز
 67962 058تاريخ الإ� �ص��دار 22/10/1435
نوع اجلواز تاجر الو�ضع �ساري املفعول �صادر
م��ن �صنعاء ع�ل��ى م��ن ي�ج��ده ي�سلمه مل���ص��دره ول��ه
ال�شكر .

الطائف

• تعلن املحكمة العامة بالطائف انه انهى اىل ق�سم
اال�سناد الق�ضائى ان املواطن( �سليم �سفران �صالح
ال��رب�ي�ع��ى) �سجل م��دن��ى رق��م ( )1002021556
ط��ال�ب��ا ا� �س �ت �خ��راج ��ص��ك ا��س�ت�ح�ك��ام ع�ل��ى ( حو�ش
وبداخله مبنى م�سلح ) الواقع يف (ال�سر ) والذى
ال اليه عن طريق ال�شراء من حماد حممد حمدان
ال�سواط واملحياه من قبل حممد �صالح ال�صواط
مب��وج��ب امل�ن�ج��ه رق��م  33وت��اري��خ 1398/1/1ه� � �ـ
وح� � ��دوده واط ��وال ��ه وم �� �س��اح �ت��ه االج �م��ال �ي��ة وف��ق

الكروكى املرفق كما يلى
من ال�شمال ملك خالد ال�سواط بطول 31.30م
م��ن اجل �ن��وب � �ش��ارع ع��ر��ض��ه 10م يليه م�ل��ك �سامل
ال�سواط بطول 31.60م
ومن ال�شرق ملك حماد ال�سواط بطول 25م
من الغرب �شارع عر�ضه 10م يليه ملك منري ال�سواط
بطول 25.20م
وامل�ساحة االجمالية 785.73م 2فمن له معار�ضه فله
التقدم بها خالل املده املقرره نظاما وقدرها �ستون
يوما من تاريخ هذا االعالن .
• تقدم ملكتب االح��وال املدنية مبحافظة الطائف
طالبا تعديل ا�سمه اال��س��م ورث��ه حمود ب��ن بركات
ب��ن حمود الفعر ال�سجل امل��دن��ى 1027256716
م��ن حمود ب��ن ب��رك��ات ب��ن حمود الفعر اىل حمود
بن بركات بن حمود الفعر ال�شريف له والبنا�ؤه فمن
له معار�ضه على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر
من تاريخه .
• تقدم ملكتب االح��وال املدنية مبحافظه الطائف
ط��ال�ب��ا ت�ع��دي��ل ا��س�م��ه اال� �س��م ورث ��ه ع��و���ض ال �ل��ه بن
ب��رك��ات ب��ن ح�م��ود الفعر رق��م احلفيظه /11584
مكه املكرمه م��ن ع��و���ض ال�ل��ه ب��ن ب��رك��ات ب��ن حمود
الفعر اىل عو�ض الله ب��ن ب��رك��ات ب��ن حمود الفعر
ال�شريف ل��ه والب �ن��ا�ؤه فمن ل��ه معار�ضه على ذلك
فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخه .

الأح�ساء

• يعلن علي �سليمان علي الزايدي �سعودى اجلن�سية
ع��ن ف �ق��دان ب�ط��اق��ة �أح� ��وال ب��رق��م 1017018522
�صادرة من اخلربتاريخ االنتهاء 1453/5/26ه� �ـ
فعلى من يجدها ي�سلمها اىل م�صدرها او االت�صال
على رقم جوال 0504992144

ال�شمال ب��زاوي��ة  90ت�سعني درج��ة باجتاه اجلنوب
ب �ط��ول 65,80م خ�م���س��ة و� �س �ت�ين م�ت��ر ًا وث�م��ان�ين
�سنتمرت.
غرباً :يحدها �أر���ض ف�ضاء وط��ول ال�ضلع يبد�أ من
اجل�ن��وب ب��زاوي��ة  91واح��د وت�سعني درج��ة باجتاه
ال �� �ش �م��ال ب �ط��ول 65,20م خ�م���س��ة و� �س �ت�ين م�ت�ر ًا
وع�شرين �سنتمرت.
امل�ساحة الإجمالية� :ألف وثالثمائة و�سبعة وع�شرون
م�تر ًا مربع ًا واثنان و�ستون باملائة من امل�تر املربع
(1327,62م )2والإحداثيات كالتايل:
E1849083,9514 N282631,7379
E1849018,7561 N282640,4539
E1849016,5130 N282620,2269
E1849081,1975 N282611,7391
فمن له معار�ضه فله تقدمي اعرت�ضه �إىل هذه املحكمة
خالل �شهرين والله املوفق,,,

• ت�ق��دم لإدارة الأح� ��وال امل��دن�ي��ة يف  :حمافظة
الأح �� �س��اء امل��واط��ن :اح�م��د عبد ال�ل��ه ه��زاع ال�ه��زاع
رق��م ال�سجل امل ��دين 1021030034 :رق��م امللف
"احلفيظة" 111330 :التاريخ1407/4/19 :ه �ـ
امل�صدر :الأح�ساء مفيد ًا �أن حفيظة نفو�سه فقدت منه
يرجى ممن يعرث عليها �أن ي�سلمها لإدارة الأح��وال
جازان
املدنية يف حمافظة الأح�ساء �أو �أقرب �إدارة �أحوال • تعلن املحكمة العامة ب�أحد امل�سارحة ب�أنه تقدم
مدنية له .لأن حيازة هذه الوثيقة �أو �إخفائها �أو العبث لها امل��واط�ن��ة /جنمة اح�م��د ج��اب��ر �سهلي �سعودية
مبدوناتها �أو ا�ستعمالها من قبل غري �صاحبها يعد مب��وج��ب ال�ه��وي��ة الوطنية رق��م ()1049727009
خمالفة يعاقب عليها النظام.
بطلب حجة ا�ستحكام على �أر���ض �سكنية حماطة
ب�سور م��ن جميع اجل�ه��ات تقع بحي ال�صفا وهي
داخ� ��ل ال �ن �ط��اق ال �ع �م��راين وداخ� ��ل ح� ��دود حماية
الدمام
التنمية العمرانية ملدينة �أح��د امل�سارحة حدودها
اجلن�سية
ميني
�ادات
• يعلن ماجد �سعد م�سلم ك�
و�أطوالها وم�ساحتها ح�سب خطاب بلدية حمافظة
رقم
07210663
�م
ع��ن ف�ق��دان ج��واز �سفر ب��رق�
�أح� ��د امل �� �س��ارح��ة رق ��م  4014000666وت��اري��خ
االقامه 2448283040
1440/08/26هـ كالآتي:
اة
مل�صدره
ي�سلمه
يجده
من
فعلى
املهنة  :عامل عادي
�شماالً :يحدها �أر�ض ف�ضاء وطول ال�ضلع يبد�أ من
0505724824
جوال
االت�صال على
جنران
الغرب بزاوية  90ت�سعني درجة باجتاه ال�شرق بطول
�ل
�
ه
�
ج
�و
�
ب
�
أ
�د
�
ي
�
س
�
�
�
ل
ا
�ي
�
ل
�
ع
�ل
�
ض
�
�
�
ف
�ن
�
س
�
�
• ي �ع �ل��ن ح �
• تعلن الطالبة  /مها مهدي علي اليامي �سعودية
20,20م ع�شرين مرت ًا وع�شرين �سنتمرت.
اجلن�سية
فل�سطيني
جنوباً :يحدها �شارع بعر�ض 15م خم�سة ع�شر مرت ًا مب��وج��ب ال���س�ج��ل امل� ��دين رق ��م 1093406591
بتاريخ
/1400/31د
برقم
ميالد
�شهادة
فقدان
عن
منا�صفة وطول ال�ضلع يبد�أ من ال�شرق بزاوية  89رق �م �ه��ا اجل��ام��ع��ي  436301098ع ��ن ف �ق��دان
االقامة2037167349فلى
رقم
ــ
ه
1400/01/05
ت�سع وثمانني درجة باجتاه الغرب بطول 20,30م بطاقتها اجلامعية ال���ص��ادرة م��ن جامعة جن��ران
يرجى مم��ن يعرث عليها �أن ي�سلمها مل�صدرها �أو
من يجدها ي�سلمها اىل م�صدرها او االت�صال على ع�شرين مرت ًا وثالثني �سنتمرت.
جوال رقم0503847891
�شرقاً :يحدها �أر���ض ف�ضاء وطول ال�ضلع يبد�أ من �أقرب مركز �شرطة .

ن�ستقبل كافة �إعالناتكم من مدن الريا�ض والدمام والإح�ساء والق�صيم من ( � ) 8صباحا حتى ال�ساعة (  )5م�ساءاً ..ويتم ا�ستقبال جميع �إعالنات باقي الفروع التي ت�شمل كل من :
مكة املكرمة ــ املدينة املنورة ــ جدة ــ �أبها ــ الباحة ــ الطائف ــ جازان ــ جنران ــ ينبع ــ تبوك ــ رابغ  ..من ال�ساعة ( � ) 8صباح ًا حتى (  ) 11ليالً ..ت�ستقبل الإعالنات من كافة الفروع على :هاتف (  ) 0126711000فاك�س ( .. ) 0126716241
حتى (  ) 5م�ساء ًا ..وت�ستقبل كافة الإعالنات  ..بعد ال�ساعة (  ) 5م�ساء ًا حتى (  ) 11م�ساء ًا  ..على فاك�س رقم (  ..) 0122750012ولال�ستف�سار عن الإعالنات على مدار ال�ساعة  ..ن�أمل االت�صال على جوال ( ) 0567878781
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تتويج بطل الدوري في حفل مبسط
الريا�ض -البالد
ق��ررت رابطة دوري املحرتفني ال�سعودي،
منع ت�شغيل املو�سيقى والأغ��اين ،واالكتفاء
بحفل مب�سط ،يف ليلة تتويج بطل امل�سابقة
خالل املو�سم اجلاري.
جاء هذا القرار؛ مراعاة لأيام �شهر رم�ضان
امل���ب���ارك ،علما ب����أن امل��و���س��م ينتهي ب�شكل
ر�سمي غدا اخلمي�س املقبل؛ حيث انح�صرت
امل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى ل��ق��ب امل�����س��اب��ق��ة ب�ين قطبي

العا�صمة ال��ري��ا���ض ،الن�صر وال��ه�لال ،قبل
جولة واحدة فقط من نهاية امل�سابقة .وينفرد
الن�صر ب�صدارة جدول الرتتيب بر�صيد 67
ن��ق��ط��ة ،وب���ف���ارق نقطة واح����دة ع��ن ال��ه�لال
الو�صيف وحامل اللقب.
ويلتقي الن�صر مع �ضيفه الباطن على ملعب
امل��ل��ك ف��ه��د ال����دويل ،بينما يحت�ضن ا�ستاد
جامعة امل��ل��ك �سعود امل��ب��اراة املرتقبة بني
الهالل وال�شباب.

حمداهلل
ماكينة تهديف ال تتوقف

...
عبد الرزاق حمد اهلل
النادي :النصر

جدة -حممود العو�ضي

�سجل املهاجم املغربي عبد الرزاق حمد الله ،املحرتف ب�صفوف نادي الن�صر ،ا�سمه ب�أحرف من
ذهب؛ بعدما تربع على عر�ش هدايف دوري املحرتفني بـ 32هد ًفا ،قبل نهاية امل�سابقة بجولة
واحدة ،وقد تفوق عبدالرزاق حمدالله تهديفيًا ،على � 10أندية يف الدور الثاين ،وهو �إجناز
غري م�سبوق على ال�صعيد املحلي .فقد �سجل حمد الله ،يف الدور الثاين من الدوري ال�سعودي
للمحرتفني هذا املو�سم 23 ،هد ًفا .وهو معدل �أكرث من الأه��داف التي �سجلها مهاجمو �أندية،
الوحدة الذين �أحرزوا  21هد ًفا خالل نف�س الفرتة ،والرائد  ،17واالتفاق و�أحد ،وال�شباب ،16
والفيحاء  ،15والباطن ،واحلزم  ،14والفتح  ،12والقاد�سية  11هدفا.
كذلك وا�صل النجم حمدالله حتطيمه للأرقام القيا�سية يف بطولة الدوري ال�سعودي للمحرتفني؛
حيث يرتبع النجم املغربي على عر�ش ج��دول ترتيب ه��دايف ال��دوري ال�سعودي هذا املو�سم
بر�صيد  32هد ًفا ،بالإ�ضافة �إىل ت�صدره قائمة �أكرث الالعبني �صناعة للأهداف بـ �“ 9أ�سي�ست”.

3

أرقام تاريخية

1
2
3

 �أ�صبح حمدالله �أول العب ينجح يف ت�سجيل هاتريك� ،أو �أكرث يف  4مرات مبو�سمواحد يف تاريخ الدوري ال�سعودي.
– بات حمدالله �أول العب �أجنبي وحملي يُ�سجل  32هدف ًا يف نف�س الن�سخة.

– �أ�صبح املهاجم املغربي �صاحب �أطول �سل�سلة ت�سجيل يف تاريخ دوري املحرتفني
ال�سعودي ،متخطي ًا وي�سلي العب الهالل ،وذلك بعد ت�سجيله يف  12مباراة متتالية
يف البطولة.

وكان مهاجم الن�صر ،قد قاد فريقه للفوز على احلزم ( ،)0-3ال�سبت املا�ضي ،حل�ساب اجلولة
الـ 29من ال��دوري ،بت�سجيله لهاتريك .ويرتبع الن�صر على �صدارة امل�سابقة املحلية ،بر�صيد
 67نقطة ،متقدمًا بفارق نقطة واحدة على الهالل� ،صاحب املركز الثاين ،قبل جولة من النهاية.

سييرا وجمهور االتحاد وحمد اهلل األفضل

المركز  :مهاجم
الجنسية :المغرب

تاريخ الميالد17/12/1990 :

28

بدأ مع شباب نادي آسفي ثم أولمبيك آسفي.

2013

احترف في
نادي أوليسوند
النرويجي

2014

انتقل إلى
غوانغجو
الصيني

2018

انضم رسمي ًا
لصفوف نادي
النصر

سجل أول
أهدافه الدولية
أمام تنزانيا

اليا�ض -البالد
حقق لوي�س �سيريا م��درب ن��ادي االحت��اد جائزة �أف�ضل
م��درب للجولة ال��ـ  29من دوري ك�أ�س الأم�ير حممد بن
�سلمان للمحرتفني ،فيما ذه��ب��ت ج��ائ��زة �أف�����ض��ل الع��ب
للمغربي عبدالرزاق حمد الله� ،أما جائزة اجلمهور املثايل
فذهبت �إىل جمهور نادي االحتاد.
وجاء حتقيق �سيريا للجائزة للمرة الثانية منذ توليه دفة
الأمور الفنية يف ناديه� ،إثر حتقيقه الفوز على نادي الفتح
بنتيجة كبرية قوامها �ستة �أهداف مقابل هدفني.
كما اخ��ت��ارت اللجنة الفنية برابطة ال���دوري ال�سعودي

2013

عقب مشاركته بدورات األحياء

إدارة االتحاد “تحذر وتحسم” من المولد

البالد  -خا�ص
ك�شفت م�صادر مقربة من نادي االحتاد لـ"البالد"� ،أن الإدارة
برئا�سة املهند�س ل����ؤي ن��اظ��ر �أق���رت ف��ر���ض عقوبة مالية،
وحتذي ًرا �إداريًا موجهًا �إىل النجم الدويل فهد املولد املوقوف
حالي ًا ب�شكل "م�ؤقت" من قبل جلنة املن�شطات .ي�أتي ذلك
عقب م�شاركة "الفهد" يف �إحدى دورات الأحياء الرم�ضانية
املقامة فعالياتها مبدينة (جدة) ،ومت تداول عدد من ال�صور
لفهد املولد وه��و داخ��ل امل�ستطيل الأخ�ضر وجه ًا لوجه مع
الأ�سطورة االحتادية حممد نور ،يدافع كل منهما عن فريقه
الذي ميثله .و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن �إدارة االحت��اد توا�صلت
مع جلنة االحرتاف داخل النادي لتعميد املالية بـ"ح�سم" من
راتب فهد املولد ،مع ت�سليمه خطابا "حتذيريا" وذلك لعدم
الظهور جمدد ًا يف دورات الأحياء الرم�ضانية؛ كون عقده ال
زال �ساري ًا مع "العميد"� ،إ�ضافة �إىل �أنه العب حمرتف.

انطالق مهرجان  3×3لكرة السلة بمكة
الريا�ض -البالد
تنطلق ال��ي��وم يف �صالة ن��ادي
ال��وح��دة مكة املكرمة مهرجان
م�سابقة  ،3×3والتي ينظمها
االحتاد ال�سعودي لكرة ال�سلة
بالتعاون مع �إدارة الفعاليات
بالهيئة العامة للريا�ضة ،وذلك
يف �أربع مدن خمتلفة ،هي :مكة
املكرمة التي �ستكون املحطة
الأوىل النطالق املهرجان ،ومن
منطقة الريا�ض  19-18م��ن �شهر رم�ضان
ثم يف املدينة املنورة يومي -12
امل��ب��ارك احل���ايل ، .وي���أت��ي مو�سم رم�ضان
 ،13ويف املنطقة ال�شرقية  ، 16-15ويف
كثاين مو�سم من مبادرة موا�سم ال�سعودية

�ضمن برنامج "جودة احلياة"؛
بهدف حتويل ال�سعودية �إىل
�أح��د �أه��م الوجهات ال�سياحية
عرب فعاليات متنوعة ،تنا�سب
ج���م���ي���ع �����ش����رائ����ح امل��ج��ت��م��ع
و�إب������رازه������ا ك���وج���ه���ة ع��امل��ي��ة
متنوعة يف جم��االت الريا�ضة
والطاقة واالقت�صاد والثقافة
وال�ت�رف���ي���ه  .وح�����دد االحت����اد
ج��وائ��ز م��ال��ي��ة ل��ل��م��رك��ز الأول
ع�شرة �آالف ريال ،املركز الثاين
خم�سة �آالف ريال ،املركز الثالث ثالثة �آالف
ريال ،املركز الرابع �ألفي ريال .

الفرج يجري عملية جراحية ناجحة في ألمانيا
للمحرتفني املغربي عبدالرزاق حمد الله جلائزة �أف�ضل
العب ،بعد م�ساهمته يف حتقيق الفوز لفريقه على احلزم
بثالثة �أه���داف نظيفة حملت توقيعه (هاتريك) ليحقق
اجلائزة للمرة ال�ساد�سة له يف الدوري.
يف حني وا�صل جمهور االحت��اد ح�صد جائزة اجلمهور
امل��ث��ايل للمرة احل��ادي��ة ع�شر م�سج ًال ال��رق��م الأع��ل��ى بني
جماهري الأن��دي��ة ح�صوال عليها يف ه��ذا امل��و���س��م ،حيث
�شهد لقاء االحت��اد والفتح وال��ذي احت�ضنه ملعب مدينة
امللك عبدالله الريا�ضية مبحافظة جدة ،ح�ضور 40047
م�شجعا وم�شجعة.

(عاما)

الريا�ض -البالد
�أعلن ن��ادي ال��ه�لال ،جن��اح العملية اجلراحية التي �أج��راه��ا الالعب ال��دويل
�سلمان الفرج .و�أ�صدر الهالل بيانا عرب ح�سابه الر�سمي على موقع التوا�صل
االجتماعي "تويرت"�" :أجرى العب فريق الهالل الأول لكرة القدم �سلمان الفرج
(�أم�س)الثالثاء عملية الفتق يف �أملانيا ،تك ّللت ،ولله احلمد بالنجاح" .وكان
الفرج قد غادر الريا�ض يف طريقه �إىل �أملانيا م�ساء يوم الإثنني ،لإجراء العملية
اجلراحية .وي�ستعد الهالل خلو�ض مباراة قوية ومرتقبة �أمام جاره ال�شباب،
غ��دا اخلمي�س  ،على ملعب جامعة امللك �سعود بالعا�صمة الريا�ض ،يف قمة
مباريات اجلولة الأخرية من دوري املحرتفني ال�سعودي .ويحتل الهالل ،حامل
لقب �آخر مو�سمني ،املركز الثاين يف جدول ترتيب امل�سابقة بر�صيد  66نقطة،
بفارق نقطة �أقل من الن�صر املت�صدر ،الذي يواجه الباطن يف نف�س اجلولة.
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في ختام دوري األمير محمد بن سلمان للدرجة األولى

أبها يحتفل باللقب..
وحسم (الثالث) والملحق والهابطين
تقدمي  -خالد احلامد

ي�سدل اليوم " الأربعاء " ال�ستار عن دوري الأمري حممد بن �سلمان لأندية الدرجة الأوىل؛ حيث تقام 10
مواجهات يف اجلولة  38والأخرية ،بعدما �ضمن فريقا �أبها ،و�ضمك ال�صعود لدوري ك�أ�س الأمري حممد بن
�سلمان للمحرتفني املو�سم املقبل  ،وانح�صرت البطاقة الثالثة� ،أو امللحق بني فريقي العدالة ،واخلليج ،فيما
ما زال �صراع الهبوط �إىل دوري الدرجة الثانية حمتدما ،ولن يح�سم �إال اليوم  ،حيث تتناف�س عدة �أندية على
االبتعاد عن اخلطر ،ومرافقة العروبة للثانية ،ويتوقع �أن تكون املواجهات املبا�شرة للفرق املهددة بالهبوط هي
من حتدد الفرق الهابطة الأخرى.
�أبها  VSاخلليج

األمانة

خالد احلربي
�أمانة احل��رف ،املهنية ،احليادية ،م�صطلحات
ن�سمعها ونتداولها يف �إعالمنا الريا�ضي ك�أيقونة
ومعلقة ،ت��دع��و ملثالية و�أخ�لاق��ي��ات التناف�س،
وامل��ن��اف�����س��ة ال�����ش��ري��ف��ة لت�سمو ب��ن��ق��ل ال��ر���س��ال��ة
احل�����ض��اري��ة للم�شجعني ،وت��رب��ي يف دواخلهم
وذهنيتهم الرقي الإن�ساين بتقبل نتائج الكرة،
دون ت�شنج وع�صبية �صارخة .هذه املثاليات يف
معناها وتطبيقها متثل كامل اجلمال والروعة
والرزانة ،وتدلل على الإن�صاف والعدل و�إعطاء
ك��ل ذي ح��ق ح��ق��ه .ل��ك��ن يف ال���واق���ع ال��ري��ا���ض��ي
املعا�ش ،هي �شعارات و�إمياءات ال تطابق ً
واقعا
ً
ملمو�سا ،تك�شفها معمعة امليل الكروي املتقلب
واملت�شنج ،لتذهب للأ�سف ب���أن ت�صبح املحرك
الرئي�س لبو�صلة ال���ر�أي وط��رق كل االجتاهات
ب��اخل��داع والتدلي�س ،ون�سيان وجتاهل طريق
�أمانة احلرف واملهنية واحليادية.
• لي�س هذا الواقع املرير تخر�صا �أو ت�شا�ؤماً،
ولكنه �أ���ض��ح��ى يف ال�����س��ن��وات الأخ��ي�رة حقيقة
ً
وخط�أ معوجً ا ،تقوده �أقالم �إعالمية طغت عليها
الع�صبية واال عقالنية ،ال ي�ؤمنون بلغة االعتدال
والتجاذبات احلوارية الهادئة ،وبقوا �أ�سرى يف
حميط الإق�صاء ،وحملوا �أل��وان الأندية ب�شعار
ع�صبي وتع�صبي؛ ان�صر ن��ادي��ك ظاملا قبل �أن
يكون مظلوما...
• املتتبع الفطن ل�ل�إع�لام الريا�ضي يلحظ �أن
ال�شحن والتعاطي الإع�لام��ي املت�شنج� ،سيطر
و�ساد و�شمخ يغذيه وي�سريه جمهور متع�صب
ينت�شر مبواقع التوا�صل االجتماعي ،وج��دوا
���س��وق ً��ا ج��ذاب��ة لب�ضاعتهم ال��ردي��ئ��ة للبحث عن
ال�شهرة والإثارة املفتعلة ،و�إن كانت على ح�ساب
ال���ذوق ال��ع��ام واملناف�سة ال�شريفة ،وال يوجد
يف قامو�سهم و�أدب��ي��ات��ه��م املعوجة واملت�شنجة
بطل باال�ستحقاق وجماديفهم دوم ً��ا حتمل لغة
الت�شكيك والت�ضليل ،ومع ذلك تقدموا ال�صفوف
الأوىل وجل�سوا على منابر وم��ك��ات��ب النخب
والعقالنيني.
• الكثري ي�س�أل ،و�أن���ا منهم ..م��ا ه��و احل��ل؟!
واخ��ت�����ص��ره با�ست�شعار وت��ذك��ار وت��ذك��ر قوله
�سبحانه وت��ع��اىل( :مَّ��ا َي ْل ِف ُظ ِم��ن َق���و ٍْل ِ�إ اَّل َل�� َد ْي�� ِه
َرقِيبٌ َع ِتيدٌ)� .صدق الله العظيم.
والله ويل التوفيق

HALEDALHARBI

يف �أبها ،ي�ستقبل بطل دوري الأم�ير
حممد ب��ن �سلمان ل���دوري الأوىل فريق
�أب��ه��ا ،نظريه اخلليج  .م��ب��اراة ل��ن تكون
���س��ه��ل��ة خ�����ص��و���ص��ا ع��ل��ى اخل��ل��ي��ج  ،وه��و
بحاجة ما�سة للنقاط الثالث ،فريق �أبها
بعدما ارتقى ل�صدارة الرتتيب بـ  68يرغب
يف ال��ف��وز حتى ال يف�سد فرحة التتويج
على جماهريه ،يف املقابل ،يدخل اخلليج
اللقاء ،وعينه على املركز الثالث والت�أهل؛
لذا يرغب يف ح�صد النقاط الثالث ،على
�أم��ل تعرث مناف�سه العدالة على ال�صعود
وامللحق .اخلليج يحتل املركز الرابع بـ
 59نقطة ،وف��وزه اليوم ،وتعرث العدالة
ب��اخل�����س��ارة �أو ال��ت��ع��ادل ي�ضمن ت���أه��ل��ه
املبا�شر لدوري ال�شهرة والأ�ضواء .

العدالة � VSضمك

ويف الأح�������س���اء ��� ،س��ي��ك��ون اخل��ط أ���
ممنو ًعا لفريق العدالة  ،عندما ي�ست�ضيف
�ضمك  ،فالعدالة يدخل امل��ب��اراة من �أجل
ال��ف��وز وال����ش���يء غ�ي�ره ،ع��ل��ى �أم���ل تعرث
مناف�سه اخل��ل��ي��ج  ،ف���وزه ال��ي��وم وتعرث
اخل��ل��ي��ج ي�����ص��ع��د ب���ه م��ب��ا���ش��رة ل����دوري
املحرتفني  ،العدالة يدخل املباراة بر�صيد
 60نقطة يف املركز الثالث  ،يف املقابل
�ضمك يدخل املباراة باملركز الثاين بر�صيد
 64نقطة  ،وال يعاين من �أي �ضغوط ،بعد
�صعوده �إىل دوري املحرتفني.

ال�شعلة  VSجدة

وع��ل��ى ملعبه ب��اخل��رج  ،ي�ست�ضيف
ال�شعلة �ضيفه ج��دة ،يف مواجهة تهم
ال�شعلة ب�شكل كبري ،والذي ي�سعى للفوز
ب��ح��ث�� ًا ع��ن ال��ب��ق��اء ،وه���و حت��ت م�ؤ�شر
اخلطر ،ويتوجب عليه الفوز وال �شيء
غريه� ،إذا ما �أراد البقاء ،على �أمل تعرث
ال��ف��رق التي ب��ع��ده ،ميتلك ال�شعلة 45
نقطة و�ضعته يف املركز ال�سابع ع�شر ،
يف املقابل ال ت�شكل املباراة هاج�س ًا لدى
جدة � ،إذ ميتلك يف ر�صيده  50يف املركز
الثامن.

الطائي  VSالكوكب

وعلى ملعب مدينة الأم�ير عبدالعزيز
ب��ن م�ساعد ال��ري��ا���ض��ي��ة ب��ح��ائ��ل  ،وب��ع��ي ً
��دا
ع��ن ال�ضغوطات ال��ك��ب�يرة ،يلتقي الطائي
بالكوكب  ..ي��دخ��ل الطائي ب��ه��دف تعزيز
موقعه يف الرتتيب الذي يحتل فيه املركز
ال�ساد�س بـ  54نقطة ،ويرغب يف املناف�سة
على املركز اخلام�س فيما لو فاز اليوم مع
ان��ت��ظ��ار ت��ع�ثر اجل��ي��ل .يف امل��ق��اب��ل يرغب
الكوكب بالفوز وحت�سني م��رك��زه بعد �أن
�ضمن البقاء يف اجلولة املا�ضية ،الكوكب
ميتلك يف ر�صيده  48نقطة باملركز العا�شر .

الأن�صار  VSاجلبلني

ويف املدينة امل��ن��ورة  ،يحل اجلبلني
���ض��ي��ف�� ًا ع��ل��ى الأن�����ص��ار يف م��واج��ه��ة تهم
الفريقني ب�شكل كبري؛ �إذ ي�سعيان للفوز
ب��ح��ث�� ًا ع���ن ال��ب��ق��اء واالب���ت���ع���اد ع���ن خطر
امللحق فقط .الأن�صار ميتلك يف ر�صيده
 46نقطة يحتل بها املركز الرابع ع�شر،
فيما يدخل اجلبلني الثاين ع�شر بر�صيد
 47نقطة  ،الفريقان حتت م�ؤ�شر اخلطر
ويتوجب عليهما الفوز وال �شيء غريه،
�إذا ما �أرادا االبتعاد ع����ن احل�����س��اب��ات
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أندية تتصارع
على البقاء

املعقدة.

العروبة  VSالنه�ضة

ب���أم��ل ال��ب��ق��اء ،يحل النه�ضة
�ضيفا على العروبة ب��اجل��وف .
ي�سعى النه�ضة لتحقيق الفوز
وانتظار تعرث مناف�سيه الو�شم
وه��ج��ر وال��ق��ي�����ص��وم��ة والأن�����ص��ار
لي�ضمن البقاء واالبتعاد عن امللحق،
ميتلك النه�ضة  46ن��ق��ط��ة ،فيما يدخل
ال��ع��روب��ة وه��و ي�ستعد للمغادرة بعدما
ت�أكد هبوطه قبل �أكرث من �أرب��ع جوالت؛
�إذ ميتلك يف ر�صيده  26نقطة ،وتعترب
املباراة بالن�سبة له حت�صيل حا�صل.

العني  VSهجر

وب�شعار الفوز وال �شيء غريه ،يحل
هجر �ضيف ًا على العني على ملعب مدينة
امل��ل��ك �سعود بالباحة  ،يمُ��ن��ي هجر
النف�س بالعودة بالنقاط الثالث على
�أمل تعرث �سابقيه يف �سلم الرتتيب،
وميتلك يف ر�صيده  44نقطة �أبقته
يف دائرة اخلطر ب�شكل كبري
وي���ت���وج���ب ع��ل��ي��ه ال��ف��وز
ال��ي��وم ب���أي �شكل ك��ان،
ح��ت��ى ي��ب��ق��ي الأم����ل
ق��ائ��م�� ًا يف ال��ب��ق��اء
�أو لعب امللحق
يف �أ������س�����و�أ
الأح��وال..
ع�������ل�������ى

ال����ط����رف الآخ�������ر،
العني امل�ست�ضيف،
ي��دخ��ل اللقاء بعيد ًا
ع�����ن ال�������ض���غ���وط���ات
وي���������س����ع����ى ل���ت���ع���زي���ز
ر�صيده النقطي فقط،
من �أجل حت�سني مركزه
 ،وميتلك يف ر�صيده 49
نقطة.

املجزل  VSجنران

وع��ل��ى م��ل��ع��ب املجمعة
ال��ري��ا���ض��ي��ة ،يلتقي امل��ج��زل
وجنران ،يف مباراة ال ت�شكل
�سوى فر�صة لتح�سني املراكز
يف �سلم الرتتيب  ،املجزل يدخل
امل��ب��اراة بر�صيد  47يف املركز
احلادي ع�شر  ،على الطرف الآخر
جنران يدخل املباراة بر�صيد 51
نقطة يحتل بها املركز ال�سابع .

اجليل  VSالقي�صومة

ويف الأح�����س��اء  ،يلتقي اجليل
ب���ال���ق���ي�������ص���وم���ة ،يف م�����ب�����اراة ت��ه��م
القي�صومة يف �شكل ك��ب�ير  ،بعك�س
اجليل ،الذي تعترب املباراة بالن�سبة له
عادية ،بعد �أن فقد املناف�سة على امللحق
بعد خ�سارته يف اجلولة املا�ضية لي�صبح
ر���ص��ي��ده  56نقطة  ،يف ال��ط��رف الآخ���ر،
املباراة بالن�سبة القي�صومة حتدد ب�شكل
كبري البقاء ،القي�صومة ميتلك يف ر�صيده
 46نقطة يحتل بها املركز ال�ساد�س ع�شر.
ويف ح��ال خ�سارته ال��ي��وم وف��وز الو�شم
وهجر والنه�ضة ف�سيكون �أحد الهابطني .

الو�شم  VSالنجوم

وعلى ملعبه ،ي�ست�ضيف الو�شم نظريه
النجوم يف مباراة �صعبة على الفريقني،
وه��م��ا حت���ت م���ؤ���ش��ر اخل��ط��ر وي��ت��وج��ب
عليهما الفوز وال �شيء غريه� ،إذا ما �أرادا
البقاء ،الو�شم ميتلك  43نقطة و�ضعته يف
املركز ماقبل الأخري .فوز الو�شم مع تعرث
هجر وال�شعلة والنه�ضة والقي�صومة ،
�سيبقى الو�شم  ،يف املقابل النجوم �أف�ضل
حاال من الو�شم ،حيث يحتاج نقطة ليبقى
يف ال��دوري مو�سما �آخ��ر  ،الفريق ميتلك
 47نقطة.
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إعداد :محمود العوضي

هـــازارد

" اتحاد االنتصارات
والهيبة "

�أك����دت ت��ق��اري��ر ف��رن�����س��ي��ة ،عن
موعد �إع�لان ن��ادي ري��ال مدريد،
ع��ن �صفقة تعاقده الر�سمي مع
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي �إي������دن ه�������ازارد من
ت�شيل�سي.
وك��ان ه���ازارد قد �أعلن ق��راره
بالرحيل عن ت�شيل�سي ،مو�ضحا
�أن��ه �أبلغ �إدارة ناديه بالأمر منذ
�أ�سبوعني.
ووفقا ل�صحيفة "ليكيب" ف�إن
ري��ال مدريد �سيعلن عن تعاقده
الر�سمي مع ه��ازارد بعد مباراة
نهائي اليورباليج بني ت�شيل�سي
و�أر���س��ن��ال وامل��ق��رر لها ي��وم 29
مايو احلايل يف باكو.
وم�����ن امل��ن��ت��ظ��ر �أن ي��ح�����ص��ل
ت�شيل�سي على  100مليون يورو
نظري التفريط يف خدمات هازارد
ل�صالح ريال مدريد.

يلتحق بالريال
بعد نهائي باكو

عبدالله املانع

القلعة الكتالونية تطلب مهاجم المدفعجية
ك�شف �ألك�ساندر الك��ازي��ت مهاجم �أر���س��ن��ال ،عن
موقفه من اهتمام نادي بر�شلونة بالتعاقد معه خالل
ف�ترة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة .وو�ضع م�سئولو
بر�شلونة ،املهاجم الفرن�سي خيارا بديال حال ف�شل
التو�صل الت��ف��اق نهائي ِب�ش�أن التعاقد م��ع مواطنه
جريزمان العب �أتلتيكو مدريد .و�أو�ضحت "موندو
ديبورتيفو" �أن الالعب ب�س�ؤاله عن اهتمام بر�شلونة

بالتعاقد معه� ،أك��د �أن��ه �أم��ر رائ��ع .ويخو�ض الالعب
البالغ من العمر  27عاما ،نهائي ك�أ�س اليورباليج
�أمام ت�شيل�سي ،وا�ستطاع ت�سجيل  19هدفا يف املو�سم
احلايل ،و 13متريرة حا�سمة.
يذكر �أن بر�شلونة ي�سعى للتعاقد مع مهاجم مميز
خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية يف ظل هبوط امل�ستوى
الفني للأورجواياين �سواريز.

أرباحه أكثر من السيتي

ظنوا أنها جزء من النزال

قائمة شرف البريميرليغ ..نجوم ليفربول يكتسحون

ب��ع��د �إ����س���دال ال�����س��ت��ار على
مو�سم  2019-2018للدوري
الإجنليزي املمتاز لكرة القدم
ب��ت��ت��وي��ج م��ان�����ش�����س�تر �سيتي
باللقب للمو�سم ال��ث��اين على
التوايل� ،صدرت قائمة ال�شرف
ل�ل�أف�����ض��ل يف �أح�����د �أ���ص��ع��ب
موا�سم الربميريليغ وهيمن
عليها جنوم ليفربول �صاحب
ال���و����ص���اف���ة .وح�����س��م م��داف��ع
ل��ي��ف��رب��ول ف�يرغ��ي��ل ف����ان دي��ك
جائزة �أف�ضل العب ل�صاحله،
ون����ال زم��ي��ل��ه �أل��ي�����س��ون بيكر
ج��ائ��زة �أف�ضل ح��ار���س مرمى
حيث مني مرماه بـ  22هدفا
فقط ،وهو �أقل عدد من الأهداف
خ�ل�ال  38م���ب���اراة ب��امل��و���س��م.
وا����ش�ت�رك م��ه��اج��م��ا ليفربول
حممد �صالح و�ساديو ماين مع
مهاجم �آر�سنال بيري �إميرييك
�أوب���ام���ي���ان���غ يف ل��ق��ب ه���داف
البطولة بر�صيد  22هدفا لكل
م��ن��ه��م يف ه��ي��م��ن��ة وا���ض��ح��ة
لقارة �أفريقيا على لقب الهداف هذا
املو�سم ،وف��از جنم ت�شل�سي �إي��دن
ه��ازارد بلقب �أف�ضل �صانع �ألعاب.
م��ن ناحية �أخ���رى ،حقق ليفربول
��اح��ا مالية �أك�بر من املان
حقق �أرب ً
���س��ي��ت��ي ب��ط��ل ال��ب�يرم�يرل��ي��ج ه��ذا
املو�سم؛ بف�ضل جماهريية الريدز
الأو�سع على م�ستوى العامل ،والتي
جعلته يتفوق م��ن حيث ع��ائ��دات

وفاة مصارع في الحلبة

صافرة إيطالية تضبط
نهائي اليورباليج

امل�شاهدات التلفزيونية .فقد فاقت
�أرب�����اح ل��ي��ف��رب��ول م��ا حققه حامل
اللقب بنحو  1.3مليون ي��ورو،
حيث بلغت �أرب��اح��ه  173مليون
يورو ،مقابل  171.7مليون يورو
ملان�ش�سرت �سيتي ،يليهما ت�شل�سي
ث��ال��ث��ا ب����أرب���اح ن��ح��و  156مليون
يورو .وح�صل ليفربول على املبلغ
الذي يدفع لكل فريق بالربميريليغ
( 92مليون ي����ورو)� ،إ���ض��اف��ة �إىل

جائزة مالية للمركز الثاين (42.5
مليون يورو) ،وجاء تفوقه؛ ب�سبب
ح�صوله على  38.8مليون يورو
ح�ص ًة يف البث التلفزيوين ،وهي
تفوق ما ح�صل عليه ال�سيتي .يذكر
�أن املو�سم املا�ضي ح�صل الو�صيف
مان�ش�سرت يونايتد على عائد مايل
�أك�بر من البطل مان�ش�سرت �سيتي؛
ب�سبب امل�����ش��اه��دات التلفزيونية
�أي�ضا.

م��اذا فعلت �إدارة ل���ؤي ناظر ،ليعود عميد �آ�سيا
املتوج �إىل و�ضعه الطبيعي ،وبهذا ال�شكل املنظم
من جميع اجلوانب ،بعد مو�سم كان يف بدايته
ي�شكو ع�شوائية التنظيم الإداري والفني مما
جعله الأ�صعب والأغرب على هذا الكيان.
�أعتقد �أن نادي االحتاد كان يحتاج �إىل اال�ستقرار
الفني والإداري لكي يعود.
*الكل ي�ؤكد �أن ل�ؤي ناظر رئي�س �شجاع يف تقدمه
لرئا�سة ناد كبري بحجم ن��ادي االحت��اد ،وحتملة
ظ��روف ه��ذا ال��ن��ادي و�ضغط جمهوره العا�شق
ال���ويف ،وا�ستطاع رغ��م ك��ل ه��ذه ال��ظ��روف ومع
�أع�ضاء جمل�س �إدارت��ه �أن يتجاوز هذه املرحلة
ال�صعبة بالهدوء واال�ستقرار الإداري ،و�إ�سعاد
ع�شاقه ب�صناعة فريق بطل ي�سري بخطوات ثابتة
نحو الإجنازات.
* تعاملت �إدارة ل�ؤي ناظر مع ظروف النادي بكل
عقالنية يف بداية م�شوارهم ب�إخراج الالعبني من
م�شاكل النادي اخلارجية ،واهتمامهم باجلانب
ال��ف��ن��ي ،ب��داي��ة ب��ال��ت��ع��اق��د م��ع الع��ب�ين حمرتفني
ووط��ن��ي�ين ،ك���ان االحت����اد ب��ح��اج��ة ل��ه��م ،وك��ذل��ك
التعاقد مع املدرب الت�شيلي �سيريا وجهازه الفني
ال��ذي ي�ضم امل��درب الوطني حممد العبديل �أحد
الكوادر الوطنية الفنية التي نفتخر بها وجتديد
عقود الالعبني  ،وه��ا نحن الآن ن�شاهد االحت��اد
يحقق نتائج ممتازه مع ه��ذه الإدارة واجلهاز
الفني.
* اختيار موفق بتكليف الكابنت حمد ال�صنيع
نائبا لرئي�س النادي ،فال�صنيع له جتارب �سابقة
مع االحت��اد كالعب ،و�إداري ،فهو ملم باجلانب
ا�ﻹ داري والفني بخربة ال�سنني الطويلة  ،التي
ق�ضاها يف النادي ،وهذا دافع قوي لنجاحه يف
�إدارة �ش�ؤون الكيان االحتادي.
*ال��غ��ري��ب يف ه���ذه الأزم�����ة ال��ت��ي م��ر ب��ه��ا ن��ادي
االحتاد� ،أننا �شاهدنا كثريا من جماهري و�إعالميي
بع�ض الأن��دي��ة �شامتني يف الو�ضع ال��ذي مر به
نادي الوطن ،وجتاهلوا تاريخ ناد عريق يف يوم
من الأيام كان بطل �آ�سيا ورابع �أندية العامل.
�أال يعلمون �أن النمور �ستعود يوما ولها موعد
عودة.
( ال نقول لنادي االحتاد :مربوك بقا�ؤك يف دوري
املحرتفني؛ لأنها حاجة طبيعية فهذا هو مكانه
الأ�صلي ،ولكن نبارك له على هذا اجلمهور ،وهذه
الإدارة).

�أعلنت جلنة احلكام التابعة لالحتاد الأوروبي
ل��ك��رة ال��ق��دم (ي��وي��ف��ا) ،تعيني احل��ك��م الإي��ط��ايل
ج��ي��ان��ل��وك��ا روت�����ش��ي؛ لإدارة ن��ه��ائ��ي ال����دوري
الأوروب��ي بني ت�شيل�سي و�أر�سنال الإجنليزيني
املقرر �إقامته يوم  29مايو اجل��اري بالعا�صمة
الأذري��ة باكو .و�سيدير روت�شي -احلكم الدويل
منذ عام  -2008نهاية هذا ال�شهر النهائي الثاين
له يف بطوالت اليويفا ،بعد �أن �أدار عام 2017
مباراة ك�أ�س ال�سوبر الأوروبي بني ريال مدريد
الإ���س��ب��اين ومان�ش�سرت يونايتد الإجن��ل��ي��زي،
و�سبق ل��ه �أن ���ش��ارك يف �إدارة نهائي ال��دوري
الأوروب����ي عامي  2010و 2017حكما رابعا.
و�سي�ساعد روت�شي يف �إدارة النهائي املرتقب
مواطنوه فيليبو ميلي ولورينزو ماجنانيلي
ودان��ي��ل��ي �أور����س���ات���و ،يف ح�ين ي��ت��وىل �إدارة
تقنية "الفار" مواطناه الآخ��ران ما�سيميليانو
�أرات��ي ،وماركو جويدا ،والبولنديان �سزميون
مار�سينياك ،وباول �سوكولينكي.

عندما �سقط امل�����ص��ارع املك�سيكي "�سيلفر كينغ" ال�سبت
املا�ضي ،على �أر���ض احللبة ،اعتقدت اجلماهري وخ�صمه يف
النزال �أنه جزء من العر�ض الذي جرى يف العا�صمة الربيطانية
لندن ،حتى �أن خ�صمه وجه �إليه ركلة �أخرى ليزيد من حما�سة
اجلمهور املطالب باملزيد .لكن الأمر املده�ش �أنه مل يكن عر�ض ًا،
فقد �أك��د م�شغل حلبة "راوندهاو�س" يف حي كامدن اللندين
بعد ذلك ب�ساعات قليلة وفاة �سيزار ب��ارون ،ال�شهري بـ"�سيلفر
كينغ" ( 51عام ًا) .وقال يف تغريدة على تويرت" :ي�ؤ�سفني �أن
أ��ؤكد �أن �سيلفر كينغ تويف خالل نزال على حلبة راوندهاو�س..
�أما �سبب الوفاة فما يزال جمهوال .وبح�سب تقارير �إعالمية،
ت��ويف امل�صارع املك�سيكي؛ ج��راء �إ�صابته بنوبة قلبية خالل
النزال مع امل�صارع واريور يوث .ويظهر مقطع فيديو متداول
على الإنرتنت كيف بدا امل�صارع املك�سيكي يواجه �صعوبات
يف الوقوف على قدميه .ورغم طلب حكم النزال منه الوقوف
بثبات ،ف�إن �سيلفر كينغ بقي م�ستلقي ًا على �أر�ض احللبة .و�أفاد
�شهود ل�شبكة "بي بي �سي" ب�أن الفو�ضى عمت بني املتفرجني
عندما تيقنوا �أن احلادث مل يكن جزء ًا من العر�ض �أي�ض ًا .لكن
مرت الدقائق دون �أن ينه�ض كينغ ،و�سرعان ما تناقلت و�سائل
التوا�صل االجتماعي خرب وفاته.
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ترميم منازل األسر المحتاجة بالشرقية

مدني مكة
يخمد حريقا
بفندق سكني

مكة املكرمة ـ البالد
�أخ�م��دت ف��رق ال��دف��اع امل��دين
بالعا�صمة املقد�سة حريقا وقع
يف م�ضخة ببدروم فندق �سكني
ب �ح��ي ال���ش���ش��ة م �ك��ون م��ن ٢١
دو ًرا.
وقالت املديرية عرب ح�سابها
يف ت��وي�تر ،ان ف��رق�ه��ا اخ�م��دت
احلريق واجلت �ساكني الفندق

دون �أي �إ�صابات و�سطهم.
وكانت املديرية العامة للدفاع
املدين قد حذرت يف وقت �سابق
م��ن ح ��وادث احل��رائ��ق املنزلية
التي ت�شهدها اململكة ،وبخا�صة
يف ف�صل ال���ص�ي��ف ،مل��ا ت�سببه
م��ن �آث� ��ار اق�ت���ص��ادي��ة و�صحية
واجتماعية ونف�سية كبرية على
الأفراد واملجتمع والدولة.

ترمب للمسلمين:
رمضان كريم

الدمام ــ البالد
�أطلقت جمعية "ترميم" باملنطقة ال�شرقية مبادرة نوعية لرتميم
منازل الأ�سر املحتاجة " حتت �شعار كل يوم بيت" بواقع ت�أهيل
منزل كل يوم طول �شهر رم�ضان املعظم لي�صل عدد املنازل امل�ؤهلة
لـ 30بنهاية ال�شهر الكرمي.
واط�ل��ع �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر �سعود ب��ن نايف �أم�ير
املنطقة ال�شرقية ،على �أعمال العاملني وعددهم  ،300وما يقدمونه
من جهود تطوعية خلدمة جمتمعهم يف ترميم املنازل ودعم الأ�سر
املحتاجة ،م��ؤك��د ًا �أن "ترميم" اخلريية تعد الأوىل من نوعها
على م�ستوى اململكة ،وت�ق��دم عم ًال ف��ري��د ًا ي�ضرب ب��ه املثل يف
خدمة املجتمع ،متمني ًا للجمعية وللقائمني عليها التوفيق خلدمة
امل�ستفيدين منها.
ونقل موقع "العربية نت" عن رئي�س جمل�س �إدارة "ترميم"،
املهند�س حمد اخلالدي� ،أن الفكرة ن�ش�أت مببادرة تطوعية لعدد من
املهند�سني واملهند�سات لرتميم منازل الأ�سر املحتاجة واملتعففة،
لكن عندما بد�أ حجم العمل يزداد �أ�صبح لزام ًا �أن تتحول الأعمال
التطوعية الفردية �إىل عمل م�ؤ�س�سي منظم ومرخ�ص ،يعمل وفق
�آلية وا�ضحة.
وقال اخلالدي �إنه بعد ت�أ�سي�س اجلمعية �أبرمت اتفاقيات مع
مكاتب اال�ست�شارات الهند�سية لت�شخي�ص حالة املنازل امل�ستحقة
للرتميم واتفاقيات مع م�صانع ومعار�ض م��واد البناء ،كما مت
ت�أهيل �أك�ثر من  20مقاوال معتمدا وفق معايري اجل��ودة لتنفيذ
�أعمال الرتميم� ،إ�ضافة �إىل توقيع اتفاقيات مع بع�ض وحدات
الإي��واء الفندقية لتوفري �سكن بديل للأ�سر امل�ستفيدة من خدمة
الرتميم خالل فرتة ترميم منازلهم ،و�إتاحة الفر�صة للراغبني يف
التطوع يف ترميم املنازل.

وا�شنطن ــ وكاالت
هن�أ الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب ،م�سلمي العامل
بحلول �شهر رم�ضان املبارك ،وخاطبهم باللغة العربية
قائلاً " :رم�ضان كرمي".
وقال ترمب خالل حفل �إفطار رم�ضاين اقامه البيت
الأبي�ض بح�ضور عدد من �سفراء دول ا�سالمية وممثلني
عن م�سلمي �أمريكا� ،إن �شهر رم�ضان "هو موعد لأعمال
اخلري والعطاء وخدمة املواطنني .وت��زداد فيه الأ�سر
واجلريان واملجتمعات قربا من بع�ضها البع�ض ،وهو
�أي�ضا وق��ت تت�ضامن فيه القوى �سعيا من �أج��ل الأم��ل
والت�سامح وال�سالم".
واعرب ترمب عن موا�ساته وت�ضامنه مع امل�سلمني
يف �أع�ق��اب �أع�م��ال العنف التي ا�ستهدفتهم يف الآون��ة
الأخ�يرة داخ��ل الواليات املتحدة ومناطق �أخ��رى عرب
العامل.
وق��ال�" :إننا ن�ستح�ضر �أي�ضا هذا امل�ساء امل�ؤمنني
الذين عانوا من حمن وجت��ارب ع�سرية يف الأ�سابيع
الأخ�يرة .لقد كانت فرتة �صعبة" ،و�أ�ضاف �أن "قلوبنا
مليئة باحلزن للم�سلمني الذين قتلوا يف م�سجدهم يف
نيوزيالندا.

جانب من ال�صور امل�شرقة التي �سطرها رجال الأمن يف خدمة قا�صدي بيت
الله احل��رام ،حيث ج�سدوا �أجمل �صور التالحم والتفاعل مع قا�صدي البيت
العتيق من امل�صلني واملعتمرين والزوار �سيما الأطفال منهم ،اىل جانب اهتمامهم
بتنظيم و�إدارة احل�شود داخل احلرم وفى �ساحاته.

وفاة عميد المعمرين
جدة ـ وكاالت
�أفادت و�سائل رو�سية بوفاة
رجل رو�سي يعتقد �أنه �أكرب معمر
على الأر�ض عن عمر يناهز 123
عاما ،عا�صر خاللها عهودا وعددا
م��ن الأج� �ي ��ال ،ومل ي �ط��رق ب��اب
طبيب خاللها �إال م�ؤخرا.
وق��ال��ت �صحيفة "مريور"
ال�بري �ط��ان �ي��ة ،ان �أب � ��از �إي�ل�ي��ف
ال��ذي ك��ان يعي�ش يف جمهورية
�أنفو�شيا الرو�سية ،تويف بعد �أن
ترك وراءه � 8أبناء ،و 35حفيدا
لهم  34ولدا.
وك� ��ان رئ �ي ����س �أن �غ��و� �ش �ي��ا،
يون�س بك يفكريوف ،قد ا�صدر
بيانا نعى فيه �إي�ل�ي��ف ،وقال":
رج �ل �ن��ا امل �ع �م��ر� .أك�ب��ر م��واط��ن

رو��س��ي م��ن حيث العمر ،يرحل
عن  123عاما".
ويف م �ق��اب�لات ��س��اب�ق��ة ق��دم
املعمر ال��راح��ل �إيليف م��ا ميكن
اعتباره و�صفة العمر املديد� ،إذ
ي�ق��ول �إن ��ه ي�ح��ر���ص ع�ل��ى ال�ن��وم
مبكرا عند ال�سابعة م�ساءً ،على
�أن ينام يوميا � 11ساعة.

معجبة تصدم بسيارتها طائرة ميركل
و�أ� �ش��ار �إىل �أن��ه واظ��ب على
�أك � ��ل اخل� ��� �ض ��روات وال �ف��واك��ه
الطازجة ،التي ك��ان يزرعها يف
�أر� �ض��ه ،كما ك��ان يتناول حلوم
الأغ�ن��ام يف قريته التي تقع يف
منطقة جبال القوقاز الرو�سية.
و�إىل جانب ذلك ،كان ي�شرب
حليب الألبان واملياه من الينابيع
العذبة املحيطة مبنطقة �سكنه.
و�أك ��د املعمر ال��رو��س��ي �أن��ه
مل ي��دخ��ن ي��وم��ا ومل ي���ش��رب
ال��ك��ح��ول ،وب��ق��ي ب �ع �ي��دا عن
الأطباء والأدوي��ة ،ومل يخ�ضع
���س��وى ل�ع�م�ل�ي��ة ج��راح �ي��ة يف
�سن  121عاما ،ب�سبب "�إعتام
ع��د� �س��ة العني" �أو م��ا ي�ع��رف
�أي�ضا بـ"ال�ساد".

رئيسة وزراء نيوزيلندا ترفض رشوة بـ" "5دوالرات

جدة ــ وكاالت
رف�ضت رئي�سة ال��وزراء النيوزيلندية،
جا�سيندا ارديرن ،ر�شوة من فتاة تبلغ من
العمر  11ع��ام��ا تطالب اردي� ��رن بتمويل
الأبحاث عن "التنانني" والظواهر اخلارقة.
وكتبت التلميذة التي مت تعريفها با�سم
"فيكتوريا" ،طلبا حلكومة بالدها لتجعلها
مدربة علم التخاطب ،واخبارها ما يعرفونه
عن التنانني ،واذا وج��دوا اي��ا منها ،حتى

تتمكن من تدريبها.
وق� ��ام� ��ت ف �ي �ك �ت��وري��ا
ب � ��إرف� ��اق ط �ل �ب �ه��ا ب��ورق��ة
نقدية بقيمة  5دوالرات
نيوزيلندية (نحو 3.29
دوالر �أمريكي) كر�شوة.
وكتب �شقيق فيكتوريا
على موقع ""Reddit
ال�شهري" :تبني �أن �أختي
ال�صغرية حاولت ر�شوة
جا�سيندا" ،ون�شر �صورة
ل��رد رئي�سة ال ��وزراء على
ورق ��ة ر��س�م�ي��ة ،ق��ائ�لا �إن
�أخ �ت��ه �أك ��دت �أن امل ��ال ك��ان مبثابة ر�شوة
�ضمنية.
و�أجابت جا�سيندا �أردي��رن عن الر�سالة
يف � 30أب��ري��ل ،و��ش�ك��رت فيكتوريا على
ات�صالها باحلكومة ،قائلة" :كنا مهتمني جدا
ب�سماع اقرتاحاتك حول التنانني والظواهر
اخلارقة ،لكن للأ�سف ال نقوم ب�أي عمل يف
�أي من هذه املجاالت حاليا".

برلني ــ وكاالت
يف ح��ادث��ة ط��ري �ف��ة� ،أدى ح�م��ا���س �إح ��دى
معجبات امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل
�إىل ت���ض��رر ط��ائ��رة الأخ �ي��رة ،ب�ع��دم��ا قفزت
املعجبة م��ن �شاحنة ك��ان��ت ت�ق��وده��ا اللتقاط
�صورة لها مع مريكل يف مطار دورمتوند.
ون�شرت الن�سخة الإلكرتونية من �صحيفة
"�شبيغل" الأملانية� ،صورة ال�صطدام ال�شاحنة
ب��ال�ط��ائ��رة وه��ي م��ن ط ��راز غ �ل��وب��ال ،5000
م�ضيفة �أن املعجبة عاملة باملطار.
و�أكدت القوات اجلوية الأملانية يف تغريدة
عودة مريكل �إىل برلني م�ستقلة مروحية بعد
ال�ضرر الذي �أ�صاب طائرتها ب�سب �شاحنة ،ومل
تقدم مزيدا من التفا�صيل.
يعد هذا احل��ادث �صداعا يف ر�أ���س القوات �إىل �إرجاء رحالت ملريكل وم�س�ؤولني �آخرين .الع�شرين يف الأرج �ن �ت�ين ،بعد �أن ا�ضطرت
وكانت امل�ست�شارة مريكل قد ت��أخ��رت يف طائرتها احلكومية �إىل القيام بهبوط غري
اجل��وي��ة ه��ي يف غنى ع�ن��ه ،بعد �سل�سلة من
تعطل الطائرات احلكومية القدمية ،مما �أدى �أواخ��ر نوفمرب املا�ضي عن اجتماع ملجموعة متوقع يف طريقها ب�سبب م�شكلة فنية.

القمر يتقلص
�أف��ادت درا�سة ف�ضائية
بان القمر اخذ يف التقل�ص
بالرغم انق�ضاء  4.5مليار
�سنة على ت�شكله ف�إنه ما زال
يعترب فنيا يف حالة ن�شاط ومل
ي�ستكمل �شكله النهائي.
ووفق ًا ل�شبكة فوك�س نيوز الأمريكية ،فقد ارجع
فريق الدار�سة الذي يقود الأ�ستاذ امل�ساعد للجيولوجيا
يف جامعة ماريالند نيقوال�س �شمري ،ال�سب ورا هذا
التقلي�ص �إىل �سل�سلة ال�ه��زات القمرية التي �سجلتها
وكالة الف�ضاء الأمريكية و�أخ�ضعت  28منها لتحليالت
طبقية �ساعدت فيها رحالت �أبولو.
ونقلت ال�شبكة عن توما�س وت��رز ،رئي�س الفريق
البحثي ،قوله �أن البيانات التي جتمعت م��ن ر�صد
ثماين هزات قمرية� ،أظهرت �أن الهزات جاءت نتيجة
تقل�ص ال�صفحات الدنيا يف ق�شرة القمر ،ما يعني �أنه
ما زال ً
ن�شطا.
ي�شار �إىل �أن �إدارة الرئي�س دونالد ترامب كانت
وجهت وكالة نا�سا م�ؤخرًا ب�ضرورة ا�ستئناف الرحالت
اىل القمر مع حلول العام .2025

الشريك  ..سيد مائدة إفطار أهل المدينة
جدة ـ وا�س
ي�ظ��ل ل�شهر رم���ض��ان امل �ب��ارك
عادات وتقاليد الميكن تبديلها �أو
تغيريها مع مرور الزمن ،كما �أن
هناك �أطباقا وم�أكوالت ارتبطت
به ،من هذه خبز ال�شريك احلجري
"ال�سحرية" ،الذي يالزم ال�سفرة
الرم�ضانية يف كل بيت من بيوت
املدينة املنورة ،حيث يعد وجوده
�أ�سا�سي ًا ،ويرتبط بتاريخ �أهايل
امل��دي�ن��ة امل �ن��ورة ،ول��ه طعم لذيذ
تتفرد ب��ه طيبة الطيبة ع��ن بقية
مدن اململكة.
ووف ��ق ت�ق��ري��ر وك��ال��ة الأن �ب��اء
ال�سعودية ،فانه منذ الأول �أيام رم�ضان ،يزيد
الإق�ب��ال على �شراء "ال�شريك املديني" حتى
اللحظات الأخرية لأذان املغرب حيث تزدحم
امل�خ��اب��ز وحم�ل�ات بيعه قبل ��ص�لاة امل�غ��رب،
وي�صطف امل�شرتون بالطوابري ل�شرائه لأنه
املف�ضل على مائدة الإفطار يف رم�ضان وقد ال
تكتمل املائدة بدونه عند الكثري.

ويخبز ال�شريك على �شكل دوائر ير�ش عليه
من اخل��ارج القليل من ال�سم�سم الذي يك�سبه
طعم ًا مميز ًا ليجد طريقه بعد ذلك �إىل الأفران
ثم املائدة.
وا��ش�ت�ه��رت بع�ض �أ� �س��ر امل��دي�ن��ة امل �ن��ورة
بتجهيز خبز ال�شريك� ،إذ توارثوها من الآباء
والأج��داد حتى �أ�صبح اخلبز عالمة جتارية
يعرف ب�أ�سماء الأ�سر.

