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ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

واف�����ق جم��ل�����س ال�������وزراء ع��ل��ى ت��رق��ي��ة
امل�صاب �أو املتويف الع�سكري املثبت على
�سلم روات��ب الوظائف ال�صحية الع�سكرية
�إىل ال��رت��ب��ة ال��ت��ي تعلو رتبته الع�سكرية،
وي�سوّ ى معا�شه على �أ�سا�س �أعلى درجة يف
امل�ستوى الذي يعلو م�ستواه يف �سلم رواتب
ال��وظ��ائ��ف ال�صحية ال��ع�����س��ك��ري��ة .وواف���ق
املجل�س برئا�سة خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز ،يف اجلل�سة
التي عقدها بعد ظهر �أم�س (الثالثاء) ،يف
ق�صر ال�سالم بجدة  ,على منوذج تخ�صي�ص
امل���ؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة لتحلية امل��ي��اه امل��احل��ة،
وت�أ�سي�س �شركة نقل وتقنيات املياه لتكون
�شركة مملوكة للحكومة.
التفا�صيل �ص3

خادم احلرمني يت�سلم ر�سالتني من �أمري الكويت والرئي�س املوريتاين

�ص2

ويل العهد وقيادات م�سيحية ي�ؤكدون

تعزيز الت�سامح

جدة  -وا�س

�أهمية بذل اجلهود امل�شرتكة لتعزيز التعاي�ش والت�سامح
ومكافحة التطرف والإرهاب.
م��ن جهة اخ���رى ا�ستعر�ض �سمو ويل العهد مع
ال�شيخ �صباح اخل��ال��د احل��م��د ال�صباح ن��ائ��ب رئي�س
جم��ل�����س ال������وزراء وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ب��دول��ة ال��ك��وي��ت
العالقات الأخوية بني البلدين ال�شقيقني ،وبحث عدد

التقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع ،يف مكتبه بق�صر ال�سالم بجدة �أم�س رئي�س
وفد القيادات امل�سيحية الإجنيلية  /جويل روزن�برغ
والوفد املرافق ل��ه ،وج��رى خ�لال اللقاء ،الت�أكيد على

من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
كما ا�ستعر�ض �سموه يف مكتبه بق�صر ال�سالم بجدة
�أم�س مع وزير ال�ش�ؤون اخلارجية املوريتاين ا�سماعيل
ولد ال�شيخ العالقات الثنائية بني البلدين يف خمتلف
املجاالت وال�سبل الكفيلة بتنميتها ،بالإ�ضافة �إىل بحث
عدد من امل�ستجدات الإقليمية.
التفا�صيل �ص2

طرح �أويل حملي لأ�سهم �أرامكو ا�ستعدادا للدويل
وزي��ر الطاقة قوله �إن الطرح العام الأويل �سيتم "قريب ًا
جد ًا" ،لكنه �أ�ضاف �أن القرار النهائي بخ�صو�ص توقيته
ومكانه يف يد احلكومة .و�أ�ضاف يف ت�صريحات لرويرتز،
�أن ال�شركة م�ستعدة ل�ل��إدراج حني يقرر امل�ساهمون ذلك
مو�ضح ًا �أن وزارة الطاقة ه��ي ال��ت��ي حت��دد امل�ستويات

عوا�صم  -وكاالت

�أكد الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أرامكو ال�سعودية �أمني
النا�صر �أم�س الثالثاء �أن الطرح العام الأويل املحلي لأ�سهم
�أرامكو �سيكون �إدراج ًا �أولي ًا ،لكن ال�شركة م�ستعدة �أي�ضا
ل��ط��رح دويل .ون��ق��ل النا�صر يف حديثه لل�صحفيني عن

الق�صوى للطاقة الإنتاجية امل�ستدامة.
�إىل ذلك ،قالت وكالة رويرتز �إن �أرامكو تخطط لطرح
عام �أويل يف ال�سوق ال�سعودية (ت��داول) على مرحلتني،
بحيث تكون البداية بطرح  %1من �أ�سهمها هذا العام ،على
�أن تليها ن�سبة مماثلة العام املقبل.
التفا�صيل �ص7

�إلزام املقا�صف املدر�سية ب�أ�سعار موحدة

الريا�ض � -سامية الغريبي

ح��ددت وزارة التعليم يف الالئحة اجلزائية
لعقود ت�شغيل املقا�صف املدر�سية الغرامات املالية
املرتتبة على امل�ؤ�س�سات التي ترتكب خمالفات
يف ت�شغيل املقا�صف .وج��اء يف الالئحة فر�ض
غرامة  100ريال عن كل يوم غياب يف حالة عدم

ا�ستجابة ممثل امل�ؤ�س�سة امل�شغلة يف التوا�صل
مع املدر�سة ،ويف حال عدم حمل العامل �شهادة
�صحية تثبت خ��ل��وه م��ن الأم���را����ض� ،أو نق�ص
العمالة عن العدد املتفق عليه يف العقد ،وكذلك
يف حال غياب العامل عن احل�ضور وعدم توفري
بديل له� ،أما يف حال غياب اجلميع فرتفع الغرامة

المملكة تستضيف مجلس محافظي أوبك
جدة -البالد

ت�ست�ضیف اململكة العربیة ال�سعودیة ال��دورة ال��ـ()169
ملجل�س حمافظي �صندوق اوبك للتنمیة الدولیة (اوفید) يف
مدینة جدة اليوم وغد ًا  .ورحب وزیر املالیة الأ�ستاذ حممد
ب��ن عبدالله اجل��دع��ان بعقد االجتماع يف اململكة� ،شاكرا
لأع�ضاء املجل�س قبول الدعوة لعقد الدورة الـ 169يف مدینة
ج��دة ،راجیا ان تثمر االجتماعات نتائج ایجابیة وبناءة.
ون��وه ب��دور ال�صندوق يف دع��م التنمية يف ال��دول النامية

 ،وتعزيز التعاون بني دول منظمة �أوب��ك وال��دول النامية
خا�صة ال��دول الفقرية  ،مو�ضح ًا �أنه ا�ستفاد من م�ساعدات
ال�صندوق التنموية حتى الآن  134دولة يف كل انحاء العامل،
وبلغ ما مت تقدمیه منذ عام 1976م نحو  24.5ملیار دوالر
امریكي ،م�شری ًا اىل ان ن�سبة م�ساهمة اململكة املدفوعة يف
ال�صندوق تبلغ نحو  %34ك�أعلى ن�سبة م�ساهمة مببلغ قدره
 903.30ملیون دوالر امریكي تلیها فنزويال بن�سبة 15.8
باملئة ثم دولة الكویت ثالثا بن�سبة  12.3باملئة.

�إىل  500ري��ال .و�أ�ضافت الالئحة �أن��ه يف حال
رفع الأ�سعار �أو تخزين الب�ضائع بطريقة خمالفة
لال�شرتاطات ال�صحية� ،أو وردت م��واد غذائية
غري �صاحلة �أو منتهية ال�صالحية ،تغرم امل�ؤ�س�سة
 200ريال مع �أخذ تعهد بعدم التكرار ،ويف حال
التكرار ترفع الغرامة �إىل  500ريال .و�أت�ساقا مع

ذلك �أ�صدرت وزارة التعليم قائمة ب�أ�سعار موحدة
للأ�صناف امل�سموح ببيعها يف املقا�صف املدر�سية،
م�ؤكدة �أن هذه الأ�سعار ت�شمل ال�ضريبة وال يحق
للم�شغل جتاوزها �أو خمالفتها .وذكرت الوزارة
يف تعميم للمدار�س �أنه نظرا الختالف الأ�سعار
بني امل�شغلني للمقا�صف.
التفا�صيل �ص4

الريا�ضة
الأخ�ضر يتعادل
مع اليمن

 2.6مليار لمستفيدي حساب المواطن
الريا�ض  -البالد

�أودع برنامج ح�ساب امل��واط��ن �أم�س  2.6مليار
ري���ال خم�ص�ص دع���م ل�شهر �سبتمرب للم�ستفيدين
املكتملة طلباتهم ،حيث بلغت ن�سبة امل�ستفيدين
امل�ستوفني ملعايري اال�ستحقاق يف هذه الدفعة %83
ليتجاوز عددهم الـ  12.5مليون م�ستفيد وتابع ،كما
بلغ �إج��م��ايل التعوي�ضات املدفوعة ب�أثر رجعي عن
الدفعة ال�سابقة �أك�ثر من  10.3مليون ري��ال .وذكر

املتحدث الر�سمي لربنامج ح�ساب املواطن �سلطان
القحطاين� ،أن  %44من �إجمايل امل�ستفيدين حت�صلوا
على اال�ستحقاق الكامل مبتو�سط دع��م بلغ 1049
للأ�سرة الواحدة ،مبي ًنا �أن �أرباب الأ�سر امل�ستفيدين
من الربنامج جتاوزوا  2.2مليون م�ستفيد ،بينما بلغ
عدد التابعني �أكرث من  8.7مليون م�ستفيد ،فيما بلغ
عدد امل�ستقلني امل�ستوفني ملعايري اال�ستحقاق يف دفعة
�شهر �سبتمرب �أكرث من  1.5مليون م�ستفيد.

م�صر تعتقل � 16إرهابياً
مرتبطني برتكيا

احلوثيون يغزون التعليم
بـ « َق�سَ م الوالية»

اعتقلت ال�سلطات امل�صرية 16 ،عن�صر ًا قالت �إن��ه��م "�أخطر
القيادات الإرهابية" ،التي تنفذ خمطط ًا لقيادات التنظيم الهاربة
يف تركيا ب�ستهدف الإ�ضرار باملقدرات االقت�صادية ،وتفيذ �سل�سلة
من العمليات العدائية جتاه املن�ش�آت واملرافق احليوية والقوات
امل�سلحة وال�شرطة والق�ضاء لإ�شاعة الفو�ضى وم��ن ث��م العودة
لت�صدر امل�شهد ال�سيا�سي.
وح�سب بيان القطاع الأم��ن الوطني ،كانت املجموعة تتحرك
لـ"�إن�شاء ث�لاث �شبكات �سرية لتهريب النقد الأج��ن��ب��ى ،وتهريب
العنا�صر الإخوانية املطلوبة �أمني ًا �إىل بع�ض الدول الأوروبية عرب
تركيا ،وتوفري الدعم املادى لعنا�صر التنظيم بالداخل لتنفيذ �سل�سلة
من العمليات العدائية للإ�ضرار باجلبهة الداخلية ،بالتعاون مع عدد
من العنا�صر الإخوانية".

مل تكتف امللي�شيات احلوثية ،بالقتل وال�سلب والنهب يف املدن
اليمنية ،واجتهت ال�ستقطاب الن�شء يف املدار�س ،مبحاولتها فر�ض
ما ي�سمي "ق�سم الوالية" بد ًال عن الن�شيد الوطني يف � 8آالف مدر�سة،
�إذ ك�شفت نقابة املعلمني اليمنيني ،ع��ن اجتماعات مكثفة جتريها
ميلي�شيات احلوثي الإنقالبية منذ �أيام يف مناطق �سيطرتها ا�ستعداد ًا
للعام الدرا�سي اجلديد ،ل�ضغط على مديري املدار�س واملعلمني لإلزام
الطالب برتديد "ق�سم الوالية" يف الطابور ال�صباحي .ولفت امل�س�ؤول
الإع�لام��ي لنقابة املعلمني اليمنيني يحيى اليناعي� ،إىل �إن جماعة
احلوثي حتاول بهذا الت�صرف تعميم جتربتها يف حمافظة �صعدة،
على كل املناطق الواقعة حتت �سيطرتها� ،إذ يردد جميع طالب �صعدة
يف الطابور ال�صباحي منذ العام  2014كلمات "ق�سم الوالية" بد ًال عن
الن�شيد الوطني يف ختام طابور ال�صباح.
التفا�صيل �ص8

�أنقرة  -وكاالت

عبداهلل بن �سعد:
هالل ابن نافل غري

�صعدة  -وكاالت

مركز الأمري نايف لغسسيل الكلى ببريوت يقدم الع

الج للمرضضى

�أمريكا حتذر من التمدد الإيراين يف لبنان واليمن
بريوت  -وكاالت

فيما ي���زداد خطر ط��ه��ران على املنطقة وال��ع��امل كلما �أ�شرقت
�شم�س ،حذر املبعوث الأمريكي اخلا�ص �إىل �إي��ران براين هوك
من التمدّد الإيراين يف املنطقة ،منبّه ًا �إىل � ّأن �إيران ت�سعى �إىل
ا�ستن�ساخ التجربة اللبنانية يف اليمن.
و�شدّد هوك على وجوب منع �إيران من تر�سيخ نفوذها
يف اليمن ،بالتوازي مع تقييد التو�سع الإيراين يف لبنان
و�سوريا والعراق .وقال يف مقال ن�شرته �صحيفة "وول
�سرتيت جورنال"" :على العامل �أن يواجه طموحات
�إي����ران و�إال ف����� ّإن ال��ه�لال الإي�����راين �سي�صبح ق��م��ر ًا
كام ًال" .التحذير الأمريكي ي�أتي لينبه من خماطر
مت��دد النفوذ الإي���راين العابر للحدود من لبنان
و���س��وري��ا وال��ع��راق و���ص��و ًال �إىل اليمن ،بينما

حتدث هوك عن لعبة كربى متار�سها طهران يف اليمن �ست�ؤدي بحال
العجز الدويل عن الت�صدي لها �إىل خماطر كربى ،على ر�أ�سها "لبننة"
البالد �أي ا�ستن�ساخ التجربة اللبنانية.
ويرى هوك �أن �إيران ت�ستخدم اليمن لتعزيز مكانتها الإقليمية� .إال
�أن الأخطر من ذلك �أنها ت�ستغل حتالفها مع احلوثيني ،لتهديد و�صول
رب��ع �إم����دادات النفط يف ال��ع��امل ،ع�بر حتكمها مب�ضيقي ب��اب املندب
وهرمز .وانتقد �ضعف �إع�لام ب�لاده يف تغطية دور �إي��ران يف �إطالة
ال�صراع امل�أ�ساوي يف اليمن ،فيما خل�ص �إىل نتيجة بديهية" :منع
�إيران من تر�سيخ نف�سها يف اليمن �ضرورة ال خيار" .وت�أكيد ًا على �أن
�إيران تلعب لعبة خبيثة يف اليمن� ،أكد زعيم ميلي�شيا حزب الله اللبنانية
ح�سن ن�صر الله� ،أن والءه �سيظل لإيران ،معلن ًا رف�ضه لأي حرب عليها،
م�ؤكد ًا �أنه لي�س على احلياد "�إذا تعر�ضت �إيران لأي حرب" ،م�شدد ًا على
الوالء ملر�شد �إيران خامنئي وقراراته.
التفا�صيل �ص8

ال�شيخي� :أخطاء حتكيمية
�سلبت من الأهلي بطوالت

العوي�س الأعلى قيمة
بني العبي الأخ�ضر

محليات
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خادم الحرمين يتسلم رسالتين من أمير الكويت
والرئيس الموريتاني
جدة -وا�س

ت�سلم خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه
الله  ،-ر�سالة من �صاحب ال�سمو
ال�شيخ �صباح الأح��م��د اجلابر
ال�صباح �أمري دولة الكويت.
وق���ام بت�سليم الر�سالة
خل�������������ادم احل�����رم��ي��ن
ال�����ش��ري��ف�ين � -أي���ده
ال���ل���ه  -ال�����ش��ي��خ
���ص��ب��اح خالد
احل�������م�������د

تدريب  20سعوديا وسعودية
على الصحافة المالية
الريا�ض -البالد

التحق � 20شاب ًا وفتاة �سعوديني بربنامج "م�سك  -بلومربغ"
التدريبي الذي ينظمه مركز املبادرات يف م�ؤ�س�سة حممد بن
�سلمان اخلريية "م�سك اخلريية" ،ممثلاً يف مبادرة الزمالة
وال��ت��دري��ب بال�شراكة م��ع "بلومربغ نيوز" ،وي�ستمر ملدة
�أ�سبوع يف مقر بلومربغ مبدينة دبي ،بهدف تطوير مهارات
العمل ال�صحفي والتعليم امل��ايل ل��دى امللتحقني بالربنامج،
يف خطوة ي�سعى م��ن خاللها الطرفان �إىل تعزيز امل��ه��ارات
ال�صحفية املتخ�ص�صة.
وميثل الـ � 20شابًا وفتاة الدفعة الرابعة للربنامج الذي عقد
 3مرات �سابقة ،لي�صل عدد امل�ستفيدين من الربنامج حتى الآن
� 61شابًا وفتاة ،حيث يتعرف امل�شاركون خالل الربنامج على
مهارات التغطية الإعالمية للأ�سواق الإقليمية وتقدمي التقارير
ح��ول ال�����ش��رك��ات وعمليات ال��ت��م��وي��ل ،و�أخ�لاق��ي��ات وم��ب��ادئ
ال�صحافة ،وال�صحافة املرئية وامل�سموعة� ،إىل جانب االطالع
على �آليات تطوير مهاراتهم يف الكتابة ،والتح�ضري للمقابالت
املهنية من خالل التطبيق العملي يف ور�ش العمل.

نائب أمير مكة يتفاعل مع
شكاوى أهالي الجموم

جدة -يا�سر بن يو�سف

ت��ف��اع��ل نائب �أم�ي�ر منطقة م��ك��ة امل��ك��رم��ة ���ص��اح��ب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر ب��در ب��ن �سلطان م��ع �شكاوى �أه���ايل اجلموم
ووق��ف ميداني ًا على م�شكلة دخ��ول ال�شاحنات للمحافظة،
ووجه بت�شكيل جلنة ب�إ�شراف �إمارة مكة وع�ضوية عدد من
الأهايل�،أمانة العا�صمة ،املرور،حمافظ اجلموم وفرع وزارة
النقل والرفع ل�سموه عاج ًال بالنتائج.

ال�صباح ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال����وزراء وزي��ر
اخلارجية بدولة الكويت ،خالل ا�ستقبال امللك
املفدى له �أم�س يف مكتبه بق�صر ال�سالم يف جدة.
ون���ق���ل ال�����ش��ي��خ ال�����ص��ب��اح خل�����ادم احل��رم�ين
ال�شريفني  -رع��اه الله  -حتيات وتقدير �سمو
�أم�ي�ر دول���ة ال��ك��وي��ت ،فيما حمّله امل��ل��ك املفدى
حت��ي��ات��ه ل�����س��م��وه ،م��ت��م��ن��ي�� ًا ل���ه دوام ال�صحة
والعافية.
ح�ضر اال�ستقبال� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري
تركي ب��ن حممد ب��ن فهد ب��ن عبدالعزيز وزي��ر
الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن
عبدالعزيز وزير الداخلية ،ومعايل وزير الدولة
ل��ل�����ش���ؤون اخل��ارج��ي��ة ع�ضو جمل�س ال����وزراء
الأ�ستاذ عادل بن �أحمد اجلبري ،ومعايل م�ساعد
ال�سكرتري اخلا�ص خل��ادم احلرمني ال�شريفني
الأ�ستاذ متيم بن عبدالعزيز ال�سامل.
كما ح�ضره من اجلانب الكويتي ،ال�شيخ
الدكتور �أحمد النا�صر املحمد ال�صباح
م�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
اخلارجية ،وال�شيخ علي اخلالد
اجلابر ال�صباح �سفري دولة
الكويت لدى اململكة.
ك���م���ا ت�����س��ل��م خ����ادم
احلرمني ال�شريفني
 حفظه الله ،-ر����س���ال���ة من
ف����خ����ام����ة

الرئي�س حممد ولد عبدالعزيز رئي�س اجلمهورية
الإ�سالمية املوريتانية.
وق����ام ب��ت�����س��ل��ي��م ال��ر���س��ال��ة خل����ادم احل��رم�ين
ال�شريفني � -أيده الله  -وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
املبعوث اخلا�ص لفخامة الرئي�س املوريتاين
�إ�سماعيل ول��د ال�شيخ ،خ�لال ا�ستقبال امللك
املفدى له �أم�س يف مكتبه بق�صر ال�سالم يف جدة.
ونقل معاليه خلادم احلرمني ال�شريفني  -رعاه
الله  -حتيات فخامة الرئي�س املوريتاين ،فيما
حمّله امللك املفدى حتياته لفخامته.
ح�ضر اال�ستقبال� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري
عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ،ووزي�����ر ال���دول���ة ل��ل�����ش���ؤون
اخلارجية ع�ضو جمل�س الوزراء الأ�ستاذ عادل
بن �أحمد اجلبري ،وم�ساعد ال�سكرتري اخلا�ص
خل���ادم احل��رم�ين ال�شريفني الأ���س��ت��اذ متيم بن
عبدالعزيز ال�سامل ،ووزير الدولة ل�ش�ؤون الدول
الأفريقية الأ�ستاذ �أحمد بن عبدالعزيز قطان.

سموه ورئيس وفد القيادات المسيحية يؤكدان على تعزيز التسامح

ولي العهد يستعرض العالقات والمستجدات مع صباح الصباح وولد الشيخ

جدة -وا�س

التقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر ال��دف��اع ،يف مكتبه بق�صر ال�سالم بجدة �أم�س
ال�شيخ �صباح اخل��ال��د احل��م��د ال�صباح ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير اخلارجية بدولة الكويت.
واطم�أن �سمو ويل العهد يف بداية اللقاء على �صحة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
�أمري دولة الكويت� ،سائال الله تعاىل �أن ميتعه بال�صحة

والعافية .كما جرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات
الأخ���وي���ة ب�ين ال��ب��ل��دي��ن ال�شقيقني ،وب��ح��ث ع���دد من
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�ضر اللقاء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن
حممد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة ع�ضو جمل�س
ال���وزراء ،ومعايل وزي��ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون اخلارجية
ع�ضو جمل�س الوزراء الأ�ستاذ عادل اجلبري.
فيما ح�ضره من اجلانب الكويتي ال�شيخ الدكتور
�أحمد النا�صر املحمد ال�صباح م�ساعد وزير اخلارجية

ل�����ش���ؤون مكتب ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال����وزراء وزي��ر
اخلارجية ،وال�شيخ علي اخلالد اجلابر ال�صباح �سفري
دولة الكويت لدى اململكة.
من جهة �أخرى ا�ستعر�ض �سموه ويل العهد يف مكتبه
بق�صر ال�سالم بجدة �أم�س مع وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
املوريتاين ا�سماعيل ولد ال�شيخ العالقات الثنائية بني
البلدين يف خمتلف املجاالت وال�سبل الكفيلة بتنميتها،
بالإ�ضافة �إىل بحث عدد من امل�ستجدات الإقليمية.
ونقل وزير ال�ش�ؤون اخلارجية املوريتاين حتيات

وتقدير فخامة الرئي�س حممد ولد ال�شيخ الغزواين
رئي�س اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية ،فيما حمله
�سموه حتياته وتقديره لفخامته.
ح�ضر اللقاء وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية ع�ضو
جمل�س ال��وزراء الأ�ستاذ عادل اجلبري ،ومعايل وزير
الدولة ل�ش�ؤون الدول الإفريقية الأ�ستاذ �أحمد قطان.
على �صعيد �آخ��ر التقى �سمو ويل العهد يف مكتبه
بق�صر ال�����س�لام ب��ج��دة �أم�����س رئ��ي�����س وف���د ال��ق��ي��ادات
امل�سيحية الإجنيلية  /جويل روزنربغ والوفد املرافق
له .وجرى خالل اللقاء ،الت�أكيد على �أهمية بذل اجلهود
امل�����ش�ترك��ة لتعزيز ال��ت��ع��اي�����ش وال��ت�����س��ام��ح ومكافحة
التطرف والإرهاب.
ح�ضر اللقاء �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية رميا بنت
بندر بن �سلطان بن عبدالعزيز �سفرية خادم احلرمني
ال�شريفني لدى الواليات املتحدة الأمريكية ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير خالد بن �سلمان بن عبدالعزيز
ن��ائ��ب وزي���ر ال���دف���اع ،والأم��ي�ن ال��ع��ام ل��راب��ط��ة ال��ع��امل
الإ���س�لام��ي ال��دك��ت��ور حممد العي�سى ،ووزي���ر ال��دول��ة
لل�ش�ؤون اخلارجية ع�ضو جمل�س ال���وزراء الأ�ستاذ
عادل اجلبري.

محليات
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أقر نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه ونوه بالنمو االقتصادي

مجلس الوزراء :تسوية معاش العسكريين على أعلى درجة

مواصلة اإلصالحات لتنويع االقتصاد وإيجاد فرص العمل
البالد  -جدة

واف��ق جمل�س ال��وزراء على ترقية امل�صاب �أو املتويف الع�سكري املثبت
على �سلم رواتب الوظائف ال�صحية الع�سكرية �إىل الرتبة التي تعلو رتبته
الع�سكرية ،وي�سوّى معا�شه على �أ�سا�س �أعلى درجة يف امل�ستوى الذي يعلو
م�ستواه يف �سلم رواتب الوظائف ال�صحية الع�سكرية.
ونوه جمل�س ال��وزراء برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز ،يف اجلل�سة التي عقدها بعد ظهر �أم�س (ال�ث�لاث��اء) ،يف ق�صر
ال�سالم بجدة بامل�ؤ�شرات االقت�صادية التي ت�ضمَّنها التقرير ال�سنوي اخلام�س
واخلم�سون مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ال��ذي ا�ستعر�ض التطورات
االقت�صادية واملالية يف اململكة خالل عام 2018م ،م�ؤك ًدا �أن ما حققه اقت�صاد
اململكة عام  2018من تطورات �إيجابية يف معظم قطاعاته جاء نتيجة التباع
اململكة �سيا�سات اقت�صادية متوازنة.
كما وافق املجل�س على منوذج تخ�صي�ص امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه
املاحلة ،وت�أ�سي�س �شركة نقل وتقنيات املياه لتكون �شركة مملوكة للحكومة
تعمل على �أُ�س�س جتارية ،لتوفري خدمات نقل وتقنيات املياه.
ويف بداية اجلل�سة ،رح��ب خ��ادم احلرمني ال�شريفني بان�ضمام �صاحب

ال�سمو امللكي الأم�ي�ر عبدالعزيز ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز وزي��ر الطاقة
ً
متمنيا ل�سموه التوفيق وال�سداد.
للمجل�س،

مباحثات وتطوير التعاون

ثم �أطلع ـ رعاه الله ـ  ،املجل�س ،على م�ضمون الر�سالتني اللتني ت�سلمهما
من �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت،
وف�خ��ام��ة الرئي�س حممد ول��د عبدالعزيز رئي�س اجل�م�ه��وري��ة الإ�سالمية
املوريتانية ،ونتائج مباحثاته مع فخامة الرئي�س احل�سن وات��ارا رئي�س
جمهورية ك��وت دي ف��وار ،وم��ا ج��رى خاللها من ا�ستعرا�ض �سبل تطوير
وتعزيز التعاون بني البلدين يف خمتلف املجاالت ،واجلهود الهادفة لتعزيز
الأمن واال�ستقرار يف املنطقة والعامل.

المملكة تجدد وقوفها مع الفلسطيني

و�أو�ضح وزير الإعالم تركي بن عبدالله ال�شبانة ،يف بيانه لوكالة الأنباء
ال�سعودية ،عقب اجلل�سة� ،أن جمل�س ال ��وزراء ناق�ش بعد ذل��ك ،ع� ً
�ددا من
إقليميا ودولياً،
عربيا و� ً
املو�ضوعات املتعلقة مبجريات الأحداث وتطوراتها ً
ً
م�شددا على ما ت�ضمنته كلمة اململكة �أمام "جلنة ممار�سة ال�شعب الفل�سطيني
حلقوقه غري القابلة للت�صرف" ب��الأمم املتحدة ،جم� ً
�ددا وق��وف اململكة مع
ال�شعب الفل�سطيني وتقدمي كل �سبل الدعم له لنيل حقوقه امل�شروعة يف
بناء دولته امل�ستقلة على حدود عام 1967م وعا�صمتها القد�س ال�شريف وفق
الأ�س�س املعرتف بها ً
دوليا ،ومبادرة ال�سالم العربية.

دعم الشرعية اليمنية لدحر مليشيا الحوثي

ويف ال�ش�أن اليمني ،نوه املجل�س ،مبا ا�شتمل عليه البيان امل�شرتك
ال�صادر عن اململكة العربية ال�سعودية ،ودول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة ،وما �أكد عليه من ترحيب با�ستجابة احلكومة ال�شرعية
واملجل�س االنتقايل لدعوة اململكة للحوار ،وت�شديد على
�ضرورة ا�ستمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي

بروح الأخ��وة ونبذ الفرقة واالنق�سام ،وت�أكيد على ا�ستمرار الدولتني يف
دعم احلكومة ال�شرعية يف جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة
اليمنية ،وهزمية امل�شروع الإي��راين ودحر امللي�شيا احلوثية والتنظيمات
الإرهابية يف اليمن.

الترحيب بتشكيل الحكومة االنتقالية في السودان

و�أعرب جمل�س ال��وزراء ،عن ترحيب اململكة بت�شكيل احلكومة االنتقالية
يف جمهورية ال�سودان ال�شقيقة ،وعد ذلك خطوة ت�ؤكد �إرادة الأ�شقاء يف
اجلمهورية ال�سودانية وحر�صهم على م�صلحة ال�سودان واحلفاظ على �أمنه
و�سالمته وا�ستقراره وحتقيق تطلعات �أبنائه.
وجدد املجل�س� ،إدان��ة اململكة وا�ستنكارها للهجوم االنتحاري والتفجري
ً
ً
�سكنيا ،ونقطة تفتي�ش ،يف العا�صمة
جممعا
الإره��اب��ي اللذين ا�ستهدفا
الأفغانية كابول ،وقدم العزاء واملوا�ساة لذوي ال�ضحايا وحلكومة و�شعب
ً
جمددا وقوف اململكة
�أفغان�ستان ،مع التمنيات للم�صابني بال�شفاء العاجل،
وت�ضامنها مع جمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية �ضد العنف الإرهاب والتطرف.

السياسة المتوزانة والنمو االقتصادي

وب�ين �أن جمل�س ال ��وزراء ،ن��وه بامل�ؤ�شرات االقت�صادية التي ت�ضمنها
التقرير ال�سنوي اخلام�س واخلم�سون مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
الذي ا�ستعر�ض التطورات االقت�صادية واملالية يف اململكة خالل عام 2018م،
م� ً
ؤكدا �أن ما حققه اقت�صاد اململكة عام  2018من تطورات �إيجابية يف معظم
قطاعاته جاء نتيجة التباع اململكة �سيا�سات اقت�صادية متوازنة.
ورح��ب املجل�س ،بتقرير م���ش��اورات امل ��ادة ال��راب�ع��ة ال���ص��ادر عن
�صندوق النقد ال��دويل ،وما ت�ضمنه من �إ�شادة بالتقدم امللمو�س الذي
حترزه اململكة بهدف دعم تنويع االقت�صاد والنمو ال�شامل و�إيجاد فر�ص
العمل وموا�صلة تنفيذ الإ��ص�لاح��ات الهادفة �إىل تقوية الإط��ار القانوين
وحت�سني مناخ الأعمال ،عرب تنفيذ الكثري من الإ�صالحات الهيكلية املخطط
لها وفق برامج حتقيق ر�ؤية اململكة .2030

تعيينات

 تعيني الدكتور عبدالعزيز بن حممد ال�سعيد ،والدكتور �أحمد بن حمد الفرحان ،والدكتور ثبيت
بن �سفر ال�شهراين� ،أع�ضاء يف جمل�س �إدارة املركز
الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة الت�صحر
من املخت�صني وذوي اخلربة يف جمال عمل املركز.
 تعيني الدكتور عو�ض بن مترييك اجلهني،وال��دك�ت��ور حممد ب��ن ي�سلم ��ش�براق  ،والدكتور
حممد ب��ن خ��ال��د ال���س�ع��دون� ،أع���ض��اء يف جمل�س
�إدارة املركز الوطني لتنمية احلياة الفطرية من
املخت�صني وذوي اخلربة يف جمال عمل املركز.
 تعيني الدكتور من�صور بن عطيه املزروعي ،والدكتور بدر بن ح�ضي�ض احلربي  ،و�شاهر بن
عبداحلميد احلازمي � ،أع�ضاء يف جمل�س �إدارة
امل��رك��ز الوطني ل�ل�أر��ص��اد م��ن املخت�صني وذوي
اخلربة يف جمال عمل املركز.

الترقيات
واف ��ق جمل�س ال� ��وزراء على ت��رق�ي��ات للمرتبة
الرابعة ع�شرة ووظيفة (وزي��ر مفو�ض)  ،وذلك
على النحو التايل :
 - 1ترقية ه�شام بن فهد بن حممد الب�شر �إىل
وظيفة (م�ست�شار زراعي) باملرتبة الرابعة ع�شرة
بوزارة البيئة واملياه والزراعة.
 - 2ترقية املهند�س �سعد بن �سمري فالح احلربي
�إىل وظيفة (م��دي��ر ع��ام امل �ي��اه) باملرتبة الرابعة
ع�شرة باملديرية العامة خل��دم��ات امل�ي��اه مبنطقة
الق�صيم.
 - 3ترقية خالد بن حممد بن خليل املنزالوي �إىل
وظيفة (وزير مفو�ض) بوزارة اخلارجية.

تقدير جهود مكافحة المخدرات

وق��در جمل�س ال� ��وزراء ،اجل �ه��ود الأم�ن�ي��ة للمديرية
العامة ملكافحة املخدرات يف تتبع ن�شاطات ال�شبكات
مجلس
الإج��رام �ي��ة ال�ت��ي متتهن �إن �ت��اج وت�ه��ري��ب امل��واد
ً
الوزراء :تسوية
منوها يف هذا ال�ش�أن بجهودها
املخدرة للمملكة،
يف �إحباط حماوالت تهريب ما يقارب  33مليون
معاش العسكريين
قر�ص �إمفيتامني خ�لال �أ�شهر رم�ضان و�شوال
وذي القعدة عام 1440هـ.
على أعلى درجة
واطلع جمل�س الوزراء على عدد من املو�ضوعات
العامة امل��درج��ة على ج��دول �أع�م��ال��ه م��ن بينها
التقريران ال�سنويان لوزارتي ال�ش�ؤون
البلدية والقروية  ،واخلدمة املدنية
دعم الشرعية
 ،عن عام مايل �سابق  ،وقد �أحاط
املجل�س ً
لهزيمة المشروع
علما مبا جاء فيها ووجه
حيالها مبا ر�آه.

اإليراني ودحر
المليشيا الحوثية

قرارات المجلس
 املوافقة على ما يلي: - 1مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة وحكومة جمهورية م�صر
العربية يف جمال ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.
 - 2م��ذك��رة تفاهم ب�ين وزارة ال���ش��ؤون الإ�سالمية وال��دع��وة
والإر�� �ش ��اد يف اململكة ووزارة ال �� �ش ��ؤون الإ��س�لام�ي��ة
يف جمهورية غينيا ،يف جم��ال ال���ش��ؤون الإ�سالمية
والأوقاف.
 ال�ت�ب��اح��ث م��ع اجل��ان��ب ال �غ��اين ح�ي��ال م�شروعمذكرة تفاهم يف �ش�أن امل�شاورات ال�سيا�سية بني
وزارة خارجية اململكة العربية ال�سعودية ووزارة
خارجية جمهورية غانا ،والتوقيع عليه،
ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة،
ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
 املوافقة على ما يلي: - 1م��ذك��رة ت �ع��اون علمي
وت �ع �ل �ي �م��ي ب �ي�ن وزارة
ال� � �ت� � �ع� � �ل� � �ي � ��م يف
اململكة العربية
ال� � ��� � �س� � �ع � ��ودي � ��ة

ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمهورية العراق.
 - 2مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال الرتبية والتعليم بني وزارة
التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة الرتبية يف جمهورية
العراق.
 املوافقة على مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال ال�سياحةبني الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني يف اململكة
العربية ال�سعودية ووزارة ال�سياحة والبيئة يف
جمهورية �ألبانيا.
 التباحث مع اجلانب ال�صيني يف �ش�أن م�شروعمذكرة تفاهم بني امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة
يف اململكة العربية ال�سعودية ومعهد �أبحاث
حتلية مياه البحر واال�ستخدامات املتعددة
يف جمهورية ال�صني ال�شعبية يف جمال
حتلية مياه البحر ،والتوقيع عليه،
وم��ن ث��م رف��ع الن�سخة النهائية
املوقعة ،ال�ستكمال الإج��راءات
النظامية.
 �إع� � ��ادة ت���ش�ك�ي��ل جلنةب� � � � � � � � ��راءات االخ � � �ت� � ��راع

والت�صميمات التخطيطية للدارات املتكاملة والأ�صناف النباتية
وال�ن�م��اذج ال�صناعية ،برئا�سة الدكتور عبداحلميد ب��ن عبدالله
احلرقان  ،وع�ضوية كل من :الدكتور عبدالله بن ح�سني ال�شهري ،
والدكتور عبداللطيف بن حممد �آل ال�شيخ  ،والدكتور عبدالرحمن
بن �أحمد املاجد  ،والدكتور حممد بن عبدالرحمن العبدالكرمي.
 �أقر املجل�س عدد ًا من الرتتيبات من بينها: - 1املوافقة على منوذج تخ�صي�ص امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه
املاحلة.
 - 2ت�أ�سي�س �شركة نقل وتقنيات املياه لتكون �شركة مملوكة
للحكومة تعمل على �أُ�س�س جتارية  ،لتوفري خدمات نقل وتقنيات
املياه.
 اعتماد احل�ساب اخلتامي للم�ؤ�س�سة العامة جل�سر امللك فهد عنعام مايل �سابق.
 املوافقة على �أنه يف حالة �إ�صابة �أو وفاة الع�سكري املثبت على�سلم روات��ب الوظائف ال�صحية الع�سكرية ـ الذي ينطبق عليه ما
ورد يف املادة ( )18والفقرة (ب) من املادة ( )20من نظام التقاعد
الع�سكري ،فريقى �إىل الرتبة التي تعلو رتبته الع�سكرية ،وي�سوّ ى
معا�شه على �أ�سا�س �أعلى درجة يف امل�ستوى الذي يعلو م�ستواه يف
�سلم رواتب الوظائف ال�صحية الع�سكرية.

كلمة

سياسة اقتصادية متوازنة
حققت الإ�صالحات الهيكلية لالقت�صاد الوطني جناح ًا
ملمو�س ًا على طريق تنفيذ ر�ؤية اململكة وبرنامج التحول
الوطني الذي يهدف �إىل حتقيق التميز يف الأداء احلكومي
وت �ع��زي��ز امل�م�ك�ن��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة ،واالرت� �ق ��اء مب�ستوى
اخلدمات املعي�شية من خالل ت�سريع وترية تنفيذ م�شاريع
البنية التحتية الأ�سا�سية والرقمية و�إ�شراك امل�ستفيدين يف
التعرف على التحديات وابتكار احللول وم�ساهمتهم يف
التنفيذ ،وتقييم �أداء مبادرات الربنامج.
كما تهدف الر�ؤية �إىل تطوير الأدوات اال�ستثمارية
لإط�لاق �إمكانات القطاعات االقت�صادية الواعدة وتنويع
االقت�صاد وتوليد فر�ص العمل للمواطنني وتخ�صي�ص
اخل��دم��ات احلكومية وحت�سني بيئة الأع �م��ال ومراجعة
امل�شروعات القائمة و�آلية اعتمادها و�أثرها االقت�صادي
ورفع الإي��رادات غري النفطية وتعزيز الكفاءة وال�شفافية
وامل�ساءلة وت�شجيع ثقافة الأداء ودع��م وحتفيز القطاع
اخلا�ص وت�شديد قواعد حوكمة ال�شركات وحتديث نظام
ت�سويات ال�سوق املالية.
ويف هذا ال�صدد نوه جمل�س الوزراء يف جل�سته �أم�س
بامل�ؤ�شرات االقت�صادية التي ت�ضمنها التقرير ال�سنوي
اخلام�س واخلم�سون مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
الذي ا�ستعر�ض التطورات االقت�صادية واملالية يف اململكة
خ�لال ع��ام 2018م ،م ��ؤك��د ًا �أن م��ا حققه اقت�صاد اململكة
عام  2018من تطورات �إيجابية يف معظم قطاعاته جاء
نتيجة التباع اململكة �سيا�سات اقت�صادية متوازنة كما
رحب بتقرير م�شاورات املادة الرابعة ال�صادر عن �صندوق
النقد الدويل وما ت�ضمنه من �إ�شادة بالتقدم امللمو�س الذي
حترزه اململكة بهدف دعم تنويع االقت�صاد والنمو ال�شامل
و�إيجاد فر�ص العمل وموا�صلة تنفيذ الإ�صالحات الهادفة
�إىل تقوية الإط��ار القانوين وحت�سني مناخ الأعمال ،عرب
تنفيذ الكثري من الإ�صالحات الهيكلية املخطط لها وفق
برامج حتقيق ر�ؤية اململكة .2030

محليات
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مجلس القضاء يستحدث جائرة
تحفيزية لـ "المميزين"
الريا�ض ـ البالد

�أ�ستحدث املجل�س الأعلى للق�ضاء ،برئا�سة وزير
ال��ع��دل رئ��ي�����س املجل�س الأع��ل��ى للق�ضاء ال�شيخ
ال��دك��ت��ور ول��ي��د ب���ن حم��م��د ال�����ص��م��ع��اين ،ج��ائ��زة
ت�شجيعية للق�ضاة.جاء ذلك �ضمن جهود املجل�س
يف حتفيز الق�ضاة املتميزين يف العمل الق�ضائي،
وت�شجيع الإثراء املعريف واالبتكار.
و�سيُمنح الفائز باجلائزة �شهاد َة متيز ومكاف�أة
م��ال��ي��ة ،ب���ن���ا ًء ع��ل��ى خ��م�����س��ة م��ع��اي�ير مو�ضوعية
للتميز وج����ودة الأداء ،ه���ي" :معيار الإجن����از
والإنتاجية لأعداد الأحكام والقرارات واجلل�سات
وال��ق�����ض��اي��ا ،واح��ت�رام املُ����دَد النظامية وزم��ن
�إغ�لاق الق�ضايا ،ومعيار ج��ودة و�سالمة
ال�صياغة والإج�����راءات وا�ستيفائها،
وجودة ت�سبيب الأحكام وتكييفها
ومنطوق احلكم".
و���س��ت��ت�����ض��م��ن امل��ع��اي�ير
م����ع����ي����ار الإث������������راء
واالب���ت���ك���ار من
خ�������ل�������ال

ت���ق���دمي ال���ب���ح���وث وال����درا�����س����ات وامل���ق�ت�رح���ات
وامل��م��ار���س��ات الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي م��ن �ش�أنها �إث���راء
املحتوى الق�ضائي ومعاجلة النوازل وامل�ستجدات
ونقل املعرفة ،وكذلك معيار الإدارة املنتجة يف
الق�ضايا واجلل�سات ،وح�سن ال�سري يف الدعوى
وم��ع��اجل��ة الق�ضايا امل����دورة وامل��ت��ع�ثرة� ،إ���ض��اف��ة
�إىل معيار تقييم امل�ستفيدين واملتقا�ضني وتقييم
التفتي�ش الق�ضائي ،وحمكمة اال�ستئناف ،ورئي�س
املحكمة والدائرة.
وي��ب��د�أ التقييم للجائزة مطلع ك��ل �سنة؛ على �أن
يراعى االخت�صا�ص النوعي للمحاكم ،و�أن يكون
القا�ضي ممار�سً ا للعمل الق�ضائي
يف ذات التخ�ص�ص كامل
ف�ت�رة ال��ت��ق��ي��ي��م ،ويحكم
م��ع��اي�ير اجل���ائ���زة جل��ن�� ٌة
م�ش ّكلة يف املجل�س الأعلى
للق�ضاء ُت�صدر قراراتها
بالأغلبية.

المظالم يستعرض إصدارته بمؤتمر االبتكار
الريا�ض ـ البالد

ي�����ش��ارك دي����وان امل��ظ��امل  -من
خ���ل��ال ج����ن����اح خ����ا�����ص  -يف
امل��ع��ر���ض امل�����ص��اح��ب للم�ؤمتر
الدويل الذي ينظمه جممع امللك
عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
باملدينة امل��ن��ورة بالتعاون مع
اجل��ام��ع��ة الإ���س�لام��ي��ة باملدينة
امل���ن���ورة ب��ع��ن��وان "االبتكار
واجت������اه������ات ال���ت���ج���دي���د يف
املكتبات"  ،مبركز امللك �سلمان
ال����دويل ل��ل��م���ؤمت��رات باملدينة
املنورة ،ويحظى برعاية كرمية
م��ن خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود  -حفظه الله –.
وي����ق����دم ال�����دي�����وان م����ن خ�ل�ال
جناحه �شرح ًا الخت�صا�صاته،
ون��ب��ذة ع��ن حم��اك��م��ه الإداري�����ة
يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة،
�إ���ض��اف��ة �إىل ذل���ك ي�ستعر�ض
ال�����دي�����وان يف ج���ن���اح���ه �أب�����رز
اخل���دم���ات الإل��ك�ترون��ي��ة التي
خالل
يقدمها للم�ستفيدين من
لآخر �إ�صدارات ومدونات املبادئ والأحكام وت����أت���ي م�����ش��ارك��ة دي����وان امل��ظ��امل يف ه��ذا
نظام معني الإلكرتوين ،وكيفية اال�ستفادة الق�ضائية الإداري���ة التي �أ�صدرها الديوان املعر�ض ت�أكيدًا حلر�صه على تعزيز العالقات
منها ب�شكل م��ث��ايل ي��وف��ر ال��وق��ت واجل��ه��د على مدى �ستة عقود من الزمن ،حتى الوقت التكاملية بني م�ؤ�س�سات ال��دول��ة ،وتفعيل
م���ب���ادئ ال�����ش��راك��ة وال���ت���ع���اون ،ب��الإ���ض��اف��ة
على امل�ستفيد ،كما يت�ضمن اجلناح عر�ض ًا احلايل الورقية والإلكرتونية.

مشاركة  180جهة في ملتقى الصحة العالمي
الريا�ض ـ البالد

يفتتح وزير ال�صحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم فعاليات
ملتقى ال�صحة العاملي  2019يف ن�سخته الثانية ،ال��ذي
�سيعقد مبركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض على
مدى ثالثة �أيام.
و�سيٌقام على هام�ش امللتقى الذي ي�شارك فيه  180جهة و 10
�آالف م�شارك 9 ،م�ؤمترات متنوعة ،و  6ور�ش عملية مبا فيها
م�ؤمترات التعليم الطبي امل�ستمر .CME
وي�أتي م�ؤمتر "القادة يف الرعاية ال�صحية" ،حتت �شعار
"�إعادة التعريف والرعاية ال�صحية يف امل�ستقبل" ،من �أهم
امل�ؤمترات التي �ستعقد على هام�ش فعاليات امللتقى ،الذي
�سيتحدث فيه وزير ال�صحة يف جل�سته الرئي�سة عن حتول

منظومة ال�صحة باململكة.
كما مت اعتماد � 30ساعة تدريبية جمانية للم�شاركني فيه،
و�إقامة "رحلة ابتكار" يومي ًا لـ  60مبتكر ًا ،ملدة خم�س �ساعات
ت�شمل بع�ض املن�ش�آت ال�صحية والأخرى ذات العالقة.
ويهدف ملتقى ال�صحة العاملي� ،إىل بناء العالقات والتعاون
امل�شرتك ب�ين اخل�ب�راء يف امل��ج��ال ال�صحي ،لي�سهموا يف
ت�سهيل وتقدمي �أف�ضل املمار�سات ،التي من �ش�أنها تطوير
�أنظمة الرعاية ال�صحية يف اململكة وحت�سينها مبا يلبي
احتياجات املر�ضى وال�سكان.
كما يعد فر�صة واع��دة لالطالع على �أح��دث التطورات يف
جمال اخلدمات ال�صحية ،واال�ستفادة من �أف�ضل املمار�سات
واملعايري العاملية لتطوير الرعاية ال�صحية على م�ستوى

امل��م��ل��ك��ة ،وم��ن�����ص��ة رائ����دة جل���ذب امل�����س��ت��ث��م��ري��ن وم����زودي
اخل��دم��ات يف جم��ال الرعاية ال�صحية ،و�سيتيح لل�شركاء
اال�سرتاتيجيني فر�صة االلتقاء لتبادل املعارف واخلربات،
والرتويج لأحدث االبتكارات يف القطاع ال�صحي.
و�سيتم خالله �إلقاء ال�ضوء على �أحدث التطورات يف جمال
اخلدمات ال�صحية وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والتدريب
والتعليم وتقنيات الأجهزة الطبية.
وي�شمل امل��ع��ر���ض ع��ل��ى منطقتني ج��دي��دت�ين خم�ص�صتني
للمختربات واالبتكار وبناء الرعاية ال�صحية.
يذكر �أن اململكة تعد �أك�بر �سوق مل�صنعي الأج��ه��زة الطبية
ومقدّمي اخل��دم��ات والتجار وامل��و ّزع�ين م��ن جميع �أنحاء
العامل.

مدارس ترفض استقبال "طالب السكري"  ..والتعليم تدعو لتقديم شكوى

�إىل رف��ع ال��وع��ي الق�ضائي ون�شر الثقافة
احلقوقية ،حتقيق ًا لأهدافه اال�سرتاتيجية
ال���ت���ي ت�����ض��م��ن��ت��ه��ا خ��ط��ت��ه اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
2020م.

أندية الحي بمكة تستهدف  95ألف مرتاد
مكة املكرمة ـ البالد

فعلت الإدارة ال��ع��ام��ة للتعليم مبنطقة مكة
امل��ك��رم��ة ممثلة ب������إدارة ال��ن�����ش��اط ال��ط�لاب��ي "
بنني  -بنات" برامج �أندية احلي يف ً 29
ناديا
للطالب وً 24
ناديا للطالبات وت�ستهدف 5300
�شخ�ص من �شرائح املجتمع املختلفة مبعدل
�شهري  ، 95400وذل��ك بهدف تقدمي برامج
متنوعة لهم على مدار العام الدرا�سي بالفرتة
امل�سائية مبعدل � 4ساعات ً
يوميا من ال�ساعة 4
ً
ع�صرا حتى  8م�سا ًء ً
يوميا من يوم الأحد حتى يوم
الأربعاء.
وت�ضمنت ال�برام��ج التعليمية وامل��ه��اري��ة م�سارات
م��ت��ن��وع��ة ت��رف��ي��ه��ي��ة ،ري��ا���ض��ي��ة ،تثقيفية ،تطوعية
و�سياحية ميار�سها الطالب والطالبات ح�سب ميولهم
ووف��ق ً��ا ل��ق��درات��ه��م داخ���ل الف�صل وخ��ارج��ه م��ن باب
ال�سعي �إىل االرت��ق��اء بربامج الأن�شطة غري ال�صفية
 ،لتحقيق بيئة ت��رب��وي��ة حم��ف��زة تنمي ال�شخ�صية
وت�ستثمر الطاقات الإبداعية ومتكن مبد�أ ال�شراكة
املجتمعية التي من �ش�أنها تعميق قيم املواطنة لتحقيق
احتياجات املجتمع وتطلعاته وفق ر�ؤية .2030
وت�ستهدف �أن��دي��ة احل��ي الطالب والطالبات و�أف��راد
املجتمع وذل���ك ب��ه��دف الت�أكيد على امل��ب��ادئ والقيم
الوطنية واالجتماعية لأف���راد املجتمع ،وا�ستثمار
�أوق���ات ف��راغ الن�شء وال�شباب مبمار�سة الأن�شطة
التعليمية وال�تروي��ح��ي��ة ال��ت��ي تلبي االح��ت��ي��اج��ات
النف�سية وتنمي �شخ�صياتهم يف اجلوانب االجتماعية
والعقلية ،كذلك احلر�ص على �إيجاد بيئة جاذبة و�آمنة
داخل الأحياء جلذب الطالب و�أولياء �أمورهم و�سكان
احل���ي� ،إ���ض��اف��ة �إىل ج��ذب ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واخل��ا���ص
ل�لا���س��ت��ث��م��ار يف �أن���دي���ة م���دار����س احل���ي (ال�����ش��راك��ة
املجتمعية) وا�ستثمار امل��راف��ق واملن�ش�أة املدر�سية

داخل الأحياء و�إقامة �أندية يف الفرتة امل�سائية.
وتقدم �أندية احلي العديد من الربامج يف م�سارات
متعددة منها التعليمية والرتويحية حيث اندرج حتت
امل�سارات التعليمية والثقافية والفنية منها على �سبيل
امل��ث��ال ،ال���دورات العلمية واملهنية كاحلا�سب الآيل
وال��دورات االجتماعية وتنمية املهارات ال�شخ�صية،
امل�����س��رح واخل��ط��اب��ة وامل�����س��اب��ق��ات الفنية امل�سرحية
وال��ه��واي��ات العلمية والثقافية والفنية والك�شفية
وح����ول م�����س��ار الأن�����ش��ط��ة ال�تروي��ح��ي��ة وال��ري��ا���ض��ي��ة
جاءت الريا�ضة ب�أنواعها ،والقراءة احلرة ،وتنظيم
امل�سابقات والرحالت العلمية والرتويحية ،وتقدمي
خدمات الإر�شاد النف�سي واال�ست�شارات االجتماعية
والأ�سرية.
و� ً
أخريا م�سار �أن�شطة التوا�صل املجتمعي التي حتوي
الربامج الوطنية واخلدمات االجتماعية واملهرجانات
واالح���ت���ف���االت ،ك��م��ا ت��ق��دم ال��ع��دي��د م���ن امل��ق�ترح��ات
التطويرية ملدار�س احلي التي يقدمها قادة الربامج
وم�شرفوها وم�شرفاتها حتت متابعة من الإ�شراف
الفني للأندية ومتابعة ممثل �أندية احلي امل�ستمرة.
وتوا�صل �أن��دي��ة احل��ي جهودها املتميزة بالربامج
والأن�شطة الفعالة ال�ستقطاب �أكرب عدد من املرتددين
وامل�ترددات حيث تتناف�س الأندية من خالل الربامج
اجلاذبة وامل�شوقة املقدمة لهم.

جسر ثقافي للتعريف باآلثار التاريخية
جدة – رانيا الوجيه

ا�شتكت جمموعة م��ن الأم��ه��ات م��ن بع�ض امل��دار���س الأهلية
والعاملية لرف�ض ت�سجيل �أبنائهن ب�سبب �إ�صابتهم مبر�ض
ال�سكري ،معللة �أنه البد من وجود مرافقني له�ؤالء الأطفال
حتى ال تقع امل�س�ؤولية على عاتق املدر�سة.
"البالد" ا�ستمعت ل�شكوى الأمهات  ،فيما دعت املتحدثة
االع�لام��ي��ة ل���وزارة التعليم �إبت�سام ال�شهري الأم��ه��ات �إىل
ت��ق��دمي ���ش��ك��وى لإدارة ال��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف م��ث��ل ه��ك��ذا
�سيناريوهات.
تقول والدة الطفلة �إميي البدري� :أنها قامت بالبحث يف عدة
مدار�س خا�صة لت�سجيل طفلتها البالغة من العمر � 5سنوات
ولكن وجدت الإجابة بالرف�ض حبث ا�شرتطت �أغلب املدار�س
�أن يكون لدى طفلتي مرافقه معها كما �أن �إبنتي لديها جهاز
متطور لل�سكر م�ضخة �أن�سولني ترتديه يف يديها ،كما ا�شرتطوا
�أن �أوقع على �إقرار ب�أن املدر�سة غري م�س�ؤولة عن حالة �إبنتي
ال�صحية ،كما �أن �إجراءات الت�سجيل كانت �صعبه جده بالرغم
من �أنها مدر�سة �أهلية مدفوعة مببلغ وقدره.
وحاله �أخرى ت�شكي والدة الطالبة خديجة الرببري � 6سنوات
مو�ضحه :ا�شرتطت على اح��دى املدار�س الأهلية العاملية �أن
�أُح�ضر لها ممر�ضة مالزمة لها طوال اليوم الدرا�سي� ،أو �أن
�أدوام معها على كر�سي خارج الف�صل طوال اليوم الدرا�سي،
مع العلم انه متوفر باملدر�سة ممر�ضة ،وهناك مدر�سة �أثناء
القيام ب���إج��راءات الت�سجيل �أخ�ب�روين �أن م��دي��رة املدر�سة
تريد مقابلتي ،وبالفعل قابلتها و�أول كلمة نطقت بها املديرة
"حالة بنتك �صعبة" وعليك البحث عن مدر�سة �أخرى ،مما
دفعنى للرد ب�أنه ال يوجد قرار مينع التحاق الطالب ال�سكري
باملدر�سة ،و�صممت �أال �أخرج من املدر�سة �إال ومعي ورقة رف�ض

من املدر�سة ب�سبب �أن ابنتي مري�ضة �سكر وت�ستخدم م�ضخة
ان�سولني وتكون خمتومة من املدر�سة .وحينما �سمعت مني
املديرة ذلك توا�صلت مع بع�ض اجلهات ويف نهاية الأمر وبعد
انتهاء �أول يوم درا�سي بدون دخول لف�صلها �أخربتني �أن �أُكمل
�إجراءات الت�سجيل باملدر�سة ،ولكن بعد ماذا؟ بعد �أن حت�سرت
على ابنتي لعدم دخولها الف�صل مثل باقي زميالتها.
�شروط تعجيزية
" البالد" توا�صلت مع �إحدى املدار�س التي ترف�ض ا�ستقبال
طالب مر�ضى ال�سكري فكان ردها  :بالفعل تقدمت الينا احدى
الأم��ه��ات ولديها طفلة مري�ضة �سكر وحتمل يف يديها جهاز
م�ضخة للأن�سولني ،وا�شرتطت والدة الطفلة

�أن يكون لها مرافق من املدر�سة يراقب حالتها ط��وال اليوم
الدرا�سي  ،ونحن ال نعرت�ض على ا�ستقبال الطالب من مر�ضى
ال�سكري و قد قبلنا طالب مر�ضى ف�شل كلوي وربو ح�سا�سية
ال�صدر ،ولدينا ممر�ضة داخ��ل املدر�سة ،فلدى الأم ت�ضارب
كبري بني رغبتها يف ت�سجيل ابنتها يف مدار�س عاملية وبني
�شروطها التعجيزية .ونحن ك����إدارة املدر�سة لدينا مايزيد
عن  300طالب وطالبة من ال�صعب �أن نوفر لكل طالب مرافقا
ومراقبا خا�صا حلالته ال�صحية.
تقدمي �شكوى
وم��ن جانبها �صرحت املتحدثة االع�لام��ي��ة ل���وزارة التعليم
�إبت�سام ال�شهري �أن على الأمهات التوجه �إىل تقدمي ال�شكوى
لإدارة التعليم حلر�صها على الوقوف على امل�شكلة وحلها
و�أو�ضحت ال�شهري  :حتر�ص االدارة العامة على
التعليم االهلي على كل ما يخ�ص قبول الطالب
يف امل��دار���س االهلية ومبا�شرة جميع ان��واع
ال�شكاوى والنظر فيها وحلها ،لذا اتوقع ان
ال�شكاوى ال بد من توجيهها ل�ل��إدارة ليتم
النظر فيها ً
وفقا ملا فيه م�صلحة اجلميع.
املركز الوطني لل�سكري
ال�سعودية حتتل املركز الثاين عامليا بن�سبة
الإ���ص��اب��ة مب��ر���ض ال�����س��ك��ري ،ف��ي��م��ا يهدد
ال�سكري  4ماليني �شخ�ص يف ال�سعودية مما
جعله ال�سبب الثاين مل�سببات الوفاة ،وي�ؤكد
املركز الوطني لل�سكري يف ال�سعودية �أن كثريا
م��ن الأف���راد ي�صابون مبر�ض ال�سكري م��ن دون
علمهم وهو الأم��ر ال��ذي يهددهم بح�صول م�ضاعفات
تهدد حياتهم.

مكة املكرمة ـ البالد

ع��ق��دت الهيئة العامة لل�سياحة وال�ت�راث الوطني
مبكة امل��ك��رم��ة �أم�����س �أول ور���ش��ة تعريفية لقطاع
الإي��واء للتعريف بالآثار والرتاث الوطني من �أجل
جت�سري توا�صل قطاع الإيواء باملكتنزات التاريخية
والتي ت�شكل ثراء معرفيا للزوار من خمتلف �أنحاء
العامل وبغية تقدمي حزم ت�أهيلية وتثقيفية لإيجاد
مواءمة واعتماد ال�صيغ التثقيفية للنهو�ض بالقطاع
و�إ�ضفاء معززات معرفية ي�ستطيع من خاللها الزوار
احل�صول على كم من املعلومات الثقافية بطريقة
����ص���ح���ي���ح���ة

ت�ضمن له احل�صول على مالءة تثقيفية متكاملة.
و�أو�ضح مدير عام الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث
الوطني مبكة املكرمة الدكتور ه�شام بن حممد مدين
�أن ور�شة العمل �شملت الثقافة والرتاث لكل العنا�صر
والأن�شطة والعادات املرتبطة بالرتاث املادي وغري
املادي ،والتي يكون الباعث الأ�سا�سي عليها الثقافة
وزيارة املواقع الأثرية واملعامل التاريخية واملتاحف
والتعرف على ال�صناعات التقليدية �أو �أي �شكل من
�أ�شكال التعبري الفني واحل�ضور يف بع�ض الفعاليات
الثقافية مثل املعار�ض �أو املهرجانات ،م���ؤك��دا �أن
الهيئة تتعاي�ش وت�ستعد ملو�سم عمرة متكامل قوامة
ع�شرة ماليني معتمر لهذا العام ،وتتطلع نحو ت�أهيل
ه��ذا ال��ق��ط��اع وت��ط��وي��ره وم��د ج�سور ال��ت��ع��اون مع
كل الكيانات االقت�صادية والثقافية واالجتماعية
وت�أهيل مقوماتها وا�ستثمارها لتكون م�شاريع
�سياحية قائمة بكل �أركانها االقت�صادية.
و�أف����اد �أن ه��ن��اك ر�ؤى تتكامل م��ع قطاع
الإي����واء ال���ذي يعد ن���واة للتحرك وفق
خطط تكاملية لتلبية متطلبات ال��زوار
ومعرفة حجم وواقع التحديات خا�صة
�أن مكة امل��ك��رم��ة متتلك �أك�ث�ر م��ن ثلثي
قطاع الإي��واء يف اململكة ،وهو ما يدفع
نحو جتنيد الطاقات وحتفيز الكفاءات
لت�شكيل بعد ثقايف و�سياحي وتكامل بهدف
تطوير مفاهيم ج��دي��دة حتقق االن��ت��ف��اع من
امل��وارد الرتاثية مبا يعود بالنفع على املناطق
التي توجد فيها.

محليات
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المسح البصري في المدارس

عيون األجيال تحت المجهر

حتقيق -يا�سر بن يو�سف

يواجه بع�ض الطالب م�شكالت ب�صرية
منها �ضعف ر�ؤي��ة ال�سبورة وع��دم القدرة
على ق���راءة الن�صو�ص يف الكتب نتيجة
الإ���ص��اب��ة ب���أم��را���ض �ضعف الب�صر .ومن
هنا تبدو �أهمية حمالت امل�سح الب�صري
امل��در���س��ي بالتقنيات احل��دي��ث��ة ،وان�����ش��اء
قاعدة بيانات لدرا�سة دميغرافية امرا�ض
عيون الأطفال.
ولت�سليط ال�����ض��وء على ه��ذا املو�ضوع
التقت "البالد" مع حممد توفيق بلو �أمني
عام جمعية �إب�صار ال�سابق وخبري �إع��ادة
ت�أهيل الإع��اق��ة الب�صرية ال��ذي �أدار �أك�بر
حملة لالكت�شاف املبكر لعيوب الإب�صار لدى
الأطفال نفذتها اجلمعية يف العام 2015م
ومت خاللها فح�ص  21.427طالبا وطالبة
من مرحلتي ريا�ض الأط��ف��ال واالبتدائية
يف ( )64مدر�سة بجدة و�أظهرت نتائجها
�أن ن�سبة  %28.07كانوا بحاجة �إىل �إحالة
طبية لعيادات عيون �أطفال.
يقول بلو الأطفال هم عماد امل�ستقبل ،و�إن
ال�صحة والتعليم هما الركائز الأ�سا�سية
ل�����ض��م��ان ���س�لام��ة ن�����ش���أت��ه��م ،ويف ع�صرنا
احلا�ضر ي��واج��ه تعليم الأط��ف��ال حتديات
�صحية جمة من �أبرزها الإعاقة الب�صرية،
�إذ تقدر منظمة ال�صحة العاملية �أن نحو
 19مليون طفل يف العامل معاقون ب�صري ًا،
وي�ش ّكل �إقليم �شرق املتو�سط  %12,6من
ن�سبة الإع��اق��ة الب�صرية يف العامل وال��ذي
م��ن��ه اململكة  ،ح��ي��ث ي��ع��اين ن��ح��و  %4من
�إج��م��ايل �أط��ف��ال��ه��ا ال��ب��ال��غ ع��دده��م «ح�سب
ت��ق��دي��رات الهيئة ال��ع��ام��ة ل�ل�إح�����ص��اء لعام
2018م  8,220,880طفل» �صعوبات يف
الر�ؤية.
وت�ؤكد الدرا�سات والأبحاث �أن  %80من
ح��االت الإعاقة الب�صرية بني الأطفال كان
ب��الإم��ك��ان تفاديها ،و�إن االكت�شاف املبكر
لعيوب االب�صار �أحد �أهم �إجراءات الوقاية
من الإ�صابة بالإعاقة الب�صرية ،الأمر الذي
�أدى �إىل اهتمام ع��امل��ي بـالفح�ص املبكر
الكت�شاف عيوب االب�صار ل��دى الأط��ف��ال،

ولعدم
وج�����ود
ع����������������������دد
خمت�صني كاف
للقيام بذلك واالفتقار
�إىل خ������دم������ات جت����اري����ة
م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف امل���ج���ال،
تعذر اكت�شاف احل��االت يف
الوقت املنا�سب ،فا�ستعي�ض
عن ذلك بحلول تقنية لعمل
م�����س��ح ب�����ص��ري ل��ل��ت���أك��د من
���س�لام��ة ر�ؤي����ة الأط���ف���ال �أو
اكت�شاف �أي عيوب ب�صرية
ل���دي���ه���م يف م�����دة ق��ي��ا���س��ي��ة
البع�ض منها ال تتجاوز الـ 6
دقائق.

م�شروع ا�سرتاتيجي

حممد بلو

�أمام هذه التحديات يكمن احلل ب�إطالق
م�����ش��روع ا���س�ترات��ي��ج��ي الك��ت�����ش��اف عيوب
الإب�صار ل��دى الأط��ف��ال وحتويل احل��االت
للعالج يف الوقت املنا�سب من خالل �إجراء
م�سح ب�صري �سنوي لطالب مرحلتي ريا�ض
الأطفال واالبتدائية بهدف تنفيذ برنامج
التحول الوطني يف القطاع ال�صحي املتعلق
برفع ج��ودة الرعاية ال�صحية يف اململكة
وذلك من خاللتنفيذ حملة لالكت�شاف املبكر
لعيوب الإب�صار ل��دى الأط��ف��ال با�ستخدام

برنامج
ي
�آ
�سباي ينفذه
عدد من املتطوعني
يف ع������دد م�����ن م����دار�����س
ريا�ض الأطفال واالبتدائية
(ب��ن�ين/ب��ن��ات)  ،وحتويل
ح�����االت م��ر���ض��ى ال��ع��ي��ون
امل��ك��ت�����ش��ف��ة �إىل ال��ع��ي��ادات
وامل�ست�شفيات امل�شاركة
للم�شروع لعالج احل��االت
و�صرف النظارات الطبية
ال�لازم��ة ل�ل�أط��ف��ال ،و�إع���داد
تقرير فني عن نتائج احلملة
للجهة املعنية بامل�شروع.

مميزات الربنامج

يعد ه��ذا الربنامج الأول من نوعه يف
العامل وال يوجد م�شابه �أو مناف�س له يف
ال��وق��ت ال���راه���ن ،وه���و �سهل اال���س��ت��خ��دام
فبالإمكان ا�ستخدامه من قبل املخت�صني
وغ�ير املخت�صني .كما يعد م��ن �أف�ضل
و�أح�������دث ال���و����س���ائ���ل ال��ت��ق��ن��ي��ة
لإج������راء امل�����س��ح ال��ب�����ص��ري
ل��ل��ك�����ش��ف ع����ن م�����ش��اك��ل
ال���ر�ؤي���ة ل���دى الأط��ف��ال
م��ن �ضمنها (م�شاكل

�ضعف الب�صر العام وم�شاكل عمى الألوان
وع���دم التمييز بينها وم�شاكل ان��ح��راف
النظر واع��ت�لال ال�شبكية) وم��ن مميزاته
�أي�����ض��ا �أن����ه ع���ايل اجل����ودة ف��ه��و دق��ي��ق يف
الفح�ص وي��ع��ط��ي ن��ت��ائ��ج مم��اث��ل��ة لنتائج
جهاز املعيار الذهبي لتقييم الر�ؤية الذي
ي�ستخدمه اخت�صا�صي ال��ب�����ص��ري��ات يف
العيادة  ،وقدراته الالحمدودة يف �إج��راء
امل�سح الب�صري ل�ل�أط��ف��ال حيث بالإمكان
�إجراء م�سح ب�صري ملليون طفل �أ�سبوعي ًا
� ،أي�ضا عدم احلاجة حليز مكاين لتخزينه
و�سهولة التنقل به �إىل �أي مكان ويف �أي
وقت  ،وهو حمدود الأعطال وقليل احلاجة
�إىل ال�صيانة الدورية.
ويف ح��ال تنفيذ ه��ذا امل�شروع تتحقق
ف��وائ��د ع��ام��ة للمجتمع ون��ت��ائ��ج ايجابية
منها تطوير منظومة تعاونية بني القطاع
ال�صحي والتعليمي واالجتماعي واخلا�ص
ل��ل��ح��د م��ن اال���س��ب��اب امل����ؤدي���ة اىل العمى
 ،وت��وف�ير تكنولوجيا م��ت��ط��ورة و�سهلة
اال�ستخدام لعمل الفح�ص املبدئي لتقييم
�سالمة الر�ؤية بدقة عالية وموثوقة النتائج
 ،وزي����ادة ال��وع��ي املجتمعي ع��ن �أ���س��ب��اب
الإعاقة الب�صرية و�أهمية االكت�شاف املبكر
للوقاية منها ،و�إيجاد موارد ماليه م�ستدامة
لعالج �أمرا�ض العيون امل�ؤدية للعمى بني
الأط��ف��ال  ،وت��وف��ر درا���س��ة �إح�صائية عن
�أم���را����ض ع��ي��ون الأط���ف���ال ودميغرافيتها
مبحافظة جدة.
�أي�ضا من الفوائد توفري قاعدة بيانات
للحالة الب�صرية لعيون الأط��ف��ال ميكن
طباعتها والرجوع �إليها يف �أي وقت ومن
�أي م��ك��ان بكل ي�سر و�سهولة  ،و�إت��اح��ة
�إم��ك��ان��ي��ة رب���ط ع���ي���ادات ع��ي��ون الأط��ف��ال
ب��ع��ي��ادات امل���دار����س  ،وخ��ل��ق  40فر�صة
وظيفية �أ�سا�سية خالل � 5سنوات.
ومن هنا البد من �إعداد خطة
عمل لل�سري عليها كنقطة
ان����ط��ل�اق ل��ل��م�����ش��روع
ال����س���ت���ك�������ش���اف ك��اف��ة
جوانبه.

التقنيــات
الحديثة تحقق
نتائج طبية
دقيقـة

أهداف برنامج االكتشاف المبكر

• رفع جودة الرعاية
الصحية
• تنمية مالحظات اكتشاف
عيوب اإلبصار
• إجراء دوري للحد من
أمراض العيون
• توعية المجتمع لتفادي
اإلعاقة البصرية
• قاعدة بيانات بأمراض
عيون األطفال

محليات
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الوزاري العربي يؤكد على األمن المائي

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

الفيصل يرعى ختام مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن
جدة -يا�سر بن يو�سف

القاهرة -وا�س

�أعلن الأمني العام جلامعة الدول العربية �أحمد
�أب��و الغيط �أن وزراء اخلارجية العرب �أك��دوا
خ�لال اجتماع ال���دورة ال���ـ 152ملجل�س جامعة
الدول العربية �أن الأمن القومي امل�صري جزء ال
يتجز�أ من الأمن القومي العربي.
وق���ال �أب���و الغيط يف م���ؤمت��ر �صحفي عقده
�أم�س يف ختام اجتماع املجل�س بح�ضور وزير
اخلارجية العراقي حممد على احلكيم رئي�س
ال��دورة� :إن االجتماع �شهد تطورًا مهما للغاية
متثل يف قيام وزير اخلارجية امل�صري ب�إحاطة
املجل�س ال��وزاري بنتائج املفاو�ضات امل�صرية
الإثيوبية حول �سد النه�ضةً ،
م�ضيفا �أن الوزير
امل�صري �سامح �شكري طرح للمرة الأوىل على
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ورة ك��ام��ل��ة ،م�����ش�يرًا �إىل
ال�صعوبات التي تواجه هذا املو�ضوع.
و�أو�ضح �أن ال��وزراء العرب ا�ستمعوا ب�أكرب
ق��در م��ن االهتمام لهذه الإح��اط��ة وحت��دث��وا عن
�أن الأم��ن املائي امل�صري هو جزء ال يتجز�أ من
الأمن القومي العربي ،الف ًتا �إىل �أنهم عربوا يف
�أغلب مداخالتهم عن ت�ضامنهم الكامل مع م�صر
وال�سودان يف حماية �أمنهما امل��ائ��ي ،ورحبوا
بجهد م�صر للتو�صل �إىل توافق يحقق امل�صالح
امل�شرتكة مل�صر وال�سودان و�إثيوبيا � ً
أي�ضا.
و�أ���ض��اف �أن وزراء اخلارجية العرب �أي��دوا

الر�ؤية امل�صرية التي تتطلع لتكثيف املفاو�ضات
الثالثية ً
وفقا لإطار زمني مقبول للتو�صل التفاق
ملزم ً
قانونا ،يراعي م�صالح الأط��راف الثالثة،
ً
منوها ب�أن ال��وزراء عربوا عن �أملهم �أن تتبنى
الأط��راف املت�شاورة واملتفاو�ضة �أك�بر قدر من
امل�صداقية يف عالقتها مع بع�ضها البع�ض.
ول��ف��ت "�أبو الغيط" �إىل �أن ال��وزي��ر �سامح
���ش��ك��ري ع�بر ع��ن ال��ن��واي��ا امل�����ص��ري��ة ال�����ص��ادق��ة
للتو�صل �إىل تفاهم مع �إثيوبيا� ،إال �أنه قال� :إن
م�صر الحظت يف الفرتة الأخرية ت�شد ًدا باملوقف
الإثيوبي ،ومن هنا جاء رد الفعل العربي امل�ساند
مل�صر ،مو�ضحً ا �أن امل��وق��ف العربي ج��اء قويًا
للغاية يف ت�أييد املطالب امل�صرية ال�سودانية.
وك���ان���ت اجل��ام��ع��ة ق���د �أك�����دت �أن ال��ت��دخ�لات
الإيرانية يف ال�ش�ؤون العربية اتخذت �صورة
�أك�ث�ر خ��ط��ورة وت��ه��ورًا يف ال�شهور املا�ضية،
م�شري ًة �إىل �أن ح��ال الأزم���ة م���ازال يخيم على
املنطقة العربية ،من حيث الأزم���ات يف اليمن
و�سوريا وليبيا ،وماليني الالجئني والنازحني
خا�صة من الن�ساء والأطفال.
و�أكد �أمني عام اجلامعة �أحمد �أبو الغيط يف
كلمته خالل اجلل�سة االفتتاحية لأعمال الدورة
العادية الـ ( )152ملجل�س اجلامعة �أن التدخالت
الإيرانية يف ال�ش�ؤون العربية اتخذت �صورة
�أكرث خطورة وتهورًا يف ال�شهور املا�ضية.

نيابة عن خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان ب��ن عبدالعزيز ال �سعود  -حفظه
الله  -يرعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خ��ال��د الفي�صل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز م�ست�شار
خادم احلرمني ال�شريفني� ،أمري منطقة مكة
املكرمة اليوم الأربعاء احلفل اخلتامي الذي
تنظمه وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة
والإر�شاد لتكرمي الفائزين يف م�سابقة امللك
عبدالعزيز الدولية حلفظ ال��ق��ر�آن الكرمي
وت�لاوت��ه وت��ف�����س�يره يف دورت��ه��ا احل��ادي��ة
والأربعني وذلك يف رحاب امل�سجد احلرام.
و�أو����ض���ح وزي����ر ال�����ش���ؤون الإ���س�لام��ي��ة
وال����دع����وة والإر������ش�����اد ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور
عبداللطيف ب��ن عبدالعزيز �آل ال�شيخ �أن

رعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ل��ه��ذه املنا�سبة
ال��ق��ر�آن��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ت��ك��رمي لأه���ل ال���ق���ر�آن،
وت�شجيع للنا�شئة ،وحتفيز لل�شباب
م���ن خم��ت��ل��ف دول ال���ع���امل،
م�ؤكد ًا على �أن هذه الرعاية
ال���ك���رمي���ة م���ن���ه���ج ح��ك��ي��م
���س��ار عليه م��ل��وك بالدنا
املباركة ـ ـ رعاها الله ـ ـ .
و�أ������ض�����اف  ":ه���ذه
امل�����س��اب��ق��ة ال���دول���ي���ة
ال��ع��ري��ق��ة ث���م���رة من
ع����ط����اءات ق���ر�آن���ي���ة
م�ستمرة لقيادتنا
ال��ر���ش��ي��دة م��والي

خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ـ ـ �أي��ده الله ـ ـ و�سمو
�سيدي ويل العهد الأم�ين الأم�ير حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز ـ ـ �أدام الله
توفيقه ـ فاململكة بلد القر�آن،
وم���ه���وى �أه�����ل الإ�����س��ل�ام،
وه��ذه امل�سابقة ت���ؤك��د �أن
اخلري موجود يف نفو�س
���ش��ب��اب الأم����ة ،وال��ق��ر�آن
ي���ع���م���ر ������ص�����دوره�����م،
وتعاليمه ت�ب�رز يف
�سلو كيا تهم
ع������������ل������������ى
ال����ط����ري����ق
امل�����س��ت��ق��ي��م

واملنهج الو�سطي املعتدل".
اجلدير بالذكر �أن فعاليات امل�سابقة التي
يبلغ جم��م��وع ج��وائ��زه��ا ()1.185.000
ري����ال ،ق��د ب����د�أت ت�صفياتها الأول���ي���ة ي��وم
الأرب����ع����اء اخل��ام�����س وح��ت��ى ال�����س��اب��ع من
�شهر حم��رم لهذا العام 1441ه���ـ ،و�أقيمت
يف مقر �سكن املت�سابقني يف ف��ن��دق برج
ال�ساعة فريمونت ،مب�شاركة  146مت�سابق ًا
من 103دول��ة ،ت�أهل منهم  84مت�سابق ًا �إىل
الت�صفيات النهائية التي ب��د�أت يف الثامن
وحتى العا�شر من حمرم لعام 1441هـ.
ي�شار �إىل �أن عدد املتناف�سني بلغ منذ بداية
انطالق امل�سابقة يف دورتها الأوىل قبل 41
ع��ام�� ًا وحتى ه��ذه ال���دورة �أك�ثر م��ن 6300
متناف�س من خمتلف قارات العامل.

سند محمد بن سلمان :عطاء مبادرة الزواج يتجاوز  395مليون ريال
الريا�ض -البالد

�أع��ل��ن برنامج "�سند حممد ب��ن �سلمان" �أن م��ب��ادرة "�سند
الزواج" التي تهدف �إىل م�ساندة �شباب الوطن من حديثي
الزواج ،ا�ستفاد منها �أكرث من � 20ألف م�ستفيد ،بعطاء جتاوز
 395مليون ريال ،لتفوق بذلك ن�سبة امل�ستفيدين %80من العدد
امل�ستهدف .وي�أتي الربنامج امتداد ًا ملا يقدمه �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبد العزيز  -حفظه الله
 ،من مبادرات جمتمعية غري ربحية فعالة تهدف �إىل تقدميال��ع��ون املبا�شر ،وال��ت��ي تتنوع ب�ين ال��دع��م امل���ادي وامل��ع��ريف
ملختلف الفئات ،وذلك �سعيًا منه –�أيده الله� -إىل تعزيز قدرات

�أف��راد املجتمع من خ�لال امل��ب��ادرات التي ت�أخذ بعني االعتبار
الطموحات املُ�ستقبلية ل�صناعة �أثر م�ستدام.
وكان الربنامج قد �أعلن عن مبادرة "�سند الزواج" ك�إحدى
امل��ب��ادرات املوجهة لدعم وم�ساندة حديثي ال��زواج من �أبناء
الوطن تزام ًنا مع انطالقته ،ويجري العمل الآن على مبادرات
�إ�ضافية موجهة للفئات الأكرث احتياجً ا يف جماالت متعددة .
و�شمل عطاء برنامج �سند حممد بن �سلمان امل�ستفيدين يف
جميع مناطق اململكة� ،إذ كانت منطقة مكة املكرمة الأعلى من
حيث عدد امل�ستفيدين ،وجاءت منطقة الريا�ض يف املرتبة التي
تليها ،فيما توزعت املراتب املتبقية على خمتلف مناطق اململكة.

ويحر�ص الربنامج على تنمية الوعي من خ�لال مبادراته
املختلفة ،حيث يحر�ص على تقدمي حمتوى معريف كجزء من
�إجراءات التقدمي.
وفيما يت�صل مببادرة "�سند الزواج" ا�ستفاد معظم املتقدمني
عليها من دورة الوعي املايل التي تعترب عن�صرًا �أ�سا�سيًا يف
التقدمي.
يذكر �أن عملية التحقق ومطابقة البيانات جارية ملن �سبق
لهم الت�سجيل ،حيث �سيتم �إك��م��ال �إج���راءات ال�صرف ح�سب
املتبع مبا يتما�شى مع ال�ضوابط املحددة للمبادرة وامل�ستهدفات
اخلا�صة بذلك.

العساف :فلسطين قضية المملكة األولى وإيران تهدد أمن المنطقة
القاهرة -وا�س

�أك��د وزي��ر اخلارجية الدكتور �إبراهيم بن عبدالعزيز
الع�ساف �أن الق�ضية الفل�سطينية هي الق�ضية الأوىل
للمملكة م�شددا على حر�ص احلكومة على وحدة و�سيادة
و�سالمة الأرا���ض��ي العربية ب�شكل ع��ام و�أم���ن اخلليج
العربي ب�شكل خا�ص .وقال يف كلمته التي وزعت �أم�س
خ�لال �أعمال ال��دورة العادية ال��ـ ( )152ملجل�س جامعة
ال��دول العربية على م�ستوى وزراء اخلارجية املنعقدة
�أم�����س بالقاهرة �إن��ه منذ ان���دالع الأزم���ة ال�سورية دعت
اململكة لاللتزام ب���إع�لان جنيف رق���م( )1وق��رار جمل�س
الأم��ن رقم ( )2254والتعاون ب�شكل كامل مع املبعوث

الأممي لدى �سوريا ،م�شريًا �إىل �أنه فيما يتعلق بالأزمة
يف اليمن ،فاململكة هي الداعم الأكرب حلل الأزمة وتبذل
جهودها لدعم �أمن وا�ستقرار هذا البلد ال�شقيق واحلفاظ
على �سيادته و�سالمة �أرا�ضيه ،وق��د قامت اململكة منذ
ب��داي��ة الأزم����ة بتقدمي �أك�ث�ر م��ن ( )14.5مليار دوالر
مل�ساعدة الأ�شقاء يف اليمن ورفع املعاناة الإن�سانية.
وب�ش�أن الأزمة الليبية ،قال �إن اململكة توا�صل دعواتها
للأ�شقاء يف ليبيا ب�ضرورة �ضبط النف�س وتغليب امل�صلحة
العليا باحلفاظ على وح��دة و�سالمة الأرا���ض��ي الليبية
و�سيادتها الإقليمية و�إقامة ح��وار وطني حقيقي يقود
�إىل �سالم �شامل بني الأ�شقاء الليبيني ،وحول ال�سودان،

�أكد �أن اململكة تدعم جهود الأ�شقاء يف ال�سودان الرامية
لتحقيق كل ما من �ش�أنه �ضمان �أمنهم وا�ستقرارهم .ونبه
�إىل ما ت�شهده املنطقة العربية من ت�صعيد خطري ب�سبب
الأعمال الإرهابية التي ت�ستهدف �أم��ن اخلليج العربي
و�أمن املنطقة ،م�ؤكدًا �أن ما تقوم به �إيران من ممار�سات
و�أعمال ،تهدد ا�ستقرار و�أمن دولنا و�سالمة مواطنينا من
خالل امليلي�شيات الإرهابية املدعومة من احلر�س الثوري
الإره��اب��ي .م��ن جهة �أخ���رى التقى بحث الع�ساف ،مع
وزير اخلارجية بجمهورية م�صر العربية �سامح �شكري
العالقات املتميزة بني البلدين ال�شقيقني و�سُ بل تعزيزها
وتطورات الأو�ضاع يف املنطقة.

فريق «السالم السعودي» يعثر على مفقودي الصحراء

جدة ـ يا�سر بن يو�سف

���ش��ه��دت امل��ن��ط��ق��ة ال�����ص��ح��راوي��ة ���ش��م��ايل حمافظة
جدة جتربة فر�ضية اطلقها فريق ال�سالم ال�سعودي
للبحث والإن��ق��اذ مب�شاركة  2٠٠متطوع من اع�ضاء
الفريق مبنطقة مكة املكرمة ،حيث مت الإع���داد لهذه

الفر�ضية والتجهيز لها من قبل قيادة ال�سالم ،وكانت
عملية البحث الفر�ضية ،ومتثلت التجربة يف البحث
ع��ن مفقودين �شمايل املحافظة  ،وع��ق ورود البالغ
مت حت��دي��د نقطة جت��م��ع ل��ت��وزي��ع امل��ه��ام واخل��رائ��ط
واملجموعات  ،وخ�لال عملية البحث متكنت احدي
امل��ج��م��وع��ت�ين م��ن ال��ع��ث��ور ع��ل��ى امل��ف��ق��ودي��ن "دمية

حماكاة" بالرغم من كرب م�ساحة البحث و�صعوبة
التنقل فيها لكثافة الرمال من جهة وال�صخور اجلبلية
من جهة �أخرى .
وبعد عملية العثور على " املفقودين عقدت القيادة
اجتماعا بالأع�ضاء وقدمت لهم ال�شكر على هذا النجاح
والذي يعود بعد الله لو�ضع خطط حمكمة يف طريقة

مت�شيط املكان وبا�ستخدام البو�صلة وعالمات مكانية
وا���س��ت��خ��دام �أدوات ال�سالمة كما مت ط��رح النقاط
الإيجابية ومناق�شة بع�ض املخاطر وال�سلبيات التي
ق��د ت��واج��ه فريق ال��ع��م��ل ،وق���ال املتحدث الر�سمي
لفريق ال�سالم ال�سعودي الكابنت حممد �آل مداوي ب�أن
ال�سالم ال�سعودي يقدم مثل هذه التدريبات بالتن�سيق
لأجل لرفع كفاءة وجاهزية الأع�ضاء يف طل وقت ،كما
ك�شف عن خطة ال�سالم و�إعداده لعدة فر�ضيات قادمة
مع اجلهات ذات العالقة وذل��ك يف البحث والإن��ق��اذ
املائي وغريها من الفر�ضيات والتدريبات والدورات
والربامج الريا�ضية واللياقية.
و�أ�ضاف ب�أن ال�سالم ال�سعودي فريق معتمد يعمل
حتت مظلة الدفاع املدين وم�سجل يف وزارة الداخلية
متواجد يف مناطق اململكة ويعمل على مدار ال�ساعة
يف جم��ال البحث والإن��ق��اذ يف جميع مناطق اململكة
ومنت�شر يف حمافظاتها وين�ضوي حت��ت ع�ضويته
 2000كادر من اجلن�سني.

إلزام المقاصف المدرسية بأسعار موحدة
الريا�ض � -سامية الغريبي

حددت وزارة التعليم يف الالئحة اجلزائية لعقود
ت�شغيل املقا�صف املدر�سية الغرامات املالية املرتتبة
على امل�ؤ�س�سات التي ترتكب خمالفات يف ت�شغيل
امل��ق��ا���ص��ف .وج���اء يف ال�لائ��ح��ة ف��ر���ض غ��رام��ة 100
ريال عن كل يوم غياب يف حالة عدم ا�ستجابة ممثل
امل�ؤ�س�سة امل�شغلة يف التوا�صل مع املدر�سة ،ويف
ح��ال ع��دم حمل العامل �شهادة �صحية تثبت خلوه
من الأمرا�ض� ،أو نق�ص العمالة عن العدد املتفق عليه
يف العقد ،وكذلك يف حال غياب العامل عن احل�ضور
وعدم توفري بديل له� ،أما يف حال غياب اجلميع فرتفع
الغرامة �إىل  500ريال .و�أ�ضافت الالئحة �أنه يف حال
رف��ع الأ�سعار �أو تخزين الب�ضائع بطريقة خمالفة
لال�شرتاطات ال�صحية� ،أو وردت م��واد غذائية غري
�صاحلة �أو منتهية ال�صالحية ،تغرم امل�ؤ�س�سة 200
ريال مع �أخذ تعهد بعدم التكرار ،ويف حال التكرار
ترفع الغرامة �إىل  500ريال.
و�أت�����س��اق��ا م��ع ذل��ك �أ���ص��درت وزارة التعليم قائمة
ب���أ���س��ع��ار م��وح��دة ل�ل�أ���ص��ن��اف امل�����س��م��وح ببيعها يف
املقا�صف املدر�سية ،م�ؤكدة �أن هذه الأ�سعار ت�شمل

المملكة تؤكد دعمها للمفوضية
السامية لحقوق اإلنسان
جنيف -وا�س

�أكدت اململكة العربية ال�سعودية دعهما جلهود املفو�ضة ال�سامية
حلقوق الإن�سان وحر�صها الدائم علـى التعاون والعمل عن قرب
مع مكتب املفو�ضية ال�سامية ومع الآليات الدولية الأخرى لتعزيز
وحماية حقوق االن�سان ،وحتديث �أنظمتها وت�شريعاتها الوطنية
مبا يتوافق مع ظروفها املحلية والتزاماتها الدولية.
ج��اء ذل��ك يف كلمة مندوب اململكة ال��دائ��م يف الأمم املتحدة يف
جنيف الدكتور عبد العزيز الوا�صل� ،أمام جمل�س حقوق الإن�سان،
الذي قدم ال�شكر للمفو�ضة ال�سامية حلقوق الإن�سان مي�شيل با�شليه،
على بيانها وعلى جهودها لتعزيز وحماية حقوق االن�سان.
و�أو�ضح الدكتور الوا�صل� ،أن اململكة تتفق مع املفو�ضة ال�سامية
حلقوق الإن�سان ب�ش�أن ما ذكرته عن التغيري املناخي ،وت�شاطرها
نف�س املخاوف ،و�أن اململكة تدعم كل ما من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف
تخفيف حدة �آثار التغيري املناخي ،ولذلك فقد ان�ضمت اململكة �إىل
اجلهود الدولية يف هذا املجال ويف مقدمتها اتفاقية باري�س للتغيري
املناخي وبروتوكول كيتو.

�إعالن �إغالق �صيدلية

تعلن مؤسسة طارق معتوق بكرى عساس عن إغالق
صيدلية غاية رقم  5بالخرمه بحي النزهة – شارع الملك
فهد فمن له مطالبة التقدم لنا خالل شهر من تاريخ االعالن
واالتصال على 0125311828/0125300337

اعالن انفاذ �صك �شرعي
تعلن المحكمة الجزائية بنجران عن صدور الصك الشرعي رقم 4098514
بتاريخ 1440/03/25هـ والذي يتضمن ما يلي -:
أوال  :إدانة المدعي عليه /ابراهيم عوض عبداهلل اليامي بما نسب إليه من عرض
مواد غذائية وتجميلية منتهية الصالحية وتعزيره عن ذلك بغرامة مالية قدرها
ألف وخمسمائة ريال .
ثانيا  :نشر الحكم على نفقة المدعي عليه استنادا لما جاء في المادة الخامسة
والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري واكتسب الحكم الصفة القطعية .

ال�ضريبة وال يحق للم�شغل جتاوزها �أو خمالفتها.
وذك����رت ال�����وزارة يف تعميم ل��ل��م��دار���س �أن���ه نظرا
الخ��ت�لاف الأ���س��ع��ار ب�ين امل�شغلني للمقا�صف؛ ف���إن
ال���وزارة حر�صت على توحيد الأ���س��ع��ار لكي تكون

ال��وج��ب��ات يف م��ت��ن��اول جميع ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات.
و�أرفقت الوزارة مع التعميم قائمة ب�أ�سعار الأ�صناف
تراوحت بني ن�صف ريال و 4رياالت.وبلغت �أ�سعار
�ساندوي�ش البي�ض امل�سلوق �أو املقلي �أو الزعرت

وفطرية ال�سبانخ �أو اللبنة �أو اجلنب ري��اال واح��دا،
فيما بلغت �أ�سعار �ساندوي�ش �أو معجنات البي�ض
ب��اجل�بن �أو ال����ذرة ب��ال��ب��خ��ار �أو ال��ف��واك��ة املقطعة 3
رياالت ،وبلغ �سعر بيتزا خ�ضار – جنب  4رياالت.
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األمير عبد العزيز :كلنا في أوبك شركاء متساوون
�أبوظبي -وكاالت

�أعلن وزي��ر الطاقة الأم�ير عبد العزيز بن
�سلمان �أنه �أج��رى حمادثات مع وزير الطاقة
الرو�سي �ألك�سندر نوفاك ،و�أنه ي�أمل �أن يعقد
معه اجتماعا جديدا.
وق���ال ���س��م��وه لل�صحافيني ع��ل��ى هام�ش

فعاليات م�ؤمتر الطاقة ال��دويل يف �أبوظبي ،ردا
على ���س���ؤال ح��ول التعاون واحل���وار م��ع رو�سيا
�ضمن اتفاقية فيينا خلف�ض الإنتاج" :حتدثت معه
( الك�سندر ن��وف��اك ،وزي��ر الطاقة الرو�سي) يوم
الأح���د ،و�س�أجري ح��وارا ( مع ن��وف��اك) م�ضيف ًا :
"نحن ملتزمون كلنا ب�أنه يف "�أوبك  "+لي�س هناك

( دول) كبرية و�صغرية ،كلنا �شركاء مت�ساوون".
وانطلقت� ،أم�س الأول فعاليات م�ؤمتر الطاقة
العاملي ،الرابع والع�شرين ،يف العا�صمة الإماراتية
�أب��وظ��ب��ي ،مب�����ش��ارك��ة  72وزي����ر ًا و 500رئي�س
تنفيذي ،يف �أك�بر جتمع دويل ملواجهة حتديات
القطاع ،ور�سم مالمح م�ستقبل الطاقة يف العامل.

وت�شارك رو�سيا يف امل�ؤمتر الذي ي�ستمر حتى
� 12سبتمرب اجل��اري ،بوفد ير�أ�سه وزي��ر الطاقة
�ألك�سندر ن��وف��اك ،وي�ضم رئي�س �شركة "رو�س
�آتوم" �أليك�سي ليخات�شيوف ،وممثلي �شركة
"غازبروم" و"رو�س �سيتي" لالت�صاالت وعدد
كبري من ال�شركات العاملية.

تداول 3 :مليارات دوالر
تدفقات إضافية من
االنضمام إلى فوتسي
الريا�ض -وكاالت

�أع��ل��ن��ت ���س��ارة ال�سحيمي ،رئي�سة جمل�س �إدارة
البور�صة ال�سعودية (ت����داول) �أن البور�صة تتوقع
تدفقات مالية �إ�ضافية خاملة بقيمة ثالثة مليارات دوالر
من املراحل املتبقية من الإدراج على م�ؤ�شر "فوت�سي"
را�سل للأ�سواق النا�شئة بدءا من �سبتمرب.
و�أ�ضافت �سارة ال�سحيمي لرويرتز� ،أن �شركة ال�سوق
املالية ال�سعودية" ،تداول" ،تتوقع تد�شني �أول منتج
م�شتق من �صناديق امل�ؤ�شرات املتداولة يف الربع الرابع
من .2019وجتري اململكة عدة �إجراءات منذ �سنوات يف
�إطار �سعيها لالن�ضمام �إىل م�ؤ�س�سة "فوت�سي را�سل"،
�أبرزها ت�شديد قواعد حوكمة ال�شركات وحتديث نظام
ت�سويات ال�سوق وخف�ض القيود املفرو�ضة على ملكية
الأجانب للأ�سهم.
وفتحت اململكة ���س��وق الأ���س��ه��م �أم���ام امل�ستثمرين
الأج��ان��ب يف  2015ون��ف��ذت منذ ذل��ك احل�ين جمموعة
من الإ�صالحات جلعلها جاذبة للم�ستثمرين الأجانب
ومُ�������ص���دري الأ���س��ه��م ول��ت��و���س��ي��ع ق���اع���دة امل���ؤ���س�����س��ات
اال�ستثمارية ،يف �إطار خطة طموحة لتنويع االقت�صاد
بعيدا عن النفط والغاز.
وجذب �إدراج �سوق الأ�سهم على م�ؤ�شرات �أ�سواق
نا�شئة تدفقات �أجنبية مبليارات ال��دوالرات منذ بداية
العام ،ومن املتوقع �أن يي�سر خطط الريا�ض لبيع نحو
خم�سة باملئة من �شركة النفط العمالقة �أرامكو يف طرح
عام �أويل و�إعادة ا�ستثمار العائدات يف قطاعات جديدة.
وي�ساهم االن�ضمام مل�ؤ�شرات الأ�سهم العاملية يف رفع
م�ستوى جاذبية الأ�سواق لال�ستثمارات الأجنبية ،ودعم
ا�ستقرارها ،ودعم �أداء امل�ستثمرين
يف ال����داخ����ل ،ورف�����ع م�����س��ت��وى
م�������ش���ارك���ة امل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف
اجلمعيات العمومية لل�شركات.
و���س��ي��ت��م ان�����ض��م��ام ال��ب��ور���ص��ة
ال�سعودية على مراحل ،ويكتمل
بحلول دي�سمرب بح�سب وثيقة
م���ن "فوت�سي" ،وي���ب���د�أ �ضم
الدفعة الأوىل ون�سبتها 25
يف املئة يف  18مار�س.

عضو غرفة البحرين لـ

مجموعة هيرميس :فرص استثمارية كبيرة بالمملكة

الناصر :طرح أولي محلي ألسهم أرامكو ومستعدون إلدراج دولي

عوا�صم -وكاالت

�أك����د ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة �أرام��ك��و
ال�سعودية �أمني النا�صر �أم�س الثالثاء �أن الطرح
ال��ع��ام الأويل املحلي لأ�سهم �أرام��ك��و �سيكون
�إدراج ًا �أولي ًا ،لكن ال�شركة م�ستعدة �أي�ضا لطرح
دويل.
ونقل النا�صر يف حديثه لل�صحفيني عن �سمو
وزير الطاقة قوله �إن الطرح العام الأويل �سيتم
"قريب ًا جد ًا" ،لكنه �أ�ضاف �أن القرار النهائي
بخ�صو�ص توقيته ومكانه يف يد احلكومة.
و�أ�ضاف يف ت�صريحات لرويرتز� ،أن ال�شركة
م�ستعدة للإدراج حني يقرر امل�ساهمون ذلك.
و�أو���ض��ح الرئي�س التنفيذي لأرام��ك��و �أن

وزارة ال��ط��اق��ة ه��ي ال��ت��ي حت���دد امل�����س��ت��وي��ات
الق�صوى للطاقة الإنتاجية امل�ستدامة معلن ًا �أن
ال�شركة تبحث ا���س��ت��ث��م��ارات يف الغاز
ال��ط��ب��ي��ع��ي امل�����س��ال م���ع رو���س��ي��ا
ودول �أخرى.
م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى ذك���رت
وك��ال��ة روي�ت�رز �أن �أرام��ك��و
تخطط ل��ط��رح ع���ام �أويل
يف ال�����س��وق ال�����س��ع��ودي��ة
(ت�����داول) ع��ل��ى مرحلتني،
بحيث ت��ك��ون ال��ب��داي��ة
ب������ط������رح  %1م���ن
�أ�سهمها هذا العام،

:

سندعم الشركات الصغيرة في مواجهة
التجارة اإللكترونية

جدة  -عبدالهادي املالكي

ك�شف با�سم حممد �أحمد ال�ساعي ع�ضو املكتب التنفيذي
بغرفة البحرين عن عدة عوامل ت�ؤثر يف االقت�صاد وا�ستقراره
منها العوامل ال�سيا�سية والتحديات الكبرية التي حتيط
باملنطقة بالإ�ضافة �إىل �أ�سعار النفط اجلزء الأهم والرئي�سي
لدخل املنطقة م���ؤك��د ًا على �ضرورة دع��م املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة و�إي��ج��اد وت�سريع وت�يرت��ه��ا يف تبني التقنية
للم�ساهمة يف تطوير �أعمالها.
وب�ين �أن ري���ادة الأع��م��ال ج��زء �أ�سا�سي ومهم يف بناء
�أي اقت�صاد قوي داعي ًا �إىل التعامل مع الو�ضع امل�ستقبلي
للمنطقة مب�ساهمة القطاع اخل��ا���ص .ج��اء ذل��ك يف ت�صريح
خا�ص لـ(البالد) على هام�ش امل�ؤمتر ال�صحفي بغرفة جدة
للك�شف عن تفا�صيل امل�ؤمتر الثامن ع�شر لأ�صحاب
الأعمال وامل�ستثمرين العرب حتت �شعار
اال�ستثمار يف الرثوة ال�صناعية الرابعة
ال���ري���ادة واالب��ت��ك��ار يف االق��ت�����ص��اد
الرقمي.
وق����ال ال�����س��اع��ي ":هذا ال��ي��وم
ف��ر���ص��ة ت��اري��خ��ي��ة لأن��ن��ا يف الع�شر
���س��ن��وات ال���ق���ادم���ة ن����رى �أن ال��ن��ف��ط
كم�صدر رئي�سي للبرتول �سيفقد جزء ًا
كبري ًا من دوره وهي �أي�ض ًا مرحلة
مهمة ب��ت��ح��دي��ات كبرية
ل��ك��ي ن��ب��د�أ يف التعامل
م��ع الو�ضع امل�ستقبلي
وت��ه��ي��ئ��ة دخ���ل املنطقة
ودخ���������ل احل����ك����وم����ات

وم�ساهمة القطاع اخلا�ص" .وعن ت�أثري التجارية االلكرتونية
على التقليدية بني ال�ساعي بقوله ":من الوا�ضح �أن التجارة
الإلكرتونية حتى يف مركزها يف الواليات املتحدة الأمريكية
جند �أن كثري ًا من قطاع التجزئة والعالمات امل�شهورة يف هذا
القطاع من �أكرب ال�شركات واملخازن واملتاجر الكبرية �أغلقت
�أبوابها ،فدورها وت�أثريها كبريين لكن كلنا نعرف عندما
ننظر يف املا�ضي نرى بع�ض الظروف التي ط��ر�أت و�أث��رت
على ال�سوق حتى و�صلت �إىل مرحلة اال�ستقرار فنحن نتطلع
�إىل هذه املرحلة لكن التجارة االلكرتونية عامل مهم ورئي�سي
يف ت�أثريه على قطاع جتارة التجزئة وخ�صو�صا ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة لأن��ه��ا للأـ�سف لي�س لديها ال��ق��درة
والقابلية على التكيف �أو نقل �أعمالها للتجارة الإلكرتونية
ويبقى دورن���ا نحن كغرف جت��اري��ة متثل القطاع اخلا�ص
بالتعاون مع اجلهات احلكومية لإيجاد وت�سريع
وترية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف تبني
التكنولوجيا للم�ساهمة يف تطوير �أعمالها".
وع��ن ت�أثري جت��ارة امل��واق��ع االلكرتونية
ع��ل��ى ال��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة وال���ف���رق ال��ك��ب�ير بني
�سعر ال�سلع يف املوقع وعلى �أر���ض الواقع
قال":كثري من �أ�صحاب امل��واق��ع االلكرتونية
مي��ث��ل��ون ���ش��رك��ات ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �أر�����ض ال��واق��ع
واليدفعون ايجارا للموقع ال��ذي هم فيه
وال ي��وج��د م��وظ��ف��ون ي��دف��ع��ون لهم
روات����ب ف��ه��ذه ك��ل��ه��ا ل��ه��ا تكلفة
ف��ال��ت��اج��ر م���ل���زم ب��ح�����س��اب��ه��ا
يف ال�����س��ع��ر بينما ال��ت��ج��ارة
االل��ك�ترون��ي��ة ل��ه��ا م�ستودع

يف حمل نائي وكلفته قليلة وت�ستخدم التكنولوجيا ولي�س
لديهم موظفني كثريين ف��دائ��م�� ًا ن��رى �أن التاجر التقليدي
نفقاته �أعلى من �أ�صحاب التجارة االلكرتونية فكيف ميكن
ل�شخ�ص منهم الت�أقلم مع الو�ضع �أو املناف�سة وبع�ض دول
العامل ترى �أن املناف�سة غري متكافئة بني ا�صحاب التجارة
االلكرتونية والتجارة التقليدية فال ميكن �أن نرتك الأبواب
مفتوحة ال�صحاب التجارة االلكرتونية الذين يت�سببون يف
�ضرر �أ�صحاب التجارة التقليدية مثال يف �أوروبا هناك توجه
لفر�ض �ضريبة على التجارة االلكرتونية لأن تاثريها مثل ما
فيها فوائد فيها م�ضار على االقت�صاد كونها دفعت كثريا من
�أ�صحاب ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة حتى الكبرية �إىل
�إغالق �أبوابها ولأن ال�شركات الكبرية يف مركزها مثال الدول
الغربية �أو بالأخ�ص ال��والي��ات املتحدة ف���أن خ�يرات بلدات
العامل العامل كلها تذهب ملحل واح��د ويف �أي��ادي �أ�شخا�ص
حمدودين فهذه عوامل يحاول العامل الت�أقلم معها .وعن دور
الغرف يف دعم التجار املبتدئني وال�شباب ال�صاعد وم�شروع
التاجر ال�صغري �أو�ضح بقوله ":ال�شركات الكربى كلها بد�أت
من �أفكار جتار �شباب �أو حتى جمرد فكرة فريادة الأعمال
لي�س لها عمر و�إمنا جمرد �شغف ورغبة يف التغيري والتطوير
وتقدمي �شيئا مميزا فريادة الأعمال جزء �أ�سا�سي ومهم يف
بناء �أي اقت�صاد قوي وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة هي
اجل��زء االك�بر من اي اقت�صاديات يف العامل فنحن بحاجة
اىل خلق الظروف وتهيئتها على �أ�سا�س �أن تلعب ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة دور ًا �أكرب وتتطور وامل�ؤمترات ت�ساعد
يف بلورة وتطوير الأفكار و�صقلها لرواد الأعمال اجلدد ويف
نف�س الوقت للموجودين يف القطاع لت�صبح مرحلة حتول
بالن�سبة لهم من الو�ضع احلايل �إىل و�ضع م�ستقبلي �أف�ضل" .

على �أن تليها ن�سبة مماثلة العام املقبل.
ونقلت الوكالة عن م�صدر �سعودي �أنه "كلما
كانت ال�سيولة امل�ستهدفة �أ�صغر ،ك��ان الطرح
املحلي �أ�سهل و�أقرب" ،م�ضيف ًا �أن الإدراج
�سيكون مفتوح ًا للم�ستثمرين الأجانب
امل�ؤهلني.
وق���ال���ت امل�����ص��ادر �إن امل��وع��د
ال��دق��ي��ق ل���ل���إدراج يف ال��ب��ور���ص��ة
ال�سعودية مل يتقرر بعد ،و�إن��ه
ق���د يُ��ع��ل��ن خ��ل�ال م���ب���ادرة
م�ستقبل اال�ستثمار يف
الريا�ض نهاية �أكتوبر.
على �صعيد �آخ��ر

�أكد كرمي عو�ض ،الرئي�س التنفيذي للمجموعة
املالية هريمي�س� ،أن ال�سوق ال�سعودية متثل
فر�صة ا�ستثمارية كبرية ،خ�صو�ص ًا مع اقرتاب
طرح �أرامكو.
و�أ�شار خالل لقاء تلفزيوين �إىل �أن ال�سوق
ال�سعودي �سيبقى �أه��م �أ���س��واق املنطقة ،نظر ًا
حلجمه الكبري وعدد ال�شركات املتواجدة فيه.
و�أ�ضاف "�إن احلركة الت�صحيحية يف ال�سوق
خالل الفرتة املا�ضية كانت متوقعة وت�أتي عاد ًة
خالل ان�ضمام ال�سوق مل�ؤ�شر "�إم �إ�س �سي �أي"،
وي��رى مديرو اال�ستثمار �أن ال�سوق ب��د�أ يعود
مل�ستويات جيدة ،وبالتايل �سيمثل فر�صا كبرية،
وطرح �أرامكو يبقى �أحد العوامل امل�ؤثرة".

تطوير الكوادر الوطنية
بالقطاع السياحي

الريا�ض البالد

عقد املركز الوطني لتنمية امل��وارد الب�شرية
ال�سياحية "تكامل" يف الهيئة العامة لل�سياحة
وال��ت��راث ال��وط��ن��ي ،م����ؤخ���ر ًا مب��ق��ر ال��ه��ي��ئ��ة يف
الريا�ض ،لقاء مع م�س�ؤويل املجموعة التعليمية
ال�سوي�سرية ،لبحث التعاون يف جم��ال تطوير
القدرات الب�شرية ال�سعودية العاملة يف القطاعات
ال�سياحية ،لزيادة ح�ضورها و�إ�سهامها بنه�ضة
ه��ذا ال��ق��ط��اع ،ال���ذي ي��ع��ول عليه لتحقيق نه�ضة
تنموية �شاملة تخدم االقت�صاد الوطني.
وع��ر���ض��ت امل��ج��م��وع��ة ال�سوي�سرية رغبتها
بالإ�سهام يف تطوير الكادر الب�شري ال�سعودي
يف املجال ال�سياحي والفندقي ،والعمل يف اململكة
وف��ق �آل��ي��ة لتطوير ال��ك��ادر الوطني يف قطاعات
ال�����س��ي��اح��ة وال�����ض��ي��اف��ة ،م��ن خ�ل�ال ال��ت��ع��اون مع
مركز تكامل يف الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث
الوطني .و�أب���دى اجلانب ال�سوي�سري ترحيبه

مبقرتح مركز تكامل لبحث �إمكانية توقيع مذكرة
ت��ع��اون ي�ستفيد منها ق��ط��اع التعليم والتدريب
ال�سياحي يف اململكة �سواء احلكومي �أو الأهلي
وتقوم على نقل التجربة ال�سوي�سرية الرائدة
للمملكة يف جماالت ال�سياحة وال�ضيافة والطهي.
يذكر �أن التحالف ال�سوي�سري ي�ضم كل من
املدر�سة ال�سوي�سرية لإدارة ال��ف��ن��ادق ،وكليات
�سيزار ريتز ،معهد مونرتو الفندقي� ،أكادميية
فنون الطهي ال�سوي�سرية ،مدر�سة ()IHTTI
لإدارة ال��ف��ن��ادق ،وه��ي �شركة ت�ضم حت��ال��ف من
خم�س جهات رائ��دة يف �سوي�سرا ،تتبو�أ مراكز
متقدمة يف الت�صنيف ال��ع��امل��ي لأف�����ض��ل جهات
التعليم والتدريب يف جماالت ال�سياحة وال�ضيافة
والطهي.
ح�ضر اللقاء مدير ع��ام مركز تكامل نا�صر
الن�شمي ،وم��ن اجل��ان��ب ال�سوي�سري الرئي�س
التنفيذي للمجموعة فلورينت روندز.
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هوك :منع طهران من السيطرة على اليمن ضرورة ال خيار

أمريكا تحذر من التمدد اإليراني ..ونصر اهلل :الوالء لخامنئي
بريوت – وكاالت

فيما ي��زداد خطر طهران على املنطقة والعامل كلما �أ�شرقت �شم�س ،حذر
املبعوث الأم�يرك��ي اخلا�ص �إىل �إي���ران براين ه��وك من التمدّد الإي���راين يف
املنطقة ،منبّه ًا �إىل � ّأن �إيران ت�سعى �إىل ا�ستن�ساخ التجربة اللبنانية يف اليمن.
و�شدّد هوك على وجوب منع �إيران من تر�سيخ نفوذها يف اليمن ،بالتوازي
مع تقييد التو�سع الإيراين يف لبنان و�سوريا والعراق .وقال يف مقال ن�شرته
�صحيفة "وول �سرتيت جورنال"" :على العامل �أن يواجه طموحات �إيران و�إال
�سي�صبح قمر ًا كام ًال" .التحذير الأمريكي ي�أتي
ف��� ّإن الهالل الإي��راين
لينبه من خماطر مت��دد النفوذ الإي��راين
ال��ع��اب��ر ل��ل��ح��دود م��ن لبنان و�سوريا
والعراق و�صو ًال �إىل اليمن ،بينما
حتدث هوك عن لعبة كربى متار�سها
ط��ه��ران يف ال��ي��م��ن ���س��ت���ؤدي بحال
العجز ال��دويل عن الت�صدي لها �إىل
خماطر ك�برى ،على ر�أ�سها "لبننة"
البالد �أي ا�ستن�ساخ التجربة اللبنانية.
وان���ط���ل���ق ه�����وك م����ن دع�����م �إي������ران
مليلي�شيات ح���زب ال��ل��ه يف لبنان
ل�شرح وجهة ن��ظ��ره :الأم��ر
بد�أ بدعم جماعات طائفية

مت�شدّدة يف �أوائل الثمانينات ،جمع �أكرثها عنف ًا فيما بعد يف منظمة واحدة
�سُ مّيت ح��زب الله .فبف�ضل الدعم الإي���راين ال�سخي مالي ًا وع�سكري ًا ،حتوّل
احلزب �إىل دولة داخل الدولة و�شكل بوابة �إيران لتو�سيع نفوذها يف لبنان.
اللعبة نف�سها تلعبها طهران يف اليمن ،وفق ًا للم�س�ؤول الأمريكي" :هنا ،كان
للإيرانيني اليد الطوىل يف ن�شوب احلرب بتحري�ضهم على انقالب ميلي�شيات
احلوثي .ومع ذلك ،ال يجدون حرج ًا يف ال�سعي حلجز مقعد لهم على طاولة

املفاو�ضات" .وب��ر�أي هوك ،ت�ستخدم �إي��ران اليمن لتعزيز مكانتها الإقليمية.
�إال �أن الأخطر من ذلك �أنها ت�ستغل حتالفها مع احلوثيني ،لتهديد و�صول ربع
�إمدادات النفط يف العامل ،عرب حتكمها مب�ضيقي باب املندب وهرمز .امل�س�ؤول
الأمريكي ،الذي انتقد �ضعف �إعالم بالده يف تغطية دور �إيران يف �إطالة ال�صراع
امل�أ�ساوي يف اليمن ،خل�ص �إىل نتيجة بديهية" :منع �إيران من تر�سيخ نف�سها
يف اليمن �ضرورة ال خيار" .وت�أكيد ًا على �أن �إيران تلعب لعبة خبيثة يف اليمن،
و�صف زعيم ميلي�شيا حزب الله اللبنانية ح�سن ن�صر الله� ،أن والءه �سيظل
لإيران ،معلن ًا رف�ضه لأي حرب عليها ،م�ؤكد ًا �أنه لي�س على احلياد "�إذا تعر�ضت
�إيران لأي حرب" ،م�شدد ًا على الوالء ملر�شد �إيران خامنئي وقراراته.
وربط ن�صر الله م�صري لبنان ب�إيران ،م�شدد ًا على التقيد بقرارات املر�شد
الإي��راين علي خامنئي .و�أ�ضاف يف كلمة متلفزة �أم�س (الثالثاء) ،العقوبات
الأمريكية ب�أنها مبثابة عدوان �سيا�سي واقت�صادي �أمريكي .وقال �إن تو�سيع
العقوبات على �شخ�صيات ال عالقة لها بحزب الله يتطلب ت�صرف ًا جديد ًا.
وقال" :نحن نرف�ض �أي م�شروع حرب على اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران
لأن هذه احلرب �ست�شعل املنطقة وتدمر دو ًال و�شعوب ًا" .و�أ�ضاف �أن وا�شنطن
ف�شلت يف �سيا�ساتها يف لبنان و�سوريا وال��ع��راق ،م�شري ًا �إىل �أن املندوب
الأمريكي يحمل خطة تر�سيم احلدود والنفط من �أجل �إ�سرائيل ،يف �إ�شارة �إىل
ت�شكيكه يف نزاهة املندوب الأمريكي .كما انتقد ن�صر الله بطريقة غري مبا�شرة
امل�صرف املركزي ب�ش�أن التعاطي مع العقوبات الأمريكية ،وقال �إن الأزمة املالية
التي يعي�شها لبنان نتيجة الف�ساد والهدر.

الحوثيون يغزون التعليم بـ«قسم الوالية»

عبد امللك ب��در ال��دي��ن احل��وث��ي ،اللهم �إن��ا ن�بر�أ �إل��ي��ك من
�صعدة  -وكاالت
مل ت��ك��ت��ف امل��ل��ي�����ش��ي��ات احل��وث��ي��ة ،ب��ال��ق��ت��ل وال�سلب ع���دوك ،وع���دو ر���س��ول��ك ،وع���دو الإم���ام ع��ل��ي ،وع���دو من
والنهب يف امل��دن اليمنية ،واجتهت ال�ستقطاب الن�شء �أم��رت��ن��ا بتوليه� :سيدي وم���والي عبد امل��ل��ك ب��در الدين
يف املدار�س ،مبحاولتها فر�ض ما ي�سمي "ق�سم الوالية" احلوثي" ،وي�����ص��رخ��ون ب��ه��ا ي��وم��ي�� ًا يف خ��ت��ام ط��اب��ور
ب��د ًال عن الن�شيد الوطني يف � 8آالف مدر�سة� ،إذ ك�شفت
نقابة املعلمني اليمنيني ،عن اجتماعات مكثفة جتريها
ميلي�شيات احل��وث��ي الإن��ق�لاب��ي��ة م��ن��ذ �أي����ام يف مناطق
�سيطرتها ا�ستعداد ًا للعام الدرا�سي اجلديد ،ل�ضغط على
مديري املدار�س واملعلمني لإل��زام الطالب برتديد "ق�سم
الوالية" يف الطابور ال�صباحي.
ولفت امل�س�ؤول الإع�لام��ي لنقابة املعلمني اليمنيني
يحيى اليناعي� ،إىل �إن جماعة احل��وث��ي حت���اول بهذا
الت�صرف تعميم جتربتها يف حمافظة �صعدة ،على كل
املناطق الواقعة حتت �سيطرتها� ،إذ ي��ردد جميع طالب
�صعدة يف ال��ط��اب��ور ال�صباحي منذ ال��ع��ام  2014هذه
الكلمات" :اللهم �إن��ا نتوالك ونتوىل ر�سولك ،ونتوىل
الإمام علي ،ونتوىل من �أمرتنا بتوليه� :سيدي وموالي

ال�صباح بد ًال من الن�شيد الوطني .اليناعي� ،أكد �أن جماعة
احلوثيني �أجرت  234تعدي ًال على كتب املناهج الدرا�سية
للمرحلتني الأ�سا�سية والثانوية "طبعة  "2014دون
الرجوع للجنة املناهج ،بح�سب ت�صريحات نقلتها عنه

مواقع �إخبارية حملية ،م�شري ًا �إىل �أن جماعة احلوثي،
علقت عمل جلنة املناهج ومنعتها من عقد اجتماعاتها
والقيام مبهامها ،وا�ستبدلتها بلجنة �أخرى �شكلها يحيى
احلوثي �شقيق زعيم احلوثيني ووزير الرتبية والتعليم
يف ح��ك��وم��ة الإن��ق�لاب��ي�ين غ�ير امل��ع�ترف ب��ه��ا دول���ي��� ًا ،من
الأكادمييني املوالني جلماعته .وقال اليناعي �إن ما ي�سمى
"الق�سم الرتبوي" يف جماعة احلوثيني هو من ي�شرف
على العملية الرتبوية والتعليمية ،و�إن التعديالت �شملت
مقررات اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية والتاريخ،
وه��و "ما يعك�س حقيقة التوجه احل��وث��ي با�ستقطاب
الن�شء نحو �أفكار اجلماعة ونهجها العام".
وح�سب م�صادر تربوية ،ف�إن هناك �أكرث من � 8آالف
مدر�سة يف املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة احلوثيني ،حتاول
امللي�شيات ا�ستخدامها خلدمة م�شروعها ،و�إجبار املدار�س
على �إقامة �أن�شطة وفعاليات طائفية ،تهدف �إىل غر�س
�أف��ك��اره��ا الطائفية يف ع��ق��ول ال��ط�لاب واملعلمني �ضمن
م�ساعيها حلوثنة التعليم ك�أهم م�ؤ�س�سة يف البلد.

فريق تقييم الحوادث باليمن يفند إدعاءات منظمات عالمية
الريا�ض -البالد

ا�ستعر�ض املتحدث الر�سمي با�سم الفريق امل�شرتك
لتقييم احل��وادث يف اليمن امل�ست�شار القانوين من�صور
املن�صور ,يف م�ؤمتر �صحفي �أم�س نتائج تقييم احلوادث
التي ت�ضمنتها ادعاءات تقدمت بها جهات �أممية ومنظمات
ع��امل��ي��ة وو���س��ائ��ل �إع��ل�ام ،ح��ي��ال �أخ��ط��اء ارتكبتها ق��وات
التحالف لدعم ال�شرعية يف اليمن خالل عملياتها الع�سكرية
يف الداخل اليمني.
وج��اء يف مقدمة تلك احل���االت قيام ق��وات التحالف
ب��غ��ارة ج��وي��ة ب��ت��اري��خ (2018 /05/ 15م) على مدينة
(�صنعاء) � ,إذ �أ�شار املن�صور �إىل ما ورد يف خطاب املقرر
اخلا�ص املعني بالإعدام خارج نطاق الق�ضاء �أو ب�إجراءات
موجزة �أو تع�س ًفا �أن ق��وات التحالف نفذت بتاريخ (15
مايو 2018م) غارة جوية يف �صنعاء مما �أ�سفر عن عدد
غري معروف من القتلى واجلرحى من املدنيني ،مبا فيهم
�أطفال.
ومبراجعة ومقارنة ما جاء يف حيثيات االدعاء مع ما
ت�ضمنه جدول ح�صر املهام وتقرير ما بعد املهمة وال�صور
الف�ضائية للمهمة املنفذة ،تبني للفريق امل�شرتك النتائج
التالية:
� .1أن املوقع حمل االدع��اء ورد يف مدينة (�صنعاء)،
علمًا ب�أن الهدف الع�سكري الذي جرى ا�ستهدافه من قبل
قوات التحالف بتاريخ االدع��اء (2018 /05/ 15م) كان
خارج مدينة �صنعاء ويبعد عنها م�سافة ( )17كم.
 .2وبعد درا���س��ة ج��دول ح�صر امل��ه��ام اليومي لليوم
ال�سابق وال��ي��وم ال�لاح��ق ل��ت��اري��خ االدع����اء ت��ب�ّي�نّ للفريق
امل�شرتك التايل:
�أ .عدم تنفيذ قوات التحالف �أي مهمة جوية بتاريخ
(2018 /05/ 14م) قبل تاريخ االدع��اء بيوم على مدينة
�صنعاء.
ب .عدم تنفيذ قوات التحالف �أي مهمة جوية بتاريخ
(2018 /05/ 16م) بعد تاريخ االدع��اء بيوم على مدينة
�صنعاء.
يف �ضوء ذلك؛ تو�صل الفريق امل�شرتك لتقييم احلوادث
�إىل عدم قيام قوات التحالف بتنفيذ �أي ا�ستهداف جوي يف
مدينة �صنعاء ح�سب ما ورد يف االدعاء.
وب�ش�أن احل��ال��ة الثانية وح�سب م��ا ورد يف التقرير
اخلام�س للجنة الوطنية للتحقيق يف ادع��اءات انتهاكات
حقوق الإن�سان للفرتة من ( 01فرباير 2018م) �إىل (31
يوليو 2018م) �أنه يف يوم الثالثاء عند ال�ساعة ()11:30
�صباحا بتاريخ (2015 /08/ 16م) تعر�ضت منطقة اخلري
(وادي ق��ي��ف) يف مديرية خنفر مبحافظة �أب�ي�ن لق�صف
ب�صاروخني (جو�/أر�ض)� ،أ�صاب الأول �سيارة �أ�سرة (ن

م) ،و�أ�سرة (م �س) الذين كانوا ينوون النزوح
من املنطقة ،بينما �سقط ال�صاروخ الآخر على
املنزل الذي تقع ال�سيارة �إىل جواره ،مما �أدى
�إىل تدمري ال�سيارة وامل��ن��زل ،وت�ضرر منزل
جم��اور ،ونتج عن ذل��ك �سقوط ( )3قتلى من
بينهم طفلة و( )6جرحى.
و�أ�ضاف املن�صور  ،وبعد مراجعة تقرير
م��ا بعد املهمة وال�����ص��ور الف�ضائية وال�صور
اجلوية تبني للفريق امل�شرتك النتائج التالية:
( )1يقع ال��ه��دف الع�سكري (ع��رب��ة حتمل
�أ�سلحة) يف منطقة م��ع��زول��ة ،وال م��ب��اين �أو
مناطق �سكنية قريبة من الهدف.
( )2يقع �إح��داث��ي (املبنى) حمل االدع��اء،
على قمة جبل يف اجلهة ال�شرقية من مدينة
ج��ع��ار مب��دي��ري��ة (خ��ن��ف��ر) ال��واق��ع��ة يف اجل��زء
اجلنوبي من حمافظة �أبني.
( )3امل�سافة بني الهدف الع�سكري (عربة
حت��م��ل �أ���س��ل��ح��ة) و(امل��ب��ن��ى وال�����س��ي��ارة) حمل
االدعاء ( )86كم تقريب ًا.
( )4عدم وجود �آثار ا�ستهداف جوي على
(املنزل) حمل االدعاء.
وبعد درا�سة ج��دول ح�صر املهام اليومي
لليوم ال�سابق واليوم الالحق لتاريخ االدعاء
تبينّ للفريق امل�شرتك التايل:
( )1ب��ت��اري��خ (2016 /08/ 15م) قبل
تاريخ االدع���اء بيوم ،مل تقم ق��وات التحالف
بتنفيذ �أي مهام جوية يف حمافظة �أبني.
( )2بتاريخ (2016 /08/ 17م) بعد تاريخ
االدعاء بيوم ،مل تقم قوات التحالف بتنفيذ �أي مهام جوية
يف حمافظة �أبني.
كما تبني ب���أن �شهادة ال�شهود ال��ذي��ن قابلهم الفريق
امل�شرتك �أثناء الزيارة امليدانية لليمن ال تعك�س ما تو�صل
له الفريق من نتائج ،حيث ورد يف �شهادة �أكرث من �شاهد
النتائج التالية:
( )1ذكر �أح��د ال�شهود �أن ال�ضربة اجلوية ا�ستهدفت
عربة من نوع (هايلوك�س غمارة واحدة) بينما كان هو يف
املنزل الذي يبعد ( )30م ًرتا عن حمل االدعاء ومل ي�شاهد
الطائرة ولكن �سمع �صوتها ،وكانت الطائرة حت��وم يف
الأجواء منذ ال�ساعة ( )11:00ظهرًا ح�سب �إفادة ال�شاهد.
( )2ذكر �شاهد �آخر ب�أن ال�ضربة الأوىل كانت ب�صاروخ
(�صغري) وال�ضربة الثانية ب�صاروخ (كبري) ،وكان داخل
الغمارة (� )7أفراد ،حيث اخرتق ال�صاروخ الأول ال�سيارة
وته�شم الزجاج الأمامي ،وبعد ال�صاروخ الثاين احرتقت

ال�سيارة ح�سب قوله ،ويرى الفريق امل�شرتك �أن ما ذكره
ال�شاهد ال يتوافق مع ت�أثريات القنابل اجلوية.
( )3ورد يف االدع����اء ت��دم�ير امل��ن��زل وت�����ض��رر املنزل
املجاور له ،بينما مل يذكر ال�شهود ذلك.
يف �ضوء ذلك ،تو�صل الفريق امل�شرتك لتقييم احلوادث
�إىل عدم قيام قوات التحالف با�ستهداف (املنزل وال�سيارة)
حمل االدع���اء .وتناول املن�صور احلالة الثالثة قائلاً " :
وب�ش�أن ما ورد من املقرر اخلا�ص املعني بالإعدام خارج
نطاق الق�ضاء �أو ب���إج��راءات موجزة �أو تع�س ًفا املت�ضمن
�أن ق��وات التحالف اجل��وي��ة نفذت بتاريخ ( 10دي�سمرب
2017م) غارة جوية على م�ست�شفى يف مدينة احلديدة،
ُق��ت��ل م��ا ال يقل ع��ن ( )7مدنيني ب�سبب ال��غ��ارة ،و�أف���ادت
التقارير �أن بع�ض مركبات احلوثي الع�سكرية كانت بالقرب
من جممع امل�ست�شفى يف وقت الغارات اجلوية.
وبعد درا�سة جدول ح�صر املهام اليومي لليوم ال�سابق
وال��ي��وم ال�لاح��ق ل��ت��اري��خ االدع����اء ت��ب�ّي�نّ للفريق امل�شرتك
التايل:

 .1يف ي��وم ال�سبت امل��واف��ق (/12/ 09
2017م) قبل تاريخ االدعاء بيوم ،قامت قوات
التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف ع�سكري
يبعد م�سافة ( )99كم عن مدينة احلديدة حمل
االدعاء.
 .2يف ي��وم االث��ن�ين امل��واف��ق (/12/ 11
2017م) بعد تاريخ االدعاء بيوم ،قامت قوات
التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف ع�سكري
يبعد م�سافة ( )106كم عن مدينة احلديدة حمل
االدعاء.
تو�صل الفريق امل�شرتك
يف �ضوء ذل��ك؛ ّ
لتقييم احل����وادث �إىل �أن ق���وات التحالف مل
ت�ستهدف (م�ست�شفى) يف مدينة احلديدة كما
ورد باالدعاء.
ولفت املن�صور يف احلالة الرابعة �إىل ما
ورد يف تقرير فريق اخل�براء املعني باليمن
رق��م ( )68/2018/Sال�����ص��ادر ب��ت��اري��خ (26
ي���ن���اي���ر2018م) وامل��ت�����ض��م��ن �أن غ���ارة جوية
�ضربت مبنى �سكنيًّا يف مدينة �صنعاء بتاريخ
( 9يونيو  )2017مم��ا ت�سبب يف وف���اة ()4
�أ���ش��خ��ا���ص وج���رح (� )8آخ���ري���ن ،وب��ن��اء على
ما ت�ضمنه (التقرير ال��راب��ع) للجنة الوطنية
للتحقيق يف ادعاءات انتهاكات حقوق الإن�سان
يف اليمن �أن قوات التحالف قامت عند ال�ساعة
( )12:30م�سا ًء بتاريخ (2017 /06/ 09م)
ب�إ�سقاط �صاروخ على منزل مما �أدى �إىل مقتل
(� )4إ�شخا�ص و�إ�صابة �آخ َر ِين اثنني.
وعلى �ضوء ذل��ك؛ تو�صل الفريق �إىل �صحة
الإج��راءات املتخذة من قبل قوات التحالف يف ا�ستهداف
(خم����ازن �أ���س��ل��ح��ة يف مع�سكر ال�����س��واد ال��ت��اب��ع للحر�س
اجل��م��ه��وري) مب��ا يتفق م��ع ال��ق��ان��ون ال���دويل الإن�����س��اين
وقواعده العرفية ،ويرى الفريق امل�شرتك منا�سبة تقدمي
م�ساعدات عن اخل�سائر الب�شرية واملادية نتيجة �سقوط
قنبلة ب�سبب خلل بها على املبنى ال�سكني حمل االدع��اء،
وقيام قوات التحالف بدرا�سة ومعاجلة �أ�سباب اخللل الذي
�أدى �إىل �سقوط القنبلة خارج منطقة الهدف.
وتناول املن�صور ما ورد للفريق امل�شرتك ب�ش�أن قيام
ط�ي�ران التحالف بتاريخ (2015 /07/ 01م) بق�صف
منزل مبديرية (�صالة) مبحافظة (تعز) جوار م�ست�شفى
الثورة ،واملنزل املحدد يقع يف منطقة �سكنية حتت �سيطرة
املقاومة وال يوجد بقربه �أهداف ع�سكرية.
وبعد االطالع على املعطيات املتعلقة باالدعاء وحتليل
الوقائع تبني للفريق امل�شرتك لتقييم احل��وادث النتائج

التالية:
 .1يقع (املنزل) حمل االدعاء يف حمافظة (تعز) بحي
(ال��ث��ورة) �شمال مدينة (ت��ع��ز) ،داخ��ل النطاق العمراين،
ويبعد عن الهدف الع�سكري م�سافة ( )1200مرت تقريبًا.
 .2ت��واف��ر معلومات ا�ستخباراتية تفيد با�ستيالء
ميلي�شيا احلوثي امل�سلحة على الق�صر اجلمهوري ومتركز
(جمموعة من الدبابات يف داخله بالإ�ضافة جلعله خمز ًنا
للأ�سلحة) لدعم املجهود احلربي ،وهو ما يعد هدفا ع�سكريا
م�شروعا يحقق تدمريه ميزة ع�سكرية ا�ستناد ًا للمادة ()52
ف��ق��رة ( )2م��ن ال�بروت��وك��ول الإ���ض��ايف الأول التفاقيات
جنيف ،والقاعدة العرفية رق��م ( )8من القانون ال��دويل
الإن�ساين العريف.
 .3توافر درجات التحقق (املعلومات اال�ستخباراتية)
والتي ت�ؤكد ا�ستيالء ميلي�شيا احلوثي امل�سلحة على الق�صر
اجلمهوري ،وذلك ا�ستنادا للقاعدة العرفية رقم ( )16من
القانون الدويل الإن�ساين العريف.
� .4سقطت احلماية القانونية للأعيان املدنية (الق�صر
اجلمهوري) وذل��ك بعد اال�ستيالء عليه من قبل ميلي�شيا
احلوثي امل�سلحة وا�ستخدامه للأغرا�ض الع�سكرية ،وذلك
ا�ستناد ًا للمادة ( )52فقرة ( )3من الربوتوكول الإ�ضايف
الأول التفاقيات جنيف.
 .5تبني للفريق امل�شرتك بعد االط�لاع على تقرير ما
بعد املهمة وال�صور الف�ضائية وت�سجيالت الفيديو �إ�صابة
القنابل �أهدا َفها بدقة.
ِ
 .6بعد درا���س��ة ج���دول ح�صر امل��ه��ام ال��ي��وم��ي لليوم
ال�سابق وال��ي��وم ال�لاح��ق ل��ت��اري��خ االدع����اء ت��ب�ّي�نّ للفريق
امل�شرتك التايل:
�أ .يف يوم الثالثاء (2015 /06/ 30م) �أي قبل تاريخ
االدعاء بيوم ،قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على
�أهداف ع�سكرية وبا�ستخدام قنابل موجهة �أ�صابت �أهدافها
تبعد م�سافة ( )3500مرت عن (املنزل) حمل االدعاء.
ب .يف ي��وم اخلمي�س (2015 /07/ 02م) �أي بعد
تاريخ االدع��اء بيوم ،قامت ق��وات التحالف بتنفيذ مهمة
ج��وي��ة على ه��دف ع�سكري وب��ا���س��ت��خ��دام قنبلة موجهة
�أ�صابت الهدف يبعد م�سافة ( )1000مرت عن (املنزل) حمل
االدعاء.
 .7ب��ع��د االط��ل��اع ع��ل��ى ال�����ص��ور ال��ف�����ض��ائ��ي��ة و���ص��ور
اال�ستطالع بعد تاريخ االدعاء (للمنزل) حمل االدعاء ،تبني
للفريق امل�شرتك �سالمة (املنزل) من �أي �آثار تدمري ناجتة
عن ا�ستهداف جوي.
تو�صل الفريق امل�شرتك لتقييم احلوادث
يف �ضوء ذلك؛ ّ
�إىل �أن ق���وات التحالف مل ت�ستهدف (امل��ن��زل) مبديرية
(�صالة) حمافظة (تعز) حمل االدعاء.
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"ماعت" تكشف انتهاكات خطيرة بحق العمال

آالف شخص يعيشون عبودية حديثة في قطر

www.albiladdaily.com

رئي�س جمل�س الإدارة
جنيف  -وكاالت

ك�����ش��ف��ت م���ؤ���س�����س��ة "ماعت" لل�سالم
والتنمية وحقوق الإن�سان ،عن انتهاكات
خطرية من قبل احلكومة القطرية� ،أدت �إىل
تزايد معدالت الرق املعا�صر.
وق��ال��ت امل���ؤ���س�����س��ة يف م��داخ��ل��ة �أم���ام
جم��ل�����س ح��ق��وق االن�����س��ان ال��ت��اب��ع ل�ل��أمم
امل��ت��ح��دة ،ب�����ش���أن ال��ع��وام��ل ال��ت��ي �أدت �إىل
تزايد معدالت الرق املعا�صر يف الكثري من
دول العامل وخا�صة يف دولة مثل قطر� ،إن
�آالف العمال املهاجرين الذين ينحدرون من
�أ�صول �آ�سيوية والذين يعملون يف مواقع
البناء ،يجدون �أنف�سهم يف ظ��روف �أ�شبه
بالرق والعبودية ،خا�صة يف ظل الظروف
املجحفة التي يعمل فيها العمال وت�سببت
يف وفاة املئات ،منها ارتفاع درجة احلرارة
التي تتجاوز  50درجة مئوية.
ولفتت "ماعت" �إىل �أن ظ��روف العمل
ال�سيئة ت�سببت ب�شكل رئي�سي يف ارتفاع
ح��االت الوفيات �إىل جانب قوانني العمل
التي تخ�ضع العمال الأجانب حتت �إرادة
�أ�صحاب العمل يف الدوحة ،ويحظر عليهم
الت�صرف يف �أي �شيء �أو تغيري وظائفهم،
�أو حتى م��غ��ادرة البالد دون �إذن �صاحب
العمل .وخالل املداخلة التي جاءت �ضمن

أوضاع العمال
في قطر

جل�سات الدورة  42ملجل�س حقوق الإن�سان
يف ج��ن��ي��ف ،ن��وه��ت م���ؤ���س�����س��ة م��اع��ت �إىل
االن��ت��ه��اك��ات اخل��ط�يرة ال��ت��ي يتعر�ض لها
ال��ع��م��ال الأج��ان��ب يف قطر ت�صل �إىل حد
العبودية وال�سخرة وغ�يره��ا م��ن �أ�شكال
الرق املعا�صرة.
فيما قال رئي�س امل�ؤ�س�سة �أمين عقيل،
�إن ما يحدث يف قطر يدق ناقو�س اخلطر
ح��ول انتهاك �أب�سط حقوق الإن�����س��ان� ،إذ

الضربات تتوالى على "الحشد"..
"درونز" تفجر مخزن أسلحة
الأنبار – وكاالت

توالت ال�ضربات املوجعة على احل�شد
ال�شعبي بالعراق� ،إذ �أك��د م�س�ؤول رفيع
امل�����س��ت��وى يف ح��ك��وم��ة الأن���ب���ار املحلية،
ان��ف��ج��ار م�����س��ت��ودع احل�����ش��د ال�شعبي يف
الأن���ب���ار ب��ع��د ا���س��ت��ه��داف ط���ائ���رة درون���ز
(م�سرية) ملخزن �أ�سلحة .وقال �إن الأنباء
التي حتدثت عن �أن �سبب احرتاق م�شجب
للح�شد الع�شائري يف منطقة املعمورة
بق�ضاء هيت غ��رب��ي االن��ب��ار ،ه��و متا�س
كهربائي ،غري دقيقة .و�أ�ضاف �أن "طبيعة
االنفجار ناجمة عن قيام طائرة م�سرية
�أطلقت �صاروخ باجتاه امل�شجب" ،مبينا �أن
"عجلة كبرية كانت حتمل �أ�سلحة متنوعة
�أفرغت حمولتها داخل امل�شجب قبل عملية
ا�ستهدافه م��ن قبل الطائرة" .ي��ذك��ر �أن
خمازن عدة للح�شد ال�شعبي تعر�ضت خالل
الأ�سابيع املا�ضية ل�ضربات غام�ضة .ويف
حني اكتفت احلكومة بفتح حتقيق ،اتهم
بع�ض قيادات احل�شد �إ�سرائيل والواليات
املتحدة بال�ضلوع بتلك الهجمات ،ففي 20
�أغ�سط�س ،وق��ع انفجار يف خم��زن عتاد
مليلي�شيات ح��زب ال��ل��ه ال��ع��راق��ي ،ف�صيل
من احل�شد ال�شعبي ،وذل��ك يف قاعدة بلد
اجلوية مبحافظة �صالح الدين.
ويف حني نفت وزارة الدفاع الأمريكية،
الحق ًا �أي دور لأمريكا يف تلك التفجريات،
حمل نائب رئي�س هيئة احل�شد ال�شعبي

�أب���و م��ه��دي امل��ه��ن��د���س ،ال��والي��ات املتحدة
و�إ�سرائيل امل�س�ؤولية ،مهدد ًا بالرد على
هذا الهجوم املزعوم� ،إال �أن رئي�س هيئة
احل�شد فالح الفيا�ض نفى يف وقت الحق ما
ورد يف ت�صريحات املهند�س ،م�ؤكد ًا �أنها ال
متثل املوقف الر�سمي للح�شد ال�شعبي.
ويف يوليو املا�ضي �أي�ض ًا ،تعر�ض مع�سكر
مليلي�شيات احل�شد ال�شعبي �شرق حمافظة
�صالح الدين العراقية ،لق�صف بطائرتني
م�سريتني "جمهولتني" ،ما �أدى �إىل �سقوط
قتلى م��ن ح��زب ال��ل��ه اللبناين واحل��ر���س
ال��ث��وري الإي���راين ،بح�سب ما ك�شف ،يف
حينه ،رئي�س جمل�س الع�شائر العربية يف
العراق ال�شيخ ثائر البياتي.
وت���ع���ر����ض���ت ع��ن��ا���ص��ر م����ن احل�����ش��د
ف��ج��ر الإث���ن�ي�ن امل��ا���ض��ي ل���غ���ارات ج��وي��ة
جمهولة يف مدينة البوكمال ال�سورية.
ويف ح�ين مل يتحدث �أي مرجع عراقي
ر�سمي م��ن احل�شد ع��ن امل��و���ض��وع ،قال
م�صدر يف حكومة الأنبار املحلية غرب
ال���ب�ل�اد� :إن ط���ائ���رات م�����س�يرة جمهولة
ال��ه��وي��ة ق�صفت م��واق��ع حل��رك��ة الإب���دال
بالقرب من ال�شريط احل��دودي العراقي
ال�سوري ،بينما �أف��اد املر�صد ال�سوري
حلقوق الإن�سان ،يف حينه �أن طائرات
جمهولة قتلت  18عن�صر ًا من امليلي�شيات
الإيرانية والقوات املوالية لها يف منطقة
البوكمال بعد منت�صف ليل الأحد.

�أظ��ه��ر امل���ؤ���ش��ر ال��ع��امل��ي للعبودية يف عام
� 2018أن حوايل � 4آالف �شخ�ص يعي�شون
يف عبودية حديثة ،كما ج��اءت قطر التي
ي�صل عدد �سكانها �إىل  2.4مليون ن�سمة يف
�صدارة قائمة الدول الأقل دعمًا ال�ستجابة
احل��ك��وم��ة ل��ل��ح��د م���ن ال��ع��ب��ودي��ة ،ح�سب
امل�ؤ�شر.
ودع�����ت م�������س����ؤول���ة وح�����دة ال��ت��ع��اون
والإج���راءات اخلا�صة يف م�ؤ�س�سة ماعت

مونيكا مينا ،املجتمع الدويل �إىل �أن حتمل
م�س�ؤولياته للحد من املمار�سات القمعية
ال��ق��ط��ري��ة جت���اه ال��ع��م��ال امل��ه��اج��ري��ن ،مع
�ضرورة �إجراء حتقيقات ا�ستق�صائية على
�أر���ض الواقع ملعرفة حقيقة ما يحدث من
انتهاكات �ضد العمال املهاجرين يف قطر،
كما طالبت ال�سلطات القطرية ب�ضرورة
ت��ع��دي��ل ال��ق��وان�ين ال��ت��ي ت���ؤث��ر ع��ل��ى حياة
العمال املهاجرين.
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 4آالف يعيشون
في عبودية
ارتفاع الوفيات
لظروف العمل السيئة
يعملون تحت
حرارة  50مئوية
قوانين مجحفة
في حقهم

قمع المعارضين يتواصل باعتقال  34عسكرياً و 52مدنياً

مسؤول تركي يعري أردوغان :رئيس البلدية
المعزول ليس إرهابياً
�أنقرة – وكاالت

ع�� ّرى م�س�ؤول تركي ،الرئي�س رج��ب طيب
�أردوغان ،م�ؤكد ًا �أن رئي�س �إحدى البلديات الذي
مت عزله �أخري ًا ال عالقة له بالإرهاب.
وق���ال ع�ضو اللجنة اال���س��ت�����ش��اري��ة العليا
للرئا�سة برتكيا بولنت �أري��ن��ت�����ش� ،إن رئي�س
البلدية ال��ك�برى مبدينة م��اردي��ن �أح��م��د ت��رك،
ال��ذي مت عزله من من�صبه "لي�ست له �أي عالقة
بالإرهاب" .وجاءت ت�صريحات �أرينت�ش خالل
م�شاركته يف �أحد الربامج على قناة "خرب ترك"
املحلية ،لتفند �أك��اذي��ب نظام الرئي�س الرتكي،
الذي يوا�صل قمع معار�ضيه وتلفيق التهم لهم.
وك��ان��ت ال�سلطات الرتكية عزلت يف 19
�أغ�سط�س املا�ضي ،ر�ؤ�ساء بلديات ديار بكر،
وم��اردي��ن ،ووان ،عدنان �سلجوق مزراقلي،
و�أح��م��د ت��رك ،وبديعة �أوزغوكت�شه �أرط���ان،
وا�ستبدلتهم بـ"و�صاة" معينني ب��ق��رارات
�إدارية� ،ضمن حملة �أمنية �أ�سفرت عن اعتقال
�أكرث من � 400شخ�ص ،حيث زعمت الداخلية
الرتكية وقتها �أنها اتخذت قرار عزل ر�ؤ�ساء
البلديات الثالث كتدبري م�ؤقت ،جاء مبوجب
ق��ان��ون ال��ب��ل��دي��ات رق��م  5393م��ن امل���ادة رقم
 127م���ن ال��د���س��ت��ور؛ ب���دع���وى "انتمائهم
لتنظيم �إرهابي" يف �إ���ش��ارة حل��زب العمال
الكرد�ستاين؛ وذل��ك حلني انتهاء التحقيقات

بحقهم و�أن لديها �أدل��ة تثبت �إدانتهم .ورغم
ذلك خرج �أرينتت�ش ،ع�ضو اللجنة اال�ست�شارية
العليا برئا�سة اجلمهورية ،رئي�س الربملان
ال�سابق ،لينفي تهمة الإرهاب عن رئي�س بلدية
ماردين املعزول ،وي�ؤكد �أنه "�شخ�ص ي�سعى
لتحقيق ال�سالم" .وتابع�" :أنا �أع��رف �أحمد
ترك ،و�أكن له كل التقدير واالحرتام ،وله حق
علي ،فهو ال عالقة له بالإرهاب مطل ًقا".

وموا�صلة لتعديها على منتقديها لإ�سكاتهم،
�أ���ص��در امل��دع��ي ال��ع��ام ال�ترك��ي� ،أم�����س ،مذكرات
توقيف بحق  53م��ن ج��ن��ود و�ضباط اجلي�ش
ال�ترك��ي يف  28مدينة تركية ،بتهمة االنتماء
ملنظمة فتح ال��ل��ه غ��ول��ن .وتتهم تركيا غولن،
املقيم يف الواليات املتحدة ،بالتخطيط ملحاولة
االن��ق�لاب ال��ت��ي �شهدتها ال��ب�لاد يف يوليو عام
 .2016بينما ينفي غولن �أي �صلة له بالأمر.

صفعة جديدة ..البرلمان البريطاني يرفض دعوة جونسون لالنتخابات
لندن  -وكاالت

وج��ه ال�برمل��ان الربيطاين �صفعة ج��دي��دة ،لرئي�س ال���وزراء
بوري�س جون�سون ،عندما ف�شلت احلكومة الربيطانية للمرة
ال��ث��ان��ي��ة� ،أم�����س (ال��ث�لاث��اء) ،يف ك�سب ت���أي��ي��د ال�برمل��ان خلو�ض
انتخابات مبكرة ،مع دخول تعليق �أعماله خلم�سة �أ�سابيع حيز
التنفيذ .و�شهدت �ساحة الربملان� ،أم�س ،تطورات دراماتيكية� ،إذ
طلب النواب و�أقروا �إلزام احلكومة تقدمي ك�شف ومراجعة �شاملة
ملرحلة ما بعد بريك�ست دون اتفاق ،فيما �أعلن رئي�س الربملان
ا�ستقالته خالل �أ�سابيع ،مع تزايد حدة االنتقادات التي وجهت �إليه
لعدم التزامه باحليادية يف بريك�ست .وعلقت فعلي ًا �أم�س �أعمال
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الربملان الربيطاين ملدة خم�سة �أ�سابيع تنتهي يف � 14أكتوبر� ،أي
قبل �أ�سبوعني فقط من املوعد املحدّد لـ"بريك�ست" ،وذلك �إثر جل�سة
رف�ض خاللها النواب جمدد ًا طلب رئي�س الوزراء املحافظ بوري�س
جون�سون �إجراء انتخابات ت�شريعية مبكرة .وكان جون�سون� ،أكد
االثنني� ،أنه لن يطلب ت�أجي ًال جديد ًا لربيك�ست على الرغم من قانون
�أقره لتوّه الربملان ويلزمه بذلك .وقال للنواب "لن �أطلب ت�أجي ًال
�إ�ضافي ًا" لتاريخ خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي املقرر يف
� 31أكتوبر ،على الرغم من �أن القانون الذي �أق ّره الربملان ودخل
حيز التنفيذ الإثنني يلزمه ب�أن يطلب من بروك�سل �إرجاء بريك�ست
ملدة ثالثة �أ�شهر� .إىل ذلك ،قال دومينيك كامينجز �أبرز م�ست�شاري

رئي�س ال��وزراء الربيطاين بوري�س جون�سون� ،أم�س� ،إن بالده
�ستغادر االحت��اد الأوروب��ي يف املوعد املحدد .وردا على �س�ؤال
ب�ش�أن ما �إذا كانت بريطانيا �ستنف�صل عن االحتاد الأوروب��ي يف
املوعد املقرر قال كامينجز" :بالت�أكيد" ،معلن ًا �أنه لن يطلب متديدا
للموعد النهائي خلروج بريطانيا من التكتل املقرر يف � 31أكتوبر،
وذلك بعد �ساعات من �سريان قانون يطالب ب�إرجاء االنف�صال حتى
 2020ما مل ينجح رئي�س الوزراء يف �إبرام اتفاق ب�ش�أن اخلروج.
وكانت ملكة بريطانيا �إليزابيث ،وافقت �أم�س الأول ،ب�شكل نهائي
على ت�شريع ي�سعى ملنع رئي�س ال��وزراء بوري�س جون�سون من
�إخراج البالد من االحتاد الأوروبي يوم � 31أكتوبر دون اتفاق.

ويف �أواخر �أغ�سط�س املا�ضي� ،أ�صدر املدعي
العام يف تركيا ،مذكرة اعتقال بحق  34ع�سكري ًا
من القوات اجلوية و 52مدني ًا من العاملني يف
القطاع التعليمي بتهمة االنتماء جلماعة فتح
الله غولن ،التي تتهمها �أنقرة بامل�س�ؤولية عن
حماولة انقالب.
وانتقد مدافعون عن حقوق الإن�سان وحلفاء
لرتكيا يف الغرب حجم احلملة الأمنية ،وقالوا
�إن الرئي�س رجب طيب �أردوغان ي�ستغل حماولة
االنقالب كذريعة لقمع املعار�ضة.
يف �سياق �آخر ،اتهم وزير اخلارجية الرتكي
مولود جاوي�ش �أوغلو �أم�س ،الواليات املتحدة
بتعطيل تنفيذ اتفاق لإقامة "منطقة �آمنة" يف
�شمال �سوريا .وق��ال لل�صحفيني خ�لال م�ؤمتر
�صحفي يف �أن��ق��رة �إن نهج ال��والي��ات املتحدة
يف ات��ف��اق املنطقة الآم��ن��ة غ�ير م��ر���ض ،م�ضيف ًا
�أن اخلطوات التي اتخذتها "�شكلية" فح�سب،
فيما ذكرت وزارة الدفاع الرتكية �أن م�س�ؤولني
ع�سكريني �أم�يرك��ي�ين �إث��ن�ين و���ص�لا �إىل �أن��ق��رة
لإجراء حمادثات ب�ش�أن "املنطقة الآمنة" املزعم
�إقامتها �شمايل �سوريا .وق��ال الرئي�س الرتكي
�أم�����س� ،إن ب��ل��ده ال ميكنه حتمل م��وج��ة هجرة
جديدة من �شمال �سوريا ،م�ضيف ًا �أنه يتعني على
�أنقرة ووا�شنطن �إقامة "منطقة �آمنة" هناك يف
�أقرب وقت ممكن.
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حفل تكريمي للزميل يقيمه العكاظيون اليوم برعاية د .هاشم عبده هاشم

األوفياء يحتفون بفارس " المحليات " عبد اهلل عباس

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

الطويرقي في ذمة اهلل

جدة خالد بن مر�ضاح

ف��ي��م��ا ي��ق��ي��م ا ل��ع��ك��ا ظ��ي��ون ا ل���ي���وم حت���ت ر ع��ا ي��ة
الدكتور ها�شم عبده ها�شم حفال تكرمييا ووداعيا
للزميل عبدالله عبا�س ،احتفت جمموعة ا لأوفياء
ا لأ ح���د ا مل��ا ���ض��ي ب��ت��ك��رمي ووداع ل��ل��ز م��ي��ل ا لإع�لا م��ي
عبدالله عبا�س� ،أحد كوادر ال�صحافة ال�سعودية
املرموقني ،وحتديدا يف �أق�سام املحليات .عبا�س
ودع مهنة البحث ع��ن ا مل��ت��ا ع��ب بعد ز ه��اء �أر ب��ع�ين
ع��ا م��ا ق�����ض��ا ه��ا م��ت��ن��ق�لا ب�ين ���ص��ح��ي��ف��ت��ي " ع��ك��اظ "،
وا مل��د ي��ن��ة ،يف �أم�سية اختلطت فيها د م��وع املحبة
بذكريات �أقا�صي العمر ،وات�سعت دائرة الذكريات
امل�ضمخة بعبري ال�سنني وا ل��و ف��اء ،و ه��ذا م��ا عرب
ع��ن��ه م��ن�����س��و ب��و جم��م��و ع��ة ا لأو ف���ي���اء ل��ف��ار���س الليلة
الزميل عبدالله عبا�س مبنا�سبة مغادرته اململكة
ب��ع��د ( )٤٠ع��ا م�� ًا م��ن ا ل��ب��ذل وا ل��ع��ط��اء ق�����ض��ا ه��ا يف
العمل ال�صحفي.

ترك الفار�س �سرية جمللة بالعمل ،بال كلل وال
م��ل��ل ،با�صم ًا �أ ع��م��ا ل��ه ،قدميها و ج��د ي��د ه��ا ،مبهنية
را ق��ي��ة م�����س ً
��ج�لا م��ا مل ي��ج��ار ي��ه �أ ح���د ف��ي��ه ،بحرفية
ا لإعالمي ،وعمق الكلمة.
ح�����ض��ر ا حل���ف���ل م���د ي���ر ع����ام م��و ���س�����س��ة
ع��ك��اظ لل�صحافة والن�شر �أ ح��م��د البطاح،
وبرعاية علي مده�ش نائب رئي�س حترير
�صحيفة عكاظ ا لأ�سبق.
ب��د �أت االحتفالية بكلمة لراعي احلفل
ع��ل��ي م��د ه�����ش ،ث��مّ��ن ف��ي��ه��ا م��ه��ن��ي��ة و �أخ�ل�اق
ا مل��ح��ت��ف��ى ب���ه م�����ش��ي��دا ب������دوره ا ل��ك��ب�ير
وع�لا ق��ا ت��ه ب��زم�لا ئ��ه وا ل���دور ا ل��ذي
ل���ع���ب���ه يف م���������س��ي�رة ا ل���ع���م���ل
ا ل�������ص���ح���ف���ي ا ل�������س���ع���ودي
م���ت���م���ن���ي��� ًا ل�����ه ح���ي���اة
م�ستقبلية جميلة

يف ب��ل��ده ا ل�������س���ودان ،ك��م��ا ك��ا ن��ت يف ب��ل��ده ا ل��ث��اين
اململكة العربية ال�سعودية.
كما حت��دث �أ ح��م��د ا ل��ب��ط��اح ع��ن مناقب و �أ ع��م��ال
ا مل��ح��ت��ف��ى ب��ه و ق���درا ت���ه ا مل��ه��ن��ي��ة ا ل��ع��ا ل��ي��ة ،م��ت��و ق��ع��ا
ل��ه ت��ب��وء م��ن�����ص��ب�� ًا ر ف��ي��ع�� ًا يف امل�ستقبل
القريب.
و �أ ل���ق���ى ر ئ��ي�����س جم��م��و ع��ة
ا لأو ف��ي��اء خلف الغامدي كلمة
م��و ج��زة ع��ن ذ ك��ر ي��ات العمل مع
املحتفى ب��ه ،وال�سنني الطويلة
ا ل���ت���ي ج��م��ع��ت��ه��م��ا حت���ت ���س��ق��ف
واحد.
• ب��ع��د ذ ل��ك حت��دث
فار�س الليلة عبدالله
ع������ب������ا�������س ق ً
�����ائ��ل��ا
وا ل�����د م�����وع ت��غ��ا ل��ب

رئيس المحكمة التجارية يكرم الموظفين

عينيه :
�أربعون عاما �أم�ضيتها يف هذه الديار الطيبة،
ع���ززت يف دوا خ��ل��ن��ا حم��ب��ت��ه��ا و �أ ه��ل��ه��ا  ..و ع���ززت
انتماءنا �إليها و �إليهم ..
�أربعون عاما تعرفنا خاللها على زمالء �أعزاء
و �أ�صدقاء �أوفياء �أنتم على ر �أ�سهم ..
و ث��ق��وا مت��ا م��ا �أ ن��ن��ي �أ ع��ز ك��م و �أ ق��در ك��م و �أ ح��ب��ك��م
جميعا ..
و م����ن ا حل�������ض���ور حت����دث ك���ل م���ن ع���ل���ي ت��ر ك��ي
ا ل�������ش���ه���ري ،و حم����م����د ط���ل���ب���ة دو ي���������دار ،و ���س��ع��ي��د
ال�صبحي ...عن ذكريات ومواقف عديدة جمعتهم
م��ع ا مل��ح��ت��ف��ى ب��ه ال مي��ك��ن ن�����س��ي��ا ن��ه��ا �أ ب����د ًا  ،و�ستظل
حمفورة بالذاكرة  ،متمنني له م�ستقبال زاهر ًا .
وف ختام احلفل ،مت تقدمي ا ل��دروع والهدايا
يِ
والتقاط ال�صور التذكارية وتناول طعام الع�شاء،
وقطع تورتة احلفل.

ان��ت��ق��ل �إىل رح��م��ة ال��ل��ه ،مدير
مكتب وزارة البيئة واملياه والزراعة
مبحافظة الطائف املهند�س حمود
م�ستور الطويرقي� .إثر �أزمة قلبية
م��ف��اج��ئ��ة ،وق���د ���ص��ل��ي ع��ل��ى الفقيد
�صالة الظهر �أم�س الثالثاء مب�سجد
العبا�س بالطائف ،ويوارى جثمانه
ال�ث�رى مب��ق�برة اجل��ف��ايل ،و���س��وف
يقام العزاء مبنزله بحي اخلالدية.
�أو ع��ل��ى ج���وال اب��ن��ه ال��دك��ت��ور

الدمام-حمودالزهراين

ك����رم ر ئ���ي�������س ا مل��ح��ك��م��ة ا ل��ت��ج��ار ي��ة
ب��ا مل��ن��ط��ق��ة ا ل�����ش��ر ق��ي��ة ف�����ض��ي��ل��ة ا ل�����ش��ي��خ
ا ل��د ك��ت��ور فهد ب��ن عبدالرحمن ا حل��م��ام،
م���و ظ���ف���ي ا مل���ح���ك���م���ة؛ ت���ق���د ي���را ل��ل��ج��ه��ود
وا ل��ن��ج��ا ح��ات ا ل��ت��ي ق��د م��و ه��ا يف خ��د م��ة
م��ر ف��ق الق�ضاء� ،إىل ج��ا ن��ب م�ساهمتهم

يف خ��د م��ة ا مل���را ج���ع�ي�ن وا مل�����س��ت��ف��ي��د ي��ن،
التي كان لها ا لأثر ا لإيجابي املثمر يف
تطوير املحكمة وت�سهيل العمل وخدمة
ا مل�����س��ت��ف��ي��د ي��ن ،م��ت��م��ن��ي�� ًا ل��ه��م ا ل��ت��و ف��ي��ق
وال�سداد يف حياتهم العملية والعلمية.
ويف خ��ت��ام ا ل��ت��ك��رمي� ،أ ك���د ف�ضيلته
ع���ل���ى �أن وزارة ا ل���ع���دل ب��ت��و ج��ي��ه��ات
وز ي��ر العدل الدكتور وليد ال�صمعاين

يزيد الطويرقي 0564843232

الهزاني الى الثامنة
يتلقى �صالح بن عبداملح�سن
ع��ب��دال��ل��ه ال����ه����زاين م���دي���ر �إدارة
االت�صال امل�ؤ�س�سي بفرع وزارة
البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة مبنطقة
ح���ائ���ل ال���ت���ه���اين وال���ت�ب�ري���ك���ات؛
مب��ن��ا���س��ب��ة ����ص���دور ق����رار ترقيته
للمرتبة الثامنة.
التهاين والتربيكات للهزاين،
ونتمنى له التوفيق والنجاح يف
حياته العملية

�صالح الهزاين

"الحارثي" يستشهد دفاعا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي
جدة خالد بن مر�ضاح

م�����س��ت��م��رة يف ت��ق��دمي ا مل��ز ي��د م��ن ا ل��ع��م��ل
اجلاد واملتميز ،مبا يحقق تطلعات والة
ا لأ م��ر ،وحتقيق ًا ل��ر �ؤ ي��ة اململكة ،٢٠٣٠
وذ ل��ك م��ن خ�لال ا خل��ط��ة اال�سرتاتيجية
ل�������وزارة ا ل���ع���دل  ،٢٠٢٠م���ع���ر ب��� ًا ع��ن
ث��ق��ت��ه ب���ق���درات و �إ م���ك���ا ن���ات ا مل�����س���ؤول�ين
وا ل��ع��ا م��ل�ين يف م��ر ف��ق ا ل��ق�����ض��اء ل��ب��ل��وغ
ا لأهداف املر�سومة.

حمود الطويرقي

ت��ل��ق��ى ذوو ا ل�����ش��ه��ي��د امل��ل�ازم
�أول "في�صل ب��ن فهد احلارثي"،
خ�بر ا ���س��ت�����ش��ه��اد ا ب��ن��ه��م يف ا حل��د
ا جل���ن���و ب���ي م���ن ا ل���و ط���ن ب��ا ل�����ص�بر
وا ل��ث��ب��ات؛ م���ؤ ك��د ي��ن �أ ن��ه��م جميعا
ف�����داء ل���ل���و ط���ن ،و ف����خ����ورون مب��ا
�سطره ابنهم ال�شهيد.
وقال والد ال�شهيد املقدم فهد
بن عي�ضة النوفلي احلارثي� :إن
ا ب��ن��ه امل�ل�ازم �أول في�صل �أ ع���زب،
ونال �شرف ال�شهادة ،وهو يدافع
عن ت��راب الوطن الطاهر ،ونحن
ف��خ��ورون ب��ا ���س��ت�����ش��ه��اد ا ب��ن��ن��ا مبا
���س��ط��ره ا ل�����ش��ه��ي��د يف ا ل���د ف���اع عن
ا ل��و ط��ن وا ل��د ي��ن ،و ك��ا ن��ت ت�صلنا
ال�شهيد في�صل احلارثي
�أ خ��ب��ار �أ ن���ه �أ ب��ل��ى ب�ل�ا ًء ح�����س�� ًن��ا يف
ا ل���د ف���اع ع���ن ا ل���و ط���ن وا ل���د ي���ن ،و ك���ان ،ات�صلوا علي ،وهم يبكون على فراقه،
ي��ر ح��م��ه ا ل���ل���ه ،حم��ب��و ب��ا م���ن ا جل��م��ي��ع ،و �أ�شهد �أ ن��ه كان من البارين بنا ،فعاال
����س���واء م���ن ا لأ ه�����ل �أو زم�ل�ا ئ���ه ا ل��ذ ي��ن للخري م�سارعا �إ ل��ي��ه ،وللفقيد �أ�شقاء،

م���ن���ه���م م���ه���ن���د ،ا ل��������ذي ق���دم
ل�ل�ا ل���ت���ح���اق ب���ا حل���ر����س ،ل��ك��ن
مل ي��ح��ا ل��ف��ه ا حل���ظ يف ا ل��د ف��اع
ع���ن ا ل����و ط����ن ،و حم���م���د ا ل���ذي
در�س التقنية ،وكانت رغبته
اال ل���ت���ح���اق ب���ا حل���ر����س و ل��ك��ن
فاته التقدمي له ،وقدم للدفاع
املدين ،وينتظر القبول.
و �أ ����ض���اف :م��ن ا مل��ق��رر �أن
تقلع طائرة ا لإخ�لاء بجثمان
ا ل�����ش��ه��ي��د م��ن ا حل���د ا جل��ن��و ب��ي
باجتاه مدينة الريا�ض ،ومن
املتوقع �أن ت��ك��ون ق��د و�صلت
م�������س���اء ا ل����ب����ار ح����ة ،و ���س��ي��ت��م
ال�صالة عليه يف جامع امللك
خ���ا ل���د  ،و م����ن ث���م ا ل���د ف���ن يف
مقربة ال�شمال (حي ا لأمانة)،
و ����س���وف ي���ق���ام ا ل���ع���زاء يف ا ���س�ترا ح��ة
وا ح����ة ا ل��ن��خ��ي��ل ب�����ش��ارع ا ل��ط��ا ئ��ف ب��ع��د
نادي الريا�ض.

احتفال عبدالمنان بعميد الصهبة
ج��������دة  -ي�����ا ������س�����ر ب���ن
يو �سف

�أومل �أ�سامة عبداملنان ،وجبة
ع�����ش��اء ف���ا خ���رة؛ ا ح��ت��ف��ا ًء ب��ع��ودة
عميد ال�صهبة احلجازية الفنان
���ص��ا ل��ح ع�����س�يري اىل ا مل��م��ل��ك��ة بعد
ق�ضاء �إجازته ال�سنوية.
ح�ضر احلفل عدد من ا لأعيان
وا لأ ���ص��د ق��اء ور ج��ال ا لأ ع��م��ال من

ج����دة و م���ك���ة ا مل���ك���ر م���ة وا ل��ط��ا ئ��ف
ونخبة من الفنانني ،احت�ضنتهم
د ي��وا ن��ي��ة ���ص��ا ل��ح ع�����س�يري الفنية
�شمال املحافظة.
و حت��و ل��ت امل���أد ب��ة �إىل �أ م�����س��ي��ة
فنية ثقافية ريا�ضية تاريخية،
ن���ا ق�������ش ف��ي��ه��ا ا حل�������ض���ور ت���ار ي���خ
ف����ن ا ل�������ص���ه���ب���ة و �أ ي�������ام ا لإ ج������ازة
وال�صيف ولياليهما اجلميلة.

المؤسسة العامة للتقاعد تكرم القحطاني
اجلبيل-حمودالزهراين

يف �إط��ار التعاون امل�شرتك ،ا�ستقبل مدير مكتب
العمل باجلبيل مطلق بن داه��م القحطاين مدير عام
امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد فرع اجلبيل عبدالرحمن بن
فالح املطريي وبح�ضور مدير فرع امل�ؤ�س�سة العامة
للتقاعد باملنطقة ال�شرقية عبدالله بن حممد القحطاين.
ويف اخلتام مت تكرمي مدير مكتب العمل مطلق

القحطاين ،من قبل ممثلي امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد،
وق���دم القحطاين �شكره للم�ؤ�س�سة و�أك���د �أن هذه
امل��ب��ادرة ت���أت��ي انطالق ًا م��ن ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة
وم��ب��ادرات��ه��ا ملواكبة ر�ؤي���ة  ،٢٠٣٠وال��ت��ي تت�ضمن
تقدمي خ��دم��ات مميزة للمتقاعدين ل��راح��ة املتقاعد
و�إجن��از معامالته لدى اجلهات احلكومية املتعاونة
بكل ي�سر و�سهولة.

القرني يرزق بسعود

رزق الدكتور في�صل بن �سعيد القرين من
مدينة�سلطانبنعبدالعزيزللخدماتاالن�سانية،
مبولود اتفق وحرمه على ت�سميته (�سعود).
ن�س�أل الله ان ي��ب��ارك فيه و�أن ي��رزق��ه بره
ويجعله من عباده ال�صاحلني.

ابن جسار يحتفي بزواج عبدالعزيز
جدة -البالد

احتفل �صقر بن حممد بن
ج�����س��ار ال��دل��ب��ح��ي ال��ع��ت��ي��ب��ي،
ب������زواج اب���ن���ه ع��ب��دال��ع��زي��ز،
يف ح���ف���ل �أق����ي����م يف �إح�����دى
ال��ق��اع��ات ب��ب��ح��رة ،ب��ح�����ض��ور
ع������دد م�����ن رج�������ال الأع�����م�����ال
ووج��ه��اء املجتمع والأق����ارب
والأ����ص���دق���اء ،ال���ذي���ن ق��دم��وا
ال�����ت�����ه�����اين وال�����ت��ب��ري�����ك�����ات
ودعواتهم اخلال�صة بالتوفيق
للعرو�سني.
وق���������د ع���ب���ر ال����ع����ري���������س
ع���ب���دال���ع���زي���ز ع����ن ���س��ع��ادت��ه
ب���إك��م��ال ن�صف دي��ن��ه ،مقدم ًا
ال�شكر والتقدير لوالده ،ولكل
م��ن ح�ضر و���ش��ارك��ه فرحته،
متمني ًا التوفيق للجميع.

زمان
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االعالنات الفردية
جدة

• يعلن/غفران اكرب حممد اكرب  -باك�ستاين اجلن�سية عن فقدان جواز
�سفر رقم � KH1335002صادر من باك�ستان بتاريخ 2015/12/7م
فعلى من يجده ي�سلمه القن�صلية الباك�ستانية بجدة وله ال�شكر.
• يعلن /نا�رص ابراهيم حممد احلكمي ميني اجلن�سية عن فقدان جواز
�سفر رق��م �� 03135684ص��ادر م��ن ج��دة بتاريخ 2010/8/21م فعلى
م��ن يجده ي�سلمه للقن�صلية اليمنية بجدة او االت���ص��ال على ج��وال رقم
 0556067369وله ال�شكر.
• يعلن /حممد كمال لقمان حكيم مطيع الرحمن ميامنار اجلن�سية عن
فقدان اقامته رقم � 2412388163صادرة من مكة املكرمة وكذلك يعلن
ع��ن ف�ق��دان رخ�صة �سياقة رق��م  2412388163وك��ذل��ك يعلن ع��ن فقدان
رخ�صة �سري �سيارة تويوتا كروال موديل 2012م رقم اللوحة ب ق م 6295
�صادرة من مكة املكرمة فعلى من يجدهم ي�سلمهم مل�صدرهم وله ال�شكر.
• يعلن /داود العا�شور عن فقدان �شهادة ميالد با�سم  /وف��اء داود
عبداهلل القا�سم العا�شور فعلى من يجدها ي�سلمها مل�صدرها او االت�صال
على جوال رقم  0569785339وله ال�شكر.
• يعلن /ن��ور ال��دي��ن حم�ج��وب امل��اح��ي � �س��وداين اجلن�سية ع��ن فقدان
ب�ط��اق��ة اق��ام�ت��ه رق��م � � 2097300905ص��ادرة م��ن ج��دة ت��اري��خ االن�ت�ه��اء
1442/4/22هـ فعلى من يجدها ي�سلمها جلوازات جدة وله ال�شكر.
• يعلن /ط��اه��ر اح�م��د ح�سني اجل ��رادي ع��ن ف�ق��دان ج��واز �سفر رقم
 05612585فعلى من يجده ي�سلمه اىل م�صدره وله ال�شكر.
• تقدم لإدارة الأحوال املدنية يف جدة املواطن /نايف جابر ح�سني بن
جابر �آل ن�صيب رقم ال�سجل املدين  1040921197رقم امللف "احلفيظة"
 47608تاريخها 1413/1/15هـ م�صدرها جنران بطلب تعديل ا�سمه من:
نايف جابر ح�سني بن جابر �آل ن�صيب �إىل :نايف جابر ح�سينه �آل ن�صيب فمن
له معار�ضة على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخ هذا االعالن.

املدينة املنورة

• تقدم لإدارة الأحوال املدينة يف املدينة املنورة املواطنة  /عفريه منور
علي احلربي رقم ال�سجل املدين 1078877642 :بطلب تعديل ا�سمها من
 :عفريه منور علي احلربي اىل :حور منور علي احلربي فمن له معار�ضة
على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخ هذا االعالن.
• يعلن /متعب حبيب املطريف عن فقدان البطاقة االمنية لدخول مطار
االم�ي�ر حممد ب��ن عبد ال�ع��زي��ز ال ��دويل باملدينة امل �ن��ورة فعلى م��ن يجدها
ي�سلمها مل�صدرها وله ال�شكر.
• يعلن /عبدالهادي عما�ش ر�شيد العمري احلربي عن فقدان �شهادة
تخرج من املعهد املهني الثانوي ال�صناعي تخ�ص�ص دهان �سيارات �صادرة
من املعهد الثانوي ال�صناعي باملدينة املنورة وكذلك يعلن عن فقدان �شهادة
الثانوية العامة �صادرة من ثانوية هارون الر�شيد باملدينة املنورة فعلى من
يجدهما ي�سلمهما مل�صدرهما وله ال�شكر.
• تقدم لإدارة االح��وال املدنية يف املدينة املنورة املقيم /حممد �صالح
الدين احلاج رقم االقامة  2263363224رقم ال�شهادة  131698التاريخ
1437/7/3ه � �ـ امل�صدر املدينة امل�ن��ورة مفيدا ان �شهادة ميالد ابنته/
ناري�س فقدت منه يرجى ممن يعرث عليها �أن ي�سلمها الدارة االحوال املدنية
يف املدينة املنورة او اقرب ادارة احوال مدنية له .لأن حيازة هذه الوثيقة او
اخفائها �أو العبث مبدوناتها او ا�ستعمالها من قبل غري �صاحبها يعد خمالفة
يعاقب عليها النظام.

الطائف

• تعلن املحكمه العامه بالطائف انه انهى اىل ق�سم اال�سناد الق�ضائى
ان امل��واط��ن(ع�ب�ي��د اهلل ��سرح��ان م �ب��ارك ال��وق��دان��ى ) �سجل م��دن��ى رق��م (
 )1020053870طالبا ا�ستخراج �صك ا�ستحكام على ( حو�ش وبه مبانى
�شعبيه ومبانى م�سلحه وهنقر ) الواقع يف ( نخب ) والذى ال اليه عن طريق
االحياء ال�رشعى من عام 1385ه�ـ وح��دوده واطواله وم�ساحته االجماليه
وفق الكروكى املرفق كما يلى
من ال�شمال ملك عبيد اهلل �رسحان الوقدانى بطول جمموع انك�ساراته
54.17م
من اجلنوب �شارع ح�سان بن ثابت خمتلف العر�ض من جهه ال�رشق بعر�ض
59.23م ثم بعر�ض  54.88ومن جهه الغرب بعر�ض 63.57م بطول جمموع
انك�ساراته 68.60م
ومن ال�رشق �شارع عر�ضه 16.73م من جهه اجلنوب ومن جهه ال�شمال
حمدد العر�ض بطول 36.15م
من الغرب �شارع خمتلف العر�ض من جهه اجلنوب بعر�ض 17.02م ومن
جهه ال�شمال بعر�ض 15.78م ثم يليه ملك عبد اهلل الوقدانى بطول جمموع
انك�ساراته 32.27م
وامل�ساحه االجماليه2057.31م 2فمن له معار�ضه فله التقدم بها خالل املده
املقرره نظاما وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• تعلن املحكمه العامه بالطائف انه انهى ايل الدائره االنهائيه الثانيه
م ��اده  31ان امل��واط��ن ع�ب��د اهلل ع �ي��اد ب��ري��ك ال�ق�ث��ام��ى ��س�ج��ل م��دن��ى رق��م
 10211253331تقدم طالبا ا�ستخراج �صك ا�ستحكام على حو�ش الواقع
يف احلويه وال��ذى ال اليه عن طريق م�شرتى من حمى ـ وح��دوده واطواله
وم�ساحته وفق الكروكى املرفق كما يلى
من ال�شمال يحده �شارع عر�ض 12م يليه ملك من�صور القثامى بطول 32.20م
من اجلنوب يحده ملك �ضويان القثامى بطول 39.40م
من ال�رشق يحده �شارع عر�ضه 8م يليه ملك نقاء �سفر ال��روق��ى بطول
66.40م
من الغرب يحده ملك م�سفر القثامى بطول 67م
وامل�ساحه االجماليه2550.88م 2فمن له معار�ضه فله التقدم بها خالل املده
املقرره نظاما وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• تقدم ملكتب االحوال املدنيه مبحافظه الطائف طالبا تغيري اال�سم االول
لها اال��س��م رازق��ه حممد ح��زام النفيعى ال�سجل املدنى 1096952880
م��ن رازق ��ه حممد ح��زام النفيعى اىل روز حممد ح��زام النفيعى فمن له
معار�ضه على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخه
• تعلن املحكمه العامه بالطائف انه انهى اىل ق�سم اال�سناد الق�ضائى
ان امل��واط��ن(ب �ل��ج ع�ب��د ال��رح �م��ن م�ق�ع��د ال�ع�ت�ي�ب��ى ) ��س�ج��ل م��دن��ى رق ��م (
 )1018278620طالبا ا�ستخراج �صك ا�ستحكام على ( حو�ش وبداخله
مبنى �شعبى ) الواقع يف ( ال�سيل ال�صغري ) والذى ال اليه عن طريق االحياء
ال�رشعى من ع��ام 1385ه �ـ وح��دوده واط��وال��ه وم�ساحته االجماليه وفق
الكروكى املرفق كما يلى
من ال�شمال ملك �سامل القرنى بطول 27.60م
من اجلنوب ��ش��ارع خمتلف العرو�ض بعر�ض 11.93م �رشقا وبعر�ض
11.10م غربا ثم يليه ملك تركى ال�شمرانى بطول جمموع انك�ساراته
34.06م
ومن ال�رشق ملك منر جنر القثامى بطول 47.25م
من الغرب �شارع خمتلف العرو�ض بعر�ض 14.81م �شماال وملتقى �شوارع
جنوبا ثم يليه ملك ح�شيم جنر القثامى ومتام احلد جنوبا ملتقى �شوارع
بطول 28.02م
وامل�ساحه االجماليه 1072.63م 2فمن له معار�ضه فله التقدم بها خالل املده
املقرره نظاما وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• تعلن املحكمه العامه بالطائف انه انهى ايل الدائره االنهائيه الثالثه
م ��اده  31ان امل��واط��ن عاي�ض ع��وا���ض ��س��امل القر�شى �سجل م��دن��ى رقم
 1041279546تقدم طالبا ا�ستخراج �صك ا�ستحكام على حو�ش من البلك
بارتفاع اكرث من مرتين وبه بيت �شعبى الواقع يف الوا�صليه والذى ال اليه
عن طريق ال�رشاء من �سلطان العتيبى من عام 1385هـ ـ وحدوده واطواله
وم�ساحته وفق الكروكى املرفق كما يلى
من ال�شمال يحده �شارع عر�ض 11.90م ثم يليه ار�ض ف�ضاء ملك عبد اهلل

عوا�ض الع�صيمى بطول 30م
من اجلنوب يحده ار�ض ف�ضاء ملك عبد اهلل م�سلط القثامى بطول 30م
من ال�رشق يحده حو�ش ملك حممد العمرى بطول 40م
من الغرب يحده �شارع عر�ض 12م يليه ار���ض ف�ضاء ملك عاي�ض حامد
الع�صيمى بطول 40م
وامل�ساحه االجماليه 1200م2فمن له معار�ضه فله التقدم بها خالل املده
املقرره نظاما وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• تعلن املحكمه العامه بالطائف انه انهى اىل ق�سم اال�سناد الق�ضائى
ان امل ��واط ��ن( حم�م��د ��ص��ال��ح ع�ب��د ال��رح �ي��م اخل��ال��د) �سجل م��دن��ى رق ��م (
 )1028463923طالبا ا�ستخراج �صك ا�ستحكام على ( حو�ش وبداخله
مبنى �شعبى ) الواقع يف ( الرميده ) والذى ال اليه عن طريق ال�رشاء من
�سعد عبد اهلل احل�سنى وحممد معتوق ال�رشيف و املحياه من قبل �سفر حممد
ال�رشيف من ع��ام 1385ه �ـ وح��دوده واط��وال��ه وم�ساحته االجماليه وفق
الكروكى املرفق كما يلى
من ال�شمال ملك �سفر حممد �صايل ال�رشيف بطول 60.25م
من اجلنوب ملك �سفر حممد �صايل ال�رشيف بطول 59.66م
ومن ال�رشق �شارع عر�ض 15م يليه ملك وا�صل نا�رص اجلعيد بطول 30.14م
من الغرب �شارع عر�ض 15م يليه ملك �سفر حممد �صايل ال�رشيف بطول
30.07م
وامل�ساحه االجماليه 1804.51م 2فمن له معار�ضه فله التقدم بها خالل املده
املقرره نظاما وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• تعلن املحكمه العامه بالطائف انه انهى ايل الدائره االنهائيه االوىل ماده
 31ان املواطن فهد �سعيد دغيرث القثامى �سجل مدنى رقم 1039087349
تقدم طالبا ا�ستخراج �صك ا�ستحكام على حو�ش بداخله بيت الواقع يف
ريحه والذى ال اليه عن طريق ال�رشاء من �سعيد القثامى واملحياه من قبل
البائع عام 1385هـ ـ وحدوده واطواله وم�ساحته وفق الكروكى املرفق كما
يلى
من ال�شمال �شارع عر�ض 15م ثم حو�ش ملك مع�ضد بجاد العتيبى بطول
23.35م
من اجلنوب حو�ش ملك �سويلم �ضيف اهلل املطريى بطول 23.30م
من ال�رشق حو�ش ملك �ساعد احلارثى بطول 20.35م
من الغرب حو�ش ملك �سعود جابر املقاطى بطول 20.40م
وامل�ساحه االجماليه 475.17م 2فمن له معار�ضه فله التقدم بها خالل املده
املقرره نظاما وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• تعلن املحكمه العامه بالطائف انه انهى اىل ق�سم اال�سناد الق�ضائى ان
املواطن(خالد �سامل قابل الثبيتى ) �سجل مدنى رقم ( )1004635064
طالبا ا�ستخراج �صك ا�ستحكام على ( حو�ش ) الواقع يف ( ريحه ) والذى ال
اليه عن طريق ال�رشاء من حممد في�صل العتيبى ومن تركى نا�رص القحطانى
واملحياه من قبلهم من عام 1385هـ وحدوده واطواله وم�ساحته االجماليه
وفق الكروكى املرفق كما يلى
من ال�شمال �شارع عر�ضه 12م يليه ملك تعليم الطائف بطول 17.77م
من اجلنوب �شارع عر�ض 12م يليه ملك �ساره مدخل املطريى �رشقا وملك
�سعد مدخل العتيبى غربا بطول جمموع انك�ساراته 43.34م
ومن ال�رشق ملك �سامى ال�سفيانى �شماال وملك عبد اهلل زاهى العتيبى جنوبا
بطول جمموع انك�ساراته 72.50م
من الغرب �شارع 15.36م �شماال 15.03م جنوبا يليه ملك خالد �سعيد
احل��ارث��ى �شماال وم�ل��ك ن��ا��صر دخ�ي��ل اهلل امل�ط�يرى جنوبا ب�ط��ول جمموع
انك�ساراته 50.27م
وامل�ساحه االجماليه1581.72م 2فمن له معار�ضه فله التقدم بها خالل املده
املقرره نظاما وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• تعلن املحكمه العامه بالطائف انه انهى اىل ق�سم اال�سناد الق�ضائى
ان امل ��واط ��ن( غ� ��ازى ب��اخ��ت ب�خ�ي��ت احل �ل �ي �ف��ى ) ��س�ج��ل م��دن��ى رق ��م (
 ) 1086697784طالبا ا�ستخراج �صك ا�ستحكام على ( حو�ش بداخله
مبنى �شعبى ) الواقع يف ( القوي�سم – قريه رب ) والذى ال اليه عن طريق
ال�رشاء من قبل خبيتان باخت احلليفى املحياه من قبله عام 1385هـ وحدوده
واطواله وم�ساحته االجماليه وفق الكروكى املرفق كما يلى
من ال�شمال �شارع عر�ضه 6م ويليه ملك �صالح خبتى احلليفى بطول 57م
من اجلنوب ملك عبد اهلل باخت احلليفى بطول 56م
ومن ال�رشق �شارع عر�ضه 10م يليه ملك ذوى �سهل بطول 52م
من الغرب �شارع عر�ضه 10م ويليه ملك ذوى �شوي�ش بطول 50م
وامل�ساحه االجماليه2876.8م 2فمن له معار�ضه فله التقدم بها خالل املده
املقرره نظاما وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.
• تقدم لأداره االحوال املدنيه فى حمافظه  /الطائف املواطن /زبانه
عبده احمد اال�سمرى
رقم ال�سجل املدنى  1003959010رقم امللف(احلفيظه)  51386التاريخ
1424/ 9/ 6هـ امل�صدر الطائف بطلب تعديل ا�سمه من :زبانه عبده احمد
اال�سمرى اىل :زينه عبده احمد اال�سمرى فمن له معار�ضه على ذلك فليتقدم
مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخ هذا االعالن.
• تعلن املحكمه العامه بالطائف انه انهى اىل ق�سم اال�سناد الق�ضائى ان
امل��واط��ن( عبد الرحيم ح�سني عبد الرحمن الذويبى ) �سجل مدنى رقم
(  )1040596262طالبا ا�ستخراج �صك ا�ستحكام على (حو�ش ) الواقع
يف ( الوا�صليه ) وال��ذى ال اليه عن طريق ال�رشاء من احمد عبيد �صالح
املدنى واملحياه من قبل البائع من عام 1385هـ وحدوده واطواله وم�ساحته
االجماليه وفق الكروكى املرفق كما يلى
من ال�شمال �شارع عر�ضه 20م يليه ملك احمد عبيد �صالح املدنى بطول
56.70م
من اجلنوب �شارع عر�ض 15م يليه ملك احمد عبيد �صالح املدنى بطول
59.93م
ومن ال�رشق ملك احمد عبيد �صالح املدنى بطول 40.33م
من الغرب �شارع عر�ضه 20م يليه ملك احمد عبيد �صالح املدنى بطول
جمموع انك�ساراته 41.60م
وامل�ساحه االجماليه2405.94م 2فمن له معار�ضه فله التقدم بها خالل املده
املقرره نظاما وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.

الباحة

• تعلن املحكمة العامة بدو�س للعموم ب�أنه تقدم اليها املواطن� /سليم
ب��ن اح�م��د ح�سن الطفيلي ال��زه��راين �سجل م��دين رق��م 1057195552
وانهى اليها قائال ان��ه من اجل��اري يف ملكي وحت��ت ت�رصيف كامل الأر���ض
ال�سكنية وامل�سماة (الودفه) والواقعة بقرية عويره واملقام عليها منزل م�سلح
م�ساحته 76.50م 2والتي �آلت اليه عن طريق الق�سمة مع اخوانه واملحياة
من قبل عام 1385هـ والواقعة بعيدا عن اخلط العام وحرمه وداخل حدود
املدن والقرى وحدودها واطوالها وم�ساحتها كما يلي:
�شما ًال :يحدها ار���ض الوقف ومدخلها وط��ول ال�ضلع يبد�أ من ال�رشق اىل
ال�شمال الغربي قلي ًال بزاوية التقاء مع ال�ضلع ال�رشقي  97درجة بطول
2.50م ثم ينك�رس غرب ًا بزاوية  152درجة بطول 6.20م ثم ينك�رس �شمال
غرب بزاوية  196درجة بطول 25.65م ثم ينك�رس جنوب غرب قليال بزاوية
 143درجة بطول 6.65م وطول ال�ضلع الكلي 41.00م واحد واربعون مرت ًا.
غرب ًا :يحدها �شارع م�سفلت بعر�ض 5.00م يليه ملك� /إبراهيم �سامل عبداهلل
الزهراين ومتام احلد �شارع ترابي بعر�ض 4.00م يليه ملك ورثة� /سامل
عبداهلل �سامل الزهراين وملك /عبداهلل خمي�س عبداهلل الزهراين وطول ال�ضلع
يبد�أ من ال�شمال اىل اجلنوب الغربي قليال بزاوية التقاء مع ال�ضلع ال�شمايل
 121درجة بطول 13.20م ثم ينك�رس جنوب �رشق بزاوية  153درجة بطول
6.25م ثم ينك�رس يف نف�س االجتاه بزاوية  170درجة بطول 5.20م ثم ينك�رس
يف نف�س االجتاه بزاوية  171درجة بطول 4.85م ثم ينك�رس يف نف�س االجتاه
بزاوية  192درجة بطول 8.00م ثم ينك�رس يف نف�س االجت��اه بزاوية 175
درجة بطول 19.00م ثم ينك�رس يف نف�س االجتاه بزاوية  184درجة بطول

12.50م ثم ينك�رس يف نف�س االجتاه بزاوية  169درجة بطول 4.10م وطول
ال�ضلع الكلي 73.10م ثالثة و�سبعون مرتا وع�رشة �سنتميرت ًا.
جنوب ًا :يحدها ملك  /علي ح�سن بخيت الزهراين وطول ال�ضلع يبد�أ من
ال�غ��رب اىل ال���شرق ب��زاوي��ة التقاء م��ع ال�ضلع الغربي 117درج ��ة بطول
19.75م ت�سعة ع�رش مرتا وخم�سة و�سبعون �سنتمرتا.
�رشق ًا :يحدها ملك ورثة� /سامل عبداهلل �سامل الزهراين وملك ورثة /عي�ضه
عبداهلل �سامل الزهراين وطول ال�ضلع يبد�أ من اجلنوب اىل ال�شمال ال�رشقي
قليال بزاوية التقاء مع ال�ضلع اجلنوبي  110درجة بطول 6.75م ثم ينك�رس
�شماال بزاوية  163درج��ة بطول 15.65م ثم ينك�رس �شمال �رشق بزاوية
 199درج��ة بطول 4.20م ثم ينك�رس يف نف�س االجت��اه بزاوية  171درجة
بطول 17.10م ثم ينك�رس �شمال غرب بزاوية  148درجة بطول 10.65م
ثم ينك�رس بنف�س االجتاه بزاوية  161درجة بطول 5.45م ثم ينك�رس �شمال
�رشق بزاوية 240درجة بطول 4.20م وطول ال�ضلع الكلي 64.00م �أربعة
و�ستون مرتا
امل�ساحة الكلية 2390.20 :م 2ال�ف��ان وثالثمائة وت�سعون م�ترا مربعا
وع�رشون �سنتمرتا مربعا.
العالمة الثابتة -1 :منزل� /إبراهيم �سامل عبداهلل الزهراين الذي يبعد م�سافة
15.00م بزاوية انك�سار مقدارها 109درجة من الركن ال�شمايل الغربي.
فمن له معار�ضة عليه مراجعة املحكمة العامة امل�شار اليها خالل �شهرين من
تاريخ ن�رشه واهلل املوفق.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة املندق للعموم �أنه تقدم اليها املواطن/
ع�ب��داهلل �سعيد حريق ال��زه��راين �سجل م��دين رق��م  1053031132وانهى
اليها قائال انه من اجلاري يف ملكهم وحتت ت�رصفهم كامل الأر�ض الزراعية
والأر�ض امل�سماة (العلياء) والواقعة بقرية (م�سري) والتي �آلت اليه عن طريق
الإرث من الوالد والأر���ض حمياة من قبل عام 1385ه�ـ والواقعة بعيدا عن
اخلط العام وحرمه وداخل حدود املدن والقرى وحدودها واطوالها كما يلي:
ال�شمال :يحدها ملك عارف ح�سن بطول �ضلع 26.00مرت.
ال�رشق :يحدها عراقها و�سبل بعر�ض 40.00مرت.
اجلنوب :يحدها ملك �صالح �سعيد بطول ال�ضلع 20.00مرت.
الغرب :يحدها ورثة احمد علي الزهراين بطول ال�ضلع 40.00مرت.
امل�ساحة االجمالية = 900.00مرت مربع.
فمن له معار�ضة عليه مراجعة املحكمة امل�شار اليها خالل �شهرين من تاريخ
ن�رشه واهلل املوفق.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة املندق للعموم �أنه تقدم اليها املواطن/
عبداهلل �سعيد حريق ال��زه��راين �سجل م��دين رق��م  1053031132وانهى
اليها قائال انه من اجلاري يف ملكهم وحتت ت�رصفهم كامل الأر�ض الزراعية
والأر���ض امل�سماة (جناب البع�ص الأعلى) والواقعة بقرية (م�سري) والتي
�آلت اليه عن طريق املناقلة مع عبدالكرمي �سعيد الزهراين واالر�ض حمياة من
قبل عام 1385هـ والواقعة بعيدا عن اخلط العام وحرمه وداخل حدود املدن
والقرى وحدودها واطوالها كما يلي:
ال�شمال :يحدها ملك عارف ح�سن بطول �ضلع 53.00مرت.
ال�رشق :يحدها ملك ماجد حممد �سعيد حريق بطول 61.00مرت.
اجلنوب :يحدها ملك ورثة علي بن هندي بطول ال�ضلع 63.00مرت.
الغرب :يحدها اخلط امل�سفلت بطول 51.00مرت.
امل�ساحة االجمالية = 2935.00مرت مربع.
فمن له معار�ضة عليه مراجعة املحكمة امل�شار اليها خالل �شهرين من تاريخ
ن�رشه واهلل املوفق.
• تعلن املحكمة العامة باملندق للعموم �أنه تقدم اليها املواطن /ح�سن
خمي�س يحيى الزهراين ويحمل ال�سجل املدين رقم � 1030763591أحوال
الباحة وانهى اليه قائال ب�أنه من اجل��اري يف ملكه وحت��ت ت�رصفه كامل
الأر�ض الزراعية العرثى امل�سماة الأعجر والواقعة يف دو�س والتي �آلت اليه
عن طريق ال�رشاء من ح�سن علي عبداهلل الزهراين واملحياة من عام 1385هـ
والواقعة بعيدا عن اخلط العام وحرمه والواقعة �ضمن نطاق املدن والقرى
وحدودها وابعادها كما يلي:
�شما ًال /يحدها ملك ورثة علي بن م�شني بطول ال�ضلع يبد�أ من ال�رشق اىل
ال�شمال الغربي قليال بطول 15.32م وبزاوية  114درجة ثم ينك�رس يف نف�س
االجتاه بزاوية  174درجة وبطول 9.90م ثم ينك�رس يف نف�س االجتاه بزاوية
 193درج��ة وبطول 7.29م ثم ينك�رس يف نف�س االجت��اه بزاوية 153درج��ة
وب�ط��ول 3.64م ث��م ينك�رس يف نف�س االجت ��اه ب��زاوي��ة  189درج��ة وبطول
21.89م باجمايل طول ال�ضلع 58.04م.
غرب ًا /يحدها ملك احمد عطيه االبكم بطول ال�ضلع يبد�أ من ال�شمال اىل
اجلنوب الغربي قليال بطول 4.68م وبزاوية  89درجة ثم ينك�رس جنوبا
بزاوية 160درجة وبطول 24.70مرت بجمايل طول ال�ضلع 29.38م.
جنوب ًا /يحدها ملك ورثة خمي�س بزور و�شارع ترابي عر�ض 3.00م بطول
ال�ضلع يبد�أ من الغرب اىل ال�رشق بطول 5.22م وبزاوية 86درجة ثم ينك�رس
جنوب غرب بزاوية  212درجة وبطول 29.52م ثم ينك�رس يف نف�س االجتاه
ب��زاوي��ة 189درج ��ة وب�ط��ول 13.32م ث��م ينك�رس يف نف�س االجت��اه بزاوية
195درجة وبطول 2.76م ثم نف�س االجتاه بزاوية 199درجة وبطول 3.14م
ثم ينك�رس جنوبا بزاوية 194درجة وبطول 11.72م ثم ينك�رس جنوبا �أي�ضا
ب��زاوي��ة  185درج��ة وبطول 12.64م ثم ينك�رس �رشقا ب��زاوي��ة 70درج��ة
وبطول 6.50م باجمايل طول ال�ضلع 78.32م.
�رشق ًا :يحدها ملك ورثة عبدالرحمن عطية الزهراين بطول ال�ضلع يبد�أ من
اجلنوب اىل ال�شمال بطول 4.03م وبزاوية  93درجة ثم ينك�رس قليال �شمال
�رشق بزاوية  205درجة وبطول 6.47م ثم ينك�رس �شماال بزاوية  169درجة
وبطول 13.27م ثم ينك�رس �شمال �رشق قليال بزاوية  199درجة وبطول
5.55م ثم ينك�رس �شمال بزاوية  164درجة وبطول 16.24م ثم ينك�رس يف
نف�س االجتاه بزاوية 189درجة وبطول 7.56م باجمايل طول 53.12م.
العالمة الثابتة :الركن ال�شمايل ال�رشقي للموقع يبعد الركن ال�شمايل الغربي
ملنزل احمد ح�سن احمد الزهراين مب�سافة 50.00م وزاوية 120درجة
امل�ساحة االجمالية1715.65 :مرت مربع.
فمن له معار�ضة عليه مراجعة املحكمة امل�شار اليها خالل �شهرين من تاريخ
ن�رشه واهلل املوفق.
• تعلن املحكمة العامة باملندق للعموم �أنه تقدم اليها املواطن /ح�سن
خمي�س يحيى الزهراين ويحمل ال�سجل املدين رقم � 1030763591أحوال
الباحة وانهى اليه قائال ب�أنه من اجل��اري يف ملكه وحت��ت ت�رصفه كامل
الأر�ض الزراعية العرثى امل�سماة احلنياء والواقعة يف دو�س والتي �آلت اليه
عن طريق ال�رشاء من ح�سن و�أحمد �أبناء علي عبداهلل الزهراين واملحياة من
عام 1385هـ والواقعة بعيدا عن اخلط العام وحرمه والواقعة �ضمن نطاق
املدن والقرى وحدودها وابعادها كما يلي:
�شما ًال /يحدها �شارع م�سفلت عر�ض 12.00م يليه ملك عو�ض خ�رضان
عطيه بطول ال�ضلع يبد�أ من ال�رشق اىل الغرب بطول 14.00م وبزاوية
 117درجة ثم ينك�رس يف نف�س االجتاه بزاوية  176درجة وبطول 30.47م
باجمايل طول ال�ضلع 44.47م.
غ��رب� ًا /يحدها ملك ورث��ة عطيه مو�سى بطول ال�ضلع 24.00م وبزاوية
125درجة مع ال�ضلع ال�شمايل.
جنوب ًا /يحدها ملك �سبل رجل عر�ض 2.00م يليه ملك ورثة مفرح احمد
احلريف بطول ال�ضلع يبد�أ من الغرب اىل اجلنوب الغربي قليال بطول 19.30
م وبزاوية  87درجة ثم ينك�رس يف نف�س االجتاه بزاوية 174درجة وبطول
13.79م ثم ينك�رس يف نف�س االجتاه بزاوية  166درجة وبطول 16.41م ثم
ينك�رس قليال نحو الغرب بزاوية  172درجة وبطول 9.71م باجمايل طول
ال�ضلع 59.21م.
�رشق ًا :يحدها �شارع خا�ص المالك ورثة علي عبداهلل يليه ملك عبداهلل �صالح
احل�صني بطول ال�ضلع يبد�أ من اجلنوب اىل ال�شمال ال�رشقي بطول 2.11م
وبزاوية  140درجة ثم ينك�رس يف نف�س االجتاه بزاوية 160درج��ة وبطول
4.24م ثم ينك�رس يف فن�س االجتاه بزاوية  165درجة وبطول 14.48م ثم
ينك�رس يف نف�س االجتاه بزاوية  188درجة وبطول 4.18م ثم ينك�رس �شمال
غرب بزاوية 130درجة وبطول 18.45م باجمايل طول ال�ضلع 43.46م.

العالمة الثابتة :الركن الغربي للموقع يبعد الركن اجلنوبي ال�شيخ عو�ض
خ�رضان عطيه الزهراين مب�سافة 12.00م وبزاوية  90درجة.
امل�ساحة االجمالية1926.06 :مرت مربع.
فمن له معار�ضة عليه مراجعة املحكمة امل�شار اليها خالل �شهرين من تاريخ
ن�رشه واهلل املوفق.
• تعلن �إدارة الأحوال املدينة مبحافظة املندق ب�أنه تقدمت �إليها املواطنة/
الغيدي �سعيد ع��زب ال��زه��راين بطلب تعديل ا�سم اجل��د م��ن ( ع��زب ) �إىل
( عازب) لي�صبح اال�سم بعد التعديل  :الغيدي �سعيد عازب الزهراين وذلك
بحفيظة نفو�س رقم  16914وتاريخ 1386/6/16ه �ـ �سجل الباحة فعلى
كل من لديه معار�ضة ان يتقدم �إىل هذه الإدارة خالل �شهر من تاريخ ن�رشه
واهلل املوفق.

الدمام

• ي�ع�ل��ن خ��ال��د ع��وي��د ر��ش�ي��د ال �ع �ن��زي � �س �ع��ودي اجلن�سية ه��وي��ة رق��م:
 1009582386عن فقدان عقد �شقة رقم 24 / 2 / 1040 :عمارة 517
�شقة � 11إ�سكان اخلرب بتاريخ 1441/1/11ه �ـ فعلى من يجده ت�سليمه
مل�صدره �أو االت�صال على جوال 0555083555وله ال�شكر.
• يعلن �سلمان ح�سن حممد خرباين �سعودي اجلن�سية عن فقدان �شهادة
املعهد الثانوي ال�صناعي بالدمام ق�سم :كهرباء ميكانيكا و��ص��ادرة من
املعهد الثانوي ال�صناعي بالدمام ويرجى ممن يجدها ت�سليمها مل�صدرها
وله ال�شكر.

ابها

• يعلن /م�شبب بن �سعد بن حممد ال من�شط هوية رقم1040089235 /
عن فقدان بطاقة عمل �صادرة من �شئون موظفي القوات امل�سلحة على من
يجدها ي�سلمها م�صدرها .
• تقدم لإدارة الأحوال املدنية يف � :أبها املواطن /عبدالكرمي بن حممد
بن علي نبت �سجل مدين رقم (  )1048600421بطلب تعديل ا�سمه من
 :عبدالكرمي بن حممد بن علي نبت اىل :عبدالكرمي بن حممد بن علي �آل
نبت القحطاين فمن له معار�ضة على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من
تاريخ هذا االعالن .
• يعلن� /سعيد من�صور على مريع عن فقدان حجة ا�ستحكام برقم 1/9
على من يجدها ي�سلمها م�صدرها او االت�صال على جوال0555759867 :
• تقدم لإدارة الأحوال املدنية بخمي�س م�شيط املواطن /نبيه علي يحيى
اخلالدي  .ال�سجل املدين 1052272992 /رقم امللف (احلفظ)()90233
التاريخ (1441/1/6هـ) امل�صدر( خمي�س م�شيط) بطلب تعديل اال�سم من
 :نبيه علي يحيى اخلالدي  .اىل  :نبيله علي يحيى اخلالدي  .فمن له معار�ضة
على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخ هذا االعالن.
• تقدم لإدارة الأحوال املدنية بخمي�س م�شيط املواطنة /ثريا عبداهلل علي
ال�سجل امل��دين 1006312415 /رق��م امللف ( احلفظ) ( )....التاريخ (
 ).....امل�صدر( )....بطلب تعديل اال�سم من  :ثريا عبداهلل علي اىل :ثريا
عبداهلل علي ال�سبعاين ال�شهري فمن له معار�ضة على ذلك فليتقدم مبعار�ضته
خالل �شهر من تاريخ هذا االعالن.
• تقدم لإدارة الأح��وال املدنية يف حمافظة املجاردة املواطنة( �صاحله
ع�ساف �سامل ال جحو�ش الرزقي) رقم ال�سجل املدين ( )1104245749
رق��م امل�ل��ف( احلفيظة) ( )48119التاريخ (1438/2/22ه� � �ـ) امل�صدر
(الباحة) بطلب تعديل ا�سمها من� :صاحله ع�ساف �سامل ال جحو�ش الرزقي
اىل� :سيلني ع�ساف �سامل ال جحو�ش ال��رزق��ي فمن له معار�ضة على ذلك
فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخ هذا االعالن.
• تقدم لإدارة الأحوال املدنية بخمي�س م�شيط املواطنة /زرعه علي قا�سم
يزيد الفيفي  .ال�سجل املدين 1106027731 /رقم امللف (احلفظ) 41719
التاريخ 1438/3/22ه �ـ امل�صدر :خمي�س م�شيط بطلب تعديل اال�سم من :
زرعه علي قا�سم يزيد الفيفي اىل :رمي علي قا�سم يزيد الفيفي  .فمن له معار�ضة
على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخ هذا االعالن
• يعلن� /سعود بن عبداهلل علي ال عامر �سعودي اجلن�سية عن فقدان
�شهادة الكلية التقنية لعام 1436 -1435ه �ـ ال�صادرة من كلية التقنية
بخمي�س م�شيط على من يجدها ي�سلمها م�صدرها

جنران

• تعلن املحكمة العامة بنجران ب�أنه تقدم اليها املواطن � /صالح حممد
علي �آل ري�شان �سعودي مبوجب ال�سجل املدين رقم  1034451565الذي
يطلب حجة ا�ستحكام على الأر���ض الزراعية الواقعة يف  :حي �آل ري�شان
بنجران والتي حدودها و�أطوالها وم�ساحتها كما يلي :
من ال�شمال  :ار�ض زراعية يدعي ملكيتها  /فار�س �سعيد علي �آل ري�شان
بطول 18.64م
من اجلنوب � :شارع ترابي عر�ض 5م يليه ار�ض زراعية يدعي ملكيتها /
فار�س �سعيد علي �آل ري�شان يبد�أ من اجلنوب ال�رشقي بطول 7.54م ثم
ينك�رس للداخل بزاوية 161درج��ة وبطول 14.89م �إجمايل احلد اجلنوبي
22.43م
من ال�رشق  :ار�ض زراعية يدعي ملكيتها  /مانع حممد علي �آل ري�شان بطول
58.22م
من الغرب � :شارع ترابي عر�ض5م غري نافذ يليه ار�ض زراعية يدعي ملكيتها
� /سامل حممد مانع �آل ري�شان بطول 47.54م
امل�ساحة الإجمالية = 1023.17م 2املحيط الكلي =  146.86م ط.
و�إحداثيات املوقع كالتايل :
		
الركن ال�شمايل ال�رشقي
		
1937374.4439
�ش
		
415948.5280
ق
		
الركن ال�شمايل الغربي
		
1937368.2689
�ش
		
415930.9398
ق
		
الركن اجلنوبي ال�رشقي
		
1937319.7385
�ش
		
415968.4340
ق
		
الركن اجلنوبي الغربي
		
1937323.3791
�ش
		
415946.5728
ق
فمن له معار�ضة على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهرين من تاريخ ن�رش
هذا الإعالن.
• تقدم لإدارة الأحوال املدنية يف منطقة جنران املواطنة � /سعيده �صالح
معي�ض �آل قري�ش رقم ال�سجل املدين  1049137290رقم احلفيظة 2452
تاريخها 1433/04/27ه� � �ـ امل�صدر جن��ران بطلب تعديل ا�سمها م��ن :
�سعيده �صالح معي�ض �آل قري�ش �إىل  :رفعة �صالح معي�ض �آل قري�ش فمن له
معار�ضة على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من تاريخ الإعالن.
• يعلن املواطن  /معي�ض ح�سني حممد �آل عدينان �سعودي مبوجب
ال�سجل املدين رقم  1033305994عن فقدان قرار توزيع �أر���ض مبوجب
نظام توزيع الأرا�ضي البور رقم  55681ال�صادر من فرع وزارة الزراعة
واملياه ( �إدارة ا�ستثمار االرا�ضي ) يرجى ممن يعرث عليه ان ي�سلمه مل�صدره
�أو اقرب مركز �رشطة.
• تقدم �إىل فرع الأحوال املدنية مبنطقة جنران املدعو  /حممد عز الدين
عبدالكرمي امل��ؤي��د رق��م الإق��ام��ة  2251040305طالبا ا�ستخراج �شهادة
ميالد البنته � /أثري حممد عز الدين عبدالكرمي امل�ؤيد رقم ال�شهادة 29469
وتاريخها 1436/08/29ه�ـ م�صدرها جنران  ،وا�ستخراج �شهادة ميالد
البنته  /فاطمة حممد عز الدين عبدالكرمي امل�ؤيد رقم ال�شهادة 25682
وتاريخها 1434/06/28ه �ـ م�صدرها جنران يرجى ممن يعرث عليهم �أن
ي�سلمهم مل�صدرهم �أو اقرب فرع للأحوال املدنية.

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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الرياضة

نجم اليوفي على رادار الهالل
جدة -البالد

�أكدت تقارير �صحفية �إيطالية� ،أم�س الثالثاء،
�أن كالوديو ماركيزيو ،جنم يوفنتو�س ال�سابق،
�ضمن قائمة اهتمامات نادي الهالل .ووف ًقا ل�صحيفة
"توتو �سبورت" الإيطالية ،ف���إن ماركيزيو قد
يلعب مع زميله ال�سابق يف يوفنتو�س �سبا�ستيان
جيوفينكو يف ال��ه�لال يف �صفقة جمانية .وك��ان
ماركيزيو قد انتقل �إىل نادي زينيت الرو�سي ،عقب

رحيله ع��ن فريق ال�سيدة العجوز "يوفنتو�س"
يف �صيف  ،2018ولكن عقده مع النادي الرو�سي
انتهى قبل ع��دة �أ�سابيع .وتلقى ماركيزيو عدة
ع��رو���ض م��ن �أن��دي��ة خمتلفة ح��ول ال��ع��امل ،ولكن
يعد عر�ض الهالل هو الأب��رز حتى الآن .يذكر �أن
ماركيزيو جنح يف التتويج بالدوري الإيطايل مع
يوفنتو�س  7مرات متتالية ،بالإ�ضافة حل�صد لقب
ك�أ�س �إيطاليا  4مرات.

الثالثي ينعش تحضيرات النصر للشباب
الريا�ض -البالد

وا�صل العبو الن�صر تدريباتهم م�ساء ،يف �إط��ار التح�ضري
لديربي الريا�ض �أمام ال�شباب يوم اجلمعة ،يف اجلولة الثالثة
من مناف�سات دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني.
و�أجرى الفريق تدريبات لياقية متنوعة بد�أت بالرك�ض حول
امللعب قبل �أن ينهي املدرب املران مبناورة على ن�صف م�ساحة
امللعب .و�شارك يف املران عبدالرزاق حمدالله ويحيى ال�شهري
وعبدالرحمن العبيد ،بينما وا�صل عبدالفتاح �آدم برناجمه
الت�أهيلي اللياقي من خالل التدريب يف ال�صالة الريا�ضية املغلقة.
وتواجد الالعب �أحمد مو�سى يف العيادة الطبية بعد عودته من
امل�شاركة مع منتخب نيجرييا ،حيث
�سين�ضم للمران خالل �أيام.

جدة تستضيف بطولة السعودية الدولية لرواد كرة الطاولة

العويس األعلى قيمة سوقية في األخضر
جدة -بدر النهدي

ت�شهد القائمة احلالية يف منتخبنا الوطني الأول
لكرة القدم تواجد العديد من النجوم من �أ�صحاب
القيم ال�سوقية املرتفعة ،يف مقدمتهم حار�س مرمى
الأخ�ضر والنادي الأهلي حممد العوي�س ،حيث بلغت
قيمته  2.5مليون ي��ورو .وجاء جنم النادي الأهلي
عبدالفتاح ع�سريي يف املركز الثاين ب��ـ 2.5مليون

جدة -البالد

يورو � ً
أي�ضا ،فيما بلغت القيمة ال�سوقية
لنجم الهالل والأخ�ضر ،يا�سر ال�شهراين
مليوين يورو ،بالت�ساوي مع زميله حممد
ك��ن��و .واح��ت��ل جن��م ال��ه�لال �سلمان الفرج
املركز اخلام�س بقائمة الأغلى يف منتخبنا
ال�سعودي ،حيث و�صلت قيمته ال�سوقية �إىل
 1.5مليون يورو.

ينظم احتاد كرة الطاولة ،بطولة ال�سعودية الدولية للرواد على �صالة الهيئة العامة للريا�ضة مبحافظة
جدة ،خالل الفرتة من  2019/ 11 / 14 - 10ومن املتوقع م�شاركة �أكرث من  150العبا بالبطولة ،من
خمتلف الدول العربية والأوربية والأفريقية .و�أكد رئي�س االحتاد ال�سعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز
ال�سعيد �أن العمل جار ،على ا�ستكمال اال�ستعدادات ،و التجهيزات؛ ال�ست�ضافة هذا احلدث ال��دويل الذي
يندرج حتت مظلة االحتاد الدويل للعبة .وقد مت ر�صد مكاف�أة مالية للمركز الأول والثاين ،وكذلك جوائز عينية،
ونتمنى �أن تكون البطولة يف م�ستوى الطموح .وميكن الت�سجيل عرب الرابط بح�ساب االحتاد ال�سعودي لكرة
الطاولة بتويرت ( (@� ،ttfksaأواال�ستمارة اخلا�صة بامل�شاركة.

االعالنات الفردية
جازان

• تعلن الدائرة العامة الأوىل باملحكمة العامة يف حمافظة �صامطة
ب���أن��ه تقدم لها امل��واط��ن /علي ب��ن حممد ب��ن حمد طيا�ش قي�سي �سعودي
مبوجب ال�سجل امل��دين رق����م( )1047595218بطلب حجة ا�ستحكام على
كامل �أر�ضه (ال�سكنية) والواقعة يف (الغافل) والواقعة (داخ��ل) النطاق
العمراين وداخ��ل ح��دود التنمية العمرانية املعتمد واملو�ضحة حدودها
و�أطوالها وم�ساحتها الإجمالية و�إحداثياتها يف اجلدول �أدناه.
ال�ضلع ال�شمايل :يبد�أ ال�شرق باجتاه الغرب بزاوية ( )93درجة وبطول
(49,37م) ويحده �شارع بعرو�ض خمتلفة متو�سط عر�ضه (15م).
ال�ضلع اجلنوبي :يبد�أ من الغرب باجتاه ال�شرق بزاوية ( )83درجة
وبطول (55,50م) ويحده �أر�ض حماطة ب�سور و�أر�ض عليها مبنى م�سلح.
ال�ضلع ال�شرقي :يبد�أ من اجلنوب باجتاه ال�شمال بزاوية ( )88درجة
وبطول (38,78م) ويحده �أر�ض حماطة ب�سور.
ال�ضلع الغربي :يبد�أ من ال�شمال باجتاه اجلنوب بزاوية ( )95درجة
وبطول (40,37م) ويحده �أر�ض مقام عليها مبنى �شعبي.
امل�ساحة الإجمالية للعقار 2067,36(:م� )2ألفان و�سبعة و�ستني مرت ًا
مربع ًا و�ستة وثالثني �سنتمرت مربع.
الإحداثيـات:
E
N
1830285,008 263666,959
1830278,327 263618,046
1830237,992 263619,703
1830246,966 263674,468
فمن لديه معار�ضة عليه التقدم للدائرة العامة الأوىل يف املحكمة العامة
يف حمافظة �صامطة خ�لال �شهرين م��ن تاريخه وذل��ك ب��ن��ا ًء على املادتني
احلادية والثالثني والثالثة والثالثني من نظام املرافعات ال�شرعية ال�صادر
باملر�سوم امللكي الكرمي رقم م 1/يف 1435/01/22هـ.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة �صبيا الدائرة العامة الرابعة ب�أن
امل��واط��ن /حممد بن احمد حممد العزي معافا ال�سعودي بال�سجل املدين
رقم ( )1018676930تقدم للمحكمة بطلب حجة ا�ستحكام على الأر���ض
الزراعية الواقعة يف خبت الفلق التابعة ملحافظة �صبيا ال ي�شملها الأمر
ال�سامي رق��م  /788م ب يف 1429/02/01ه�����ـ لكون الأر����ض تقع خارج
النطاق العمراين ح�سب �إفادة �أمانة منطقة جازان رقم  00138031799يف
1438/09/11هـ وحدود الأر�ض و�أطوالها وم�ساحتها كالآتي:
�شما ًال :مو�سى بن عبده معافا ورك��ن احل�سن احمد عبدالفتاح ب�ضلع
يبد�أ من الغرب �إىل ال�شرق بزاوية ( )ْ 92وطوله (24,37م) ثم ينك�سر �شرق ًا
بزاوية ( )169درجة بطول (67,15م) و�إجمايل طول ال�ضلع (91,52م).
جنوب ًا� :شارع بعر�ض ع�شرة �أمتار (10,00م) يليه حممد عثمان عزالدين
ب�ضلع يبد�أ من ال�شرق �إىل الغرب بزاوية ( )ْ 82وطوله (91,43م).
�شرق ًا� :سلطان بن عبده مو�سى �إبراهيم عقيلي ب�ضلع يبد�أ من ال�شمال
�إىل اجلنوب بزاوية ( )ْ 100وطوله (120,66م).
غرب ًا� :شارع بعر�ض ع�شرة �أمتار (10,00م) يليه عائ�شة عبده مو�سى
عقيلي ب�ضلع يبد�أ من اجلنوب �إىل ال�شمال بزاوية ( )ْ 98وطوله (119,01م).
وجمموع امل�ساحة الإجمالية� :أحد ع�شر �ألف مرت ًا مربع ًا (11000,00
م.)2
و�إحداثياتها كالتايل :
�شماليات �شرقيات
4241,380 1706,136
4241,400 1706,140
4241,434 1706,140
4241,446 1706,075
4241,396 1706,072
فمن له معار�ضه يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل هذه املحكمة لدى
الدائرة العامة الرابعة خالل �ستون يوم ًا من تاريخه والله املوفق,,,
• تقدم لإدارة االحوال املدنية يف �أحد امل�سارحة املواطنة /حمفوظه
ابوطالب مزيد غزاوين قي�سي رقم ال�سجل املدين  1085017794رقم ملف

احلفيظة  24339التاريخ 1435/03/27هـ امل�صدر /جازان 2بطلب تعديل
ا�سمها من /حمفوظه ابوطالب مزيد غزاوي قي�سي �إىل /مريا ابوطالب مزيد
غزاوي قي�سي فمن له معار�ضه على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر من
تاريخ هذا االعالن.
• تعلن� /شمعة بنت علي علي م�شيخي عن ف��ق��دان /وثيقة تخرج
احلا�صلة عليها م��ن كلية الرتبية للبنات مبنطقة ج���ازان وح�صلت على
درج��ة البكالوريو�س يف الآداب والرتبية تخ�ص�ص اللغة العربية للعام
اجلامعي  1420ـ 1421هـ يرجى ممن يعرث عليها �أن ي�سلمها �إىل م�صدرها
�أو �إىل �أقرب �إدارة تعليم.
• تعلن الدائرة العامة الثانية باملحكمة العامة مبحافظة �صامطة ب�أنه
تقدم لها امل��واط��ن /يحيى حممد يحيى ها�شم ال�شبيلي �سعودي مبوجب
ال�سجل املدين رقم ( )1055354474بطلب حجة ا�ستحكام على كامل �أر�ضه
(ال�سكنية) والواقعة يف(قرية اجلا�ضع) والواقعة (داخل) النطاق العمراين
وداخل حدود التنمية العمرانية واملو�ضحة حدودها و�أطوالها وم�ساحتها
الإجمالية و�إحداثياتها يف اجلدول �أدناه.
ال�ضلع ال�شمايل :يبد�أ من ال�شرق باجتاه الغرب بزاوية ( )84درجة
بطول (31م) ويحده عي�ش ادري�س م�ساوى بجوي.
ال�ضلع اجلنوبي :يبد�أ من الغرب باجتاه ال�شرق بزاوية ( )88درجة
وبطول (46,50م) ويحده الرا و�سارة وت��رف �أوالد يحيى حممد يحيى
ها�شم ال�شبيلي.
ال�ضلع ال�شرقي :يبد�أ من ال�شمال باجتاه اجلنوب بزاوية( )84درجة
وب��ط��ول (51,50م) وي��ح��ده ���ش��ارع بعر�ض (10م) ويليه فا�ضل يعقوب
هزازي.
ال�ضلع الغربي :يبد�أ من ال�شمال باجتاه اجلنوب بزاوية( )101درجة
وبطول (20,50م) ثم ينك�سر غرب ًا بزاوية ( )103درجة وبطول (15,50م)
ثم ينك�سر جنوب ًا بزاوية ( )95درجة وبطول (30م) ويحده الرا و�سارة
وترف �أوالد يحيى حممد يحيى ها�شم ال�شبيلي.
امل�ساحة الإجمالية للعقار 2100,26(:مرت مربع ).
الإحداثيات:
E
N
1841142.684 285217.699
1841146.836 285248.418
1841095.361 285249.999
1841089.679 285203.848
1841119.562 285201.198
1841122,221 285216,468
فمن لديه معار�ضة عليه التقدم للمحكمة العامة يف حمافظة �صامطة
خالل �شهرين من تاريخه وذلك بنا ًء على املادتني احلادية والثالثني والثالثة
والثالثني من نظام املرافعات ال�شرعية ال�صادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم
م 1/يف 1435/01/22هـ.
• تعلن املحكمة العامة يف حمافظة �صامطة ب�أنه تقدم لها املواطن/
م��ن�����ص��ور ب��ن �إ���س��م��اع��ي��ل ع��ل��ي م��ذك��ور ���س��ع��ودي مب��وج��ب ال�����س��ج��ل امل��دين
رق����م( )1036203675بطلب حجة ا�ستحكام على كامل �أر�ضه (ال�سكنية)
والواقعة يف (قرية اخل�ضراء) والواقعة (داخل) احليز العمراين واملو�ضحة
حدودها و�أطوالها وم�ساحتها الإجمالية و�إحداثياتها يف اجلدول �أدناه.
ال�ضلع ال�شمايل :ي��ب��د�أ م��ن ال�شرق ويتجه غ��رب�� ًا ب��زاوي��ة( )99درج��ة
وبطول(19,60م) ويحده �شارع بعر�ض 15,00م ويليه برحة وعلي ح�سن
خمي�سي.
ال�ضلع اجلنوبي :يبد�أ من الغرب ويتجه �شرق ًا ب��زاوي��ة ()88درج���ة
وب��ط��ول(14,65م) ثم ينك�سر �شرق بزاوية  173درج��ة وبطول 18,10م
ويحده �آمنه �إ�سماعيل مذكور ومدخل عر�ض 4,50م وورثة عقيلة �إ�سماعيل
مذكور ومرمي �إبراهيم �صغري.
ال�ضلع ال�شرقي :يبد�أ من اجلنوب ويتجه �شما ًال بزاوية ( )91درجة
وبطول (31,40م) ويحده ممر داخلي بعر�ض 6,00م ويليه ورثة �شقراء
�إ�سماعيل حمران.
ال�ضلع الغربي :يبد�أ من ال�شمال ويتجه جنوب ًا ب��زاوي��ة( )143درجة

وبطول (6,00م) ثم ينك�سر جنوب ًا بزاوية  150درجة وبطول 9,20م ثم
ينك�سر جنوب ًا بزاوية  155درجة وبطول 22,20م ويحده �شارع بعر�ض
7,00م ويليه ورثة �إبراهيم حممد مذكور.
امل�ساحة الإجمالية للعقار 988,00( -:مرت مربع ).
الإحداثيـات:
E
N
1834802 282546
1834775 282599
1834772 282592
1834800 282524
فمن لديه معار�ضة عليه التقدم للمحكمة العامة يف حمافظة �صامطة
خالل �شهرين من تاريخه وذلك بنا ًء على املادتني احلادية والثالثني والثالثة
والثالثني من نظام املرافعات ال�شرعية ال�صادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم
م 1/يف 1435/01/22هـ.
• تعلن املحكمة العامة يف حمافظة �صامطة ب�أنه تقدم لها املواطن/
من�صور �إ�سماعيل علي يحيى م��ذك��ور �سعودي مبوجب ال�سجل امل��دين
رق������م( )1036203675ا�صاله عن نف�سه وبالوكالة عن ورث��ة عقيلة بنت
�إ�سماعيل علي مذكور بطلب حجة ا�ستحكام على كامل �أر�ضه (ال�سكنية)
والواقعة يف (قرية اخل�ضراء) والواقعة (داخل) احليز العمراين (خارج)
النطاق العمراين و(خ��ارج) حدود التنمية العمرانية واملو�ضحة حدودها
و�أطوالها وم�ساحتها الإجمالية و�إحداثياتها يف اجلدول �أدناه.
ال�ضلع ال�شمايل :ي��ب��د�أ م��ن ال�شرق ويتجه غ��رب�� ًا ب��زاوي��ة( )92درج��ة
وبطول(10,20م) ويحده من�صور �إ�سماعيل علي مذكور.
ال�ضلع اجلنوبي :يبد�أ من الغرب ويتجه �شرق ًا ب��زاوي��ة ()96درج���ة
وبطول(7,00م) ويحده ح�سن �إ�سماعيل علي مذكور.
ال�ضلع ال�شرقي :يبد�أ من اجلنوب ويتجه �شما ًال بزاوية ( )97درجة
وبطول (28,00م) ويحده ممر داخلي بعر�ض 5,50م ويليه �آمنه �إ�سماعيل
مذكور و�إ�سماعيل من�صور مذكور.
ال�ضلع الغربي :يبد�أ من ال�شمال ويتجه جنوب ًا بزاوية ( )86درجة
وبطول (17,80م) ثم ينك�سر جنوب ًا بزاوية  169درجة وبطول 11,20م
ويحده �شارع بعر�ض 7,00م ويليه ورثة �إبراهيم حممد مذكور.
امل�ساحة الإجمالية للعقار 265,00( -:مرت مربع ) .الإحداثيـات:
Y
X
1834802 282534
1834775 282599
1834772 282592
1834800 282524
فمن لديه معار�ضة عليه التقدم للمحكمة العامة يف حمافظة �صامطة
خالل �شهرين من تاريخه وذلك بنا ًء على املادتني احلادية والثالثني والثالثة
والثالثني من نظام املرافعات ال�شرعية ال�صادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم
م 1/يف 1435/01/22هـ.
• تعلن املحكمة العامة يف حمافظة �صامطة ب�أنه تقدم لها املواطنة/
�آم���ن���ة ب��ن��ت �إ���س��م��اع��ي��ل ع��ل��ي م���ذك���ور ���س��ع��ودي��ة مب��وج��ب ال�����س��ج��ل امل���دين
رق���م( )1076648565بطلب حجة ا�ستحكام على كامل �أر�ضها (ال�سكنية)
والواقعة يف (قرية اخل�ضراء) والواقعة (داخل) احليز العمراين واملو�ضحة
حدودها و�أطوالها وم�ساحتها الإجمالية و�إحداثياتها يف اجلدول �أدناه.
ال�ضلع ال�شمايل :ي��ب��د�أ م��ن ال�شرق ويتجه غ��رب�� ًا ب��زاوي��ة( )89درج��ة
وبطول(17,80م) ويحده من�صور �إ�سماعيل مذكور.
ال�ضلع اجلنوبي :يبد�أ من الغرب ويتجه �شرق ًا ب��زاوي��ة ()87درج���ة
وبطول(18,80م) ويحده �إ�سماعيل من�صور احمد مذكور.
ال�ضلع ال�شرقي :يبد�أ من اجلنوب ويتجه �شما ًال بزاوية ( )90درجة
وبطول (12,60م) ويحده �شارع بعر�ض 6,00م ويليه �أحمد �أب��و فراج
مذكور.
ال�ضلع الغربي :يبد�أ من ال�شمال ويتجه جنوب ًا بزاوية ( )95درجة
وبطول (12,20م) ويحده ممر داخلي بعر�ض 4,50م ويليه ورثة عقيلة
�إ�سماعيل مذكور ومرمي �صغري.

امل�ساحة الإجمالية للعقار 266,00( -:مرت مربع ).
الإحداثيـات:
N
�آE
1834802 282555
1834808 282554
1834790 282536
1834803 282538
فمن لديه معار�ضة عليه التقدم للمحكمة العامة يف حمافظة �صامطة
خالل �شهرين من تاريخه وذلك بنا ًء على املادتني احلادية والثالثني والثالثة
والثالثني من نظام املرافعات ال�شرعية ال�صادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم
م 1/يف 1435/01/22هـ.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة �صبيا الدائرة العامة الرابعة ب�أن
املواطن /حممد بن مو�سى عبدالله الأخر�ش ال�سعودي بال�سجل املدين رقم
( )1029615844تقدم للمحكمة بطلب حجة ا�ستحكام على الأر�ض ال�سكنية
الواقعة يف قرية البطيح التابعة ملحافظة �صبيا ال ي�شملها الأمر ال�سامي رقم
 /788م ب يف 1429/02/01ه��ـ لكون الأر�ض تقع داخل احليز العمراين
ح�سب �إفادة �أمانة منطقة جازان رقم  00139021882يف 1439/07/12هـ
وحدود الأر�ض و�أطوالها وم�ساحتها كالآتي:
�شما ًال� :شارع بعر�ض (4,00م) يليه �إبراهيم حممد �صهلويل وغامدية
حممد جعفري ب�ضلع ي��ب��د�أ م��ن ال��غ��رب �إىل ال�شرق ب��زاوي��ة ( )ْ 98وطوله
(39,50م).
جنوب ًا� :شارع بعر�ض �ستة �أمتار (6,00م) يليه ورث��ة ال�شيخ نا�صر
الأخر�ش و�إبراهيم جابر جعفري ب�ضلع يبد�أ من ال�شرق �إىل الغرب بزاوية
( )ْ 88وطوله (47,90م).
�شرق ًا� :شارع بعر�ض �ستة �أمتار (6,00م) يليه غامدية حممد جعفري
ب�ضلع يبد�أ من ال�شمال �إىل اجلنوب بزاوية ( )ْ 90وطوله (60,60م).
غرب ًا� :شارع بعر�ض ع�شرين م�تر ًا (20,00م) يليه حممد بن مو�سى
الأخ���ر����ش ب�ضلع ي��ب��د�أ م��ن اجل��ن��وب �إىل ال�����ش��م��ال ب��زاوي��ة ( )ْ 83وط��ول��ه
(59,50م).
وجمموع امل�ساحة الإجمالية� :ألفان و�ستمائة وثالثة ع�شر مرت ًا مربع ًا
و�أحد ع�شر �سنتمرت مربع (2613,11م.)2
و�إحداثياتها كالتايل :
�شماليات �شرقيات
4229,145 1707,743
4229,166 1707,748
4229,172 1707,716
4229,144 1707,712
فمن له معار�ضه يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل هذه املحكمة لدى
الدائرة العامة الرابعة خالل �ستون يوم ًا من تاريخه والله املوفق,,,
• تقدم لإدارة الأح��وال املدنية يف �صبياء املواطن /بندر بن فتح
الدين بن علي �شيطان رق��م ال�سجل امل��دين  1085790002بطلب تعديل
�إ�سمه من /بندر بن فتح الدين بن علي �شيطان �إىل /بندر بن فتح الدين
بن علي �آل عزالدين فمن له معار�ضه على ذلك فليتقدم مبعار�ضته خالل �شهر
من تاريخ هذا الإعالن.
• يعلن /مارلون نيباجن فرينانديز فلبيني اجلن�سية هوية مقيم رقم
 2315329439عن فقدان /رخ�صة مزاولة مهنة �صيد الأ�سماك ال�صادرة
من /مركز �أبحاث الرثوة ال�سمكية مبنطقة جازان يرجى ممن يعرث عليها
�أن ي�سلمها �إىل م�صدرها �أو �إىل �أقرب مركز �شرطة.
• يعلن /دانيلو �سيفليجو بريز فلبيني اجلن�سية هوية مقيم رقم
 2262142793عن فقدان /رخ�صة مزاولة مهنة �صيد الأ�سماك ال�صادرة
من /مركز �أبحاث الرثوة ال�سمكية مبنطقة جازان يرجى ممن يعرث عليها
�أن ي�سلمها �إىل م�صدرها �أو �إىل �أقرب مركز �شرطة.
• يعلن /نايف بن عبدالعزيز اخل��زمي اجلن�سية �سجل م��دين رقم
 1004537997عن فقدان /رخ�صة مزاولة مهنة �صيد الأ�سماك (حريف)
ال�صادرة من /مركز �أبحاث ال�ثروة ال�سمكية مبنطقة ج��ازان يرجى ممن
يعرث عليها �أن ي�سلمها �إىل م�صدرها �أو �إىل �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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حديث األربعاء

معاودة الركض
في دورينا
ح�سن ع�سريي
غ��د ًا يعود الرك�ض من جديد وتعود املناف�سة
بني الأن��دي��ة ال�سعودية لأق��وى التحديات يف
دوري الأم�ير حممدبن �سلمان  ،ه��ذا املو�سم
�سي�شهد مناف�سة ( �شر�سة ) ون ��زاالت قوية
بني الأندية الكبرية الأهلي والن�صر والهالل
والإحتاد ورمبا يدخل ال�شباب يف هذا ال�صراع
ولكنه �سيكون بعيد ًا ع��ن حتقيق اللقب من
وجهة نظري  ،وتوقعي اخلا�ص ب�أن املناف�سة
�ستكون حم�صورة بني الثالثي الأهلي والن�صر
والهالل لأنهما الأجهز من حيث �أ�سماء الالعبني
الأجانب وكذلك الالعبني املحليني  ،ولكن كرة
القدم علمتنا �أن النركن �إىل الت�سليم ب�أي نتيجة
ف�أندية االحت��اد والتعاون وال�شباب واالتفاق
لها تاريخ وبطوالت ومواقف ال ُتن�سى ،ويجب
و�ضع االحتماالت �أي�ض ًا لذلك و�إن مل يكن لها
ن�صيب يف البطولة ف�سيكون لها الكلمة يف
حتديد م�صري كثري من اللقاءات .
عموم ًا نحن موعودون باال�ستمتاع مبباريات
كبرية وقوية هذا املو�سم فلم تعد هنالك �أندية
�سهلة ميكن جتاوزها كال�سابق وذل��ك ب�سبب
وجود العن�صر الأجنبي ومبعدل �سبعة العبني
يف كل فريق وهذا ما�سيجعل الإثارة حا�ضرة
يف كل املباريات .
قد ُيوفق فريق ما يف اختيار العبيه الأجانب
كما فعل املو�سم ال�سابق نادي التعاون بتميزه
يف عملية جلب �أجانب رائعني ا�ستطاع حتقيق
ل�ق��ب ك ��أ���س خ���ادم احل��رم�ين ال���ش��ري�ف�ين بهم
والو�صول لبطولة �أبطال �آ�سيا العام القادم
و�إزاحة �أندية كبرية كاالحتاد وال�شباب عنها ،
اجلمهور هو امل�ستفيد الأكرب من قوة الدوري
وجميع املباريات �ستكون مهمة بال�شك وكل
نقطة لها �أهمية ُكربى �سواء لأندية املقدمة �أم
الأندية التي �ستحاول الهروب مبكر ًا من �شبح
الهبوط  ،كلنا �شوق ملتابعة �أقوى دوري عربي
وبالتوفيق جلميع الأندية .

امتدح العمل اإلداري والفني  ..وأثنى على «القوة الزرقاء»

األمير عبداهلل بن سعد لـ«

»:

هالل بن نافل ..
«ماله ّ
حل»
جدة  -م�صباح معتوق

�أثنى ع�ضو �شرف ن��ادي الهالل� ،صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر عبدالله ب��ن �سعد ،على �أداء العبي فريق
"الزعيم" خ�لال بطولتي "الدوري و�آ�سيا" حت��ت قيادة
الروماين املدير الفني ال�سيد رازفان لو�شي�سكو ،وباقي كتيبة
"الأزرق" التي �أظهرت روح � ًا كبرية خ�لال مناف�سات املو�سم
الريا�ضي اجلديد .جاء ذلك خالل حديثه املطول الذي خ�ص به
"البالد" قائ ًال :كافة حمبي وعا�شقي الهالل ،و�أنا واحد منهم
�شعرنا بالتغيري الفني الكبري الذي ظهر به العبو "الزعيم"
بدءا من مباريات بطولة دوري �أبطال �آ�سيا ،وحتى
وع ��ن م��واج �ه��ة ال�ه�لال لوي�س �سيريا كانت �سببا رئي�سيا يف �إغالق كافة املنافذ الفريق الأول والكيان ككل� ،أمتنى له التوفيق ونحن معه
ً
مواجهتي دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان
و�سنقف بجانبه ،ولن نتخلى عن الكيان وعنه.
املقبلة �أم��ام االحت��اد �آ�سيويا وذلك من حقه.
و�أمت حديثه م��وج�ه� ًا ر��س��ال��ة �إىل ك��اف��ة اجلماهري
وتابع حديثه :مواجهة الإي��اب يف معقل "حميط
��ض�م��ن �إي � ��اب دور  8ق ��ال اب��ن
للمحرتفني �أمام "�أبها ،والرائد".

و�أ��ض��اف :هالل فهد بن نافل ب�صراحة "ماله ح ّل"
بتات ًا ،فهو ممتع ومقنع حتى اللحظة ،والفريق ي�سري
بخطى ثابتة ،والقوة الهجومية مميزة؛ �إذ �سجلوا يف
ال��دوري � 9أه��داف �أي مبعدل  4.5بكل م�ب��اراة ،وذلك
الرقم لي�س �سه ًال على الإط�لاق؛ لأن �أندية كبرية �سواء
حملي ًا �أو خارجي ًا مل تقم بذلك.

�سعد :ال �شك �أنها �صعبة من جميع
النواحي الفنية واملعنوية؛ كون "الزعيم
والعميد" م��ن ك �ب��ار �أن��دي��ة ال �ك��رة ال���س�ع��ودي��ة
والكال�سيكو بينهما دوم ًا ما يكون خمتلفا ،الكل �شاهد
مواجهة ال��ذه��اب يف ملعب "اجلوهرة" وك�ي��ف جنح
االحتاد باخلروج بالتعادل ال�سلبي حمافظ ًا على �شباكه
رغم �أن العبي الزعيم كانوا م�سيطرين على اللقاء يف
�أغلب جمرياته ،لكن �سوء الطالع الزمهم� ،إ�ضافة اىل
اخلطة الدفاعية التي لعب بها مدرب االحت��اد الت�شيلي

الرعب" �ستكون لنا فيها كلمة قوية ،و�أث��ق يف الإدارة
واجلهازين الفني والإداري والالعبني على جتاوز حمطة
االحتاد وموا�صلة امل�شوار بالبطولة القارية ،التي ن�أمل
من الله� ،أن تكون من ن�صيبنا ،ب�إذن الله تعاىل.
وعن عمل الإدارة الهاللية ،قال الأم�ير عبدالله بن
�سعد :بكل �أم��ان��ة �شهادتي جم��روح��ة يف الأخ فهد بن
نافل العتيبي ،الذي يعترب "وجها جديدا" على الريا�ضة
ال�سعودية ب�شكل ع��ام ،والهاللية على وج��ه التحديد،
فهو خالل فرتة وجيزة قد جنح يف تلبية كافة متطلبات

الهاللية ق��ائ� ًلا :بدايتكم مثرية للجدل وملفتة للنظر،
ولي�س مب�ستغرب عليكم ذل��ك ،ف�أنتم "القوة الزرقاء"
و�أعمالكم دائما �إيجابية ،ف�أنتم تنفردون باملدرج الأجمل
م��ن جميع ال�ن��واح��ي ،وامل�ب��اري��ات املقبلة ننتظر منكم
احل�ضور الكبري والكثيف على �أر�ضكم وبني جماهريكم
ودع��م ناديكم مببالغ مالية كبرية ق��د ت�صل �إىل نهاية
املو�سم  100مليون ريال تقريب ًا ،فكونوا باملوعد دوم ًا
و�أب��د ًا خلف الكيان وال تلتفتوا ملن يبحث عن زعزعة
اال�ستقرار الإداري والفني.

بأداء مخيب لآلمال

األخضر يتعادل مع اليمن في تصفيات المونديال

•• ت�سديدات

• كل ي��وم مير يقنعني الأم�ير من�صور بن
م�شعل ب ��أن��ه ج��اء خل��دم��ة ال�ك�ي��ان وعمله هو
م��ن يتحدث بذلك وعفويته يف ال�ك�لام ت�شهد
له �أي�ض ًا ب�أن هدفه ر�ؤية الأهلي يف املقدمة .
*** �ألف مربوك للكابنت معتز عقد قرانه ،ويف
انتظار �إبداعه على امل�ستطيل الأخ�ضر .
*** م��ن �أ� �س �ل �ح��ة حت�ق�ي��ق ال �ب �ط��ول��ة وج��ود
احتياط قوي وهذا ماالحظته يف �أندية الأهلي
والهالل والن�صر .

«فيفا  ..»20ميسي
يتصدر وصالح سابعا

جدة -البالد

ت�صدر النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي
ه ��داف بر�شلونة الإ� �س �ب��اين ق��ائ�م��ة الالعبني
الأعلى قيمة يف لعبة "فيفا  "20للبالي �ستي�شن
للألعاب االلكرتونية ،بينما حل امل�صري حممد
��ص�لاح الع��ب ليفربول الإجن�ل�ي��زي يف املركز
ال�سابع.
وتفوق مي�سي على الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو جنم يوفنتو�س الإيطايل والربازيلي
نيمار مهاجم باري�س �سان جريمان الفرن�سي
والبلجيكي �إدي ��ن ه� ��ازارد جن��م ري ��ال مدريد
الإ��س�ب��اين .وت�صدر مي�سي ��ص��دارة الالعبني
يف ل�ع�ب��ة "فيفا  "20ب� �ـ 94ن�ق�ط��ة م�ق��اب��ل 93
نقطة لرونالدو و 92نقطة لنيمار و 91نقطة
للبلجيكي �إيدن هازارد العب ريال مدريد.
وج��اء البلجيكي كيفني دي ب��روي��ن جنم
و��س��ط مان�ش�سرت �سيتي يف امل��رك��ز اخلام�س
بـ 91نقطة يليه ال�سلوفاكي يان �أوبالك حار�س
مرمى �أتلتيكو مدريد يف املركز ال�ساد�س بـ91
نقطة �أي�ضا .وحل الهولندي فريجيل فان دايك
مدافع ليفربول يف املركز ال�سابع ب�ـ 90نقطة
مت�ساويا مع زميله امل�صري حممد �صالح ثم
جاء الكرواتي لوكا�س مودريت�ش جنم و�سط
ريال مدريد والأملاين مارك اندري تري �شتيغن
حار�س بر�شلونة يف املركزين التا�سع والعا�شر
على الرتتيب بر�صيد  90نقطة لكل منهما.

جدة -البالد

ب�أداء خميب للطموحات ،تعرث منتخبنا الوطني ،ووقع يف فخ
التعادل �أم��ام نظريه اليمني  2/2يف املباراة التي جمعتهما م�ساء
�أم�س الثالثاء ،على ا�ستاد البحرين الوطني� ،ضمن اجلولة الثانية
من مناف�سات املجموعة الرابعة بالت�صفيات الآ�سيوية املزدوجة
امل�ؤهلة ملونديال  ،2022ونهائيات ك�أ�س �آ�سيا  .2023كان املنتخب
اليمني البادئ بالت�سجيل ،عندما افتتح مهاجمه املزعج حم�سن حممد
يف الدقيقة � 8أه��داف املباراة بهدف عاملي ،ثم تعادل هتان باهربي
بنتيجة  ،1 / 2ويف الدقيقة "  "48ع��ادل �سامل الدو�سري النتيجة ال�سعودي ر�صيده لنقطة واح��دة  ،فيما �أ�صبح للمنتخب اليمني
للأخ�ضر ال�سعودي بالدقيقة  ،23ورج��ح عمر ال�ضاحي كفة اليمن
بت�سجيله الهدف الثاين ملنتخبنا الوطني .بهذه النتيجة ،رفع الأخ�ضر نقطتان يف ر�صيده.
ب�إحراز الهدف الثاين يف الدقيقة  ،37لينتهي ال�شوط الأول مينيًا

في دوري األمير محمد بن سلمان

القادسية يتصدر والنهضة يتعثر
متابعة  -خالد احلامد

ان �ف��رد القاد�سية ب���ص��دارة ترتيب دوري الأم�ي�ر حممد بن
�سلمان لأندية الأوىل بعد فوزه على �ضيفه الكوكب بهدف وحيد،
يف فتتاح اجلولة الرابعة� .سجل هدف القاد�سية �ستانلي  ،بهذه
النتيجة رفع القاد�سية ر�صيده لع�شر نقاط  ،وبقى الكوكب على 7
نقاط .ويف الأح�ساء ،فاز اجليل على �ضيفه النه�ضة بهدف ،فرفع
اجليل ر�صيده �إىل  8نقاط وبقى النه�ضة على ر�صيده  3نقاط .
ويف جازان  ،حقق اجلبلني ثالث نقاط مهمة بعد فوزه على م�ضيفه
حطني بثالثية نظيفة ،لريفع اجلبلني ر�صيده �إىل  5نقاط ،وبقى
حطني على ر�صيده  3نقاط .
وت�ع��ادل الباطن والعني �سلبيًا  .بهذه النتيجة رف��ع الباطن
ر��ص�ي��ده ل �ـ  7ن�ق��اط وال �ع�ين  8ن�ق��اط  .وت�ستكمل م�ساء اليوم
الأرب�ع��اء ،مباريات اجلولة الرابعة ،بـ 6مواجهات قوية؛ حيث
ي�ستقبل النجوم نظريه اخلليج يف الأح�ساء ،فيما يالقي ال�شعلة
نظريه الثقبة يف اخل��رج ،ويف ملعبه  ،ي�ست�ضيف فريق جنران
نظريه �أحد ،ويف �صراع كروي ق�صيمي  ،يلتقى التقدم والبكريية
 ،وي�ست�ضيف الطائي املجزل يف حائل ،ويف �آخر اللقاءات يتقابل
الأن�صار ،وجدة يف املدينة املنورة  ،يف مباراة حت�سني امل�سار.

رياضة
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اإلعالمي محمد الشيخي لـ"

":

أخطاء التحكيم واللجان والقرارات أفقدت
األهلي الكثير من البطوالت

فرفشة ..

15

حاوره  -علي الغامدي

ابن مهنة الإعالم منذ �أكرث من ٢٧عامًا ،تدرج فيها �صحفيًا ميدانيًا وكاتبًا ريا�ضيًا ،ومن �أوائل مدراء املراكز الإعالمية .قدم �صورة
مثالية للإعالمي الواثق من قدراته ،مييل للإثارة يف عدد من �أطروحاته جتاه الق�ضايا الريا�ضية � ..سجل العديد من النجاحات يف
م�شواره الإعالمي الطويل  ،له ر�ؤية خمتلفة يف رده على كثري من �أ�سئلتنا حول ال�ساحة الريا�ضية ،وما حفلت به من �أحداث خالل الفرتة
املا�ضية� .أول مدير مركز �إعالمي بالنادي الأهلي .توىل ولأكرث من � 10أعوام �إدارة املركز الإعالمي ،عمل مع �أكرث من رئي�س ،كان دائما
حمط ثقتهم جميعا ،جنح يف مهمته بامتياز ،حتى بات م�ضرب مثل يف �إدارة املراكز الإعالمية� ،ساعده يف ذلك خربته الكبرية يف ال�صحافة
الريا�ضية� .إنه الزميل حممد ال�شيخي.
 1ـ لو لم يكن شعار ناديك (األبيض
واألخضر) ما األلوان التي كنت تتمناها؟
 �أمتنى �أي�ضا �أن يكون الأخ�ضر والأبي�ض علمبالدي ،و�شعار الوطن .يفاخر به �سفري الوطن ،و�أول
ناد ت�أ�س�س بعد توحيد اململكة العربية ال�سعودية.

بعض ضيوف البرامج يظن "
الحوكمة" شتيمة!!!
عائلتي معظمها أهالوية الميول

 2ـ يقوال الشاعر:

أال ليت الشبابُ يعود يومًا ......
فأخبره بما فعل المشيبُ

 18ـ عند اقتنائك لحاجاتك الخاصة،
هل تحرص على الشكل أم الجودة؟
 -اجلودة طبعًا.

 25ـ في هذا الزمن بات ضيوف البرامج
األعلى صوتًا ،هم األكثر تأثيرًا ،واألعلى
 19ـ رشحت لمهمة خارجية ،تمثل فيها متابعة ..لِمَ من وجهة نظرك؟
وطنك ..هل تتمنى أن تكون سياسية أم
 امل�شكلة لي�ست يف ذلك ،بل �إن بع�ض ه�ؤالء لواقتصادية؟
ت�س�أله عن معنى احلوكمة ،ي�شتاط غ�ضبًا؛ لأنه يعتقد
 ريا�ضية �أو �إعالمية �أف�ضل.�أنها ( �شتيمة).

بماذا ستخبر الزمان؟
 �س�أخربه ب���أن �أح�لام��ي كانت ك��ث�يرة ،وحتققمنها ما ق�سمه الله يل يف هذة احلياة ،كما �س�أخربه �أن
الأهلي ت�ضرر كثريًا؛ بفعل �أخطاء التحكيم واللجان
والقرارات التي �أفقدته الكثري من البطوالت.
 3ـ لو لم تكن صحفيًا ..ماذا كنت
تتمنى أن تكون؟
 ط��ب��ي��ب�� ًا؛ لأن م��ه��ن��ة ال���ط���ب م��ه��ن��ة �إن�����س��ان��ي��ةواج��ت��م��اع��ي��ة ،ق��د تدخلك ق��ل��وب ال��ن��ا���س وحت��ق��ق لك
ال�شهرة وق��د حتقق لك ال�ثراء وال�سعادة � ،إذا كنت
متميزا ومتلك �أكرث من عيادة !..
4ـ لو رزقت بمولود بعد طول انتظار..
هل سيوثر ذلك في اختيارك السمه؟
 -ال �أعتقد.

 5ـ الخصخصة باتت قريبة .لو قدر لك
شراء ناد ..أي األندية ستختار؟
 �س�أ�شرتي ن��اديً��ا م��ن �أن��دي��ة ال��و���س��ط ،تكاليفهقليلة ،ولكنه ميتلك نظاما �إداري��ا مميزا وحما�سبيا
قويا ،ولي�ست لديه �ضغوط جماهريية؛ لأن الأندية
اجل��م��اه�يري��ة حت��ت��اج �إىل ���ص��رف ع���ال ،وم��ي��زان��ي��ة
مرتفعة وطموحات حمبيها كبرية.
 6ـ يقولون " :الكرة فوز وخسارة " لم ال
يقولون :وتعادل أيضًا؟
 لأن التعادل �أ�شبه باخل�سارة. 7ـ هناك ٌ
مثل يقول " :فالن ما هو من
ثوبنا " ..هل سبق أن قلته؟
 ال ...هذه تعد عن�صرية منبوذة يرف�ضها العقلوالدين.

 مل �أفعلها ،وال �أع���رف � ًأ���ص�لا كيف يفعل ذلك
�أ�صحاب بع�ض احل�سابات املليونية.

 �أح����اول ال��ذه��اب ب����أي ط��ري��ق��ة ف��م��ي��زان مكانة 9ـ فزت في إحدى المسابقات بسيارة
ال�شخ�ص لي�س ما ميتلكه من مال �أو �سيارة فارهة ،بل
فارهة ..هل ستستخدمها ،أم ستبيعها مبا ميلكه من �أخالق وحمبة لدى الآخرين.
وتشتري سيارة عادية ،وتستفيد من
 14ـ في جيبك مبلغ  40اً
ريال ،
بقية المبلغ؟
وأنت جائع ،وابنك يريد الذهاب
 �أ�ستخدمها لأعي�ش على طريقة الأثرياء ،و�إذا لمشاهدة مباراة كرة قدم ،ويحتاجتعطلت �أعود حلياتي الطبيعية !..
المبلغ لشراء تذكرة دخول ..كيف
 10ـ "الغالي ثمنه فيه"  ..إلى أي مدى سيكون موقفك؟
تقنعك هذه العبارة ؟
 �أمنحها البني فهو �أغلى ما عندي. ع��ب��ارة ���ص��ادق��ة ،وال��دل��ي��ل �أن اقتناء الأ�شياءالثمينة ،ت�سعد الإن�سان وكذلك يف املجال الريا�ضي  15ـ والدك يريد الذهاب للتسوق،
ال�لاع��ب ال��ن��ج��م غ���ايل ال��ث��م��ن ،ول��ك��ن��ه ي��ق��ود ال��ن��ادي ووالدتك تريد زيارة صديقتها في
الوقت نفسه ..لمن ستنحاز؟
لتحقيق البطوالت والأدلة كثرية.
 �أ�صطحبهما معًا. 11ـ يقولون :إن األسماء تحاكي

مسمياتها ..هل ترى أن اسمك يحاكيك؟  16ـ تلعب مباراة استعراضية أمام
 ا�سمي من احلمد ،وال�شكر ،لله �سبحانه ،وهو منتخب نجوم العالم ،بمشاركة ميسىا�سم خامت الأنبياء واملر�سلني عليه �أف�ضل ال�صالة ورونالدو ونيمار ..هل تفضل تسجيل
والت�سليم ،وخري الأ�سماء ما حُ مد و ُعبد.
هدف خرافي ،ويلغى أم هدف عادي
ويحتسب؟
 12ـ جاءتك فرصة للعب في صفوف
المنتخب البرازيلي في كأس العالم..
 ال �أعتقد �أنني �س�أ�سجل هدفا خرافيًا �أو عاديًا يفح�ضرة مي�سي ورونالدو ونيمار.
تعتزل بعدها ،أو تحترف لثالث سنوات
 8ـ كنت تاجرًا  ،وخسرت ،وقدم لك
تفضل؟
أيهما
عالمي..
فريق
في
 17ـ مباراة تجمع أصدقاء ميسي
صديق سلفة نصف مليون ريال ..كيف
 ل�ست ماجد� ،أو داب��و� ،أو م�سعد� ،أو الثنيان وكريستيانو رونالدو ،ودعيت منستستثمره؟
ذلك.
أفعل
ل
االثنين ..أي منهما تلبي دعوته؟
 ل�ست تاجرًا ،وحايل م�ستور ،وهذا ما يجعلنيً
�أكرث ارتياحً ا ،فن�صف ما لدى النا�س من �أمرا�ض،
شخصيات
بها
لمناسبة،
دعيت
ـ
13
 �ألعب مع كل منهما �شوطا ،لكن �أنت ت�شعرينب�أنني الأ�سطورة ماجد عبدالله مثالً.
�سببها املال !..
بارزة ،وأنت ال تمتلك سيارة ..هل
ستذهب لها بسيارة أجرة أم
ستعتذر؟

سفير
الوطن أول ناد
تأسس بعد توحيد
المملكة

 20ـ هل تقبل أن ترتبط بشريكة حياة  26ـ لو طلب منك اختيار شخصية
تخالفك الميول؟
قيادية ..ما الصفات التي ستحرص
 امل��ي��ول للأهلي ا�ستقامة كما ق��ي��ل ،وعائلتي عليها؟معظمها �أهالوية امليول.
 ال�شجاعة يف اتخاذ القرارات امل�صريية. 21ـ ذهبت لزيارة مريض قبل نهاية
 27ـ يقولون :للخسارة أب وللفوز ألف
الزيارة بدقائق ،ولم تجد أمامك إال
أب ..هل هذا في الرياضة فقط؟
مواقف مخصصة لذوي االحتياجات
 يف كل املجاالت.الخاصة ،هل تقف فيها ؟
 28ـ ابنك يلعب لفريق منافس
 ال � ،أحاول �أن �أقف يف مكان بعيد ،وال �أ�ستخدم لفريقك ،والتقى الفريقان في لقاءمواقف ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وقد فعلت ذلك
ال يقبل القسمة على اثنين ..فلمن
كثريًا.
سيميل قلبك؟
 22ـ أمامك األسماء التالية ( كريم ،
 لفريقي طبعًا ،و�إن مل يوفق لن �أغ�ضب.فارس ،متعب ،حازم ،شجاع) اختر واحدًا
 29ـ لو كنت حكمًا ..وكلفت بقيادة
منها ،ترى أنه يناسب شخصيتك؟
 ح���ازم بح�سب امل���واق���ف ،وك���رمي م��ع نف�سي لقاء نهائي لبطولة استعصت علىفريقك لسنوات ..هل ستعتذر أم ستقود
وعائلتي ،ومع النا�س بح�سب الظروف.
اللقاء؟
 23ـ أنت تهم بالذهاب لالستاد
 �أعتذر ،فرمبا �أخطئ يف حق فريقي� ،أو جتربينلمشاهدة مباراة هامة لفريقك
عاطفتي على التجني على الفريق املناف�س.
اً
اتصال من شخص
المفضل ..تلقيت
 30ـ ناديك يمر بأزمة مالية ..وأنت
عزيز يريد زيارتك .بماذا ترد عليه؟
 �أ�صطحبه مل�شاهدة امل��ب��اراة يف امل��ل��ع��ب� ،أو مقتدر ماليا لكنك على خالف مع رئيسه ،هل ستدعم ؟
املنزل ،ومن ثم �إكرامه.
 يعتمد على ك��ف��اءة ال��رئ��ي�����س ،و���س�ير عمله 24ـ في حسابك في تويتر ،لو طلب
الإداري.
منك بائع متابعين مبلغًا ما؛ لزيادة
عدد متابعيك
بمتابعين
حقيقيين..
هل تدفع له؟

أخيرة
16
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اإلناث أكثر عرضة لالكتئاب
جدة ـــ يا�سر بن يو�سف

ط���ال���ب���ت خم��ت�����ص��ة يف ع��ل��م
ال��ن��ف�����س االكلينيكي بتكثيف
ال��ت��وع��ي��ة ل��ل��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات
واول���ي���اء االم����ور م��ن خ��ط��ورة
اال�ضطرابات النف�سية املتمثلة
يف االكتئاب ،والذي يعترب من
اال�ضطرابات النف�سية ال�شائعة،
والتي ُت�شعر ال�شخ�ص باحلزن
ال�����ش��دي��د وامل�����ش��اع��ر ال�سلبية
وف����ق����دان امل��ت��ع��ة وال��ن�����ش��اط،
�إ�ضافة اىل ا�ضطراب يف النوم،
ال�شهية ،والرتكيز وال�شعور
ب��ال��ذن��ب والإح���ب���اط  ،م�شددة
ع���ل���ى �أه���م���ي���ة ال��ت��ح�����س�ين يف
اخلدمات للم�ساعدة يف حتديد
وع��ل�اج االك��ت��ئ��اب يف اململكة
وخا�صه يف امل��دار���س بوجود
�أخ�صائيات نف�سيات م�ؤهالت
ق��������ادرات ع���ل���ى م���ع���رف���ة ه���ذه
االعرا�ض لتفادي امل�شاكل التي
تنتج عنها و�أه��م��ه��ا ال�ضعف
يف امل�������س���ت���وى
ال��درا���س��ي ،و
امل�شاكل يف
املنزل.
وق������ال������ت
ط������ال������ب������ة
ال��دك��ت��وراه
يف ع����ل����م
ال����ن����ف���������س
ا ال كلينيكي
�سمر بن �سيف
وال���������ت���������ي
اج������������������رت

الدرا�سة على عينة من طالبات
املرحلة املتو�سطة والثانوية يف
اح���دى م��ن��اط��ق اململكة لقيا�س
مدى انت�شار عالمات االكتئاب :
" منظمة ال�صحة العاملية اثبتت
بان هناك �أك�ثر من  ٣٠٠مليون
�شخ�ص ي��ع��ان��ون م��ن االكتئاب
يف ج��م��ي��ع ان���ح���اء ال���ع���امل من
جميع االعمار  ،وغالبًا ما تظهر
�أع���را����ض االك��ت��ئ��اب خ�ل�ال ف�ترة
امل��راه��ق��ة وي��ظ��ه��ر ل���دى االن���اث
بن�سبه �أكرث من الذكور يف حني
اث��ب��ت��ت ال���درا����س���ات ب���ان ن�سبة
ان��ت�����ش��ار ع�لام��ات االك��ت��ئ��اب يف
ال�سعودية بني االناث يف مرحلة
امل��راه��ق��ة مرتفعة ب�ين طالبات
املدار�س.
و�أو�ضحت املخت�صة " بن
�سيف " بانها اج��رت درا�سة
ح���دي���ث���ة ع���ل���ى ط���ال���ب���ات م��ن
املرحلة املتو�سطة والثانوية
يف اح����دى م��ن��اط��ق اململكة
ل��ق��ي��ا���س م���دى ان��ت�����ش��ار
عالمات االكتئاب،
واث�������ب�������ت�������ت
ال��درا���س��ة ان
ن�سبة عالية
من الطالبات
ال�����ل����ات����������ي
ت���������ت��������راوح
�أع��م��اره��ن من
 ١٣اىل ١٨
ي���ع���ان�ي�ن م��ن
االكتئاب.

لو�س اجنلي�س ( -رويرتز)

نظارة الساحرة
الصغير في المزاد

يُعر�ض قناع نادر وخوذة ارتداهما ال�شرير دارث فيدر
يف �أح���د �أوائ���ل �أف�ل�ام �سل�سلة ”حرب النجوم“ (�ستار
وورز) للبيع يف م��زاد مبدينة لو�س اجنلي�س الأمريكية
هذا ال�شهر �إىل جانب نظارة ال�ساحر ال�صغري هاري بوتر
ال�شهرية وقطع �أخرى من �أعمال �سينمائية ذائعة ال�صيت.
و�سيت�ضمن امل����زاد ال���ذي تنظمه دار (ب��روف��اي��ل��ز �إن
هي�ستوري) للمزادات �أزياء ارتداها املمثالن ليوناردو دي
كابريو وكيت وين�سلت يف فيلم (تايتانيك) بالإ�ضافة �إىل

زي ل�شخ�صية دوروثي بطلة فيلم ”�ساحر �أوز“ (ذا ويزرد
�أوف �أوز).
ومن املتوقع �أن يحقق قناع وخوذة دارث فيدر �أحد �أعلى
�أ�سعار مقتنيات ح��رب النجوم يف ظل تقديرات ب�أنهما
�سيباعان مبا ي�تراوح بني � 250ألفا و� 450أل��ف دوالر.
كما من املتوقع �أن تباع النظارة ذات العد�سات امل�ستديرة
التي ارتداها املمثل دانييل رادكليف يف فيلم ”هاري بوتر
وحجر ال�ساحر“ (هاري بوتر �آند ذا �سور�سررز �ستون)
�أول �أفالم �سل�سلة هاري بوتر بنحو � 30ألف دوالر.

كاوست "تحلي" المياه بالطاقة الشمسية
جدة ـ البالد

�أب��رم��ت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه للعلوم والتقنية
"كاو�ست" �أم�����س م��ذك��رة تفاهم م��ع ���ش��رة �أك��وا
ب����اور " ، "ACWA Powerامل��خ��ت�����ص��ة يف
جمال التطوير واال�ستثمار وت�شغيل قطاع الطاقة
مركز للتم ّيز
وحمطات التحلية يف العامل ،لتد�شني
ٍ
يف �أبحاث حتلية املياه والطاقة ال�شم�سية يف احلرم
اجلامعي.
و�أو���ض��ح رئي�س جامعة "كاو�ست" الربوفي�سور
ت��وين ت�شان � ،أن املذكرة تهدف للنهو�ض بالعلوم
والتقنية من خالل الأبحاث التعاونية والتعليم وذلك
ملواجهة التحديات الوطنية والإقليمية والعاملية،
وت�سخري م��راف��ق اجل��ام��ع��ة الرئي�سة وال��ك��ف��اءات
العاملية حيث �سيتم تطوير تقنيات حتلية املياه
والطاقة ال�شم�سية التي �ستدعم اقت�صادات الدول يف
جميع �أنحاء العامل  ،مما ميثل بداية حتالف طويل
الأج��ل يف البحث واالبتكار بني امل�ؤ�س�ستني بهدف
و�ضع اململكة يف �صدارة التطورات العلمية يف جمال
حتلية املياه وتقنية الطاقة ال�شم�سية يف العامل.
بدوره �أ�شار الرئي�س واملدير التنفيذي ل�شركة "�أكوا
باور" بادي بادماناثان �إىل �أن هذا التعاون ي�سهم يف
توطيد العالقات امل�شرتكة مع "كاو�ست" يف �إر�ساء
�أ�س�س االبتكار واال�ستك�شاف وفتح �آف��اق جديدة
لتحقيق طفرات جديدة يف قطاع املياه والطاقة ،
حيث ت�شكل مذكرة التفاهم ت�سخري التقنيات املتقدمة
التي �ست�سهم يف تقلي�ص تعريفة الكهرباء واملياه.

ضبط  843ألف عبوة تجميل مخالفة
الريا�ض ـالبالد

�أغلقت الهيئة العامة للغذاء وال���دواء م�ستودعي م�ستح�ضرات جتميل
خمالفني يف حمافظة جدة ،و�ضبطت � 843ألف عبوة منتجات جتميلية فيهما.
و�أو�ضحت الهيئة �أن مفت�شيها نفذوا جوالت رقابية يف مدينة جدة للت�أكد من
التزام امل�ستودعات بتطبيق اال�شرتاطات ،وك�شفوا م�ستودعي م�ستح�ضرات
جتميل مل يح�صال على تراخي�ص مزاولة الن�شاط وتداول منتجات التجميل
ومل يطبقا �أ�س�س التخزين والتوزيع اجليد.
و�أ�شارت الهيئة �إىل �ضبط �أكرث من � 843ألف عبوة خمالفة يف امل�ستودعني
اللذين جرى �إغالقهما ،م�ؤكدة تطبيق الإجراءات النظامية بحق املخالفني.

�سهى فلمبان ،مرتدية لب�س ًا �شعبي ًا لتعرب عن عبق الرتاث التقليدي والفلكلور ،وذلك يف
�إحدى املنا�سبات التي �أقيمت يف �أحد فنادق جدة ( .خالد بن مر�ضاح)

جمعية أمريكية تحذر من السجائر اإللكترونية
وا�شنطن ـ رويرتز

حثت اجلمعية الطبية الأمريكية على
ال��ك��ف ع���ن ت��دخ�ين �أي ن����وع م���ن �أن����واع
ال�����س��ج��ائ��ر الإل��ك�ترون��ي��ة �إىل �أن تتوافر
للعلماء معلومات �أف�ضل ع��ن �سبب 450
حالة �إ�صابة ب�أمرا�ض الرئة ووف��اة ما ال
يقل عن خم�سة �أ�شخا�ص لأ�سباب تتعلق
با�ستخدام هذه املنتجات.
ودع��ت اجلمعية ،وهي
�إح��دى �أك�ثر جماعات
الأط��ب��اء نفوذا يف
ال��ب�لاد ،الأط��ب��اء
�إىل �إب����ل���اغ
امل�����ر������ض�����ى
ب������أخ�����ط�����ار
ال�����س��ج��ائ��ر

الإل��ك�ترون��ي��ة مب��ا يف ذل��ك امل���واد ال�سامة
وامل�سرطنة و�إع�لام ال��والي��ات �أو �سلطات
ال�صحة املحلية �سريعا ب���أي حالة ا�شتباه
يف �أحد �أمرا�ض الرئة ل�سبب يتعلق بهذه
ال�سجائر.
وت���أت��ي التو�صيات بعد ن�صيحة وجهتها
املراكز الأمريكية ملكافحة الأمرا�ض والوقاية
منها م���ؤخ��را للنا�س بالتفكري يف
ع�����دم ا����س���ت���خ���دام م��ن��ت��ج��ات
ال�سجائر الإل��ك�ترون��ي��ة
�إىل �أن ت���ت���ح���رى
���س��ب��ب م��وج��ة من
ح��االت الإ�صابة
ب�أمرا�ض الرئة
امل����رت����ب����ط����ة
ب���ال���ت���دخ�ي�ن
الإلكرتوين.

بخطوة واحدة ..سرقوا منتجات أبل
ترجمات � -أبوظبي

���س��رق��ت ع�صابة م��ك��ون��ة م��ن � 6أ�شخا�ص
متجرا تابعا ل�شركة �أبل يف �أ�سرتاليا بعد �أن
حطموا الواجهة الزجاجية له ،لكن الع�صابة
ف�شلت يف �سرقة متجر ث��ان ،على الرغم من
�أفرادا من الع�صابة حطموا واجهته.
ووفقا للتقارير ،فقد اقتحم � 6أ�شخا�ص،
الأ�سبوع املا�ضي ،متجرا لأبل ،يف �ضواحي
مدينة ب�يرث ،ومتكنوا من �سرقة منتجات،
غالبيتها �أجهزة �آيفون ،تقدر قيمتها بحوايل
� 300ألف دوالر.
و�أظ��ه��رت ت�سجيالت ك��ام�يرات مراقبة �أن
�أف��راد الع�صابة
ه��اج��م��وا �أوال
متجرا ل�شركة
�أب������ل يف ح��ي
هاي �سرتيت،
ح��ي��ث حطمت
امل����ج����م����وع����ة
ال������واج������ه������ة
ال����زج����اج����ي����ة

للمتجر ،بوا�سطة مطرقة ،لكنها غادرت قبل
�أن تتمكن من �سرقة �أي �شيء ب�سبب مرور
�سيارة �أج��رة عابرة ،كما �أف��ادت قوة �شرطة
�أ�سرتاليا الغربية.
وق��ال��ت كبري املحققني يف ال�شرطة مات
وي�ل�ان يف مقطع الفيديو "نحن نعلم �أن
وج���ود ���س��ي��ارة الأج����رة ت�سبب يف ه��روب
املجموعة م��ن م��ك��ان احلادث" ،بح�سب ما
ذكرت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وب��ع��د ف�شلها يف ���س��رق��ة امل��ت��ج��ر الأول،
ت��وج��ه��ت امل��ج��م��وع��ة �إىل متجر �آخ���ر حي
بوراغون ب�ضواحي بريث ،وهددت حار�س
الأم�����ن ،وك�����س��رت ال��واج��ه��ة ال��زج��اج��ي��ة،
ومت���ك���ن���ت م��ن
�سرقة منتجات
مب������������ئ������������ات
الآالف م��ن
ال����������دوالرات،
وفقا لقناة "�إي
بي �سي نيوز"
�أ�سرتاليا.

صبار األلوفيرا  ..معجزة الشفاء الطبيعية
�أبو ظبي ـ �سكاي نيوز

ي��ع��د الأل����وف��ي�را �إح�����دى �أق���وى
املعجزات الطبيعية ،مع خ�صائ�ص
�شفاء ال تعد وال حت�صى مت تقييمها
منذ قرون ،وب�سبب ذلك �أطلق عليه
امل�����ص��ري��ون ال��ق��دم��اء ا���س��م "نبات
اخللود"  ،وي�ستخدم ه��ذا النبات
املعجزة ب�شكل �شائع يف الوقت
احلا�ضر �أي�ضا ،لكن يجب �أن تعرف
�أن ا�ستخدامه ال يقت�صر على الطب
فقط يف عالج اجلروح واخلدو�ش
واحل������روق ،و�إمن�����ا �أي�����ض��ا ميكن
تناوله لتح�سني ال�صحة العامة.
ف�صبار الأل��وف�يرا يحتوي على
خ�����ص��ائ�����ص م�������ض���ادة ل��ل��ج��راث��ي��م
ول��ل��ف�يرو���س��ات ،ك��م��ا ي��ع��م��ل على
ت��ط��ه�ير اجل�����س��م وت��ع��زي��ز اجل��ه��از
املناعي.

ويقول موقع "بوريدباندا" �إن
الإنزميات املوجودة يف الألوفريا
حتلل الربوتينات ،التي نتناولها
�إىل �أح��م��ا���ض �أمينية ،كما حتول
الإن���زمي���ات �إىل وق���ود ل��ك��ل خلية
يف اجل�سم ،مما مي ّكن اخلاليا من
العمل ب�شكل �صحيح.
وي���ح���ف���ز �إن�������زمي ب���رادي���ك���ي���ن���از

القبض على داهسي مقيم
وسرقة مركبته
الريا�ض ـ البالد

���ص�� ّرح املتحدث الإع�لام��ي ل�شرطة منطقة الريا�ض
امل��ق��دم �شـاكر ب��ن �سليمان التويجري ،ب���أن الأج��ه��زة
الأمنية با�شرت بالغ ًا عن تعر�ض مقيم من اجلن�سية
الهندية للده�س العمد من قبل �شابني ي�ستقالن مركبة
نوع تويوتا برادو ما نتج عنه وفاته ،وقيام �أحدهما
ب�سرقة مركبته نوع هونداي �ألنرتا والهرب بها �إىل
جهة غري معلومة.
و�أو���ض��ح امل��ق��دم ال��ت��وي��ج��ري �أن �إج�����راءات البحث
والتحري واال�ستدالل املتخذة �أ�سفرت  -بتوفيق الله -
عن حتديد هوية اجلانيني -مواطنيني يف العقد الثالث
من العمر ، -ومتكنت دوريات الأمن من القب�ض عليهما
بعد حماولة �أحدهما مقاومة رج��ال الأم��ن با�ستخدام
�سالح ن��اري حيث جرى �إيقافهما واتخاذ الإج��راءات
النظامية بحقهما.و�شرطة منطقة الريا�ض� ،إذ تعلن
عن ذلك لت�ؤكد حر�ص وزارة الداخلية على �أمن الوطن
واملواطن واملقيم ،و�أن اجلهات الأمنية �ستعمل بكل
ق��وة وح���زم و���ص��رام��ة ل���ردع ك��ل م��ن ت�سول ل��ه نف�سه
امل�سا�س ب�أمن املجتمع و�سالمته وا�ستقراره،

املوجود يف ال�صبار نظام املناعة،
ك��م��ا ي��ق�����ض��ي ع��ل��ى االل���ت���ه���اب���ات،
يف ح�ين �أن���ه ي�ساعد ال�صبار يف
م��ن��ع الأم���را����ض وق��ت��ل البكترييا
وحماية وظيفة �أغ�شية اخلاليا.
كما يعد الزنك �أي�ضا مكو ًنا مهما
يف الأل��وف�يرا ،مما يجعله م�صدرا
رائعا ملكافحة تراجع معدالته يف

اجل�سم ،لأنه �ضروري للحفاظ على
املناعة.
فالزنك مكون رئي�سي لعدد كبري
م��ن �أج��ه��زة ا�ستقبال الهرمونات
وال�بروت��ي��ن��ات ،ال��ت��ي ت�ساهم يف
م����زاج ���ص��ح��ي م���ت���وازن ووظ��ي��ف��ة
مناعية.
ويف ال�سياق ،يحتوي الألوفريا
على �أك�ث�ر م��ن  200م��ن املكونات
الن�شطة بيولوجيا مثل امل��ع��ادن
وال���ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات وال�������س���ك���ري���ات
والإنزميات والأحما�ض الأمينية.
وب�������ش���ك���ل ع������ام ت����ع����زز م���ع���ادن
الأل���وف�ي�را ،م��ث��ل ال��زن��ك واحل��دي��د
وال����ب����وت����ا�����س����ي����وم وال���ن���ح���ا����س
والكال�سيوم واملغني�سيوم والكروم
وال�����س��ي��ل��ي��ن��ي��وم وال�������ص���ودي���وم
م�سارات التمثيل الغذائي.

مقالة زيت تحول مهرجانا إلى مأساة
ابو ظبي ـ �سكاي نيوز

قتلت ام��ر�أة و�أ�صيب � 14شخ�صا �آخرين،
جراء انفجار وقع يف مقالة زيت �أثناء احتفال
يف مدينة �أملانية.ووقع االنفجار يف مهرجان
خم�ص�ص للطعام ق��رب مدينة ف��روي��دن�برغ
غربي �أملانيا ،ح�سبما �أوردت م�صادر �صحفية
حملية.
ويعتقد حمققو ال�شرطة الأملانية �أن قطرات
املطر التي �سقطت على الزيت ال�ساخن يف

املقالة �أدت �إىل االنفجار ،لكنهم قالوا �إن الأمر
�سي�ستغرق عدة �أي��ام حتى ي�صلوا ،وح�سب
تقارير �أملانية ،فقد �أ�صيب � 5أ�شخا�ص بجروح
و�صفت باخلطرية ،بينهم � 4أ�صيبوا بحروق،
وتوفيت امر�أة من بني امل�صابني بعد تعر�ضها
لإ�صابات خطرية.
وك���ان ح���واىل � 100شخ�ص ق��د ح�ضروا
املهرجان ،ال��ذي نظم م�ؤخرا ،وميثل بداية
العمل الن�سوي يف خمبز املدينة التقليدي.

