
اإ�شناد امل�شاريع املتعرثة 
باملدينة ل�شركة تطوير 

»�شكني« ي�شلم 9717 قطعة 
اأر�ض جمانية مل�شتفيديه 

روؤية 2030  تعزز ثقافة الت�شامح واحلوار وال�شالم الوزاري الإ�شالمي ر�شالة �شعودية لإ�شرائيل والعامل

املدينة املنورة  ـ البالد 
ال�شيخ يف  اآل  الدكتور حمد بن حممد  التعليم  اأثمرت جولة وزير 
ال��ق��رارات  من  بحزمة  امل��ن��ورة،  باملدينة  التعليمية  امل�شاريع  من  ع��دد 
�شركة  اإىل  املنطقة  يف  املتعرثة  التعليمية  امل�شاريع  ا�شناد  يف  متثلت 
"�شامل بن معقل" وجممع  العاجل بت�شغيل جممع  التوجيه  تطوير مع 
"الإمام الرتمذي" ليتم افتتاحهما باأ�شرع وقت ممكن بحيث يتم ت�شغيل 
مدينة  افتتاح  ب�شرعة  التعليم   وزي��ر  ا�شدر   كما  العام.   هذا  املبنيني 
طيبة للرتبية اخلا�شة باملدينة املنورة على اأن يبداأ ت�شغيلها يف الف�شل 
الدرا�شي الأول من العام احلايل 1441 ه� وذلك خالل الأ�شابيع القليلة 
املقبلة، كما وجه جميع اجلهات املعنية يف وزارة التعليم واإدارة التعليم 
�شركة  تتوىل  املدينة بحيث  متطلبات وجتهيزات  كافة  باإنهاء  باملنطقة 
اآل  الدكتور  و�شكر  م�شتلزماتها.  كافة  تاأمني  ا�شتكمال  للمباين  تطوير 
ال�شيخ يف ختام زيارته التفقدية �شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن 
�شلمان بن عبدالعزيز اأمري منطقة املدينة املنورة و�شمو نائبه على ما 

يجده التعليم يف املنطقة من رعاية ومتابعة واهتمام.

الريا�ض ـ البالد 
 اأنطالقا من دور وزارة الإ�شكان يف توفري املنتجات ال�شكنية 
"�شكني"  برنامج  اأعلن  للمواطنني  الأرا���ش��ي  وقطع  اجل��اه��زة 
التابع لوزارة الإ�شكان، عن ت�شليم 9717 من م�شتفيديه اأرا�شي 
اأنه مت  جمانية خالل �شهر اأغ�شط�س املا�شي. واأو�شح الربنامج 
اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  توزعت  اأر���س  قطعة   9717 ت�شليم 
قطعة   2320 �شمل  الت�شليم  اأن  وبنينّ  بنائها.  لبدء  متهيدًا  وذلك 
اأر�س للمواطنني امل�شتحقني يف منطقة مكة املكرمة، اإ�شافة اإىل 
823 اأر�شا يف منطقة الريا�س، و827 مواطنًا مت ت�شليمهم يف 
يف  املجانية  اأر�شهم  مواطنًا   76 ت�شليم  مت  كما  اجلوف،  منطقة 
منطقة حائل. واأ�شار اإىل اأنه يف منطقة املدينة املنورة مت ت�شليم 
جمانية  اأرا���ش��ي  مواطنًا   143 ت�شلم  ج��رى  بينما  اأر���ش��ًا،   829
يف  �شكنية  اأر�شًا   2896 الربنامج  �شلنّم  كما  الباحة،  منطقة  يف 
منطقة ع�شري، كذلك ت�شلم 644 مواطنًا يف منطقة جازان اأرا�شي 

جمانية، و5 مواطنني يف جنران.

نيويورك - وا�ض
اأكد نائب املندوب الدائم للمملكة لدى الأمم املتحدة 
الدكتور خالد حممد منزلوي، حر�س اململكة و�شعيها 
والت�شامح  ال�����ش��الم  ثقافة  تعزيز  ���ش��اأن��ه  م��ن  م��ا  لكل 
يف  ال���واردة  وامل��ب��ادئ  باملقا�شد  والتزامها  واحل���وار 
ميثاق الأمم املتحدة من خالل ما تقوم به من جهود على 
امل�شتوى الدويل، من منطلق اإميانها باأن تعزيز ثقافة 
جمتمعه  مع  عالقاته  خ��الل  وم��ن  بالفرد  يبداأ  ال�شالم 
وباإ�شراك  عامليا،  مواطنا  بو�شفه  وال���دويل  املحلي 

جميع فئات املجتمع املحلي والدويل وموؤ�ش�شاته.
اململكة  به  تقوم  ملا  امل�شتعر�س  اإن  قائال:  واأ�شاف 
 3 على  قائمة  اأنها  ي��رى  الإط��ار  ه��ذا  �شمن  جهود  من 

حقوق  وحماية  والتنمية،  العدالة،  اأ�شا�شية:  ركائز 
من  الواقع  اأر���س  على  اململكة  ترجمتها  وقد  الإن�شان 
خالل بناء املجتمع املحلي مبختلف فئاته، ولعل اأكرب 
التي   2030 اململكة  روؤي��ة  اجل��ه��ود،  ه��ذه  على  �شاهد 
جميع  واإ���ش��راك  الوطنية  ال��ق��درات  تعزيز  على  تركز 
اأه��داف  مع  تت�شق  والتي  التنمية،  عملية  يف  فئاتها 
على  تبعها  وم��ا  امل�شتدامة،  للتنمية  املتحدة  الأمم 
امل�شتوى الوطني من اإ�شالحات متعلقة بتمكني املراأة 
التنموية،  اململكة  م�شرية  يف  ال�شباب  دور  وتفعيل 
وعلى امل�شتوى الإقليمي والدويل من تفعيل لأهداف 
ودولية  اإقليمية  �شراكات  ببناء  امل�شتدامة  التنمية 

ت�شهم يف حتقيق الفائدة للجميع.

جدة - البالد - القد�ض - مها العواودة
يف ظ���ل حت���دي���ات خ���ط���رية ت��ع��ق��د م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون 
م�شتوى  على  ا�شتثنائًيا  اجتماًعا  الأح��د  اليوم  الإ�شالمي 
اململكة  املنظمة يف جدة بطلب من  وزراء اخلارجية مبقر 
اخلطري  الإ�شرائيلي  الت�شعيد  لبحث  ال�شعودية،  العربية 
فر�س  اإىل  الإ�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  توجه  يف  املتمثل 
الأردن  غ��ور  مناطق  جميع  على  الإ�شرائيلية  ال�����ش��ي��ادة 
يف  الغربية  بال�شفة  وامل�شتوطنات  امليت  البحر  و�شمال 
الإج���راءات  الجتماع  �شيتخذ  كما  انتخابه،  اإع���ادة  ح��ال 
املوقف  ل��ه��ذا  للت�شدي  العاجلة  والقانونية  ال�شيا�شية 
من  الح��ت��الل  ب��ه  مايقوم  وك��اف��ة  الإ�شرائيلي،  ال��ع��دواين 
اجلانب  اأح��ادي��ة  وخطوات  ا�شتيطان  وجرائم  اع��ت��داءات 

غري معرتف بها من املجتمع الدويل.
انطالقا  للمملكة  والعاجل  الفاعل  التحرك  هذا  وياأتي 
التي  الفل�شطينية  الق�شية  جت���اه  ال��ث��اب��ت  موقفها  م��ن 
على  اخلارجية  ال�شعودية  ال�شيا�شة  اأول��وي��ات  تت�شدر 
باعتبارها   ، والدولية  العربية والإ�شالمية  الأ�شعدة  كافة 
فل�شطينيون  م�شوؤولون  واأك��د  ل��الأم��ة.   املركزية  الق�شية 
للقيادة  كبري  دع��م  الطارئ  الجتماع  ه��ذا  اأن  البالد"   " ل� 
الفل�شطينية خا�شة يف �شياق احلراك القوي الذي تقوده 
اململكة �شد الت�شعيد الإ�شرائيلي اخلطري الذي بات يهدد 
اأن حترك اململكة  حل الدولتني ، م�شريين يف الوقت ذاته 
ال�شريع جتاه املمار�شات الإ�شرائيلية يوؤكد قوة ال�شعودية 

درع العرب احل�شني وال�شند احلقيقي.
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خالد بن سلمان يؤكد مجددا دعم المملكة للشرعية في اليمن
الريا�ض- وا�ض

اأكد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خالد بن �شلمان بن 
الريا�س،  يف  لقائه  لدى  الدفاع،  وزي��ر  نائب  عبدالعزيز 
الرئي�س عبدربه من�شور هادي رئي�س اجلمهورية اليمنية 
و�شرعيته  لليمن  وال��داع��م  الثابت  اململكة  م��وق��ف  على 
حتى  هادي  من�شور  عبدربه  الرئي�س  بقيادة  الد�شتورية 
ال�شالم  ملرجعيات  وفقًا  وال�شتقرار  وال�شالم  الأمن  يعم 
واآليتها  اخلليجية  ب��امل��ب��ادرة  املتمثلة  عليها  امل��ت��ع��ارف 
التنفيذية وخمرجات احلوار الوطني والقرارات الأممية 
اليمن  اأمن  واأن   ، القرار2216  مقدمتها  ال�شلة ويف  ذات 

جزء ليتجزاأ من اأمن اململكة.

ختام مهرجان ويل العهد للهجن بالطائف

مق�شلة اأردوغانية �شد الع�شكريني وانهيارات باحلزب احلاكم

العامل ي�شجب ا�شتهداف الإرهاب ملن�شاآت اململكة النفطية
جدة- البالد- الريا�ض-وا�ض

الذي  الإرهابي  العمل  العامل  دول  من  العديد  �شجبت 
اأرام��ك��و  ل�شركة  تابعني  معملني  اأم�����س  فجر  ا�شتهدف 
حيث  م�شرية  بطائرات  خري�س  وهجرة  بقيق  مبحافظة 
ا�شتنكرت دولة الإمارات العربية املتحدة ب�شدة، الهجوم 
اجلماعات  �شعي  على  جديدًا  دلياًل  واعتربته  التخريبي 
املنطقة  يف  وال�شتقرار  الأم��ن  تقوي�س  اإىل  الإره��اب��ي��ة 

ت�شامن  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأك����دت 
�شف  يف  معها  وال��وق��وف  اململكة  م��ع  الكامل  الإم����ارات 
واحد �شد كل تهديد يطال اأمنها وا�شتقرارها، ودعمها يف 
كل ما تتخذه من اإجراءات حلفظ اأمنها و�شالمة مواطنيها 

واملقيمني على اأرا�شيها.
العمل  ب�شدة  وا�شتنكرت  البحرين  مملكة  واأدان���ت 
الثابت ووقوفها يف �شف  الإرهابي م�شددة على موقفها 

دول��ة  وع���ربت  الإره����اب  �شد  اململكة  ج��ان��ب  اإىل  واح���د 
وطالبت  للهجومني  ال�شديد  ا�شتنكارها  ع��ن  ال��ك��وي��ت 
هذه  مثل  للجم  م�شاعفة  جهود  ببذل  ال���دويل  املجتمع 
املتحدة   الوليات  اأدان��ت  كما  تكرارها  ومنع  العتداءات 
وزراء  ملجل�س  العامة  والأم��ان��ة  وجيبوتي   الأمريكية 
فرق  الإره��اب��ي.وك��ان��ت  الهجوم  ب�شدة  العرب  الداخلية 
الأمن ال�شناعي ب�شركة اأرامكو قد با�شرت يف الرابعة من 

�شباح اأم�س حريقني يف معملني تابعني لل�شركة مبحافظة 
بطائرات  ا�شتهدافهما  نتيجة  خري�س  وه��ج��رة  بقيق 
"درون".   واأو�شح املتحدث الأمني بوزارة  بدون طيار 
احلريقني  على  ال�شيطرة  من  متكنت  الفرق  اأن  الداخلية 
املخت�شة  اجلهات  توا�شل  فيما  انت�شارهما   من  واحل��د 
التحقيق يف ذلك فيما اأكدت م�شادر من موقع حقل بقيق 

اأن احلركة طبيعية يف منطقة ال�شوق.
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اأنقرة - وكالت
 50 ع�شكريا   223 بحق  اعتقال  ق��رارات  الرتكية  ال�شلطات  اأ���ش��درت 
الله  فتح  بالنتماء جلماعة  اتهامهم  زالوا باخلدمة، على خلفية  ما  منهم 
�شيف  املزعومة  النقالبية  املحاولة  بتدبري  اأنقرة  تتهمه  الذي  غولن، 
2016.  وبح�شب ما ذكره املوقع الإلكرتوين ل�شحيفة "جمهورييت" 
العامة  النيابة  عن  ال�شادرة  العتقال  ق���رارات  �شملت  املعار�شة، 
واجل��وي��ة  ال��ربي��ة  ب��ال��ق��وات  ع�شكريا   223 اإ���ش��ط��ن��ب��ول  مب��دي��ن��ة 
والبحرية والدرك وخفر ال�شواحل يف 54 ولية بينها اإ�شطنبول، 
اأن 100  اأي�شا.   واأ�شافت ال�شحيفة  اإىل جانب �شمال قرب�س 
بالقوات  و32  ال��ربي��ة،  ال��ق��وات  بقيادة  عملوا  املعتقلني  من 
و4  ال��درك،  بقوات  و46  اجلوية،  بالقوات  و41  البحرية، 
بخفر ال�شواحل.   وت�شن ال�شلطات الرتكية، ب�شكل منتظم، 

الت�شال  ذريعة  حتت  النقالبية،  املحاولة  منذ  الآلف  طالت  اعتقال  حمالت 
بجماعة غولن. ويف 3 يناير املا�شي، اأعلن اأن عدد املعتقلني يف عام 2018 بلغ 
750 األفا و239 �شخ�شا، بينهم اأكرث من 52 األفا فقط ب�شبهة النتماء اإىل غولن.   
وف�شال عن هذه الأرقام ذكر تقرير ن�شرته وكالة رويرتز، يف وقت �شابق، اأنه 
منذ املحاولة النقالبية وحتى الآن مت اعتقال اأكرث من 77 األف �شخ�س، وف�شل 
150 األف موظف عمومي وع�شكري من وظائفهم بزعم �شلتهم بغولن. من جهة 
رموز  وع��ودة  احلاكم  احل��زب  داخ��ل  والنق�شامات  الن�شقاقات  تتواىل  ثانية 
اآخر  اجتاه  يف  لكن  ال�شيا�شي  العمل  اإىل   ، الرئي�س  دائ��رة  �شمن  كانت  كبرية 
مناه�س ل�شيا�شة النظام الداخلية واخلارجية ، ويف مقدمتهم رءي�س الوزراء 
ال�شابق اأحمد داود اأوغلو التي �شكلت انتقاداته القوية وان�شحابه من احلزب 
احلاكم ، �شربة قا�شمة لأردوغان الذي مل يتعود مترد رفاق الدرب وقفزهم بهذه 

الطريقة احلادة من املركب املتهالك الواحد تلو الآخر.

نائب وزير الدفاع يلتقي الرئي�ض اليمني

موؤكدا لـ »              « اأن ال�صودانيني لن ين�صوا وقفات خادم احلرمني وويل العهد 

الربهان: تربطنا باململكة » وحدة م�شري «
حاوره يف اخلرطوم:  حممد اجلهني

 
ال�شيادي  املجل�س  رئي�س  الربهان  الفتاح  عبد  اأول  الفريق  فخامة  يراهن   
الدول  قائمة  من  ال�شودان  ا�شم  رفع  يف  ال��دويل  اململكة  ثقل  على  ال�شوداين 

الراعية لالإرهاب وكذلك رفع العقوبات القت�شادية. 
 هذا ما اكده الفريق اول الربهان يف حوار �شامل و�شريح اجرته معه البالد 
يف مكتبه باخلرطوم يف معر�س امتنانه وتقديره للمملكة .. وقال لن نن�شى 
وقفات خادم احلرمني ال�شريفني و�شمو ويل العهد، م�شيفا باأن اململكة دعمت 
امل�شري  وح��دة  باململكة  تربطنا   : وق��ال  البداية  منذ  ال�شوداين  ال�شعب  خيار 

والتاريخ وامل�شالح املتبادلة.
وقفة  تقدير  على  يجمعون  و�شعبًا-  قيادة   – ال�شودانيون  فخامته:  وقال 
م�شرية  حل��ظ��ات  اأوج  يف  بجانبهم  العهد  وويل  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 

ال�شودان دون انتظار اأي مقابل مع التاأكيد دومًا على اأن اململكة مع ما يرتئيه 
ويريده ال�شودانيون .. وهذا عهدنا باململكة دومًا. 

وك�شف فخامة الرئي�س عن تفا�شيل وا�شرار الأيام الوىل يف العهد اجلديد 
اجلبهة  متا�شك  يف  اجلي�س  واحرتافية  ووطنية  وعي  على  راهنا  لقد   : وقال 

الداخلية وحماية ال�شودان من النزلق والنفالت المني.
ا�شتقالة عو�س بن عوف بعد ان ت�شلم رئا�شة املجل�س  واو�شح مالب�شات 
خليار  ا�شتجابة  ع��وف  اب��ن  ا�شتقالة  ج��اءت  وق��ال:  �شاعة   24 مل��دة  الع�شكري 
كان كل  الع�شكري  املجل�س  اأن  واأكد  امل�شلحة.   القوات  قيادات  ال�شعب ورغبة 
همه منذ اليام الوىل لطي عهد الب�شري هو احلفاظ على كيان الدولة يف غياب 
احلكومة. وعن حا�شر وم�شتقبل ال�شودان قال رئي�س املجل�س ال�شيادي: نحن 
نعي�س مرحلة جديدة ل�"�شودان ي�شع اجلميع " وبيئة �شيا�شية مهياأة للتفاو�س 

رئي�ض املجل�ض ال�صيادي متحدثا لرئي�ض التحرير ن�ض احلوار �ض 8-9مع كافة األوان الطيف ال�شيا�شي. 

غدا يف 

ال�صوادن ينف�ض
 الغبار لي�صرتد عافيته

التفا�صيل �ض2

التفا�صيل �ض3

امللك �صلمان وويل العهد يوؤكدان للعاهل الأردين وترمب قدرة اململكة على مواجهة العدوان
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محاولة إرهابية يائسة للتأثير على إمدادات النفط

إخماد حريقين بمعملي بقيق 
وخريص والصادرات مستمرة

جدة- البالد- الريا�س-وا�س
من جديد ت�ستهدف امللي�سيات الإرهابية 
الإيــرانــيــة مــنــ�ــســاآت �ــســركــة اأرامـــكـــو يف 
اإمــــدادات  عــلــى  لــلــتــاأثــر  يائ�سة  حمــاولــة 
الدوليني  وال�سلم  الأمـــن  وتهديد  النفط 
املتحدة  الأمم  اململكة  تــطــالــب  حــني  يف 
الــدويل،  الأمــن  جمل�س  قـــرارات  بتطبيق 
التي حتظر على امليلي�سيات املدعومة من 
كمن�سة  املواقع  بع�س  ا�ستخدام  اإيــران، 
اأن  واعــتــربت  اإرهــابــيــة  عمليات  لإطـــالق 
جهود  تقو�س  الإرهابية  املمار�سات  هذه 
�سلمي،  حل  اإىل  للتو�سل  املتحدة  الأمم 
اإجراءات فورية لنزع �سالحها  اإىل  داعية 
وانــدلع  املنطقة  يف  ت�سعيد  حــدوث  ملنع 

مواجهات اإقليمية.
ويـــوم اأمــ�ــس �ــســرح املــتــحــدث الأمــنــي 
بوزارة الداخلية باأنه عند ال�ساعة الرابعة 
ال�سناعي  الأمـــن  ــرق  ف بــا�ــســرت  �سباحًا 
ب�سركة اأرامكو حريقني يف معملني تابعني 
خري�س  وهجرة  بقيق  مبحافظة  لل�سركة 
طيار  بدون  بطائرات  ا�ستهدافهما  نتيجة 
"درون" ، حيث مت بتوفيق الله ال�سيطرة 
 ، انت�سارهما  مــن  واحلــد  احلريقني  على 
التحقيق  املخت�سة  اجلهات  با�سرت  وقد 

يف ذلك .
قوات  با�سم  الر�سمي  املتحدث  و�سرح 
يف  الــ�ــســرعــيــة  دعـــم  "حتالف  الــتــحــالــف 
باأنه  املالكي،  تركي  الركن  اليمن" العقيد 

املتحدث  من  ال�سادر  للبيان  وبــالإ�ــســارة 
الهجوم  ب�ساأن  الداخلية  بــوزارة  الأمني 
الأولية  التحقيقات  الإرهابي  وبناًء على 
امل�سرتكة مع اجلهات ذات العالقة واملبنية 
العملياتية  واملـــوؤ�ـــســـرات  الـــدلئـــل  عــلــى 
والأدلة املادية مبوقعي الهجوم الإرهابي 

للتحالف  املــ�ــســرتكــة  ــقــوات  ال قــيــادة  فـــاإن 
توؤكد اأن التحقيقات ل زالت جارية ملعرفة 
التخطيط  امل�سوؤولة عن  وحتديد اجلهات 
موؤكدًا  الإرهابية،  الأعمال  لهذه  والتنفيذ 
ا�ستمرار قيادة القوات امل�سرتكة للتحالف 
ــخــاذ وتــنــفــيــذ الإجــــــــراءات الــالزمــة  ــات ب

الإرهــابــيــة  الــتــهــديــدات  هــذه  مــع  للتعامل 
للحفاظ على املقدرات الوطنية وكذلك اأمن 
الطاقة العاملي و�سمان ا�ستقرار القت�ساد 

العاملي.
ويف مــايــو املــا�ــســي جـــرى ا�ــســتــهــداف 
التابعتني  الــبــرتولــيــة  الــ�ــســخ  حمــطــتــي 

الدوادمي  مبحافظتي  "اأرامكو"  ل�سركة 
بـــطـــائـــرات درون  بــالــريــا�ــس،  وعــفــيــف 
مفخخة واأكدت اأرامكو، اآنذاك، عدم وقوع 
اأي اإ�سابات يف هذا الهجوم، لفتة اإىل اأن 
النفط اخلام والغاز  اإمدادات عمالئها من 

تتاأثر". "مل 

تضامن اإلمارات
الذي طال  الإرهابي  الهجوم  ب�سدة،  املتحدة  العربية  الإمــارات  دولة  ا�ستنكرت 
معملني تابعني ل�سركة اأرامكو ونددت بهذا العمل الإرهابي والتخريبي واعتربته دلياًل جديدًا 

على �سعي اجلماعات الإرهابية اإىل تقوي�س الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.
واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ت�سامن دولة الإمارات الكامل مع اململكة العربية 
اأمنها وا�ستقرارها،  ال�سعودية ال�سقيقة والوقوف معها يف �سف واحد �سد كل تهديد يطال 
ودعمها يف كل ما تتخذه من اإجراءات حلفظ اأمنها و�سالمة مواطنيها واملقيمني على اأرا�سيها.
واأ�ساف البيان اأن اأمن دولة الإمارات واأمن اململكة العربية ال�سعودية كل ل يتجزاأ، واأن اأي 
تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتربه الدولة تهديدا ملنظومة الأمن وال�ستقرار يف الإمارات.

البحرين تستنكر
ا�ستهدف  الــذي  الإرهــابــي  العمل  ب�سدة  وا�ستنكرت  البحرين  مملكة  ادانــت 

معملني تابعني ل�سركة اأرامكو مبحافظة بقيق وهجرة خري�س .
و�سددت وزارة خارجية البحرينية يف بيان : على موقف مملكة البحرين الثابت ووقوفها 
يف �سف واحد اإىل جانب اململكة العربية ال�سعودية �سد الإرهاب بكل �سوره واأ�سكاله و�سد 
كل من يحاول امل�سا�س باأمنها اأو يهدد ا�ستقرارها، ودعمها فيما تتخذه من اإجراءات حلماية 
موؤ�س�ساتها والدفاع عن م�ساحلها، وتاأييدها فيما تقوم به من جهود كبرة ودور حموري يف 

مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن وال�ستقرار على ال�سعيدين الإقليمي والدويل.

الكويت: هجوم تخريبي
طال  اللذين  للهجومني  ال�سديد  ا�ستنكارها  عــن  الكويت  دولــة  عــربت  كما 
املن�ساأتني، حيث قال م�سدر م�سوؤول يف وزارة اخلارجية "دولة الكويت ويف الوقت 
اململكة  وا�ستقرار  اأمن  ا�ستهدف  الذي  التخريبي  الهجوم  العبارات  وباأ�سد  فيه  تدين  الذي 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة واإمدادات الطاقة العاملية، فاإنها توؤكد مطالبتها املجتمع الدويل 

ببذل جهود م�ساعفة للجم مثل هذه العتداءات ومنع تكرارها".
واأكد امل�سدر وقوف دولة الكويت التام اإىل جانب اململكة العربية ال�سعودية وتاأييدها يف 

كل ما من �ساأنه احلفاظ على اأمنها و�سالمة اأرا�سيها.

جيبوتي تندد بالهجوم
ل�سركة  تابعني  معملني  ا�ستهداف  ب�سدة  جيبوتي  جمهورية  اأدانـــت 

اأرامكو يف حمافظة بقيق وهجرة خري�س.
مما  املنطقة،  وا�ستقرار  اأمن  لزعزعة  ا�ستمرارًا  امل�ستنكر  العمل  هذا  وعدت 

ي�ستدعي موقفًا دوليًا اأكرث حزمًا يف وجه الإرهاب.

أمريكا تدين الهجوم
اأدانت الوليات املتحدة الهجوم الذي تعر�ست له من�ساأتا 

نفط �سعوديتان اأم�س ال�سبت.
وكتب ال�سفر الأمركي يف الريا�س، جون اأبي زيد، على ح�سابه يف 

تويرت "تدين الوليات املتحدة ب�سدة الهجمات التي نفذتها اأم�س طائرات 
م�سرة على من�ساأتي نفط يف حمافظة بقيق وهجرة خري�س".

والتي  احليوية  التحتية  البنية  ت�ستهدف  التي  الهجمات  "هذه  اأن  واأ�ساف 
تعر�س املدنيني للخطر ت�سرف غر مقبول، و�ستف�سي عاجاًل اأم اآجاًل اإىل فقدان 

اأرواح بريئة".

الداخلية  وزراء  ملجل�س  العامة  الأمانة  ا�ستنكرت 
العرب، ب�سدة الهجوم الإرهابي وعربت يف بيان عن 
التام مع اململكة يف مواجهة الإرهــاب كما  ت�سامنها 
اأدان الأمني العام ملنظمة التعاون الإ�سالمي، الدكتور 
املعملني  ا�ستهداف   ، العثيمني،  اأحــمــد  بــن  يو�سف 
ـــــدد عــــلــــى مـــوقـــف  و�ـــــس
الثابت  املنظمة 
ـــرافـــ�ـــس  ال
جلميع 

الأعمال الإجرامية والتخريبية.
العبارات،  باأ�سد  العربية  م�سر  جمهورية  واأدانــت 
الأردنــيــة   احلكومة  اأدانـــت  كما  الإرهــابــي  الهجوم 
با�سم  الر�سمي  الناطق  وعد  الآثم  الإرهابي  الهجوم 
الق�ساة،  �سفيان  ال�سفر  الأردنية  اخلارجية  وزارة 
هذا العمل الإرهابي املدان ، ت�سعيدًا جديدا خطرًا 
ي�ستهدف زعزعة الأمن وال�ستقرار ويزيد من التوتر 

يف املنطقة .
م�سعل  الــدكــتــور  الــعــربــي  الــربملــان  رئي�س  واأدان 
اإن  وقال  الهجوم   العبارات  باأ�سد  ال�سلمي،  فهم  بن 

ا�ستهداف املعملني يعد عماًل اإرهابيًا جبانًا.
اأم�س  الربيطاين،  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  وقال 
"غر  ال�سعودية  النفطية  املن�ساآت  على  الهجوم  اإن 
مقبول باملرة" ونقل بيان، ن�سر على موقع الوزارة، 
عن اأندرو موري�سون، قوله "ينبغي لالإرهابيني وقف 
الأمنية  املناطق  بتهديد  ال�سعودية  اأمــن  تقوي�س 

والبنية التحتية التجارية".
موؤكدة  الهجوم  الفل�سطينية  اخلارجية  واأدانـــت 
ت�سامنها وقوفها الدائم مع ال�سعودية ملكا وحكومة 

و�سعبا يف معركتها �سد الإرهاب والإرهابيني.
عن  الإ�ــســالمــيــة  اأفغان�ستان  جمهورية  واأعــربــت 
الإرهــابــي  للعمل  ال�سديدين  وا�ستنكارها  اإدانــتــهــا 
الدولية  املواثيق  مع  يتعار�س  الهجوم  باأن  موؤكدة 
وحقوق الإن�سان التي تكفل حماية املن�ساآت النفطية 

والأعيان املدنية.
واأعرب املبعوث الأممي اإىل اليمن، مارتن غريفيث، 
عن قلقه حيال الهجمات على من�ساآت نفطية �سعودية، 

موؤكدا اأن مثل تلك الهجمات تهدد الأمن يف املنطقة.
 وقال بيان للبعثة الأممية "يعرب املبعوث اخلا�س 
لالأمني العام لالأمم املتحدة اإىل اليمن عن قلقه البالغ 
من  اثنتني  على  ة  امل�سررّ بالطائرات  الهجمات  اإزاء 
العربية  اململكة  يف  الرئي�سية  النفطية  املــنــ�ــســاآت 
ال�سعودية اإن هذا الت�سعيد الع�سكري مقلق للغاية".

هذه  بــردع  الــدويل  املجتمع  اأفغان�ستان  وطالبت 
النوع من العمليات الإرهابية، داعية املجتمع الدويل 
اإىل مزيد من احلزم و�سد خطط واأعمال الإرهابيني 

املغر�سني.
الإ�ــســالمــيــة  اأفــغــانــ�ــســتــان  ـــال �سفر جــمــهــوريــة  وق
لدى  اجلمهورية  رئي�س  لفخامة  اخلا�س  املبعوث 
الأعــمــال  هــذه  مثل  اإن   : كــرمي  جــالل  �سيد  اململكة 
النفطية،  الأ�سواق  واأمن  با�ستقرار  ت�سر  الإرهابية 
العربية  للمملكة  ومتنياتنا  دعــواتــنــا  عــن  ونــعــرب 
الــرخــاء  ودوام  ــتــقــرار  وال�ــس بـــالأمـــن  الــ�ــســعــوديــة 
ذخــرًا  ويدميها  و�سعبها  يحفظها  واأن  والزدهــــار 

لالإ�سالم وامل�سلمني .
عن  البحرين  مبملكة  الــ�ــســورى  جمل�س  واأعــــرب 
الإرهــابــي  للعمل  الــ�ــســديــديــن  اإدانـــتـــه وا�ــســتــنــكــاره 

بطائرات بدون طيار "درون".

إدانات واسعة

تواصل اإلدانات

من المشهد:
الجهات األمنية تابعت الحادث مباشرة

األوضاع مطمئنة وال إصابات
بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم

خريص ثاني أكبر حقل نفطي في العالم 
الحركة طبيعية في بقيق وهجرة خريص

التحقيقات مستمرة لتحديد مصادر اإلطالق
إدانة عربية ودولية واسعة للحادث اإلرهابي

الحركة طبيعية
ــقــنــوات  ــب مـــرا�ـــســـلـــني ل وبــحــ�ــس
معملي  ا�ستهداف  مت  فقد  ف�سائية 
وهجرة  البقيق  يف  اأرامكو  �سركة 
فيما  امل�سرة،  بالطائرات  خري�س 
تــابــعــت اجلــهــات الأمــنــيــة احلـــادث 
احلركة  اأن  موؤكدين  البداية،  منذ 
حيث  ال�سوق  منطقة  يف  طبيعية 
عن  بعيدًا  البقيق  يف  املعمل  يقع 

املناطق ال�سكنية.
انت�سرت  التي  التغريدات  وعــن 
عرب مواقع التوا�سل حول احلادث، 
قال مرا�سل تلفزيوين اإن الأو�ساع 
اللحظة  حتى  تــوجــد  ول  مطمئنة 
اإ�سابات ُتذكر، ومل ت�سل اأي اإ�سابة 
اإىل امل�ست�سفيات يف املحافظة جراء 
اأن التحقيقات  الهجوم، م�سرًا اإىل 
ــا زالــــت قــائــمــة لــتــحــديــد مــ�ــســادر  م
وكذلك  امل�سرة،  الطائرات  اإطــالق 
حتديد اخل�سائر والتلفيات الناجتة 

عن الهجوم.
"الإخبارية"  قــنــاة  نــقــلــت  كــمــا 
موقع  من  مرا�سلها  عن  ال�سعودية، 
اإىل  عــــادت  احلــركــة  اإن  احلـــــادث: 
النفطيتني  املن�ساأتني  يف  طبيعتها 
قائال:  اآرامـــكـــو،  ل�سركة  التابعني 
من  احلريقني  على  ال�سيطرة  "مت 
ل�سركة  التابع  ال�سناعي  الأمن  قبل 
ومتت  طبيعبة  واحلــركــة  اآرامــكــو، 
ال�سيطرة التامة على احلريق الذي 
فقط  وتبقى  اآرامكو  معمل  يف  ن�ساأ 

بع�س الأدخنة".
على  ال�سيطرة  "متت  واأ�ــســافــت 
ال�سناعي  الأمن  قبل  من  احلريقني 
ا�ستعدادات  هناك  وكانت  لل�سركة، 
النفط  هائلة، واإمدادات اململكة من 

�ست�ستمر".



نيويورك- وا�س
العربية  للمملكة  ال���دائ���م  امل���ن���دوب  ن��ائ��ب  اأك���د 
خالد  ال��دك��ت��ور  املتحدة  الأمم  ل��دى  ال�سعودية 
لكل  و�سعيها  اململكة  حر�ص  م��ن��زلوي،  حممد 
والت�سامح  ال�سالم  ثقافة  تعزيز  �ساأنه  م��ن  م��ا 

واحلوار.
يف  الأول   اأم�����ص  اململكة  كلمة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ال�سالم  بثقافة  املتعلق  امل�ستوى  رفيع  املنتدى 

املنعقد بالأمم املتحدة يف نيويورك.
واأو�سح اأنه رغم اأن اإر�ساء معيار ال�سالم وت�سوية 
املنازعات الدولية بالطرق ال�سلمية مبداأ اأ�سا�سيا 
ال��دويل  القانون  اإليها  ي�ستند  التي  املبادئ  من 
وميثاق الأمم املتحدة، اإل اأن ا�ستمرار احلروب 
وعدم  العامل،  م�ستوى  على  امل�سلحة  والنزاعات 
�سوؤونها  وال��ت��دخ��ل يف  ال���دول  ���س��ي��ادة  اح���رام 
نواجه  جتعلنا  ا�ستقرارها،  وزعزعة  الداخلية 
بال�سالم  تع�سف  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
وتدعونا  العامل  �سعوب  بني  ال�سلمي  والتعاي�ص 
لل�سعي لتبني ا�سراتيجيات واآليات تكون اأكرث 
ال�سعيدين  على  ال�سالم  ثقافة  تعزيز  يف  فاعلية 

الإقليمي والدويل.
وقال منزلوي: داأبت اململكة على تاأكيد التزامها 
الأمم  ميثاق  يف  ال����واردة  وامل��ب��ادئ  باملقا�سد 
املتحدة م��ن خ��الل م��ا ت��ق��وم ب��ه م��ن ج��ه��ود على 
باأن  اإميانها  ال��دويل، وذلك من منطلق  امل�ستوى 
خالل  وم��ن  ب��ال��ف��رد  ي��ب��داأ  ال�����س��الم  ثقافة  تعزيز 
بو�سفه  وال���دويل  املحلي  جمتمعه  مع  عالقاته 
املجتمع  فئات  جميع  وباإ�سراك  عامليا،  مواطنا 

املحلي والدويل وموؤ�س�ساته.
واأ�ساف قائال: اإن امل�ستعر�ص ملا تقوم به اململكة 
من جهود �سمن هذا الإطار يرى اأنها قائمة على 
وحماية  والتنمية،  العدالة،  اأ�سا�سية:  ركائز   3

حقوق الإن�سان.
اأر�ص  على  اململكة  ترجمتها  وقد  يقول:  واأردف 
مبختلف  املحلي  املجتمع  بناء  خالل  من  الواقع 
فئاته، ولعل اأكرب �ساهد على هذه اجلهود، روؤية 
القدرات  تعزيز  على  تركز  التي   2030 اململكة 

الوطنية واإ�سراك جميع فئاتها يف عملية التنمية، 
للتنمية  املتحدة  الأمم  اأه��داف  مع  تت�سق  والتي 
الوطني  امل�ستوى  على  تبعها  وم��ا  امل�ستدامة، 
وتفعيل  امل���راأة  بتمكني  متعلقة  اإ���س��الح��ات  م��ن 
دور ال�سباب يف م�سرية اململكة التنموية، وعلى 

لأهداف  تفعيل  من  وال��دويل  الإقليمي  امل�ستوى 
التنمية امل�ستدامة ببناء �سراكات اإقليمية ودولية 

ت�سهم يف حتقيق الفائدة للجميع.
وت���اب���ع :" ج��ه��ود امل��م��ل��ك��ة حم���ارب���ة الإره�����اب 
الأديان  بني  واحلوار  الت�سامح  ون�سر  والعنف، 
على  اململكة  قامت  حيث  املختلفة،  والثقافات 
الربامج  من  العديد  بتنفيذ  الوطني  امل�ستوى 
وحت�سني  التطرف  ملكافحة  والتوعوية  الأمنية 
ويف  الإي��دل��وج��ي��ات  ه���ذه  م��ن  امل�ستقبل  ج��ي��ل 
احلوار  ج�سور  ملد  اململكة  ت�سعى  نف�سه  الوقت 
والتوا�سل بني اأتباع الأديان والثقافات من خالل 
برامج عديدة على امل�ستوى الوطني والدويل".

واأب�����ان اأن م��ن ج��ه��ود امل��م��ل��ك��ة ح���ّل ال��ن��زاع��ات 
طريق  عن  ال�سلمية  بالطرق  والدولية  الإقليمية 

املفاو�سات اأو الو�ساطة اأو التحكيم الدويل.

محليات
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كلمة
االنتصار للحقوق الفلسطينية 

خالد بن سلمان يشدد على دعم المملكة للشرعية في اليمن

تمديد التقديم لجائزة اإلعالم 
السعودي 

المملكة تشدد على تعزيز ثقافة السالم والتسامح والحوار

الريا�س- البالد
ال�سحفيني  هيئة  اإدارة  جمل�ص  ع�سو  اأعلن 
الإعالم  منتدى وجائزة  رئي�ص  ال�سعوديني 
متديد  عن  احلارثي،  فهد  حممد  ال�سعودي 
ف����رة ال��ت��ق��دمي ع��ل��ى اجل���ائ���زة ب��ف��روع��ه��ا 
املختلفة حتى 7 من �سهر اأكتوبر املقبل، بدًل 

من نهاية �سبتمرب اجلاري كما كان مقررًا.
التقدمي  فرة  متديد  اأن  احلارثي  واأو�سح 
بهدف  ياأتي  ال�سعودي  الإع��الم  جائزة  على 
الراغبني  م��ن  ع��دد  لأك���رب  الفر�سة  اإت��اح��ة 
ب��امل�����س��ارك��ة، وم��ن��ح��ه��م م���زي���دًا م��ن ال��وق��ت 
القنوات  عرب  بها  والتقدم  اأعمالهم  لتجهيز 

الر�سمية.
التحفيز  اإىل  تهدف  اجل��ائ��زة  اأن  واأ���س��اف 
الإع��الم��ي،  املحتوى  تقدمي  يف  والب��ت��ك��ار 
ال�سحافة  ه���ي:  ف��ئ��ات،  ���س��ت  ت�سم  ح��ي��ث 

ال�����س��ح��اف��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة،  "ال�سحافة 
الق��ت�����س��ادي��ة، ال�����س��ح��اف��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، 
الثقافية،  ال�سحافة  الريا�سية،  ال�سحافة 
ال�سحافة ال�ستق�سائية، �سحافة ال�سورة، 
�سحافة الر�سم الكاريكاتريي، كاتب العمود 
"احلوار،  امل��رئ��ي  والإن���ت���اج  ال�سحفي"، 
امل�سموع،  والإنتاج  التلفزيوين"،  التقرير 
واحل����وار اجل��م��اه��ريي، واأف�����س��ل تطبيق 

اإعالمي، و�سخ�سية العام الإعالمية.
لها  امل�سابقة  ف��ئ��ات  م��ن  ف��ئ��ة  ك��ل  اأن  وب���ني 
دون  بعملها  تقوم  م�ستقلة،  حتكيم  جلنة 
جمال  هناك  يكون  اأن  متوقعًا  ت��دخ��ل،  اأي 
لتحقيق  وم��ت��ط��ل��ع��ًا  وال��ت��ط��وي��ر،  ل���الإب���داع 
ال�سعودي،  الإع��الم  يف  ملمو�سة  اإجن��ازات 
ال�سحفيني  الإعالم وهيئة  بدعم من وزارة 

ال�سعوديني.

الريا�س- وا�س
بن  �سلمان  ب��ن  خ��ال��د  الأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�سمو  ���س��اح��ب  اأك���د 
عبدالعزيز نائب وزير الدفاع  لدى لقائه يف الريا�ص الرئي�ص 
عبدربه من�سور هادي رئي�ص اجلمهورية اليمنية على موقف 
بقيادة  الد�ستورية  و�سرعيته  لليمن  والداعم  الثابت  اململكة 
وال�سالم  الأم��ن  يعم  حتى  ه��ادي  من�سور  عبدربه  الرئي�ص 
املتمثلة  عليها  املتعارف  ال�سالم  ملرجعيات  وفقا  وال�ستقرار 
احل��وار  وخمرجات  التنفيذية  واآليتها  اخلليجية  باملبادرة 
مقدمتها  ويف  ال�سلة  ذات  الأمم��ي��ة  وال���ق���رارات  ال��وط��ن��ي 
القرار2216 ، واأن اأمن اليمن جزء ليتجزاأ من اأمن اململكة، 
ال�سرعية ملواجهة مترد  الدائم يف دعم  اململكة  جمددا موقف 
واحلفاظ  اإي��ران  من  املدعومة  احلوثية  امليل�سيات  وانقالب 

على وحدته واأمنه وا�ستقراره.
حتيات  الأول  اأم�ص  اليمني  الرئي�ص  لفخامة  �سموه  ونقل 
اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 
بن  �سلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  �سعود 
وزير  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز 

الدفاع -حفظهما الله- .
الرئي�ص  فخامة  بحر�ص  الدفاع  وزي��ر  نائب  �سمو  اأ�ساد  كما 

اليمني على احلوار ملعاجلة الق�سايا و�سعيه لإجناحه.

قيادات التعليم الجامعي 
يبحثون 90 مبادرة 

املدينة املنورة - البالد
ناق�ص لقاء قيادات التعليم اجلامعي للعام اجلامعي 1441ه� الذي 
ا�ست�سافته اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة ، حوايل 90 مبادرة 
اجلامعات  قطاع  اإ�سهام  واآليات  جهود  �سمن  وذلك  عمل  وبرنامج 
والبحث والبتكار بوزارة التعليم يف حتقيق روؤية اململكة 2030.

كلمة  الأول  اأم�ص  ال�سيخ  اآل  حمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  واألقى 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  دعم  فيها  اأك��د  اللقاء  خالل 
حفظهما   - الأم���ني  ع��ه��ده  ويل  و�سمو  �سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 
علميًا  اأه��داف��ه  لتحقيق  اجلامعي  للتعليم  واملعنوي  امل��ايل   - الله 
موؤ�س�سي  دعم  اإىل  تتجه  ال��وزارة  اإن   : ، وقال  وبحثيًا وجمتمعيا 
 ، الوطنية  احلاجات  نحو  املوجهة  امل�ساريع  وبع�ص  للجامعات 
الالزمة  والتحليالت  والتقارير  البيانات  توفري  �سيتم  اأن��ه  مبينًا 
خللق ا�سراتيجيات بحثية متكن اجلامعات من التمايز فيما بينها 
حقيقية  قيمة  لإيجاد  املنا�سب  الدعم  وتوجيه  حاجاتها  ومعرفة 

للبحوث والبتكارات .

خارجية  وزراء  اجتماع  ياأتي  اململكة  لدعوة  ا�ستجابة 
التحديات  ملواجهة  ال��ي��وم،  ج��دة  يف  الإ�سالمية  ال��دول 
اخلطرية التي تتعر�ص لها الق�سية الفل�سطينية، وبحث 
الوزراء  رئي�ص  اإعالن  املتمثل يف  الإ�سرائيلي  الت�سعيد 
الإ�سرائيلي عزمه فر�ص ال�سيادة الإ�سرائيلية على جميع 
وامل�ستوطنات  امليت  البحر  و�سمال  الأردن  غور  مناطق 
بال�سفة الغربية يف حال اإعادة انتخابه، ومن ثم اتخاذ 
ال�سيا�سية  الإج����راءات  ب�ساأن  موحد  ا�سالمي  موقف 
الناجمة عن  لتلك املخاطر  للت�سدي  العاجلة  والقانونية 
وخمططات  امل�سروع  غري  الإ�سرائيلي  التو�سع  �سيا�سة 
الحتالل  به  يقوم  وما   ، ال�سرطاين  وال�ستيطان  ال�سم 
من خطوات اأحادية اجلانب على الأرا�سي الفل�سطينية 

ومنها القد�ص املحتلة وال�سفة الغربية.
ما  ك��ل  ب��اأن   ، الثابت  موقفها  على  اململكة  اأك���دت  لقد     
باطلة جملة  تعد  اأحادية  اإج��راءات  يتخذه الحتالل من 
ال�سعب  بحق  اخل��ط��ورة  ب��ال��غ  وت�سعيًدا   ، وتف�سيال 
املتحدة  الأمم  مليثاق  �سارخًا  وانتهاكًا  الفل�سطيني، 
والقوانني  والأعراف الدولية، مما ي�ستدعي حتركا جادا 
وم�سوؤول من املجتمع الدويل الذي تخاذل كثريا ولعقود 
طويلة عن حما�سبة الحتالل وجرائمه ، وليزال عاجزا 
احلقوق  ل�ستعادة  قراراته  وتطبيق  ارادت��ه  فر�ص  عن 

العربية امل�سروعة ويف مقدمتها احلقوق الفل�سطينية. 
موقف  امل��م��ل��ك��ة  ف��ي��ه  ت�ستنه�ص  ال����ذي  ال��وق��ت  ويف    
اأم��ام  ال��دويل  املجتمع  وت�سع  العاملي  وال�سمري  الأم��ة 
لدعم  الإن�سانية  جهودها  توا�سل  فاإنها   ، م�سوؤولياته 
�سمود ال�سعب الفل�سطيني يف وجه الحتالل  حتى ينال 
حدوده  على  امل�ستقلة  دولته  بناء  يف  امل�سروعة  حقوقه 
بها  املعرف  الأ�س�ص  وفق  ال�سرقية  القد�ص  وعا�سمتها 

دوليًا، ومبادرة ال�سالم العربية.

يف ات�صالني من ملك الأردن والرئي�س الأمريكي
خادم الحرمين وولي العهد يؤكدان قدرة المملكة 

على التصدي لالعتداء اإلرهابي
جدة - وا�س

امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  تلقى 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه 
الله  - ات�ساًل هاتفًيا  اأم�ص من جاللة امللك 
اململكة  ملك  ابن احل�سني  الثاين  عبدالله 
خالله  جاللته  اأعرب  الها�سمية،  الأردنية 
ع��ن اإدان���ة ب��الده للعمل الإره��اب��ي ال��ذي 
اأرامكو  ل�سركة  تابعني  معملني  ا�ستهدف 

يف حمافظة بقيق وهجرة خري�ص.
ال�سريفني،  واأكد جاللته خلادم احلرمني 
ت�سامن الأردن الكامل ووقوفه اإىل جانب 
الأ�سقاء يف اململكة العربية ال�سعودية يف 
كل ما تتخذه من اإج��راءات للحفاظ على 
لالإرهاب  والت�سدي  وا�ستقرارها  اأمنها 

بكل �سوره واأ�سكاله.
وقد قّدر خادم احلرمني ال�سريفني جلاللة 
هذا  واإدان��ت��ه  موقفه  الأردن  مملكة  ملك 
 - الله  حفظه   - م�سددًا  الإرهابي،  العمل 
على قدرة اململكة على الت�سدي ملثل هذا 

مع  والتعامل  الإرهابي اجلبان  العتداء 
اآثاره.

اململكة  اإرادة  لرمب  ي��وؤك��د  العهد  ويل 
ملواجهة العدوان الإرهابي 

ال�سمو  �ساحب  تلقى  اأخ���رى  جهة  م��ن 
امل��ل��ك��ي الأم�����ري حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان بن 
رئي�ص  ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د  ويل  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
ات�ساًل  ال��دف��اع،  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص 
��ا، اأم�������ص، م���ن ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����ص  ه��ات��ف��يًّ
املتحدة  ال��ولي��ات  رئي�ص  ترمب  دونالد 

الأمريكية.
بالده  ا�ستعداد  الأمريكي  الرئي�ص  واأكد 
للتعاون مع اململكة يف كل ما يدعم اأمنها 
وا�ستقرارها، م�سددًا فخامته على التاأثري 
القت�ساد  على  الهجمات  لهذه  ال�سلبي 
من  العاملي.  القت�ساد  وكذلك  الأمريكي 
للمملكة  اأن  العهد  ويل  �سمو  اأك��د  جهته، 
ه��ذا  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  وال���ق���درة  الإرادة 

العدوان الإرهابي والتعامل معه.

نائب وزير الدفاع يلتقي الرئي�س اليمني
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تقارير حقوقية دولية تندد بجرائم ميليشيا الحوثي في اليمن
جنيف -احلديدة - وكاالت

اإدانــة  على  دولية  حقوقية  تقارير  اأجمعت 
الإرهابية  احلوثي  ملي�سيا  وانتهاكات  جرائم 
م�ساركتها  هــامــ�ــش  عــلــى  وذلــــك   ، الــيــمــن  يف 
حلقوق  الـــدويل  للمجل�ش  الــــ42  ـــدورة  ال يف 

الإن�سان املنعقد حتى 27 �سبتمرب اجلاري.
اأكد املنتدى العربي الأوروبــي للحوار   فقد 
وحقوق الإن�سان بجنيف اأن الو�سع الإن�ساين 
�سيطرة  ا�ستمرار  مع  توترا  يــزداد  اليمن  يف 
النقالبيني على العا�سمة وفتح جبهات قتالية 

جديدة.
وقــــال اأميــــن نــ�ــســري رئــيــ�ــش املــنــتــدى اإن 
يف  الإن�ساين  الو�سع  على  ركــزت  املــداخــالت 
امليلي�سيا  جرائم  مع  �سوءا  يزداد  الذي  اليمن 
العا�سمة  على  النقالبيني  �سيطرة  وا�ستمرار 

�سنعاء ، م�سريا اإىل 
 اأنه خالل اأكرث من 4 �سنوات قتل احلوثيون 
اأطفال ون�ساء  بينهم  األف مدين،  اأكرث من 14 
وم�سنون بالقن�ش، وزراعة الألغام، وعمليات 
الإعدام غري امل�سروعة، واملوت حتت التعذيب، 
اأكرث من 3500 معتقل يف �سجون  كما يوجد 

امللي�سيا احلوثية.
اعتدت  النقالبية  امللي�سيا  اأن  ن�سري  واأكد 
البنية التحتية  على كل مرافق اليمن، فدمرت 
واملمتلكات اخلا�سة والعامة، وفجرت املنازل 
خالل  من  الطفولة  وانتهكت  العبادة،  ودور 
التجنيد الإجباري والقتل والت�سويه وحرمان 

الأطفال من التعليم وال�سحة.
الدويل حلقوق  املجل�ش  املنتدى من  وطالب 

ــاعــفــة  اجلــــهــــود الإنـــــ�ـــــســـــان مــ�ــس
لــــلــــ�ــــســــغــــط عـــلـــى 

لتنفيذ  امللي�سيا؛ 

وخا�سة  باليمن،  املتعلقة  املجل�ش  قـــرارات 
قــــرار جمــلــ�ــش الأمــــن رقـــم 2216 واللـــتـــزام 
واتفاقيات  الإن�ساين  الدويل  القانون  مببادئ 
للهجمات  الفوري  والوقف  الإن�سان،  حقوق 
عن  فــوًرا  والتوقف  ال�سكان،  �سد  الع�سوائية 

زراعة الألغام مبختلف اأنواعها.
  وكانت الأمم املتحدة، قد اتهمت اأوائل �سبتمرب 
بارتكاب  الإرهــابــيــة  احلــوثــي  ملي�سيا  اجلـــاري، 

انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان يف اليمن.
اخلــرباء  من  فريق  اأ�ــســدره  تقرير  وك�سف 
الأمم  جمل�ش  اأنــ�ــســاأه  والإقليميني  الدوليني 
ملي�سيا  اأن  عــن  ــان،  الإنــ�ــس حلــقــوق  املــتــحــدة 
وا�ستهدفت  ع�سوائية  هجمات  �سّنت  احلوثي 
اإىل جــرائــم  تــرقــى  اأعـــمـــال  املــدنــيــني يف 

احلرب.
ـــــح  واأو�ـــــس

اأ�سلحة  ا�ستخدموا  النقالبيني  اأن  التقرير 
كال�سواريخ  النطاق  وا�سعة  مدمرة  اآثــار  لها 
الهاون؛ حيث ُوجهت عمدا  واملدفعية ومدافع 
على املدنيني والأعيان املدنية واأدت اإىل قتلهم 

واإ�سابتهم.

 مجزرة بالحديدة 
جديدة  جمزرة  احلوثي  ميلي�سيا  وارتكبت 
بحق املدنيني راح �سحيتها ع�سرة بينهم اأطفال 
واأ�سيب اآخرون من اأ�سرتني ا�ستهدفهما ق�سف 

مدفعي يف حمافظة احلديدة غربي اليمن.
�سنت  امليلي�سيات  اأن  حملية  م�سادر  واأكــدت 
ق�سفًا مدفعيًا على منازل املواطنني يف مديريتي 
اإىل  اأدى  ما  احلديدة،  جنوب  والتحيتا  حي�ش 
اأولية،  ح�سيلة  يف  الأقــل  على  مدنيًا   11 مقتل 

فيما اأ�سيب 8 اآخرون معظهم من الأطفال.
احلوثي  الق�سف  اأن  امل�سعفني،  اأحــد  واأفــاد 
يف  امل�ساجد  اأحــد  بــجــوار  املنزلني  ا�ستهدف 
ال�سالة،  اإقامة  دون  حال  ما  ال�سكنية  املنطقة 
اجلرحى،  واإ�سعاف  القتلى  لنت�سال  والذهاب 

و�سط خوف ورعب الأهايل.
 وتـــاأتـــي هــــذه النـــتـــهـــاكـــات واخلـــروقـــات 

جلنة  اجتماع  على  قليلة  اأيام  بعد  املت�ساعدة 
اإعادة النت�سار يف احلديدة على منت ال�سفينة 
تلتزم  الــبــحــر، حــيــث مل  عــر�ــش  الأممــيــة يف 
وت�سعى  �ستوكهومل  اتفاقية  ببنود  امليلي�سيا 
لن�سف اجلهود الأممية املت�سمنة وقف اإطالق 

النار والعمليات الع�سكرية يف احلديدة.
كما يتزامن الت�سعيد احلوثي مع اإعالن الأمم 
اأباهيجيت  الهندي  اجلـــرال  تعيني  املتحدة 
النت�سار  اإعــادة  تن�سيق  للجنة  رئي�سًا  جوها 
اتــفــاق  ــدعــم  ل املــتــحــدة  بــعــثــة الأمم  ورئــيــ�ــش 

احلديدة خلفا للجرال "مايكل لولي�سغارد".
ــكــي مايك   وكـــان وزيـــر اخلــارجــيــة الأمــري
بومبيو قد �سرح يف وقت �سابق باأن ممار�سات 
احلوثيني واإيران اأ�سبحت تهدد اأمن و�سالمة 
ملي�سيات  "ممار�سات  اأن  من  حمذرا   ، اململكة 
احلر�ش الثوري تطيل اأمد الأزمات يف املنطقة 

وتزعزع ا�ستقرار الدول".

مقصلة أردوغانية ضد العسكريين وانهيارات بالحزب الحاكم
اأنقرة - وكاالت

اأ�ـــســـدرت الــ�ــســلــطــات الــركــيــة قــــرارات 
منهم   50 عــ�ــســكــريــا   223 بــحــق  اعــتــقــال 
اتهامهم  خلفية  على  بــاخلــدمــة،  زالـــوا  مــا 
الــذي  غــولــن،  الله  فتح  جلماعة  بالنتماء 
النقالبية  املحاولة  بتدبري  اأنــقــرة  تتهمه 

املزعومة �سيف 2016. 
الإلــكــروين  املــوقــع  ذكـــره  مــا  وبح�سب 
�سملت  "جمهورييت" املعار�سة،  ل�سحيفة 
النيابة  الــ�ــســادرة عــن  قــــرارات العــتــقــال 
ع�سكريا   223 اإ�سطنبول  مبدينة  العامة 
بــالــقــوات الـــربيـــة واجلـــويـــة والــبــحــريــة 
والــــدرك وخــفــر الــ�ــســواحــل يف 54 وليــة 
اإىل جانب �سمال قرب�ش  اإ�سطنبول،  بينها 

اأي�سا. 
 واأ�سافت ال�سحيفة اأن 100 من املعتقلني 
عملوا بقيادة القوات الربية، و32 بالقوات 
بــالــقــوات اجلــويــة، و46  الــبــحــريــة، و41 

بقوات الدرك، و4 بخفر ال�سواحل. 
 وت�سن ال�سلطات الركية، ب�سكل منتظم، 
املحاولة  منذ  الآلف  طالت  اعتقال  حمالت 

ــال  ــ�ــس ـــعـــة الت النـــقـــالبـــيـــة، حتـــت ذري
يــنــايــر   3 ويف  غـــولـــن.  بــجــمــاعــة 

املا�سي، اأعلن اأن عدد املعتقلني 
 750 بــلــغ   2018 عـــام  يف 

�سخ�سا،  و239  األـــفـــا 
بينهم اأكرث من 52 األفا 

النتماء  ب�سبهة  فقط 
اإىل غولن. 

عــن  وفــــ�ــــســــال   
هـــذه الأرقـــــام ذكــر 
ــه  ــرت ــس ــ� ـــر ن ـــري ـــق ت
وكــــالــــة رويــــــرز، 

ــابــق،  ــس � وقـــــت  يف 
ـــــه مــنــذ املــحــاولــة  اأن

الآن  وحتى  النقالبية 
مت اعــتــقــال اأكـــرث مــن 77 

 150 وف�سل  �سخ�ش،  األــف 
وع�سكري  عمومي  موظف  األف 

من وظائفهم بزعم �سلتهم بغولن.
ــقــاقــات  ـــواىل النــ�ــس ـــت ــة ت ــي ــان ــة ث مـــن جــه
وعودة  احلاكم  احلزب  داخل  والنق�سامات 
رموز كبرية كانت �سمن دائرة الرئي�ش ، اإىل 
العمل ال�سيا�سي لكن يف اجتاه اآخر مناه�ش 

النظام  ل�سيا�سة 
مقدمتهم  ويف   ، واخلـــارجـــيـــة  ــة  ــي ــداخــل ال
اأوغلو  داود  اأحمد  ال�سابق  الــوزراء  رءي�ش 
وان�سحابه  القوية  انــتــقــاداتــه  �سكلت  الــتــي 

مــن احلــزب احلــاكــم ، �سربة 
مل  الـــذي  لأردوغـــــان  قا�سمة 
يــتــعــود متـــرد رفــــاق الـــدرب 
وقفزهم بهذه الطريقة احلادة 
من املركب املتهالك الواحد تلو 

الآخر.
التي  الأخــطــر  ال�سفعة  لكن   
حتــطــم يف بــنــيــان حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية احلاكم ، هي م�ساعي اأوغلو 
 ، �ــســيــا�ــســي  حـــزب  لت�سكيل  احلــثــيــثــة 
بالتزامن مع اإعالن قيادي اآخر ل يقل اأهمية 
القت�ساد  وزيــر  باباجان،  علي  وهــو  عنه 
ال�سابق نيته تاأ�سي�ش حزب جديد. ويف ظل 
الأغلبية  تواجه  الكبرية  الن�سقاقات  هذه 
يف  وحــزبــه   اأردوغــــان  اإليها  ي�ستند  التي 

 ، تكتالتها  يف  وا�سحة  انهيارات  الربملان، 
لتجد املعار�سة نف�سها اأمام فر�سة تاريخية 
وبرملانية  رئا�سية  انتخابات  اإىل  للدعوة 
مبكرة، مبا ي�سكل تهديدا مل�ستقبل اأردوغان 
املرحلة  يف  ي�ستهدف  اأوغلو  واأن  خا�سة   ،
لأردوغــــان،  ال�سعبية  احلا�سنة  الــقــادمــة 
على  الرقابة  ت�سديد  اإىل  بالأخري  دفع  مما 
متهيدا  الإنرنت،  وخا�سة  الإعالم  و�سائل 
الأم�ش  رفاق  خ�سومه  حماولت  لإجها�ش 
نحو تقدمي بديل حقيقي وخمتلف لالأتراك 
بعد كل ماجلبه عليهم النظام وحزبه احلاكم 
اقليمية  من تدهور اقت�سادي حاد واأزمات 
ودولية متزايدة تلقي بظاللها ال�سلبية على 

ال�سعب الركي.

رفض دولي متزايد  لالبتزاز 
اإليراني النووي

بروك�سل - وكاالت
والتحايل  النووي  الإيراين  لالبتزاز  الراف�سة  الدولية  الفعل  ردود  تتوا�سل 
على التفاق لزيادة م�ستوى تخ�سيب اليورانيوم . فقد دعت الدول الأوروبية  
املتحدثون  وقال  الذرية.  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  التام  التعاون  اإىل  اإيــران 
اخلارجية  ووزيرة  والربيطانية  والأملانية  الفرن�سية  اخلارجية  وزارات  با�سم 
الأوروبية فيديريكا موغرييني يف بيان م�سرك "ندعو اإيران اإىل التعاون مع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف كل املو�سوعات ذات ال�سلة".
اإيران النووية  اأن�سطة  اإن هناك قلقًا كبريًا من  وقال البيان الرباعي امل�سرك 
الأخرية. وطالب البيان اإيران بالمتناع عن اأي اإجراء ينتهك التفاق النووي، 

جمددًا "دعم حياد وا�ستقالل الوكالة الذرية".
وتخلت اإيران عن ثالثة التزامات متعلقة بربناجمها النووي واردة يف التفاق 
، وقال ح�سن روحاين اإنه ميكن اتخاذ مزيد من اخلطوات املماثلة "يف حال كان 

ذلك �سروريًا".
وخرقت اإيران ال�سقف املحدد يف التفاق ملخزوناتها من اليورانيوم املخ�سب 

وكذلك م�ستوى التخ�سيب.
اإجــراءات رادعة  اأكدت �سرورة اتخاذ  ال�سعودية قد  العربية    وكانت اململكة 
ق�سور  يوؤكد  الــذي  الأمــر  النووي،  لالتفاق  وخروقاتها  اإيــران  جتــاوزات  اإزاء 

التفاق واأهمية وجود اتفاق دويل �سامل حيال برنامج اإيران النووي.
املنعقدة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  حمافظي  جمل�ش  دورة  يف  ذلك  جاء 
خالل الفرة من 9 حتى 13 �سبتمرب 2019م، وعلى اإثر تقارير الوكالة اخلا�سة 
بـ»الر�سد والتحقق يف جمهورية اإيران الإ�سالمية على �سوء قرار جمل�ش الأمن 

رقم )2231( لعام 2015م«.
وعرب الأمري عبدالله بن خالد بن �سلطان بن عبدالعزيز �سفري خادم احلرمني 
واملنظمات  املتحدة  الأمم  لدى  للمملكة  الدائم  املندوب  النم�سا  لدى  ال�سريفني 
اإيــران  برنامج  حيال  �سامل  دويل  اتفاق  وجــود  اأهمية  عن  فيينا،  يف  الدولية 
من  �سكل  بــاأي  الــنــووي  ال�سالح  على  احل�سول  مــن  منعها  ي�سمن  الــنــووي، 
الأ�سكال، انطالًقا من �سرورة العمل على كل ما من �ساأنه احلد من انت�سار اأ�سلحة 
الدمار ال�سامل يف منطقة ال�سرق الأو�سط، مبا ي�سمن الأمن وال�سلم الدوليني، 
موؤكدا �سرورة اأن ي�ستمل هذا التفاق على اآلية تفتي�ش حمددة و�سارمة ودائمة 
لكل املواقع، مبا فيها املواقع الع�سكرية، مع وجود اآلية لإعادة فر�ش العقوبات 

على نحو �سريع وفعال حال انتهاك اإيران لالتفاق.



 لييقييد جييييدد خييييادم احليييرمييين اليي�ييشييريييفيين 
يف  �شعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �شلمان  امللك 
عبا�س  حممود  بالرئي�س  الهاتفي  ات�شاله 
رئي�س دولة فل�شطن اإدانة اململكة ورف�شها 
القاطع ملا اأعلنه رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي 
الغربية  ال�شفة  ميين  اأرا�يييس  �شم  نيته  عيين 
الله -  ، موؤكدا - حفظه  املحتلة عام 1967 
اأن هذا الإعالن ُيعد ت�شعيدًا بالغ اخلطورة 
بييحييق اليي�ييشييعييب الييفييليي�ييشييطييييينييي، وانييتييهيياكييًا 
والأعيييراف  املتحدة  الأمم  مليثاق  �ييشييارخييًا 
لفر�س  الإ�شرائيلية  املحاولة  واأن  الدولية، 
احلقوق  تطم�س  لن  الواقع  الأميير  �شيا�شة 
ثمن  بييدوره   ، الفل�شطيني  لل�شعب  الثابتة 
واهتمام  حر�س  عبا�س،  حممود  الرئي�س 
بالق�شية  الكبري  ال�شريفن  احلرمن  خييادم 
العربية  اململكة  ومييواقييف  الفل�شطينية، 
اليي�ييشييعييودييية الييدائييميية والييثييابييتيية واحلييازميية 
القمم  خمتلف  يف  و�شعبها  فل�شطن  جتيياه 

واملحافل الإقليمية والدولية.
 مييين هيينييا ميييثييل ميييوقيييف املييمييلييكيية 
الركيزة الأ�شا�شية للموقف العربي 
والإ�يييشيييالميييي والييييييدويل الييرافيي�ييس 
ليي�ييشيييييا�ييشيية الحييييتييييالل واأطيييمييياعيييه 

التو�شعية التي تتناق�س مع حقائق 
التاريخ باحلقوق  اجلغرافيا ووثائق 

لت�شقط  التي  امل�شروعة  الفل�شطينية 
للمجتمع  قييوييية  ر�ييشيياليية  وهيييو   ، بييالييتييقييادم 
يكون  لن  باأنه  الإن�شاين  وال�شمري  الدويل 
اإل  املنطقة  يف  و�شامل  عييادل  �شالم  هناك 
الفل�شطيني  اليي�ييشييعييب  تييطييلييعييات  بتحقيق 
الفل�شطينة  دولييتييه  واإنيي�ييشيياء  امليي�ييشييروعيية 
وعا�شمتها القد�س ال�شريف، واأن حماولت 
الييواقييع  الأميييير  �شيا�شة  فيير�ييس  اإ�ييشييرائيييييل 
وامليي�ييشييانيية  الييثييابييتيية  احلييقييوق  تطم�س  ليين 
الدول  كافة  ومطالبة  الفل�شطيني،  لل�شعب 
وامليينييظييمييات والييهيييييئييات اليييدولييييييية اإدانيييية 

هيييييييييييييذا ورف�س 
اأي الإعييييييييييييييييالن  واعييتييبييار 

عليه  يرتتب  ول  باطال  عنه  ي�شفر  اإجيييراء 
ال�شعب  حييقييوق  متيي�ييس  قييانييونييييية  اآثييييار  اأي 
واأن   ، والييثييابييتيية  التاريخية  الفل�شطيني 
ان�شغال العاملن العربي والإ�شالمي بالعديد 
من الأزمات املحلية والإقليمية لن يوؤثر على 
العربية  الييدول  لدى  فل�شطن  ق�شية  مكانة 

والإ�شالمية �شعوبًا وحكومات، كما اأن 
تثنيها  رغبتها يف  لن  العربية  الأميية 
العربية،  املبادرة  خالل  من  ال�شالم 
اأحييادييية  ليييالإجيييراءات  الت�شدي  عيين 
اجلييانييب الييتييي تييتييخييذهييا اإ�ييشييرائيييييل 
لتغيري حقائق  امل�شتمرة  واملحاولت 
احلقوق  وانتهاك  واجلغرافيا  التاريخ 

الفل�شطينية امل�شروعة.
ال�شيا�شي،  الييتييحييرك  مييع  وبييياليييتيييوازي   
تعزيز  الرائدة يف  اململكة مواقفها  توا�شل 
�شمود ال�شعب الفل�شطيني ال�شقيق بالدعم 
الييرامييج  وعييير  الييوطيينييييية  ل�شلطته  امليييايل 
مبليارات  والتنموية   والإن�شانية  الإغاثية 
الييدولرات، بالإ�شافة اإىل دعمها  بع�شرات 
)الأونييروا(  لوكالة  الييدولرات  من  املالين 
املييتييحييدة، حييتييى �شمدت  لييييالأمم  الييتييابييعيية 
هيييي الأخييييييرى �ييشييد حمييييياولت الحيييتيييالل 
ال�شرائيلي اإنهاء دورها يف اإغاثة وت�شغيل 

الالجئن الفل�شطينين.
لدعم  اململكة  ميين  العاجل  التحرك  هييذا    
الفل�شطيني  لل�شعب  امليي�ييشييروعيية  احلييقييوق 
حييدوده  على  امل�شتقلة  دولييتييه  اإقيياميية  حتى 
اإمنا ينطلق من دورها الإ�شالمي   ، الدولية 
وامل�شلمن  العرب  ق�شية  جتاه  والتاريخي 
ال�شرائيلي  للم�شروع  والت�شدي  الأوىل، 
اليوم  لجتماع  دعوتها  وتاأتي   ، الغا�شب 
 ، اخلارجية  وزراء  م�شتوى  على  جدة  يف 
جمعت  التي  الرائدة  مل�شوؤوليتها  جت�شيدا 
يف  املكرمة  مكة  قمة  يف  الإ�شالمية  العامل 
دورتها الرابعة ع�شرة اأواخر �شهر رم�شان 
الذكرى  مييع  القمة  تزامنت  وقييد   ، املا�شي 

اخلم�شن لقيام منظمة التعاون الإ�شالمي.
خييادم  �شدد  القمة  اأعييمييال  تروؤ�شه  وخييالل    
احلييرميين اليي�ييشييريييفيين املييلييك �ييشييلييمييان بيين عبد 
ال�شعودية  العربية  اململكة  رف�س  على  العزيز 
القاطع للم�شا�س بالقد�س ال�شريف واأكد اأهمية 
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اجتماع جدة .. رسالة قوية إلى إسرائيل والمجتمع الدولي

إدارة فلسطين 
وشؤون القدس

لدولة  ال��دائ��م��ة  املندوبية  تكت�سب   
ل��دى  ا�ستثنائية  اأه��م��ي��ة  فل�سطني 
خا�سة  الإ�سالمي  التعاون  منظمة 
والقد�س  الفل�سطينية  الق�سية  واأن 
الذي  والأ�سا�س  الهدف  ت�سكالن 
املنظمة  هذه  اأجله  ومن  عليه  قامت 
ع�سويتها  يف  ت�سم  التي  الدولية 
اأرب����ع  ع��ل��ى  م����وّزع����ة  دول�����ة   )57(
فل�سطني من  دولة  وتتمتع  ق��ارات، 
املنظمة  ه��ذه  يف  ع�سويتها  خ��الل 
للرئي�س  وثابت  دائ��م  نائب  ب�سفة 
يف كافة اجتماعاتها ومب�ستوياتها 

املختلفة.
 وتركيز اجلهود يف اإطار الأهداف 

التالية:
- ب�����ذل ج��م��ي��ع اجل����ه����ود لإن���ه���اء 
الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي ل��الأر���س 
الدعم  املحتلة، وتقدمي  الفل�سطينية 
الفل�سطيني  ال�سعب  حل��ق  الفاعل 
دولته  واإق��ام��ة  م�سريه  تقرير  يف 
امل�����س��ت��ق��ل��ة وع��ا���س��م��ت��ه��ا ال��ق��د���س 

ال�سريف.
اإ�سالمي  موقف  على  املحافظة   -
م��وح��د م��ن احل��ل ال��ع��ادل ال�سامل 

للق�سية الفل�سطينية.
ق�سية  م��رك��زي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د   -
الإ�سالمية وتكري�س  لالأمة  القد�س 
احلقوق الفل�سطينية فيها، وتوفري 
احل���م���اي���ة ل���راث���ه���ا وم��ق��د���س��ات��ه��ا 
وال����دف����اع ع���ن ُه��وي��ت��ه��ا ال��ع��رب��ي��ة 

والإ�سالمية.
الفل�سطينيني  امل��واط��ن��ني  متكني   -
وت��ع��زي��ز ���س��م��وده��م وال���دف���اع عن 
كافة حقوقهم الأ�سا�سية مبا ي�سمل 
واملدنية  والجتماعية  ال�سيا�سية 

والقت�سادية والثقافية منها.
من  ال���دويل  املجتمع  م��ع  العمل   -
اأج���ل ح��م��ل اإ���س��رائ��ي��ل ع��ل��ى وق��ف 

ال�ستيطان وتفكيك امل�ستوطنات.

جدة - البالد
على  ا�شتثنائًيا  اجتماًعا  الأحييد  اليوم  الإ�شالمي  التعاون  منظمة  تعقد  خطرية  حتديات  ظل  يف   
م�شتوى وزراء اخلارجية مبقر املنظمة يف جدة بطلب من اململكة العربية ال�شعودية، لبحث الت�شعيد 
الإ�شرائيلي اخلطري املتمثل يف توجه رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي اإىل فر�س ال�شيادة الإ�شرائيلية على 
جميع مناطق غور الأردن و�شمال البحر امليت وامل�شتوطنات بال�شفة الغربية يف حال اإعادة انتخابه، 
العدواين  املوقف  لهذا  للت�شدي  العاجلة  والقانونية  ال�شيا�شية  الإجيييراءات  الجتماع  �شيتخذ  كما 
اأحادية اجلانب  ا�شتيطان وخطوات  اعتداءات وجرائم  من  الحتالل  به  مايقوم  الإ�شرائيلي، وكافة 

غري معرتف بها من املجتمع الدويل.
   وياأتي هذا التحرك الفاعل والعاجل للمملكة انطالقا من موقفها الثابت جتاه الق�شية الفل�شطينية 
التي تت�شدر �شدارة اأولويات ال�شيا�شة ال�شعودية اخلارجية على كافة الأ�شعدة العربية والإ�شالمية 
والدولية ، باعتبارها الق�شية املركزية لالأمة حيث اأعلنت اململكة يف بيان الديوان امللكي عن اإدانتها 
اأن هذا الإجراء باطل جملة  ، موؤكدة  اأعلنه رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي  ملا  القاطع  و�شجبها ورف�شها 
وتف�شيال ، ويعتر ت�شعيًدا بالغ اخلطورة بحق ال�شعب الفل�شطيني، وانتهاكًا �شارخًا مليثاق الأمم 
املتحدة ومبادئ القانون الدويل والأعراف الدولة، معترة اأن من �شاأن هذا الإعالن تقوي�س ورف�س 
املحتلة،  الفل�شطينية  الأرا�شي  عودة  بدون  �شالم  ل  اإذ  ودائم  عادل  �شالم  لإحالل  ت�شعى  جهود  لأي 

ومتتع ال�شعب الفل�شطيني بحقوقه غري منقو�شة.

ثمنوا المواقف التاريخية للمملكة 

الفلسطينيون يتطلعون إلى اجتماع جدة لوأد مؤامرة نتنياهو
القد�س – مها العواودة 

خارجية  وزراء  اجتماع  اإىل  الفل�شطينين  اأنظار  تتجه 
والذي  اليوم،  جدة  مدينة  يف  الإ�شالمي  التعاون  منظمة 
رئي�س  ت�شريحات  لبحث  اململكة  من  كرمية  بدعوة  جيياء 
ب�شاأن  اخلييطييرية  نتنياهو  بنيامن  الإ�شرائيلي  اليييوزراء 
وامل�شتوطنات  امليت  والبحر  الأردن  غور  من  مناطق  �شم 
من  وا�شح  دعييم  يف  انتخابه،  بعد  الإ�شرائيلية  لل�شيادة 
الفل�شطيني  ال�شعب  حلقوق  ال�شعودية  العربية  اململكة 
ت�شقط  لن  الأوىل  اململكة  ق�شية  اأن  على  وتاأكيد  امل�شروعة 
بالتقادم. م�شوؤولون فل�شطينيون اأكدوا لي " البالد" اأن هذا 
الجتماع الطارئ دعم كبري للقيادة الفل�شطينية خا�شة يف 
الفل�شطيني  الرئي�س  يقوده  الييذي  القوي  احلييراك  �شياق 
حممود عبا�س واخلارجية الفل�شطينية مع الأ�شقاء العرب 
نتنياهو  على  لل�شغط  الدولية  ال�شاحة  يف  والأ�ييشييدقيياء 
للرتاجع عن قراره امل�شوؤوم، ورد قوي من اململكة العربية 
ال�شعودية على الت�شعيد الإ�شرائيلي املقلق الذي بات يهدد 
اململكة  حترك  اأن  ذاته  الوقت  يف  م�شريين   ، الدولتن  حل 
انتهاكًا  متثل  التي  الإ�شرائيلية  املمار�شات  جتاه  ال�شريع 
�شارخا للقانون الدويل وقرارات ال�شرعية الدولية وجتاه 
كل مايهم العرب وامل�شلمن يوؤكد قوة ال�شعودية درع العرب 

احل�شن وال�شند احلقيقي لهم.
   وقال نائب اأمن �شر املجل�س الثوري حلركة فتح فايز 
اململكة  بقيادة  الدعوة  هذه  :"نقدر  "البالد"  لي  عيطة  اأبييو 

عربية  م�شوؤولية  ونعترها  ال�شريفن  احلرمن  وخييادم 
واإ�شالمية كبرية، ونتطلع للقرارات التي �شتخرج من هذا 
ال�شعب  ملوقف  وا�شناد  دعييم  عامل  ي�شكل  الييذي  الجتماع 
املقبل  حتركها  يف  الفل�شطينية  والييقيييييادة  الفل�شطيني 
ال�شعب  اأ�شدقاء  كل  ومع  والييدويل  العربي  ال�شعيد  على 
موؤامرة  لييواأد  الدولتن  بحل  يوؤمنون  الذين  الفل�شطيني 

نتنياهو التي تهدف لت�شفية الق�شية الفل�شطينية".
هذا  خييالل  من  ت�شتند  الفل�شطينية  القيادة  اأن  م�شيفًا 
الجتماع اإىل موقف عربي داعم وخا�شة من قيادة اململكة 
باأنها  قمم  عييدة  خييالل  من  عييرت  التي  ال�شعودية  العربية 
�شتوا�شل دعمها للق�شية الفل�شطينية ق�شية اململكة الأوىل، 
قدمتها  التي  العربية  ال�شالم  مببادرة  متم�شكن  "ونحن 
للق�شية  ال�شعودية ونعترها احلل الأمثل  العربية  اململكة 
اأن  موؤكدا   ، العربي"  الجماع  مبادرة  كونها  الفل�شطينية 

اىل  ت�شتند  الحتالل  مع  �شراعها  يف  الفل�شطينية  ال�شلطة 
قرارات ال�شرعية الدولية التي ت�شاند احلق الفل�شطيني يف 

اإقامة الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة.
الفل�شطيني  ال�شيا�شي  واملحلل  الكاتب  قال  ال�شياق  يف 
امل�شوؤولية  العربية مطالبة بتحمل  الدول  اإن  القدوة  �شري 
والإعالن عن رف�س ممار�شات حكومة الحتالل ال�شرائيلي 
واإدانة اخلطوات الإ�شرائيلية التهويدية التي ت�شكل عقبة 
حقيقية اأمام اأي فر�س لتحقيق ال�شالم حيث ي�شتوجب ذلك 
التحرك احل�شم وجتنيد موقف دويل داعم للموقف العربي 

للت�شدي ملا تقوم به حكومة الحتالل.
ليييوزراء  عيياجييل  اليي�ييشييعييودييية لجييتييميياع  واأ�شاف" دعيييوة 
خارجية دول منظمة التعاون الإ�شالمي توؤكد حر�س اململكة 
على الأخوة والت�شامن الإ�شالمي مع الق�شية الفل�شطينية، 
واأن ق�شية القد�س ال�شريف يف قلب ووجدان خادم احلرمن 
ال�شريفن وويل عهده الأمن وكل اأبناء امل�شلمن، كما توؤكد 
حر�س اململكة العربية ال�شعودية الدائم على دعم احلقوق 
الأر�س  على  واحلفاظ  للت�شرف  قابلة  الغري  الفل�شطينية 
الفل�شطينية من امل�شادرة يف ظل دعوات حكومة الحتالل 
ل�شم ال�شفة الغربية و�شرب عملية ال�شالم بعر�س احلائط 
، موؤكدا  اأن اململكة العربية ال�شعودية ومنذ تاأ�شي�شها، لها 
الفل�شطيني  وال�شعب  فل�شطن  دعم  جتاه  الثابتة  مواقفها 
وتعزيز �شموده، واإحالل ال�شالم والأمن يف ربوعها، فهي 

يف �شمري الأمة ووجدانها. 

�سري القدوة فايز عطية 

الق�شية الفل�شطينية لبالده وللعامل الإ�شالمي.
  واليوم وعلى �شوء التمادي ال�شرائيلي 
، وحمييياولت  املييتييطييرف  اليمن  ميين جييانييب 
نييتيينييييياهييو جييعييل احليييقيييوق الييفييليي�ييشييطييييينييييية 
الثابتة  والتاريخية  اجلييغييرايف  بحقائقها 
مييييزادا انييتييخييابيييييا ملييكييا�ييشييب داخييلييييية مبزيد 
على  الباطلة  ال�شيادة  وفيير�ييس  ال�شم  ميين 
على  تقع   ، الفل�شطينية  الأرا�شي  من  مزيد 
وزراء   اجتماع   خالل  من  الإ�شالمي  العامل 
الت�شدي  يف  كبرية  م�شوؤولية   ، اخلارجية 
ال�شرائيلي  الحتالل  ملخططات  اجلماعي 
بييقيييييادتييهييا احلكيمة  املييمييلييكيية  وفيييرت  وقيييد   ،
للت�شامن  قوية  اإرادة  التاريخية  ومواقفها 
اليي�ييشييلييب يف وجيييييه مييي�يييشيييارييييع الحيييتيييالل 
لتفعيل  الن�شطة  وحتركاتها   ، التو�شعية 
امل�شروعة  احلقوق  جتيياه  الأممييي  ال�شمري 

لل�شعب الفل�شطيني. 
من هنا فاإن كلمة الأمة التي �شيعر عنها 
اليوم اجتماع جدة ا�شتجابة لدعوة اململكة 
باأن  اأبيب   تل  قادة  اإىل  بو�شوح  �شت�شل   ،
فل�شطن حية وحا�شرة وباقية واأن دولتها 
جرائم  بلغت  مهما  قييادميية  ال�شيادة  كاملة 
 ، فل�شطن  و�شعب  اأر�يييس  بحق  الحييتييالل 
وفق  الأثيير  عدمية  الباطلة  اجييراءاتييه  واأن 
حق  ي�شيع  ليين  واأنيييه   ، الييدولييييية  ال�شرعية 
يبعث  الييوقييت  نف�س  ويف  ُمطالب،  وراوؤه 
الدويل  اإىل املجتمع  الأمة  الجتماع ر�شالة 
لإنهاء  قييراراتييه  لتطبيق  الوقت  حييان  باأنه 
وا�ييشييتييعييادة  الفل�شطيني  ال�شعب  مييعييانيياة 

حقوقه امل�شروعة.   
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زين اأمني مقبول بن فرج اجلهني

�إن �لعامل يتحول ..كل يوم �أحد

حتية لرئي�س 
مقا�صف وحماماتبلدية �أملج

اأملج مبرحلة تطور ح�سارية. وتنمية مت�سارعة  متر حمافظة 
برعاية  املختلفة  التنموية. وال�ستثمارية  م�ساريعها  ومتجددة يف 
الأمري حممد  العهد  �سمو ويل  من  متوالية  ملكية كرمية, ومتابعة 
بن �سلمان. و�سمو الأمري فهد بن �سلطان اأمري منطقة تبوك حفظهم 
فكر.  �ساحب  م�سوؤول  بلديتها  يراأ�س  اأن  الطالع  ح�سن  ومن  الله. 
وخربة ودراية. وتاأهيل علمي لكونه متخرجا من اأعرق اجلامعات 
يف ال�سرق الأو�سط )جامعة امللك فهد بن عبدالعزيز(, اإنه املهند�س 

ناجي رم�سان غبان.
البلدية  رئا�سة  يف  عمله  م�سوؤوليات  الغبان  املهند�س  ت�سلم  لقد 
وحقق  قلياًل.  تنق�س  اأو  �سنوات  الثالث  مــدة  تتجاوز  ل  فــرة  يف 
تطويرية  اإجنـــازات  الق�سرية  الزمنية  الفرة  يف  املحافظة  لهذه 
بحرية  �سواطئ  على  واقعة  لكونها  ال�سياحية  جمالتها  جميع  يف 
جميلة. يتابع عمله �سخ�سيًا. ويقف على كل �سغرية وكبرية حتى 
اأ�سبحت حمافظة اأملج اليوم مق�سدًا للزوار وال�سياح من الكثري من 
حديثة  ع�سرية  مدينة  اليوم  اأملج  واأ�سبحت  واملقيمني.  املواطنني 
لكونها �سمن امل�ساريع ال�ستثمارية اجلديدة. البحر الأحمر ونيوم. 
وهي �سمن م�ساريع تنموية وا�ستثمارية مهمة, لذا فاإن مدينة املج  

اأ�سبحت اليوم وجهة �سياحية جديدة على البحر الأحمر.
اإعدادي لزاوية هذا الأ�سبوع يت�سل  ال�سياق واأثناء  ويف ذات 
يف  الكاتب  ال�ساطي  حامد  بن  حماد  الأ�ستاذ  القدير  الزميل  بي 
الزميلة العزيزة جريدة )اجلزيرة( يذكرين بزيارة �سابقة يل قبل 
الأم�س.  غري  اليوم  املج  �سورة  اإن  قائاًل:  تقريبًا  �سنوات  خم�س 
عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  من  واهتمام  برعاية 
الأمني و�سمو اأمري منطقة تبوك. حفظهم الله. م�سيفًا وهذه قيادتنا 
الوطن  لهذا  والعطاء  الــرخــاء  حتقيق  على  دائــمــًا  تعمل  احلكيمة 

العزيز وملواطنيه واملقيمني على اأر�سه.

المملكة في مقدمة العالم األول
ويف ال�سياق ذاته يحدثني الأ�ستاذ �سعود طماح اجلهني مدير 
ميناء امللك عبدالله بن عبدالعزيز يف رابغ باأن امل�ساريع التنموية 
الأمري  �سيدي  من  عبقري  بفكر  تــدار  العزيز  وطننا  يف  الع�سرية 
وا�سحة.  روؤيـــة  مــن  ميلكه  مبــا  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  بــن  حممد 
ال�سعب  لها  يطمح  التي  امل�ستدامة  التنمية  حتقق  فــذة.  وعبقرية 
بن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  بــقــيــادة  الــ�ــســعــودي. 
ي�سهده  ما  واأن  والقدير.  اخلبري  الأمــني  عهده  وويل  عبدالعزيز 
يف  عاملية  ع�سرية  تنموية  م�ساريع  من  الغربي  ال�سمايل  ال�ساحل 
طموح  حتقق  منوذجية  مدينة  لإن�ساء  "نيوم"  م�سروع  مقدمتها 
الــعــامل.  مقدمة  يف  اململكة  وت�سع  الــ�ــســعــودي  ال�سعب  ورغــبــات 
حيث  من  نوعية  وظيفية  فر�سا  وتخلق  املــايل.  الــتــوازن  وحتقق 
التخ�س�س والدخل املادي. وبجانب "نيوم" يجري العمل على قدم 
)م�سروع  هو  والنماء  اخلري  م�ساريع  من  اآخر  م�سروع  يف  و�ساق 
البحر الأحمر ال�سياحي( لي�ساهم يف جلب اإيرادات �سخمة. وهذه 
بل   , فقط  ال�سعودي  لل�سعب  نفعها  يقت�سر  لن  العمالقة  امل�ساريع 
�سيمتد ل�سعوب العاملني العربي والإ�سالمي. كما هو ديدن امل�ساريع 
خــادم  بتوجيهات  ثــم  الــلــه,  بتوفيق  وهـــذا  ال�سعودية  والأفـــكـــار 
احلرمني ال�سريفني. والعمل املتوا�سل والتخطيط ال�سليم من قبل 
�سمو ويل العهد. ول بد هنا. وهذا ما فكرت فيه واأنا اأكتب زاوية 
ماجد  الدكتور  ملعايل  والثناء  بالتقدير  اأ�سيد  بــاأن  الأ�سبوع.  هذا 
والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  ووزير  التجارة  وزير  الق�سبي 
الإجنــازات  مع  املتناغمة  واأفكاره  املتوالية.  جهوده  على  املكلف. 

التنموية املت�سارعة التي تعي�سها اململكة العربية ال�سعودية.
اأ�سيد باجلهود واملتابعة الدائمة ل�سعادة  اأن  اأن�سى  كما ل 
حمافظ املج الأ�ستاذ زياد البازعي. ولأع�ساء املجل�س املحلي 

والبلدي مبحافظة املج برئا�سة املهند�س لواء م/ 
عبدالعزيز اجلهني.

عن   .. ال�سدقاء  من  جمموعة  بني  نقا�س   دار  بالأم�س  
حجم معاناة املدار�س من نظافة و�سيانة املبانى وحمامات 
�سعوبة  من  مريرة  �سكوى  اي�سا  هناك  وكانت   .. املدار�س 
لاليفاء  املتعهدين   ومــعــانــاة   املــدر�ــســيــة   املقا�سف  ادارة 
بالتزاماتهم املالية املبالغ فيها والتي تفر�سها املدار�س لدعم 

الن�ساطات الطالبية. 
   المر حمزن وموؤ�سف .. و�سبب يل غ�سة واأملا لنني ل 
ا�ستطيع ان ا�ستوعب ان ق�سايا جوهرية وب�سيطة نف�سل يف 

حلها وادارتها وت�سغيلها و�سيانتها.  
تــراءى يل حجم الجناز   .. النقا�س  لهذا     وانا ا�ستمع 
املبهر والراقي والحرايف الذي قامت به هيئة الرفيه ..يف 
ملدينة  ال�سيفي  املهرجان  لفعاليات  التحتية  البنية  ان�ساء 
اعلى  على  وكان  ومتطلباته   وفعالياته  ن�ساطاته  بكل  جدة 

امل�ستويات العاملية الراقية.
اإذن نحن ن�ستطيع.

   ونحن نتحدث عن النظافة يف املدار�س ..تذكرت دورة 
امريكا  يف  ديزين  عامل  مالهي  مدينة  مع  ح�سرتها  تدريبية 
كيف  ندر�س  ونحن  درا�سي  عمل  يوم  ن�سف  ق�سينا  لقد   ..
تو�سل .. والت ديزين .. بنف�سه ايل ت�سميم حاويات القمامة 
املنت�سرة يف مدينة املالهي العاملية .. وكان عنوان املحا�سرة  
) جمال �سناديق القمامة يف عامل ديزين(  واهم النقاط التي 

ناق�سها املحا�سر معنا كانت:
.. ان ينرث وي�سيع اجلمال     ** ان هدف والت ديزين 
والبهجة يف جميع انحاء مدينته .. حتي من خالل �سناديق 

او حاويات القمامة .
القمامة  �سندوق  بت�سميم  بنف�سه  والــت  قــام  لقد   **    
 .. الروائح  منه  تتطاير  ل  مقفول  ويكون  مبتكرة  بطريقة 
ت�سنيعها  ورف�ست  الفكرة  حقوق  �سراء  ال�سركات  ورف�ست 

مما ا�سطره ان ي�سنعها حل�سابه.  
   ** كل �سندوق قمامة يجب ان ير�سمه  الفنان يدويا 
قيمة  تعك�س  التي  الفنية  واخلــطــوط  وال�ــســكــال  بــاللــوان 

و�سمة املكان واللعاب التي تعر�س يف املنطقة.  
   ** يجب ان يكون هناك �سندوق قمامة كل 30  قدما من 

مكان احلمامات ومقا�سف الكل واملطاعم.  
   ** و�سع جدول زمني دقيق  لتنظيف ال�سناديق اما 

اآليا او يدويا ويراقب ب�سرامة. 
   ** واخريا ينت�سر عمال النظافة مع اجهزة ات�سالت 
يف كل ارجاء مدينة املالهي للتاأكد من نظافة املكان واللعاب  

واحلمامات الخ..  علي مدار �ساعات العمل.
    وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه على م�سممي نظم ادارة 
احلمامات  ت�سميم  موا�سفات  ماهي   .. مدار�سنا  وت�سغيل 
و�سناديق القمامة يف املدار�س  واي�سا يف اجلامعات وكيفية 
؟!  والهم من  النظام بحذافريه  الخ... وهل يطبق  ادارتها 
كل ذلك هو هل  القوى العاملة املوؤهلة متوفرة ومدربة  حتى  
امام  قــدوة  نكون  حتى  باتقان  مهامها  تــوؤدي  ان  ت�ستطيع 
ابنائنا عندما نرفع �سعارات النظام  والنظافة  ونكتبها على 

ا�سوار املدار�س من اخلارج ويف الداخل.  

أمير منطقة مكة المكرمة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة
مكة �ملكرمة- �لبالد

ال�سريفني  احلرمني  خــادم  عن  نيابة 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  املــلــك 
ال�سمو  �ساحب  يت�سرف  ـ,  الله  حفظه   -
امللكي الأمري خالد الفي�سل بن عبدالعزيز 
اأمري  ال�سريفني  احلرمني  خادم  م�ست�سار 
بغ�سل  الثــنــني  غــدًا  املكرمة  مكة  منطقة 

الكعبة امل�سرفة.
الكعبة  غ�سيل  يف  �سموه  ويــ�ــســارك 
الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  امل�سّرفة 
بـــدر بــن �ــســلــطــان بــن عــبــدالــعــزيــز نائب 
اأمــــري مــنــطــقــة مــكــة املــكــرمــة والــرئــيــ�ــس 
وامل�سجد  احلــرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العام 
بن  عبدالرحمن  الدكتور  ال�سيخ  النبوي 
ال�سلك  واأعــ�ــســاء  ال�سدي�س  عبدالعزيز 
والإ�سالمية  العربية  للدول  الدبلوما�سي 
العلماء  اململكة وعدد من  لدى  املعتمدون 
ــه احلـــرام  ــل والـــــــوزراء و�ــســدنــة بــيــت ال

وجموع من املواطنني.
و�سيت�سرف �سموه بغ�سل الكعبة امل�سرفة 
الــورد  الداخل مبــاء زمــزم املخلوط مبــاء  من 
وذلك بتدليك جدار الكعبة امل�سرفة من الداخل 
الــذي  املــخــلــوط  بــهــذا  املــبــّلــل  القما�س  بقطع 
يح�سر منذ وقت مبكر من قبل الرئا�سة العامة 

ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي.
لــ�ــســوؤون امل�سجد  الــعــام  الــرئــيــ�ــس  واأكــــد 
الدكتور  ال�سيخ  النبوي  وامل�سجد  احلـــرام 
اأن  ال�سدي�س  العزيز  عبد  بــن  الرحمن  عبد 
امللك  املوؤ�س�س  يد  على  توحيدها  منذ  اململكة 
 - الله  رحمه   – عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 
العهد  اإىل  و�سوًل  بعده  من  الــربرة  واأبنائه 

الـــزاهـــر املــيــمــون عــهــد خــــادم احلــرمــني 
اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
�ساحب  الأمــني  عهده  ويل  و�سمو  �سعود 
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن 
عيدالعزيز- حفظهما الله- قد داأبوا على 
بق�سايا  ُيعنى  ما  بكل  والهتمام  العناية 
احلرمني  ل�سيما  وامل�سلمني,  ــالم  ــس الإ�

ال�سريفني والكعبة امل�سرفة.
امل�سرفة  بالكعبة  العناية  اأّن  واأو�سح 
ماهي اإل �سمة من �سمات قادة هذه البالد 
بها  والــعــنــايــة  تعظيمها  واأن  املــبــاركــة, 
املقد�سة  الإ�سالمية  ال�سعائر  تعظيم  من 
واأنها �سنة �سار عليها ال�سحابة الكرام – 
ر�سوان الله علهم - واخللفاء من بعدهم 

عرب التاريخ املجيد لهذه الأمة .
وبــــنّي الــ�ــســيــخ الــ�ــســديــ�ــس اأن مــا مت 
للكعبة  دوريــة  �سيانة  اأعمال  من  موؤخرًا 
ما  على  �سدق  �ساهد  اإل  هو  ما  امل�سرفة 
– ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  حكومة  توليه 
امل�سلمني  بقبلة  وعناية  رعاية  من  الله-  اأيده 
�سائاًل الله العلي القدير- اأن يدمي نعمة الأمن 
والأمان على هذه البالد املباركة, واأن يجزي 
قادتها خري اجلزاء على ما يبذلونه من خدمات 

جليلة للحرمني ال�سريفني وقا�سديهما.

�لريا�ض ـ �لبالد 
�سرعت وزارة التعليم هذا العام يف تطبيق 
اإىل  تدري�سها  واإ�سناد  املبكرة  الطفولة  برنامج 
النف�سي  الــدمــج  يحقق  مبــا  مــوؤهــالت  معلمات 
والربوي والتعليمي ال�سريع وال�سهل للطالب 

بني مرحلتي الرو�سة وال�سفوف الأولية.
دمج  الريا�س" قرار  "تعليم  تطبيق  وجاء 
"اأول,  الأولــيــة  ال�سفوف  مع  الأطــفــال  ريا�س 
خطة  مــع  متما�سًيا  ابتدائي"  وثــالــث  ثـــاين, 
الطفولة  مرحلة  يف  التو�سع  التعليم  وزارة 
الطموحة  الــروؤيــا  مــع  يتوافق  ومبــا  املــبــكــرة, 
تهيئة  على  العمل  مت  حيث   ,2030 للمملكة 
منذ  الأطــفــال  ا�ست�سافت  التي  املــرافــق  جميع 
الــالزمــة  بالتجهيزات  وتهيئتها  مبكر,  وقــت 

وو�سائل التعليم احلديثة.
وانطلقت مع بداية العام الدرا�سي اجلديد 
ــالإدارة  ل تابعة  املبكرة  للطفولة  مدر�سة   230
تقدم  الــريــا�ــس,  منطقة  يف  للتعليم  الــعــامــة 
ريا�س  لأطفال  والربوية  التعليمية  خدماتها 
الأطفال وال�سفوف الأولية من البنني والبنات 

وت�ستوعب اأكرث من 18 طالب وطالبة.
واأكد مدير اإدارة الإعالم الربوي املتحدث 

حممد  بن  علي  الريا�س"  "تعليم  يف  الر�سمي 
مرحلة  يف  التو�سع  اأهـــداف  مــن  اأن  الــغــامــدي 

الطفولة املبكرة واإ�سنادها اإىل معلمات, زيادة 
فر�س التحاق الأطفال يف مرحلة ريا�س 

التعليم  جــودة  وحت�سني  الأطــفــال, 
عمر  مـــن  املـــرحـــلـــة  هــــذه  يف 

ورفع  والطالبات,  الطالب 
كـــفـــاءة ال�ـــســـتـــفـــادة من 
وتنمية  املتاحة  املـــوارد 

تهم  ا ر مها

العقلية  املــجــالت  يف  �سخ�سياتهم  وتــكــويــن 
واجل�سمية واحلركية والنفعالية والجتماعية 

واخللقية وغر�س الثقة بهم.
اأن  الــــغــــامــــدي  ـــــح  واأو�ـــــس
ــة املــبــكــرة  ــول ــطــف مــــدار�ــــس ال
مـــعـــلـــمـــات  اإىل  مـــ�ـــســـنـــدة 
مـــتـــخـــ�ـــســـ�ـــســـات يف 
مع  التعامل  طرائق 
ــات  ــب طــــالب وطــال
ريـــا�ـــس الأطـــفـــال 

وال�سفوف الأولية للبنني والبنات, يف ف�سول 
لكل  م�ستقلة  مياه  ودورات  منف�سلة  درا�سية 
علمية وتربوية واجتماعية  اأ�س�س  منهم, وفق 

معتمدة يف هذه املرحلة.
الأطفال  اإدارة ريا�س  من جهتها بينت مديرة 
الريا�س  منطقة  يف  للتعليم  العامة  الإدارة  يف 
ح�سة الفار�س اأن "حلم الأمهات" قد حتقق واقعا 

من خالل تطبيق م�سروع الطفولة 
تدري�سها  واإ�سناد  املبكرة 

ل�سهولة  مــعــلــمــات,  اإىل 

هذه  يف  وبناتهن  اأبنائهن  معلمات  مع  توا�سلهن 
دون  اأمهاتهم  اإىل  فيها  يحتاجون  التي  الأعــمــار 

حواجز يف التوا�سل.
بــــردود الفعل  ــار�ــس: �ــســعــدنــا  ــف ال ــت  ــال وق
الإيــجــابــيــة الــتــي وردتــنــا مــن املــيــدان ووقفنا 
عليها, ونحن ن�ساهد فرحة الأمهات وم�ساركتهن 
اأبناءهن وبناتهن حتت �سقف تعليمي وتربوي 
تام  بارتياح  معلماتهم  مع  فيه  يتعاملن  واحد, 
تاأثريها يف احلالة  مل�سنا  اأ�سرية  اأجواء  و�سط 
التي  ال�سن  هــذه  يف  الأطــفــال  على  النف�سية 
بجواره  اأمــه  وجــود  اإىل  فيها  الطفل  يحتاج 

ومتابعتها امل�ستمرة واملبا�سرة له.
وكانت مدار�س ريا�س الأطفال والطفولة 
منطقة  يف  للتعليم  العامة  الإدارة  يف  املبكرة 
الريا�س قد ا�ستقبلت منذ بداية العام الدرا�سي 
طالب  األـــف   18 مــن  اأكـــرث  الآن  حتى  احلـــايل 
م�سروع  يف  التغيري  على  �ساهدين  وطالبة 
التعليم  وزارة  تبنته  الــذي  املبكرة  الطفولة 

مطلع العام وراهنت عليه.
واأ�سادت قائدة البتدائية 78 ثانوى علي 
اأنها  موؤكدة  املبكرة,  الطفولة  بفكرة  ال�سهري 
تطمح  الــذي  التغيري  �سبيل  يف  رائـــدة  فكرة 

يف  الثمار  و�سيجني  واملجتمع,  اململكة  اإليه 
عربت  بينما   , الــلــه  بـــاإذن  بالنجاح  امل�ستقبل 
مــ�ــســروع  بتطبيق  �ــســعــادتــهــن  عـــن  املــعــلــمــات 
رائعة"  "جتربة  اأنها  واأكــدن  املبكرة  الطفولة 
ــل مـــع الأمــــهــــات وحتــديــد  ــتــوا�ــس لــ�ــســهــولــة ال
م�ستوى  من  والرفع  والحتياجات  املتطلبات 
تقباًل  ووجـــدن  الــدرا�ــســي,  وبناتهن  اأبنائهن 
وتفاعاًل من الأطفال واأولياء اأمورهم, واأ�سداء 
اخلا�سة  املجال�س  يف  املجتمع  مــن  اإيجابية 

و�سبكات التوا�سل الجتماعي.
وعــــرب عــــدد مـــن الأمــــهــــات عـــن �ــســكــرهــن 
م�سروع  لتطبيق  التعليم  لـــوزارة  وتقديرهن 
الطفولة املبكرة واإ�سناد تدري�سها اإىل معلمات, 
يف  �سعوبات  نواجه  الدمج  قبل  "كنا  وقلن: 
التوا�سل مع اأبنائنا يف مدار�س البنني, وعدم 
ا�ستطاعتنا متابعتهم, اأما الآن فنحن اأمام نقلة 
كبرية يف تعليم الأطفال يف هذه املرحلة املهمة, 
واأ�سبح باإمكاننا التوا�سل مع املعلمات يف اأي 
وقت, واحل�سور اإىل املدر�سة وق�ساء الأ�سبوع 
اإ�سافة اإىل ح�سور الفعاليات  التمهيدي معهم, 
واملــنــا�ــســبــات والأنـــ�ـــســـطـــة الـــتـــي تــخــ�ــســهــم, 

و�سنلم�س تاأثري ذلك يف حت�سيلهم الدرا�سي.

 وزارة الثقافة تشارك في مؤتمر بحث مستقبل التراث الصناعي
كاتوفيت�شي ـ �لبالد 

يف  ــثــقــافــة  ال وزارة  �ــســاركــت 
املوؤمتر املقام يف مدينة كاتوفيت�سي 
احلفاظ   " عنوان  حتت  البولندية 
بيئة  يف  الكبرية  ال�سناعات  على 

متغرية", الذي عقد موؤخرا. 
ونـــاقـــ�ـــس املــــوؤمتــــر مــ�ــســتــقــبــل 
بيئة  ال�سناعي يف مواجهة  الراث 
الــعــالقــات  ودور  الــتــغــري,  �سريعة 
املعمارية  والت�ساميم  الجتماعية 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة, وتــغــري املــنــاخ 
املباين  على  احلــفــاظ  يف  وتــاأثــريه 

والآلت القدمية.
وقــــدم الــوفــد املــمــثــل لــلــوزارة 
ــًا تــقــدميــيــًا تـــنـــاول اهــتــمــام  عــر�ــس
ال�سناعي  الراث  بتطوير  الــوزارة 
و�سائل  ا�ــســتــخــدام  يف  وجتــربــتــهــا 
وحتفيزها  املواقع  حل�سر  مبتكرة 
م�سابقة  عرب  املجتمعية  للم�ساركة 
تهدف  املا�سي؛  يوليو  يف  اأطلقتها 
لتوثيق الراث ال�سناعي واكت�ساف 
الراث  هذا  عن  املعرّبة  املعامل  اأهم 
اململكة,  يف جميع مدن وحمافظات 
من  واملقيمني  املواطنني  مب�ساركة 

خمتلف ال�سرائح الجتماعية, وذلك 
ال�سناعي  ـــراث  ال بــرنــامــج  �سمن 

الأمري  ال�سمو  �ساحب  اأعلنه  الــذي 
بدر بن عبدالله بن حممد بن فرحان 

وزيــــر الــثــقــافــة, ويــعــنــى بــالــراث 
الــ�ــســنــاعــي حتـــت مــظــلــة الـــــوزارة 
وتــاأ�ــســيــ�ــس اجلــمــعــيــة الــ�ــســعــوديــة 

للمحافظة على الراث ال�سناعي.
 Big مـــوؤمتـــر  اأن  يـــذكـــر  ممـــا 
Stuff يعقد ب�سكل دوري كل ثالث 
�ــســنــوات ويــركــز عــلــى الــتــحــديــات 
على  احلفاظ  يف  املتمثلة  اخلا�سة 
الـــــراث الــ�ــســنــاعــي ومــنــاقــ�ــســتــهــا 
الـــــراث  ــ�ــســني يف  ــتــخــ�ــس امل مــــع 
تقدمي  اإىل  بالإ�سافة  والأكادمييني, 
جتارب خمتلفة من الدول واجلهات 
لنقل  ال�سناعي  بــالــراث  املهتمة 

املعرفة.
عمل  ور�ــس  املــوؤمتــر  ويت�سمن 
ــبــحــث الـــتـــحـــديـــات املــتــمــثــلــة يف  ل
وجهة  اإىل  �سناعي  موقع  حتويل 
موؤ�س�سة  العام  هذا  وتنظمه  تراثية 
�سيليزيا  ال�سناعي  الــراث  حماية 
يف متحف �سيليزيا يف كاتوفيت�سي 
الثقافة  وزارة  وترعاه  بولندا,  يف 
ــراف  ــس ــاإ� ـــــراث الــبــولــنــديــة وب وال
على  للمحافظة  ــيــة  الــدول الــلــجــنــة 

.TICCIH الراث ال�سناعي

 توديع آخر  فوج من ضيوف الرحمن عبر مطار المدينة
�ملدينة �ملنورة ـ �لبالد 

الرحمن  اآخر فوج من �سيوف  ام�س  غــادر  
على الرحلة رقم )SV5002( عرب مطار الأمري 
املنورة  باملدينة  ــدويل  ال عبدالعزيز  بن  حممد 
وعلى  اإندوني�سيا  يف  �سورابايا  اإىل  متوجهة 
متنها )442( حاًجا بعد اأن مّن الله عليهم باإمتام 
منا�سك احلج والزيارة بي�سر وراحة واطمئنان, 
عملياتها  الــ�ــســعــوديــة  اخلـــطـــوط  تــتــم  وبـــذلـــك 
�سيوف  وخــدمــة  بــنــقــل  اخلــا�ــســة  الت�سغيلية 
حج  ملو�سم  الت�سغيلية  اخلطة  واإجنــاز  الرحمن 
عام 1440هـ بنجاح كبري يف اخلدمات وبن�سبة 
) 90% ( يف مواعيد مغادرة  ان�سباط جتاوزت 

ــادة )10%( عــن حج  ــزي الــرحــالت وب وو�ــســول 
العام ال�سابق . وتقدم كل من مدير عام اخلطوط 
بن  �سالح  املهند�س  ال�سعودية  العربية  اجلوية 
العامة  الهيئة  رئي�س  وم�ساعد  اجلا�سر  نا�سر 
والعمرة  لتطوير خدمات احلج  املدين  للطريان 
احلج  وزارة  ووكيل  الرميي  عبدالله  املهند�س 
البيجاوي  حممد  الــزيــارة  لــ�ــســوؤون  والــعــمــرة 
احلرام  الله  بيت  حجاج  من  فوج  اآخــر  موّدعي 
وهم يف طريقهم ل�سعود طائرة الناقل الوطني, 
و�سعيهم  مــربوًرا  حجهم  يجعل  اأن  الله  �سائلني 

م�سكوًرا متمنني لهم رحلة �سعيدة ومريحة .
وثــمــن مــديــر عــــام اخلـــطـــوط الــ�ــســعــوديــة 

التي  اجلــهــود  جميع  اجلا�سر  �سالح  املهند�س 
وموؤ�س�ساتها  الدولة  اأجهزة  خمتلف  من  ُبذلت 
احلج  لتنظيم  الــر�ــســيــدة  الــقــيــادة  مــن  بتوجيه 
ل�سيوف  اخلدمات  كافة  وتوفري  ومتيز  بنجاح 
واطــمــئــنــان,  بــراحــة  ن�سكهم  لـــيـــوؤدوا  الــرحــمــن 
تاأتي يف مقدمة  الرحمن  :"خدمة �سيوف  وقال 
ـــك �سمن  اأولـــويـــات اخلــطــوط الــ�ــســعــوديــة وذل
ــتــي تــوفــرهــا  اجلــهــود واخلـــدمـــات الــ�ــســامــلــة ال
ويل  و�سمو  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  حكومة 
الرحمن  ل�سيوف  ـــ  الله  ـــ حفظهما  الأمني  عهده 
كافة  مــن  والــنــمــوذجــي  املتكامل  الأداء  وكــذلــك 
العالقة  ذات  احلكومية  والقطاعات  الإدارات 

با�ستقبال وتفويج احلجاج ". وكانت اخلطوط 
الأوىل اخلا�سة  املرحلة  اإمتام  ال�سعودية وفور 
بقدوم �سيوف الرحمن قد �سرعت يف ال�ستعداد 
الت�سغيلية  العمليات  لــبــدء  الــثــانــيــة  للمرحلة 
اأداء  مــن  فراغهم  بعد  الرحمن  �سيوف  لــعــودة 
املوؤهلة  الب�سرية  طاقاتها  بح�سد  وذلــك  ن�سكهم 
اإىل  بالإ�سافة  ــذروة  ال موا�سم  لإدارة  واملدربة 
يف  للم�ساهمة  الالزمة  التقنية  الإمكانات  توفري 
املغادرة  مرحلة  يف  احلجاج  تفويج  ان�سيابية 
عالوًة على الإجراء املتبع يف مثل هذه الظروف 
تنفيذي  فريق  تواجد  يف  واملتمثل  الت�سغيلية 

خمت�س يعمل على مدار ال�ساعة.

  تدريس المعلمات للطفولة المبكرة .. طموح  انطلق من سقف التغيير

نيابة عن خادم �حلرمني
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مُلتقى رواد الصناعة يناقش احتياجات رواد األعمال 
الدمام - البالد

ثلة يف جمل�س �سباب اأعمال ال�سرقية  تطلق غرفة ال�سرقية ممُ
برعاية  الــ�ــســنــاعــة2019م«،  »رواد  لتقى  ممُ فعاليات  الــيــوم 
الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اأمري املنطقة ال�سرقية، 
وذلك مبركز امللك عبدالله احل�ساري باجلبيل ، ويهدف  اإىل 
حتقيق التكامل يف القطاع ال�سناعي وتهيئته ليتنا�سب مع 
تنمية  حتقيق  لأجــل  ال�سباب  من  الأعمال  رواد  احتياجات 
اجلل�سات  مــن  عــدد  خــال  مــن  وذلـــك   ، م�ستدامة  �سناعية 

وور�س العمل امل�ساحبة للملتقى.
واأو�سح رئي�س غرفة ال�سرقية، عبد احلكيم بن حمد العمار 
الغرفة  ور�سالة  ــة  روؤي �سمن  ياأتي  املعر�س  اأن  اخلــالــدي، 
الريادة  روح  وتنمية  احلر  العمل  ثقافة  حتفيز  اإىل  الهادفة 
واملبادرة بني �سباب الأعمال من اأبناء املنطقة، مثمنًا رعاية 
الدائم على دعم كل ما  للملتقى وحر�سه  اأمري املنطقة  �سمو 

�سافة يف القت�ساد الوطني. من �ساأنه اأن يكون قيمة ممُ
فــهــد بن  اأعــمــال اجلــبــيــل،  مــن جــانــبــه راأى رئــيــ�ــس جمل�س 
عبدالرحمن امل�سحل، اأن امللتقى ياأتي كاأحد امل�سارات الفاعلة 
كونه  2030م،  اململكة  ــة  روؤي تنفيذ  واآلــيــات  اأدوات  �سمن 
فهو  ال�سناعي،  العمل  نحو  وانطاقه  ال�سباب  على  يرتكز 
من  ال�سباب  لدى هوؤلء  الّتميز  للك�سف عن حماور  حماولة 
اأبناء املنطقة ال�سرقية بر�سد اأفكارهم وال�ستماع اإىل روؤاهم 
امل�ستقبلية فيما يتعلق بالقطاع ال�سناعي، موؤكدا اأنه فر�سة 
وما  والتمويل  الدعم  مبن�سات  معرفتهم  لزيادة  لل�سباب؛ 

تفر�سه هذه املن�سات من معايري للتمويل .
 بدوره اأفاد رئي�س املجل�س التنفيذي ل�سباب اأعمال ال�سرقية، 
عبدالله بن في�سل الربيكان، اأن املمُلتقى �سوف يمُ�سلط ال�سوء 
عبـر جل�ساته والعديد من ور�س العمل التي يت�سمنها، على 
اإىل  اإ�سافة  الأعمال،  لريادة  واملمولة  الداعمة  اأبرز اجلهات 

الأعمال  بــريــادة  العاقة  ذات  الت�سريعات  ومناق�سة  طــرح 
احللول  وو�ــســع  الأعــمــال  رواد  تــواجــه  التي  والتحديات 
ع�سرة  من  اأكــر  ي�ست�سيف  اأنــه  اإىل  م�سرًيا  لها،  املنا�سبة 
خرباء وم�سوؤولني حكوميني متخ�س�سني يف ريادة الأعمال 
حتى يت�سنى لرواد الأعمال من ال�سباب اخلروج من املمُلتقى 
حول  وكاملة  وا�سحة  ب�سورة  له  امل�ساحبة  العمل  وور�س 
يتعلق  فيما  الدولة  م�ستهدفات  هي  وما  ال�سناعي  القطاع 

بتعزيز دور ال�سباب يف ال�سناعة.
عبدالله  بن  عبدالرحمن  ال�سرقية،  غرفة  عام  اأمني  قال  فيما 
روؤية  يحمل  م«،   2019 ال�سناعة  »رواد  لتقى  ممُ اإن  الوابل، 
على  وحتفيزهم  الأعمال  �سباب  دور  تنمية  مفادها  ور�سالة 
ياأتي على  الذي  القطاع  ذلك  ال�سناعي،  العمل  خو�س غمار 
ما  وهــو  الوطني،  القت�ساد  يف  احليوية  القطاعات  راأ�ــس 

يوؤكد على ا�ستمرارية الغرفة يف دعم املكون ال�سبابي. اخلالديالأمري �سعود 

تسليم أراٍض مجانية لـ 9717 مواطنًا في كافة المناطق
الريا�ض- البالد

خال  جمانية  اأر�ــس  قطعة   9717 الإ�سكان  وزارة  �سلمت   
وذلك  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  توزعت   ، اأغ�سط�س  �سهر 
�سهولة  الرقم  هذا  حتقيق  يف  و�ساهم  بنائها،  لبدء  متهيدًا 
يتم  حيث  اللكرتونية،  �سكني  بوابة  خال  من  الجــراءات 
املجانية  الأرا�سي  بت�سليم  املتعلقة  الجــراءات  كافة  تنفيذ 

اإلكرتونيًا بدءًا من التقدمي حتى توقيع العقد.
اأن الت�سليم �سمل 2320 قطعة  واأو�سح الربنامج يف بيان  
اأر�س للمواطنني امل�ستحقني يف منطقة مكة املكرمة، اإ�سافة 
مت  مــواطــنــًا  و827  الــريــا�ــس،  منطقة  يف  اأر�ـــس   823 اإىل 
ت�سليمه يف منطقة اجلوف، كما مت ت�سليم 76 مواطنًا اأر�سه 
مت  املنورة  املدينة  منطقة  ويف  حائل،  منطقة  يف  املجانية 
اأرا�ٍس  مواطنًا   143 ت�سلم  جرى  بينما  اأر�سًا،   829 ت�سليم 
اأر�سًا  الباحة، كما �سلم الربنامج 2896  جمانية يف منطقة 
�سكنية يف منطقة ع�سري، كذلك ت�سلم 644 مواطنًا يف منطقة 
جازان اأرا�س جمانية، و5 مواطنني يف جنران، اأما املنطقة 
مت  التي  املجانية  ال�سكنية  الأرا�سي  جمموع  فبلغ  ال�سرقية 
الق�سيم  يف  مواطًنا   679 ت�سلم  فيما  اأر�سًا،   336 ت�سليمها 
اأرا�س جمانية، و139 قطعة ار�س مت ت�سليمها للم�ستفيدين 

يف منطقة احلدود ال�سمالية.
ملا  امــتــدادًا  تــاأتــي  هــذه اخلــطــوة  اأن  اإىل  الربنامج     ولفت 
�سبقها من ت�سليم للمواطنني امل�ستفيدين من الدعم ال�سكني 
ت�سليم  اإجــــراءات  اأن  مــوؤكــدًا  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف 
يف  الإ�سكان  وزارة  فــروع  يف  م�ستمرة  املجانية  الأرا�سي 
اإىل  خمتلف املحافظات مب�ساحات ترتاوح ما بني 450 م2 
امل�ستفيدين  ا�ستكمال  بعد  ــك  وذل الــواحــدة،  للقطعة   527
اأكد  كما  لهم،  املنا�سب  املخطط  واختيار  احلجز  لإجــراءات 
موا�سلة الت�سليم يف جميع املخططات املدرجة على البوابة 

الإلكرتونية.
ت�سليمها  يتم  التي  املجانية  الأرا�ــســي  "�سكني" اأن  وبني    
يتيحها  التي  ال�سكنية  اخليارات  اأحــد  تعترب  للم�ستفيدين 
"فيا" �سمن م�ساريع  اأي�سًا فر�س متلك  اإذ يقدم  الربنامج، 
�سمن  الإنــ�ــســاء  حتــت  �سكنية  وحـــدة  �ــســراء  اأو  الـــــوزارة، 
�سراء  اإىل  اإ�سافة  اخلا�س،  القطاع  مع  بال�سراكة  امل�ساريع 
اأو احل�سول على قر�س  ال�سوق،  �سكنية جاهزة من  وحدة 
اأرا�سي  ملن ميتلكون   %100 بن�سبة  الأرباح  مدعوم  عقاري 

وذلك لبناء منازلهم.
يف  اأتاحت  "�سكني"  لربنامج  اللكرتونية  البوابة  وكانت 
املنا�سب  ال�سكني  املخطط  اخــتــيــار  خا�سية  �سابق  وقــت 
رغباتهم  وفــق  املجانية  الأرا�ــســي  من  امل�ستفيدين  قبل  من 
اإىل ا�ستحداث  الدائم  اإطار ال�سعي  واحتياجاتهم، وذلك يف 
املــواطــنــني  عــلــى  الت�سهيل  يف  ت�ساعد  اإلــكــرتونــيــة  حــلــول 

امل�ستحقني وتوفري املزيد من اخلدمات اللكرتونية لهم.
  وت�سمل املرحلة الثالثة من برنامج "�سكني 2019" ت�سمل 
األف   50 منها  ومتويلي،  �سكني  خيار  األف   200 تخ�سي�س 

بال�سراكة  �سكنية  وحــدة  األــف  و50  جمانية  اأر�ـــس  قطعة 
مدعوم  قر�س  األــف   100 اإىل  اإ�سافة  اخلا�س،  القطاع  مع 

البنوك  مع  بال�سراكة  العقارية  التنمية  �سندوق  مل�ستفيدي 
واملوؤ�س�سات التمويلية.

بمشاركة 40 متحدثًا دوليًا
 مؤتمر الحديد والصلب يعرض 

فرص االستثمارات األجنبية 
الريا�ض - البالد

 تــطــلــق الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
املنبثقة  احلــديــد،  ل�سناعة 
ــــ�ــــس الـــــغـــــرف  مـــــــن جمــــل
الــ�ــســعــوديــة غــــدا اأعـــمـــال 
الدويل  ال�سعودي  املوؤمتر 
 ، احلــديــد  ل�سناعة  الأول 
ــــر الــ�ــســنــاعــة  بــرعــايــة وزي
املــعــدنــيــة  بندر  ـــــروة  وال

اخلريف.
زيادة  املوؤمتر  وي�ستعر�س 

الأجنبية  ال�ستثمارات  فر�س 
بــاملــمــلــكــة يف جمـــال الــ�ــســنــاعــات احلــديــديــة 
قادة  ا�ستقطاب  اإىل  اإ�سافة  اأنواعها،  مبختلف 
ــد والــ�ــســلــب الــعــاملــيــة لــزيــارة  �ــســنــاعــة احلــدي
�سناعة  ــادة  ق جميع  ي�ستهدف  حيث  اململكة، 
احلديد وال�سلب العاملية والإقليمية لأول مرة 
قادة  مع  جنب  اإىل  جنبًا  اململكة،  اأر�ــس  على 
�سناعة احلديد وال�سلب الوطنية، وكذلك بحث 
وال�سناعية  القت�سادية  امل�ستجدات  جميع 
على م�ستوى العامل، ومنها احلروب التجارية 
واأثرها على �سناعة احلديد وم�ستقبلة، وكذلك 

التحديات التي تواجه هذه ال�سناعة املهمة.
وقال رئي�س املوؤمتر واللجنة الوطنية ل�سناعة 
املوؤمتر  اإن  العجاجي،  رائد  املهند�س  احلديد، 
اكت�سب اأهمية بالغة بعد رعاية وزير ال�سناعة 

قام  الذي  املعدنية  والروة 
ال�سعوبات  جميع  بتذليل 
ليقام هذا املوؤمتر يف وقته، 
يــاأتــي  املـــوؤمتـــر  اأن  مــبــيــنــًا 
يف ظـــرف بــالــغــة الأهــمــيــة 
وزارة  اإقــرار  يف  واملتمثلة 
بال�سناعة  تعنى  م�ستقله 

والروة املعدنية.
الكبري  الإقـــبـــال  اأن  وبـــني 
الكثري  يعطي  املوؤمتر  على 
مــن الـــــدللت عــلــى اأهــمــيــة 
اململكة  وريادة  ال�سناعة  هذه 
مبكرًا  الت�سجيل  بــاب  اإغـــاق  مت  حيث  فيها، 
وهي  م�سجًا   850 مــن  اأكـــر  ا�ستقبال  بعد 
اأن  مفيدًا  املوؤمتر،  لقاعة  ال�ستيعابية  الطاقة 
على  ت�سرف  احلديد  ل�سناعة  الوطنية  اللجنة 
تنظيم هذا املوؤمتر الغري ربحي بجهود وطنية 
يكن  ومل  الأوىل،  جتربتها  اإنها  رغم  خال�سة، 
جمل�س  مــن  الكبري  الــدعــم  ــول  ل ــك  ذل ليتحقق 
�سامي  الــدكــتــور  برئا�سة  ال�سعودية  الــغــرف 

العبيدي.
�سي�سهد  املوؤمتر  اأن  العجاجي  املهند�س  واأفــاد 
�سركة   40 من  اأكــر  قبل  من  وا�سعة  م�ساركة 
ومثليهم،  وعاملية  وخليجية  حملية  حــديــد 
من  وعــاملــيــًا  حمليًا  متحدثًا   36 اإىل  اإ�ــســافــة 

املتخ�س�سني والبارزين.

م. العجاجي

الخطوط السعودية تستعرض مبادرات التحول
جدة- يا�سر بن يو�سف

اجلوية  للخطوط  العامة  املوؤ�س�سة  عقدت 
لربنامج  الثامن  اللقاء   ، ال�سعودية  العربية 
املوؤ�س�سة  يف  تنفيذه  يجري  الــذي  التحول 
عــام  مــديــر  بح�سور  �سركاتها  وجمــمــوعــة 
املوؤ�س�سة املهند�س �سالح بن نا�سر اجلا�سر 
والوحدات  لل�سركات  التنفيذيني  والروؤ�ساء 
التخ�سي�س  عــن  النا�سئة  ال�سرتاتيجية 
 ، املوؤ�س�سة  يف  القطاعات  كــافــة  ــادات  ــي وق
اإجنـــازه  مت  مــا  ا�ستعرا�س  اللقاء  يف  ومت 
اأمُطلق  ــذي  ال الربنامج  �سمن  مــبــادرات  مــن 
مناق�سة  جانب  اإىل   ، 2015م  عام  منت�سف 
اأولويات  وحتديد  اجلديدة  امل�ساريع  اأبــرز 

واأهداف املرحلة املقبلة.
ـــوه املــهــنــد�ــس اجلــا�ــســر مبــا مت اإجنـــازه  ون
خال  التحول  برنامج  �سمن  مــبــادرات  من 
ال�سنوات القليلة املا�سية يف جمال حتديث 
العن�سر  يف  وال�ستثمار  الأ�سطول  وتنمية 
وتطوير  الت�سغيلية  الكفاءة  ورفع  الب�سري 
اخلدمات واملنتجات والأنظمة والإجراءات، 
والوحدات  ال�سركات  روؤ�ــســاء  وا�ستعر�س 
التي  والأهـــداف  املــبــادرات  ال�سرتاتيجية  

العام  من  الأول  الن�سف  خال  اإجنازها  مت 
ــــجــــالت، كــمــا مت  احلـــــايل يف خمــتــلــف امل

ا�ستعرا�س اأهداف املرحلة املقبلة.
الرئي�سية  املــامــح  اللقاء  ا�ستعر�س  كما    
لربنامج  اجلــديــدة  ال�سرتاتيجية  للخطة 

الأوىل  املرحلة  بنهاية  تبداأ  والتي  التحول 
يف 2020م وحتى 2025م حيث �ست�ستكمل 
ــتــطــويــر يف خمــتــلــف قــطــاعــات  بـــرامـــج ال
برامج  يــواكــب  مبــا  و�سركاتها  املوؤ�س�سة 

التنمية ال�ساملة التي ت�سهدها اململكة.

الزراعة تكافح الجراد في الليث 
جدة- يا�سر بن يو�سف

والــزراعــة  واملــيــاه  البيئة  وزارة  ك�سفت   
امليدانية  واملكافحة  ال�ستك�ساف  فــرق  اأن 
متكنت من معاجلة 2000 هكتار يف مناطق 

�سملت جازان والليث.
البيئة  وزارة  فـــرع  عـــام  مــديــر  و�ــســرح     
املكرمة  مــكــة  مبنطقة  ـــزراعـــة  وال واملـــيـــاه 
بانه  الغامدي  جارالله  بن  �سعيد  املهند�س 
ال�سحرواي  اجلــراد  دبا  بقع  لظهور  نظرا 
مبــواقــع حمــــدودة حــالــيــا بــنــطــاق اإ�ــســراف 
مكتب الوزارة مبحافظة الليث وبدء اعمال 
مراحله  يف  عليه  للق�ساء  الفورية  املكافحة 
والق�ساء  انــتــ�ــســاره  عــدم  ل�سمان  الأوىل 
الزراعية  واملحا�سيل  النباتي  الغطاء  على 
اأ�سحاب املوا�سي والنحل  فاإن الفرع يهيب 
ـــورا عــن اي مــواقــع  بــ�ــســرورة البــتــعــاد ف
قبل  من  ل�ستهدافه  اجلراد  دبا  فيها  ي�ساهد 
فرق املكافحة.  ودعا املواطنني اأن يتحملوا 
واإيقاف  الر�س  مهمة  لإجنــاح  م�سوؤوليتهم 
خطر اجلراد ب�سرورة التجاوب مع ن�سائح 
اجلهات املعنية واإخاء املناطق امل�سار اإليها 

ب�سكل �سريع.
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المملكة سند األمة اإلسالمية وهـــمنا األول تحسين معيشة السودانيين

في قلب 
السودان

لتشكيل  األول���ى  اللحظات  منذ 
ذلك  وقبل  السودانية،  الحكومة 
تأسيس وتسمية أعضاء المجلس 
ال��س��ي��ادي، ع��اش��ت )ال��ب��اد( 
لحظة  الحدث  تفاصيل  الصحيفة 
التقت  الخرطوم  وف��ي  بلحظة، 
صدرها  فتحت  التي  بالقيادات 
من  األول��ى  هي  عربية  لصحيفة 

حيث الحظوة.
الشباب  يجمع  السودان  في      
على أن المستقبل أضحى زاهراً، 
جديدا  أم��ا  األج���واء  في  ويشع 
التنمية  على  قائمة  أفضل  لحياة 

المنتظرة.
  وفي السودان تتجلى المواقف، 
لعروبتهم،  السودانيون  فينحاز 
وهناك يهتفون بفرح، ويتطلعون 
عن  بعيداً  ال��س��ودان  لمستقبل 
سوى  لهم  ه��م  ال  ال��ت��ح��زب��ات، 
محيطهم  أحضان  في  االرت��م��اء 

العربي.
جديد  فجر  بزغ  السودان  في     
خلف  وانساقت  اآلراء  فتوافقت 
التنمية  ق��وام��ه��ا  استراتيجية 
واستغال ثروات دولة بحجم قارة 
ليظل أبناء السودان كما عهدناهم، 
أوفياء صادقين مثابرين يحفظون 
الود ويقفون في خندق واحد مع 
ويتخلصون  العربية  األمة  أبناء 
على  أك���دوا  كما  جثم  إرث  م��ن 

صدورهم زمن طويل.
األلسن  تلهج  ال��س��ودان  ف��ي     
إلى  وقف  لمن  والتبجيل  بالدعاء 
صفهم بصدق وحب ونبل، ولهذا 
-في  الصحيفة  )ال��ب��اد(  حملوا 
أكثر من موقع - تقديرهم وحبهم 
وودهم للمملكة العربية السعودية 

قيادة وشعباً.
   الباد جاءت هنا لتحاور الجميع 
بدءا من رئيس المجلس السيادي 
الحكومة  وأع��ض��اء  ورئ��ي��س 
نقل  أج��ل  من  الحرية  وق��ي��ادات 
الصورة الحقيقية لانتقال السلس 
بالسودان من الفوضى إلى الدولة 
إضافة إلى تطلعات أبناء السودان 

لشكل وهيئة المستقبل .

الفريق  عالقة  حــول  كثيف  لغط  دار  وقــت  يف 
الع�سكري  املجل�س  )رئي�س  عوف  بن  عو�س  اأول 
الب�سري،  املخلوع عمر  بالرئي�س  الوثيقة  ل�ساعات( 
ال�سبهات مطلقًا حول  تدر  "الإخوان"، مل  ونظامه 
اإىل  نــزل  الــذي  الــربهــان،  عبدالفتاح  اأول  الفريق 
وانحاز  للمتظاهرين  وحتــدث  العت�سام،  ميدان 
اأو�سع  من  اجلمهوري  الق�سر  اأدخله  ما  ملطالبهم، 

الأبواب.
ــبــدايــة كرئي�س  ال الـــربهـــان، ر�ــســح مــنــذ  ا�ــســم 
للمجل�س الع�سكري الذي يفرت�س اأن ي�سلم ال�سلطة 
لأ�سحاب احلق الأ�سيل )املدنيني(، غري اأن املفاجاأة 

اأجلمت اجلميع بظهور ابن عوف رئي�سًا، و�سرعان 
رئي�سًا  الــربهــان  وعــاد  الــطــاولــة،  عليه  انقلبت  مــا 
اأن يويف بوعده ويحقق  للمجل�س الع�سكري، قبل 
حــلــم احلــكــومــة املــدنــيــة الــتــي انــتــظــرهــا اجلميع 
ل�سنوات عدة، واأريقت دماء �سباب للو�سول اإليها.

ال�سابق،  الربية  الــقــوات  وقائد  العام  املفت�س 
يكون  لأن  اأهله  ما  التعامل،  يف  بال�سرامة  عــرف 
على راأ�س قيادة اجلي�س، ومن ثم رئي�سًا للمجل�س 
بني  املــربم  التــفــاق  ح�سب  �سهرًا،  ـــ21  ل ال�سيادي 
املجل�س الع�سكري، وقوى اإعالن احلرية والتغيري، 
بحكم  �سهرًا(   18( الثانية  الفرتة  تكون  اأن  على 

مدين خال�س.
الـــربهـــان الــــذي تــخــرج مــن الــكــلــيــة احلــربــيــة 
ال�سودانية، �سمن الدفعة 31 يف القوات امل�سلحة، 
الرئي�س  يقوم  اأن  قبل  الربية،  للقوات  قائدًا  عمل 
فريق  من�سب  من  برتقيته  الب�سري  عمر  املخلوع 
العام  املفت�س  اأول، وتعيينه يف من�سب  اإىل فريق 
للجي�س، يف 26 فرباير 2018، كما عمل مع قوات 
ع�سكريًا  ملحقًا  ثم  طويلة،  لفرتة  احلــدود  حر�س 
فيما  احلـــدود،  حر�س  لقوات  وقــائــدًا  ال�سني،  يف 
اأ�سرف على القوات ال�سودانية امل�ساركة يف حتالف 
الدعم  قوات  مع  بالتن�سيق  باليمن،  ال�سرعية  دعم 

قندتو  قرية  يف   1960 عام  مولده  ومنذ  ال�سريع. 
مل  النيل،  نهر  بــوليــة  �سندي  مدينة  مــن  بالقرب 
الذي در�س يف مدر�سة �سندي  الربهان  يعرف عن 
انتماء  اأي  احلربية،  الكلية  دخوله  قبل  الثانوية 
�ــســيــا�ــســي، وخــــدم لــ�ــســنــوات طــويــلــة يف جــنــوب 

ال�سودان �سابًقا، وغرب البالد.
وبعد اأدائه الق�سم رئي�سًا للمجل�س ال�سيادي يف 
مع  مطالبهم  حتقيق  الثوار  منه  يرتقب  ال�سودان، 
بتكوين  الــوزراء،  وجمل�س  املجل�س  اأع�ساء  بقية 
والنهو�س  وقــت  اأقـــرب  يف  الت�سريعي  املجل�س 

بالبالد من وهدتها، وحت�سني الو�سع املعي�سي.

حاوره يف اخلرطوم: حممد اجلهني
حني مت حتديد موعد اللقاء بفخامة الفريق اأول عبدالفتاح الربهان، رئي�س املجل�س ال�ضيادي ال�ضوداين، خلته م�ضوؤواًل ع�ضكريًا متجهمًا، اأك�ضبته املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية بع�ضا من مالمح 
ال�ضرامة وال�ضدة واحلدة، فتوهمت موقفا جافا خا�ضة اأن الربهان ا�ضحى م�ضئوال عن طموح وتطلعات وهموم �ضعب انتف�س راف�ضًا الغرق يف اتون معي�ضة �ضنكة ال تطاق فيما كانت 

خماوف الفو�ضى تعج يف ارجاء ال�ضودان قبل انك�ضاف حجم وعي ال�ضعب.
ومنذ الوهلة االأوىل للقاء، �ضعرت باأنني اأمام �ضوداين يحمل هموم ال�ضودانيني ، يت�ضم باالأ�ضالة والطيبة، ومل يتخل، رغم م�ضوؤولياته العظام التي ي�ضت�ضعرها جيدًا عن ابت�ضامة ميكن 

اعتبارها القا�ضم امل�ضرتك بني ال�ضودانيني.. وبادرنا فخامة الرئي�س بطلب خا�س  احتوى ثناء خال�ضا ملواقف اململكة مطالبا بنقل حتيات و�ضكر ال�ضودانيني قيادة و�ضعبًا، للمملكة 
وقيادتها ومواطنيها، واأ�ضهب فخامته يف االإ�ضادة بدعم اململكة ووقفاتها امل�ضهودة بجوار ال�ضودان مثلما تفعل يف كافة ا�ضقاع االأر�س ، وحتدث عن انحيازها للخيار، الذي ارت�ضاه 

ال�ضودانيون. موؤكدا على اأن مواقف اململكة ال�ضادقة ومروءة قيادتها و�ضعبها واالهتمام الذي حتظى به كافة ال�ضعوب االإ�ضالمية حمل االعتزاز والتقدير على الدوام. وفتح فخامته 
�ضدره وعقله لـ "البالد"، فكان هذا احلوار الذي يعترب حوار املكا�ضفة وال�ضفافية بامتياز.

انحياز طبيعي
نهنئكم على  بداية   .. الرئي�س  • فخامة 
الفو�سى  مــن  لل�سودان  ال�سلمي  النتقال 
القوات  انحياز  عن  ون�ساألكم  الدولة،  اإىل 
هذا  حتقق  كيف   .. ال�سعب  خليار  امل�سلحة 
الإجناز النموذجي وما تداعياته واأثره يف 

حفظ الأرواح وحماية املقدرات ؟ 
ال��ث��ورة  ل��ه��ذه  امل�سلحة  ال��ق��وات  انحياز   ••
مع  وتتالحم  تتوحد  اأن  ومتوقع  طبيعي،  �سيء 
للتغيري،  واأ�سواقه  ومطالبه  باآالمه  �سعبها وحت�س 
ب��دوره��ا  م�سطلعة  م��وؤ���س�����س��ة  امل�سلحة  ف��ال��ق��وات 
واأثنائها  ال��ث��ورة  ب��داي��ة  منذ  وروؤي��ت��ه��ا  وواج��ب��ه��ا 
قامت  بذلك  وه��ي   ، ح��دث  عما  يخرج  ال  وبعدها 
الذي  التغيري  لتحقيق  الكاملة  م�سوؤوليتها  ب��اأداء 
نف�سه  ال��وق��ت  ويف  ال�������س���وداين،  ال�����س��ع��ب  يطلبه 

حمايته واخلروج بالبالد اإىل بر االأمان. 

وطنية واحترافية
الالفت جناحكم يف احلفاظ  • كان من 
واأثناء  قبل  الداخلية،  اجلبهة  متا�سك  على 
هذا  كــان  كيف   .. لل�سعب  النــحــيــاز  وبعد 

النجاح ؟ وعلى ماذا راهنتم ؟
�سعبها  م��ع  متالحمة  امل�سلحة  ال��ق��وات   ••
دائ��م��ا، ومت��ث��ل ج����زءًا ف��اع��اًل يف اأي ح���راك عرب 
التاريخ، وما �ساعد على متا�سك اجلبهة الداخلية 

وعي ال�سعب ال�سوداين وثقته يف قواته امل�سلحة، 
ومتا�سك االأجهزة االأمنية وا�ست�سعارها امل�سئولية، 
وحر�سها على ا�ستتباب االأمن. الرهان كان على 

وطنية من�سوبي القوات امل�سلحة واحرتافيتهم.

خبرات مهنية
مة  حلحُ تــقــودوا  اأن  ا�ستطعتم  •كيف 
الـــقـــوات الأمــنــيــة بــكــل مــكــونــاتــهــا من 
دون  واأمــن،  و�سرطة  م�سلحة  قوات 
اأن حتدث اأية احتكاكات بني هذه 

القوات ؟
قوات  هي  النظامية  القوات   ••
التعامل  يف  طويلة  خ��ربات  اكت�سبت  مهنية، 

مع كل املتغريات والظروف.
همنا األول

البلد  اأحــوال  وجدمت  كيف   •
والأمنية؛  القت�سادية 

ــكــالت  اإ�ــس ــاك  هــن اأن  خــا�ــســة 
حــقــيــقــيــة كـــانـــت مــاثــلــة 

اىل  اأدت  لــلــعــيــان، 
ثورة جماهريية، 

خا�سة  وب�سفة 
جمـــــــــال  يف 

معا�س النا�س؟
االأزم������ة   ••

كانت  االقت�سادية 
م�����ن اأ�����س����ب����اب ق���ي���ام 

ال��ث��ورة ، وك���ان اإ���س��رار 
ال����ن����ظ����ام ال�������س���اب���ق ع���ل���ى ح��ل 

ال�سيا�سي  اجل��ان��ب  واإه��م��ال  اأمنيًا  امل�سكلة 
واالق��ت�����س��ادي ���س��ب��ب��ًا يف ت��ف��اق��م االأزم������ة، وك��ان 
همنا االأول يف املجل�س الع�سكري حت�سني معا�س 
ل��ف��رتة طويلة  ال��ن��ا���س، يف ظ��ل غ��ي��اب احل��ك��وم��ة 

وحماية كيان الدولة ووحدتها.

أسباب االستقالة
ا�ستقال  ملــاذا   •
ابن  اأول  الفريق 
عــــــــوف بـــهـــذه 
بعد  ــ�ــســرعــة  ال
مـــ�ـــســـي يــــوم 

واحد ؟
ال���ق���وات   ••
امل�����س��ل��ح��ة م��وؤ���س�����س��ة 
ق��وم��ي��ة، ت��ن��ح��از ل��رغ��ب��ات 
ا�ستقال  ل��ه��ذا  ووف��ق��ا  ال�سعب، 
ابن عوف؛ ا�ستجابة خليار ال�سعب، وخيار 

قيادات القوات امل�سلحة.
نتفاوض مع كل ألوان الطيف

�سهدتها  الــتــي  ال�ــســتــقــرار  حــالــة   •
خا�سة  الآن  وحــتــى  الـــثـــورة،  بــعــد  ــبــالد  ال

ونق�سد   - قــارة  بحجم  بلد  ال�سودان  وان 
ــتــقــرار هــنــا ال�ــســتــقــرار الأمـــنـــي .  بــال�ــس
ــتــقــرار يف ظل  ال�ــس هـــذا  تــعــزو  مــــاذا  اإىل 
حيث  �سعبة؛  واأو�ساع  الأمنية  التعقيدات 
توجد حركات م�سلحة وقوى �سيا�سية لديها 

اأجنحة ع�سكرية ؟
ج��دي��دة،  م��رح��ل��ة  احل��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  اإن   ••
اجلميع  ي�سع  ال�سودان  ومنفتحة.  مهياأة  والبيئة 
ال�سيا�سي  ال��ط��ي��ف  ال����وان  ك��اف��ة  م��ع  وال��ت��ف��او���س 
نعتربها  وال��ت��ي  ال�سيا�سي،  ال��ن�����س��ال  وح��رك��ات 
جزًءا من قوى اإعالن احلرية والتغيري، ونعزو عدم 
ووعي  االأمنية،  قواته  وحدة  اإىل  االأمني  االنفالت 

ال�سعب ال�سوداين مبخاطر االنزالق االأمني.

مناخ اقتصادي وسياسي أفضل
• املوقف القت�سادي الآن كيف مي�سي 
، ومــــا هـــي املـــعـــاجلـــات املـــنـــظـــورة حــالــيــا 

البرهان.. دخول القصر من »باب االنحياز«

مشاركة السودان في التحالف باليمن استجابة لحماية الشرعية 
نعيش وضعًا اقتصاديا أفضل وانفراجًا سياسيًا ملموسًامتفائلون بمستقبل واعد يبشر بازدهار وتطور شاملين

 حركات النضال المسلح جزء من تحالف قوى الحرية والتغيير.. وبدأنا الخطوة األولى

وحدة القوات األمنية ووعي الشعب حمى السودان من مخاطر االنفالت األمني

القوات المسلحة
 تحس بآالم الشعب 
ومطالبه وتطلعاته 

وأشواقه للتغيير

الفـريق البـرهان مثمنا مـواقف      خـادم احلرمني و�ضمو ويل العهد االأمني رئي�س املجل�س 
ال�ضيادي ال�ضوداين 

يفتح �ضدره 
          لـ                

رئي�س املجل�س ال�ضيادي متحدثا لرئي�س التحرير الزميل حممد اجلهني
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المملكة سند األمة اإلسالمية وهـــمنا األول تحسين معيشة السودانيين
فكان   ،2018 دي�سمرب  اأحــداث  اندلعت 
نظام  كــل  التغيري  �سمل  اإذ  بعدها؛  مــا  لها 
احلكم، فتحول من جمهوري فيدرايل، اإىل 
التطورات  ماجعل  دميــوقــراطــي،  برملاين 
التي اأف�ست اإىل زوال نظام حكم الإخوان، 
ال�سودان احلديث،  تاريخ  الأقــوى يف  هي 
اأ�سعار  ارتــفــاع  على  باحتجاج  ـــداأت  ب اإذ 

ال�سلع الأ�سا�سية وانتهت بتغيري �سامل.
الأوىل،  تــكــن  مل  ديــ�ــســمــرب  انــتــفــا�ــســة 
احلــايل  ـــــوزراء  ال رئــيــ�ــس  نــظــر  يف  لكنها 
لأنها  والأف�سل،  الأقــوى  حمدوك  عبدالله 
النواحي،  كل  من  املطلوب  التغيري  �سملت 
اقـــتـــاع جـــدور  اأو  نــظــام احلــكــم  �ـــســـواء 
ــا فقط،  ــه ــس الـــدولـــة الــعــمــيــقــة، ولــيــ�ــس راأ�
جذري،  ب�سكل  القت�ساد  م�سكلة  ومعاجلة 
جمالت  كل  يف  التغيري  روح  موا�سلة  مع 
ال�سيا�سي  املــجــالــن  يف  ولــيــ�ــس  احلــيــاة، 

والقت�سادي فح�سب.
عديدة  تغيري  مبحطات  مــر  الــ�ــســودان 
اأولها، نيل ا�ستقاله من داخل الربملان يف 
19 دي�سمرب 1955، حتت زعامة اإ�سماعيل 
على  بالإجماع  املوافقة  متت  اإذ  الأزهــري، 
يف  نــافــذًا  اأ�سبح  الــذي  ال�ستقال،  اإعــان 
حكومة  اأوقــفــت  اأن  بعد   ،1956 يناير   1
الأزهري موؤقتًا تقدم ال�سودان نحو تقرير 

امل�سري، اأمًا يف تعزيز الوحدة مع م�سر.
دون  ا�ستقاله  على  ال�سودان  وح�سل 
اللجوء اإىل اأي �سراع اأو عنف، بل مت عقد 
الأعــام  اأزيلت  حيث  لذلك،  خا�س  احتفال 
قـــام رئي�س  ــم  ث الــربيــطــانــيــة واملــ�ــســريــة، 
الأزهـــري  اإ�سماعيل  الــ�ــســوداين  الــــوزراء 
ــد، وبــذلــك  بــرفــع الــعــلــم الــ�ــســوداين اجلــدي
اأقدم دميقراطية يف  ثالث  ال�سودان  اأ�سبح 

قارة اأفريقيا.
ال�سعب  انتف�س   1964 اأكتوبر  ويف 
عندما  ال�ستقال،  بعد  له  حتــرك  اأول  يف 
ثـــار عــلــى حــكــم الــفــريــق اإبــراهــيــم عــبــود، 
عربي،  ع�سكري  حكم  على  انتفا�سة  كــاأول 
اخلرطوم  جامعة  من  ال�سرارة  انطلقت  اإذ 
مل�سكلة  الــد�ــســتــوريــة  "املعاجلة  مبــطــلــب 
جنوب ال�سودان"، فهاجمت القوات الأمنية 
لتتوا�سل  اجلــامــعــة،  حـــرم  يف  الـــطـــاب 
الأحداث حتى اقتاع النظام ال�سمويل من 
اأجــل حتــول دميــوقــراطــي. وتــكــرر امل�سهد 
ال�سوداين،  ال�سعب  ثار  عندما   ،1985 يف 
وانتف�س على حكومة امل�سري جعفر منريي 
يف �سهر اأبريل، بعد يومن من اإعان رئي�س 
تظاهرات  اإثر  الطوارئ  حلالة  اجلمهورية 
مثل  الأخـــرى  واملـــدن  اخلــرطــوم  ب�سوارع 
الأبي�س، ومدين، وعطربة، احتجاجًا على 
ارتفاع اأ�سعار ال�سلع الغذائية والوقود مع 
تفاقم احلرب الأهلية يف جنوب ال�سودان، 
يف  بالنجاح  ال�سودانين  جهود  وتكللت 
"الديكتاتور" الذي كان  الإطاحة بالرئي�س 
ومل  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  وقتها 
يعد اإىل الباد اإل يف عهد املخلوع الب�سري.

بينها  ــثــاث،  ال الــ�ــســودان  انتفا�سات 
قا�سم م�سرتك، هو اإنهاء احلرب، وعموم 
الـــ�ـــســـام ربـــــوع الــــبــــاد، فــاجلــمــيــع 
مــوارد  ت�ستهلك  احلــرب  اأن  يعترب 
الــوزراء  رئي�س  قــال  فيما  الــبــاد، 
"اإن  حــمــدوك:  عبدالله  احلـــايل 
يوفر  الــ�ــســام  عملية  اإمتــــام 
الدولة  ميزانية  مــن   %  70
التنموية  امل�ساريع  ل�سالح 
ما  وهـــو  والقت�سادية"، 
ظل  يف  الآن،  اجلميع  يرتقبه 
املطالبة  دي�سمرب  انتفا�سة  �سمول 
باإنهاء احلرب مع الإ�ساح القت�سادي، 
جماح  وكــبــح  الــنــا�ــس،  معا�س  وحت�سن 
الأحداث  نار  اأ�سرم  الذي  الأ�سعار  ت�سخم 

يف بدايتها.

واملرتقبة ؟ 
االقت�صادي  املوقف   ••

ح��������ااًل،  اأف�����������ص�����ل  االآن 
انفراًجا  ت�صهد  وال��ب��اد 
����ص���ي���ا����ص���ًي���ا، و���ص��ي��ت��م 
ت���ن���ف���ي���ذ خ���ط���ط ع��اج��ل��ة 

للخروج  وا�صرتاتيجية 
ن�����ه�����ائ�����ًي�����ا م�������ن االأزم������������ة 

ملعاجلة  باال�صافة  االقت�صاية، 
العقوبات الدولية، والتي �صتحدث نقلة 

نوعية يف االقت�صاد ال�صوداين.
هؤالء دعمونا

الــعــرب  اأ�ــســقــائــكــم  دور  كـــان  كــيــف   •
ــول  ــو�ــس يف تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر وال
الــراهــن  الــو�ــســع  اإىل  اأفــ�ــســى  ــاق  ــف ات اإىل 
الفرتة  موؤ�س�سات  بتكوين  الــ�ــســروع  يف 
ــيــة، ومـــا هـــي املــعــايــري الــتــي مت  النــتــقــال

مبوجبها اختيار اأع�ساء جمل�س ال�سيادة؟
اأ�صقائنا  كافة  ن�صكر  اأن  لنا  البد  اأواًل..   ••
اململكة  ب��ال�����ص��ك��ر  ون��خ�����ص  ال��ع��رب��ي��ة،  ال�����دول  يف 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ودول�����ة االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
امل��ت��ح��دة، وم�����ص��ر، وج��ن��وب ال�����ص��ودان، وت�صاد، 
اأ�صدقاء  وكذلك  واأوغ��ن��دا،  واأرت��ري��ا،  واأثيوبيا، 
و�صعًبا؛  حكومة  وال�����ص��ن(  رو�صيا   ( ال�����ص��ودان 
لوقوفهم مع خيار ال�صعب ال�صوداين ودعمهم منذ 

البداية.
توافق تام

ــيــة  ــيــا�ــس ــ�ــس ال ـــوثـــيـــقـــة  ال تـــوقـــيـــع   •
لفرتة  جــديــدة  �سفحة  فتح  والــد�ــســتــوريــة 
ــنــوات. كيف  ــارب الأربـــــع �ــس ــق انــتــقــالــيــة ت
اأر�ــس  على  الــوثــائــق  هــذه  تطبيق  مي�سي 
الـــواقـــع، وهـــل مــن عـــرات تــذكــر يف هــذا 

اجلانب، وكيف ميكن تافيها؟
نكرر  اأن  م��ن  الب��د  امل�صاحة،  ه��ذه  يف   ••
���ص��ك��رن��ا ل��ل��و���ص��ط��اء وال�������دول ال�����ص��دي��ق��ة، ال��ت��ي 
وبحمد  ن��ه��ائ��ي،  الت��ف��اق  ال��و���ص��ول  على  حر�صت 
بتكوين  الوثائق  لهذه  الفعلي  التطبيق  ب��داأ  ال��ل��ه، 
االإخ��وة   مع  تام  بتوافق  انتقالية  لفرتة  موؤ�ص�صات 

يف اإعان احلرية والتغير، والقوى االأخرى.
الهدف واحد 

 .. والتغيري  احلــريــة  قــوى  قــيــادات   •
وا�سح اأنها لي�ست على قلب رجل واحد!!!

والــتــغــيــري  احلـــريـــة  ـــوى  ق •• جتــمــع 
ال�سيا�سية،  الــتــيــارات  مــن  كــثــرًيا  يــحــوي 
ــــان ،  وهــــــي تـــعـــرب عــــن طــبــيــعــة النــــ�ــــس
طبيعي،  ــيء  �ــس ـــــروؤي  ال يف  ـــاف  والخـــت
ين�سدها  التي  الدميقراطية  مظاهر  ومــن 
اجلميع، ولكن هناك هدف يجمع بن كافة 
هذه املكونات، وهو احلر�س على النجاح.

روح الفريق
معها  التعامل  وميــكــن  اأمــكــن  كيف   •
يف  لاتفاق  الأمثل  التطبيق  اإىل  للو�سول 

حماوره املختلفة؟
ن�صت  ك��م��ا  وال��ت��غ��ي��ر،  احل���ري���ة  ق���وى   ••
جمل�ص  يف  ممثليها  اختارت  الد�صتورية،  الوثيقة 

جمل�ص  وع�صوية  ورئي�ص  ال�صيادة 
االن��ت��ق��ال��ي��ة،  احل��ك��وم��ة  وزراء 
وب���ال���ت���ايل ت��ع��م��ل ك���ل ه��ذه 
املوؤ�ص�صات بروح الفريق 
الواحد؛ من اأجل حتقيق 

�صعارات الثورة.
حسب الوثيقة

بن  مـــا  ــعــاقــة  ال  •
وجمل�س  ال�سيادي  املجل�س 
الراأ�سي  امل�ستوى  على  الــــوزراء 

والأفقي .. كيف تبدو؟
الفرتة  موؤ�ص�صات  ك��ل  ذك����رت..   كما   ••
االن��ت��ق��ال��ي��ة، ح����ددت م��ه��ام��ه��ا واخ��ت�����ص��ا���ص��ات��ه��ا 

الوثيقة الد�صتورية، التي مت االتفاق عليها.
هكذا اختير الوزراء

يف  تدخل  اأو  دور  اأي  لكم  كان  هل   •
اخــتــيــار الــــــوزراء؟ وكــيــف مت اخــتــيــارهــم 
بن  ما  العاقات  مل�ستقبل  تنظرون  وكيف 

املجل�س ال�سيادي وجمل�س الوزراء؟ 
رئي�ص  بوا�صطة  مت  ال����وزراء،  اختيار   ••
بوا�صطة  االأ�صماء  اعتماد  ثم مت  ال��وزراء،  جمل�ص 
جم��ل�����ص ال�������ص���ي���ادة، ب��ع��د ال��ت�����ص��اور م���ع امل��ك��ون 

الع�صكري يف املجل�ص.
تبادل المصالح

ال�سودان  ملنهج  ت�سورك  عن  حدثنا   •
اإقليمًيا  اخلارجي  ال�ساأن  مع  التعاطي  يف 

ودولًيا؟
يف  ال�����ص��ودان  دور  م��ع��ل��وم..  ه��و  •• ك��م��ا 
امل��ح��ي��ط االإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل، واأه��م��ي��ت��ه يف حفظ 
االأم����ن وال�����ص��ل��م ي��وؤث��ر وي��ت��اأث��ر مب��ا ي��ج��ري فيها، 
عاقات  على  تبنى  اخلارجية  ال�صودان  ف�صيا�صة 
م��ع ك��ل ال����دول يف حم��ي��ط��ه االأف��ري��ق��ي وال��ع��رب��ي 

والدويل مبا يحقق م�صاحله.
أزلية واستراتيجية

اململكة  مــع  الــعــاقــات  تـــرون  كيف   •
ت�سوركم  هــو  ومــا  ؟  ال�سعودية  العربية 
الذي  امل�ستوى  اإىل  ت�سل  حتى  لتعزيزها 

ين�سده البلدان وال�سعبان ال�سقيقان؟
عاقات  ال�صعودية  ال�صودانية  العاقات   ••
اأزلية واأخوية منذ تاريخ بعيد، ارتبط بها ال�صعب 
ال�������ص���وداين وج���دان���ًي���ا، وظ��ل��ت امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
كل  يف  ال�����ص��وداين  ال�صعب  م��ع  تقف  ال�صعودية 
وقت، وتعترب العاقة ا�صرتاتيجية، ويجب اأن تظل 

مب��ا يحقق وح���دة امل�����ص��ر، وت��ب��ادل 
امل���������ص����ال����ح ال����ت����ي ت���خ���دم 

ال�صعبن ال�صقيقن.
دور إيجابي 

كبير
هــــل   •
دعم  اأي  مــن 
اإ�ـــســـنـــاد  اأو 

اإطــــار  يف  مت 
الـــــــعـــــــاقـــــــات 

الـــثـــنـــائـــيـــة بــن 
يف  وال�سودان  اململكة 

والقت�سادية  اخلارجية  العاقات  حمور 
؟

العربية  اململكة  ن�صكر  اأن  الب���د   ••
ال�����ص��ع��ودي��ة ل��دع��م��ه��ا االق���ت�������ص���ادي، ال���ذي 
ظ��ل��ت ت���ق���دم���ه، وك���ذل���ك دوره������ا و���ص��ع��ي��ه��ا 

من  وحلفائها؛  اأ���ص��دق��ائ��ه��ا،  م��ع  املتوا�صل 
اأج���ل رف���ع ا���ص��م ال�����ص��ودان م��ن ق��ائ��م��ة ال���دول 

االقت�صادية  العقوبات  ورف��ع  ل��اإره��اب،  الراعية 
ال�صودان، ومن هنا جندد �صكرنا  املفرو�صة على 
اململكة  به  قامت  ال��ذي  االإيجابي  للدور  وتقديرنا 

جتاه ال�صودان.
السودان ودعم الشرعية

• م�ساركة ال�سودان يف املحور العربي 
ل�سرتداد ال�سرعية يف اليمن .. كيف ترون 
�ستبقى  وهـــل  املــحــور  هـــذا  املــ�ــســاركــة يف 

القوات هنالك حتى ا�ستكمال مهامها؟
يف  ال�صودانية  ال��ق��وات  م�صاركة  ق��رار   ••
ال��ي��م��ن؛ الإع����ادة ال�����ص��رع��ي��ة، ج���اء ب��ن��اًء ع��ل��ى ق��رار 
م�صاركة  وبالتايل  العربية،  ال��دول  جامعة  اتخذته 

ال�صودان جاءت ا�صتجابة حلماية ال�صرعية.
اإلرهاب والجنائية

مع  اإ�سكاليات  توجد   •
املـــحـــيـــط الـــــــدويل يف 
ــا الإرهـــــــاب  ــاي ــ�ــس ق
 .. واجلــــنــــائــــيــــة 
خطتكم  هـــي  مـــا 
لــــلــــتــــعــــامــــل مــع 

هذين امللفن؟
ب��ال��ن�����ص��ب��ة   ••
ل���ق�������ص���اي���ا االره���������اب، 
ه����ن����اك ت�����ع�����اون م�����ص��ت��م��ر 

ال��ظ��اه��رة  ه���ذه  ال����دويل يف حم��ارب��ة  م��ع املجتمع 
ا�صتقالية  يف  نثق  للجنائية  وبالن�صبة  ال�صالبة. 
الق�صاء ال�صوداين وم�صهود له بالنزاهة والكفاءة، 

وبالتايل هو الذي �صيقرر ب�صاأنه.
مساءلة المتسببين

• هنالك حديث عن جتاوز قد حدث يف 
تكمن  اأين   .. العامة  القيادة  اعت�سام  ف�س 

احلقيقة؟
حول  احلقائق  لتق�صي  جلنة  تكوين  •• مت 
العام تقريًرا حول  النائب  اأحداث 3 يوليو، وقدم 
امل�صاءلة  مت��ت  مبوجبها  التي  التحقيقات،  نتائج 
لعدد من القيادات النظامية، التي ت�صببت يف هذا 
اأمنت  كما  العقوبات.  يواجهون  و�صوف  اخللل، 
الوثيقة الد�صتورية تكوين جلنة م�صتقلة، للتحقيق 

حول هذه الق�صية.
محاكمات قانونية

مت�سي  كيف  ال�سابق..  النظام  • رموز 
حمــاكــمــتــهــم وهــــل هـــي حمــاكــمــات 

�سيا�سية اأم قانونية؟
ل��ع��دد  م��وج��ه��ة  ت��ه��م  •• ه��ن��ال��ك 
م��ن رم���وز ال��ن��ظ��ام ال�����ص��اب��ق، وجت��ري 
وال��ع��دال��ة  م��ن��ه��م،  للبع�ص  حم��اك��م��ات 

�����ص����وف ت����اح����ق ك����ل م����ن ي���ث���ب���ت ت����ورط����ه، 
االأج��ه��زة  واأم����ام  قانونية  وه��ي حم��اك��م��ات 

الق�صائية.
بدأنا المحاسبة

روؤية  من  هل   .. الف�ساد  • ملف 
مت  وهـــل  مــعــه..  للتعامل  وا�ــســحــة 
ــد كــل املــتــهــمــن فــيــه .. ومـــا هو  ر�ــس

حجم املبالغ املنهوبة؟
الفا�صدين،  حما�صبة  االأه��داف  اأه��م  من   ••
ال�صوداين، ولقد  ال�صعب  اأج��رم يف حق  وكل من 

بداأ بالفعل فتح الباغات والتحري والتحقيق.
مستقبل واعد

اأثناء  ال�سودان  م�ستقبل  ترون  • كيف 
وبعد الفرتة النتقالية؟

واع���د،  امل�صتقبل  ب���اأن  ج���ًدا  متفائلون   ••
وي��ب�����ص��ر ب���ازده���ار، وت��ط��ور يف ك��اف��ة امل��ج��االت، 
�صنن  على  ال�صوداين  املواطن  يعو�ص  اأن  والب��د 
اأنعم  اأن الله قد  �صربه، برفاهية وا�صتقرار، طاملا 
على هذه الباد برثوات وموارد ب�صرية وطبيعية 

كثرة.
لكل مقام مقال

فرتة  انتهاء  بعد   .. الرئي�س  فخامة   •
رئا�سة  فيها  تــتــولــون  الــتــي  �ــســهــًرا   21 الـــ 
ــادي .. هـــل �ــســتــبــقــى يف  ــي ــس ــ� املــجــلــ�ــس ال
 .. اجلي�س  قيادة  يف  اأم  ال�سيادي،  املجل�س 

اأم لديك خيارات اأخرى؟
مقال. مقام  •• لكل 

نقدر للسعودية أدوارها األصيلة لرفع اسم 
السودان من قائمة رعاية اإلرهاب 

البد أن يعوض السوداني سنين 
صبره رفاهية واستقرارًا

 أعددنا خططا 
عاجلة للخروج 

من األزمة 
االقتصادية 

 العدالة 
تالحق كل من يثبت 

تورطه من رموز 
النظام السابق

 النظام السابق 
أصر على الحلول األمنية 

وأهمل الجانبين 
االقتصادي والسياسي

فخامة الرئيس مشيدًا بمواقف المملكة:

مرتبطون وجدانيا مع المملكة وتجمعنا وحدة المصير 

السودان.. أبرز 
محطات التغيير

الفـريق البـرهان مثمنا مـواقف      خـادم احلرمني و�سمو ويل العهد الأمني
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أحمد يضيء منزل الحكمي تقنية حفر الباطن تكرم عميدها السابق

جمعية هدية" تقدم أكثر من 11 ألف خدمة 

ا�سم  عليه وحرمه  اأطلق  اإبراهيم احلكمي مبولود،  رزق 
الكبريه  �سعادته  عن  عرب  اأحمد  اأبــو  بجده.  تيمنًا  اأحمد، 
مبولوده اأحمد، الذي ان�سم اإىل مولودته البكر" جوري"، 
وقد وعد باإقامة وليمة د�سمة احتفاًل بهذه املنا�سبة ال�سعيدة 

. جعله الله من مواليد ال�سعادة، واأقر به اأعني والديه.

مكة املكرمة - البالد
قدمت جمعية هدية احلاج واملعتمر اخلريية اأكرث من 11 األف 
"اإياب"، التي اأطلقتها الهيئة العامة للطريان  خدمة يف مبادرة 
باملدينة  الـــدويل  عبدالعزيز  بــن  حممد  الأمـــري  مبطار  املــدين 
�سفر  اإجــراءات  اإنهاء  يف  للم�ساركة  املا�سي؛  الأ�سبوع  املنورة 
حجاج بيت الله احلرام بكل ي�سر و�سهولة اآليا من مقر اإقامتهم، 
وقبل الو�سول اإىل املطار مب�ساركة عدد من اجلهات امل�ساركة. 
وتهدف املبادرة يف مرحلتها الأوىل خالل مو�سم حج 1440هـ 
والهند،  )اإندوني�سيا،  من  وحاجة  حاج  األــف   30 قرابة  خدمة 
وماليزيا(. وتقوم اجلمعية بدورها يف �سالة احلجاج باملطار 

بتقدمي بع�س اخلدمات من خالل برناجمها الرئي�س "م�سياف" 
امل�سروبات  من  الأ�سيلة  العربية  ال�سيافة  بتقدمي  يعنى  الذي 
املبارك،  زمــزم  ماء  وعبوات   ، مــربدة  مياه  عبوات  من  الباردة 
اأذواق  وع�سريات منوعة، وم�سروبات �ساخنة خمتلفة تراعي 

احلجاج اإ�سافة لبع�س املاأكولت اخلفيفة املنوعة.
من جهته، اأو�سح م�سرف مكتب اجلمعية باملدينة املنورة ثامر 
املباركة  املبادرة  هذه  يف  بامل�ساركة  ت�سرفت  هدية  اأن  املل�سي، 
العاملة يف منظومة احلج، حيث تعنى املبادرة  �سمن اجلهات 
ا�ستكمال  خالل  من  املطارات  يف  احلجاج  انتظار  وقت  بتقليل 

اإجراءات ال�سفر من م�ساكن احلجاج بكل ي�سر و�سهولة.

أمراء وأعيان يشرفون زواج آل العبود وآل الخليفي

جدة - خالد بن مر�ضاح
احتفل رجل الأعمال عماد العبود، بزفاف جنله فهد، على ابنة اللواء عبدالكرمي بن 
�سليمان اخلليفي، وذلك بح�سور عدد من اأ�سحاب ال�سمو امللكي الأمراء وامل�سوؤولني 
ورجال الأعمال، من بينهم: الأمري م�سعل بن ماجد حمافظ جدة، والأمري �سعود بن 
حممد بن �سعود، والأمري خالد بن حممد بن �سعود الكبري، والأمري في�سل بن حممد 
اإمارة منطقة مكة املكرمة امل�ساعد للحقوق، والأمري تركي بن في�سل بن عبد  وكيل 
املجيد، والوزير الدكتور ماجد الق�سبي وزارة التجارة وال�ستثمار، ووزير ال�سوؤون 
البلدية والقروية املكلف، وال�سفري جمال باخليور مدير عام فرع وزارة اخلارجية 
مبنطقة مكة املكرمة، وعدد من امل�سايخ والأعيان، وال�سخ�سيات الجتماعية الذين 

تقدموا بالتهنئة والتربيكات لالأ�سرتني، متمنني للعرو�سني  حياة زوجية �سعيدة.
من جهته، عرب اآل العبود واآل اخلليفي عن �سعادتهم وفرحتهم بزواج العرو�سني، 
اأن يوفقهما ويكتب لهما ال�سعادة، مقدمني خال�س ال�سكر  �سائلني املوىل، عز وجل، 
والتقدير لكل من �ساركهم الفرحة معربين عن �سعادته الغامرة، داعني الله اأن يوفقهما 

ويرزقهما الذرية ال�ساحلة.

حفر الباطن- البالد
التقنية  الكلية  اأقامت 
الباطن  حفر  مبحافظة 
لعميدها  تــكــرمي  حــفــل 
ــابــق عــبــدالــعــزيــز  ــ�ــس ال
مبنا�سبة  العبدالكرمي؛ 
تكليفه.  فـــرة  انــتــهــاء 
ـــل مــديــر  حــ�ــســر احلـــف
التقني  الــتــدريــب  عـــام 
ال�سرقية  املــنــطــقــة  يف 
ونائب  ال�سلوم،  حممد 
بدر  الإدارة  عــام  مدير 
الـــ�ـــســـعـــيـــبـــي،  وعميد 
بالدمام  التقنية  الكلية 

بالقطيف  التقنية  الكلية  وعميد  الثنيان،  اأحــمــد 
الكلية  من�سوبي  الغامدي، وعدد من  اأحمد  الأ�ستاذ 
الكلية  لعميد  كلمة  احلــفــل  ت�سمن  ــد  وق التقنية. 
املهند�س م�سعد بن فيا�س ال�سمري، اأثني فيها على 
املحتفى  فرة  يف  متت  التي  والإجنـــازات  اجلهود 

التقني يف  التدريب  عــام  مدير  األــقــى  ثــم  ومــن  بــه، 
نا�سر  الأ�ستاذ  فيها  �سكر  كلمة،  ال�سرقية  املنطقة 
خدمة  �سبيل  يف  بــذلــه  مــا  كــل  على  الــعــبــدالــكــرمي، 
طيلة  اإجنــازات  من  حتقق  وما  واأبنائها  املحافظة 
تذكارية  دروًعــا  به  املحتفى  ت�سلم  ثم  تكليفه،  فرة 

وهدايا عينية من زمالئه.

املدينة املنورة - حممد قا�ضم 
ال�سعودية"  العام جلمعية" اإعالميون  الأمني  اأ�سدر 
الإعــالمــي  بتكليف  قــــرارًا  الــغــربــي،  فــالــح  بــن  نا�سر 
املدينة  للجمعية يف منطقة  وائل حممود رفيق ممثاًل 

املنورة.
اأحد  رفيق  وائــل  الزميل  تفوي�س  الــقــرار  وت�سمن 
من  له  املخولة  ال�سالحيات  بكافة  اجلمعية  اأع�ساء 
خالل املراجعة والت�سال والتن�سيق مع كافة اجلهات 
الر�سمية واجلهات الأهلية والقطاع اخلا�س؛ للتعريف 

بالن�ساطات واخلدمات التي تقدمها اجلمعية. 
النتهاء من جتهيز   اأنه مت  رفيق  وائل  الزميل  واأكد 
و�سع  وتبقى  ــورة،  ــن امل املــديــنــة  يف  اجلمعية  مكتب 
الفرة  خالل  تد�سينه  يتم  و�سوف  الأخــرية  اللم�سات 
املنا�سب  مــن  العديد  وائــل  الزميل  وتقلد  الــقــادمــة.  
القيادية؛ منها على �سبيل املثال ل احل�سر مديرًا لإدارة 
للعالقات  ومديرًا  املنورة  املدينة  تلفزيون  يف  التنفيذ 
لأكرث  والفنون  الثقافة  جمعية  يف  والإعـــالم  العامة 
اللجان  العديد من  تراأ�سه  اإىل  بالإ�سافة  اأعوام،  من 5 
الإعالمية   .. متنياتنا للزميل رفيق التوفيق وال�سداد.

أحمد بن عبدالعزيز واألعيان يواسون آل نصيف في فقديهم بكر
جدة- خالد بن مر�ضاح

قـــدم �ــســاحــب الــ�ــســمــو املــلــكــي الأمــــري اأحــمــد 
اآل  لأ�سرة  واملوا�ساة  التعازي  عبدالعزيز  بن 
فقيدهم  وفــاة  يف  هاتفي(  ات�سال  )يف  ن�سيف 
بكر حممد �سالح ن�سيف، الذي انتقل اىل رحمة 
اأم�س الأول اخلمي�س، �سائال املوىل  الله تعاىل 
واأن  رحمته  بوا�سع  الفقيد  يتغمد  اأن  وجل  عز 

يلهم ذويه ال�سرب وال�سلوان.
ــان  وقـــد تــوافــد عـــدد مــن املــ�ــســوؤولــني والأعــي
منهم: وزير احلج  الأعمال والأقــارب،  ورجــال 
بن  حممد  اللواء  بننت،  �سالح  حممد  والعمرة 
عز  الله  �سائلني  العزاء،  واجب  مقدمني  داخــل، 
وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته واأن يلهم 

اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان.
والفقيد والد كل من: املهند�س اأمين، املهند�س 
اأحــمــد، والــدكــتــورة اميـــان، وقــد متــت ال�سالة 
الرثى  جثمانه  وووري  اجلفايل  مب�سجد  عليه 

مبقربة اأمنا حواء.
حي  بجدة  مبنزلهم  الــعــزاء  الأ�ــســرة  وتتقبل 
ال�سفا �سارع ال�سيخ حممد �سالح ن�سيف، علمًا 

باأن اأم�س كان اآخر اأيام العزاء.
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 نظارات ذكية تساعد على الشفاء من التوحد

القاهرة – ها�شم الها�شم 
حديثة  اأمريكية  درا�ــســة  ك�سفت 
ـــظـــارات جــوجــل  ن اأن  عـــن  ــاب  ــق ــن ال

الأطــفــال  ت�ساعد  اأن  ميكن  الــذكــيــة، 
امل�سابني بالتوحد على فهم تعبريات 

الوجه والإ�سارات الجتماعية.

واأكد الفريق القائم على الدرا�سة 
اأنـــه غــالــًبــا مــا يــجــد الأطـــفـــال الــذيــن 
ــنــمــو،  ـــطـــراب ال يـــعـــانـــون مـــن ا�ـــس
ــعــني،  بــال ـــال  ــعــوبــة يف التـــ�ـــس �ــس
قد  ما  الأ�سا�سية،  امل�ساعر  وتف�سري 
ي�سعب عليهم التوا�سل الجتماعي، 
بينما اكت�سف الباحثني اأن ارتداء ما 
والتي  الذكية"،  "النظارات  ت�سمى 
�سوت،  ومكرب  �سا�سة  على  حتتوي 
امل�ساعر  فــهــم  عــلــى  الأطـــفـــال  �ــســاعــد 
وحتديدها  الأ�سخا�ص،  وجوه  على 

احلالت،  بع�ص  ويف  اأف�سل،  ب�سكل 
لديهم  التوحد  مر�ص  اأعرا�ص  تقليل 

ب�سكل طفيف.
جامعة  من  البحث  فريق  ويقول 
اإن   ، كــالــيــفــورنــيــا  يف  �ــســتــانــفــورد 
اأن  تظهر  اإليها  تو�سل  التي  النتائج 
الذكية  جوجل  نظارات  عرب  العالج 
الــو�ــســول،  يف  واأ�ــســهــل  تكلفة  اأقـــل 
قوائم  حت�سني  على  ي�ساعد  قــد  مــا 

النتظار للمعاجلني ال�سلوكيني.
وحتتوي نظارات جوجل الذكية 

ــى العني  عــلــى �ــســا�ــســة �ــســغــرية اأعــل
الــيــمــنــى ومــكــرب �ـــســـوت، مـــا يــوفــر 
املــرئــيــة  املــعــلــومــات  للم�ستخدمني 
الــدرا�ــســة،  هــذه  خــالل  وال�سوتية. 
نظر الباحثون يف 71 طفاًل ترتاوح 
مت  ممن  عاًما،  و12   6 بني  اأعمارهم 
ت�سخي�ص اإ�سابتهم با�سطراب طيف 

التوحد.
تطبيق  بربجمة  الباحثون  وقــام 
 "Google Glass" نظارات  مع 
الوجه  تعبريات  امل�ساركني  لتعليم 

اإ�ــــســــارات يف الــوقــت  بــا�ــســتــخــدام 
الــفــعــلــي. وا�ــســتــخــدم 40 طــفــاًل من 
دقيقة   20 ملــدة  اجلــهــاز  امل�سرتكني 
على  ـــوع  ـــب الأ�ـــس يف  مـــــرات  اأربــــــع 
الفرتة  تلك  وبعد  اأ�سابيع.   6 مــدى 
ـــة، لحــــظ الــبــاحــثــون  ـــدرا�ـــس مـــن ال
 ،"SRS-II" نتائج  يف  حت�سينات 
الأمور  اأولياء  اأكمله  ا�ستبيان  وهو 
لأطفالهم  الجتماعية  املهارات  حول 
امل�سابني بالتوحد، ما يعني حت�سًنا 

يف اأعرا�ص املر�ص.

اليابان تصنع أضخم روبوت في العالم

هواوي تطرح هواتف جديدة بدون متجر  

خاصية جديدة لمساعدة الباحثين عن مواد ترفيهية

بكني- وكاالت 
ال�سينية   هــــواوي  �ــســركــة  ت�ستعد 
الذكية  هواتفها  ت�سكيلة  عــن  للك�سف 
 ،)Huawei Mate 30( اجلديدة 
دون  من  ُت�سحن  اأن  املتوقع  من  والتي 
جوجل،  مــن  خــدمــات  اأو  تطبيقات  اأي 
�سحيفة  مــن  جديد  لتقرير  وفــقــًا  ــك  وذل

نيكي "اآ�سيان ريفيو".
قررت  اأن  بعد  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
املهلة  متديد  عــدم  الأمريكية  احلكومة 
اجلــزئــيــة املــتــعــلــقــة بــو�ــســع الــ�ــســركــة 
ويهدد  ال�سوداء،  القائمة  على  ال�سينية 
احلظر الأمريكي ب�سربة قادمة ملبيعات 
يف  عــاملــًيــا  الــرائــدة  ال�سينية  ال�سركة 

جمال التكنولوجيا.
ت�سكيلة  عــلــى  الــقــرار  هـــذا  ويــوؤثــر 

اأن  كما   ،)Huawei Mate 30(
 Huawei( للطي  الــقــابــل  جــهــازهــا 
اأن  املتوقع  من  والــذي   ،)Mate X
ال�سهر  نــهــايــة  بــحــلــول  لــلــبــيــع  ُيـــطـــرح 
منتجات  من  خاليا  �سيكون    ، اجلــارى 
وخـــدمـــات جــوجــل. ويــعــنــي هـــذا عــدم 
اأو مت�سفح  وجود متجر جوجل بالي، 
اأو  جيميل،  بــريــد  اأو  كــــروم،  جــوجــل 
جوجل  خــرائــط  ،اأو  يــوتــيــوب  من�سة 

املثبتة ب�سكل م�سبق.
ومن املوؤكد اأن فقدان متجر تطبيقات 

اإىل  الأكرب،  ال�سربة  جوجل بالي هو 
 Google( جانب جمموعة خدمات
تعتمد  التي   ،)Play Services

عليها العديد من التطبيقات اخلارجية 
لكي تعمل ب�سكل �سحيح.

جدة
القلي�سي  الــروؤوف  عبد  حممود  عبدالغني  يعلن   •
ميني اجلن�سية عن فقدان جواز �سفر رقم 06735812 
�سادر من جدة فعلى من يجده ي�سلمه للقن�سلية اليمنية 
بجدة  او الت�سال على جوال رقم 0537417882 وله 

ال�سكر.
فقدان  عن  ال�سحفي  الله  عطية  الله  عناية  يعلن   •
ت�سليمها  فعلى من يجدها  رقــم/212016  رخ�سة حمل 

مل�سدرها.

الطائف
م�سري  املــنــطــاوي  جــمــال  طلعت  حمــمــد  يعلن   •
  A192048736 رقم �سفره  فقدان جواز  اجلن�سية عن 
امل�سرية  القن�سلية  اىل  ت�سليمه  عليه  يعرث  مــن  فعلى 

بجدة.

الدمام
ميني   – الــقــريي  هـــادي  اأحــمــد  الــلــه  عبد  يعلن   •
 03794826 رقــم:  �سفره  جــواز  فــقــدان   عن  اجلن�سية 
من  فــعــلــى  �ــســنــعــاء  مــ�ــســدره  2010/1/2م  بــتــاريــخ 
على  التــ�ــســال  اأو  اليمنية  لل�سفارة  ت�سليمه  يــجــده 

0500766966 وله ال�سكر.

جنران
قا�سم  عــبــدالــلــه  عــبــدالــرحــمــن   / الــطــالــب  يعلن   •
رقــم  مــقــيــم  هــويــة  حــامــل  ميـــاين  جن�سيته  ال�سيلمي 
عن   434103743 اجلــامــعــي  الــرقــم   2120145533
جنران  جامعة  من  ال�سادرة  اجلامعية  بطاقته  فقدان 
اقرب  اأو  مل�سدرها  ي�سلمها  اأن  عليها  يعرث  ممن  يرجى 

مركز �سرطة.

االعالنات الفردية

طوكيو – وكاالت
متــكــن فــريــق مــن املــطــوريــن 
ت�سنيع   مــن  يابانية  �سركة  يف 
اأ�سخم روبوت يف العامل اإذ يبلغ 
اأمــتــار،  ثمانية  مــن  اأكـــرث  طــولــه 
حمققني بذلك رقًما قيا�سًيا عاملًيا 
دخلوا بف�سله مو�سوعة جيني�ص 

لالأرقام القيا�سية.
ــز الــــروبــــوت الـــذى  ــمــي ــت وي
مــونــونــوفــو،  ا�ــســم  عليه  ــق  اأطــل
الذي مت ت�سنيعه من قبل �سركة 
اليابانية،  كيكاي  �ساكاكيبارا 
بــطــول �ــســاقــيــه الــــذي بــلــغ 4.2 
الروبوت  بناء  وا�ستغرق  اأمتا، 
�سنوات  �ــســت  حـــواىل  الــعــمــالق 
على  ت�سميمه  ومت  متوا�سلة، 

غرار اأبطال 
الأنيمي.

ناغومو،  ما�ساكي  وبح�سب   
ــاإن  اأحـــد مــطــوري الـــروبـــوت، ف
فريق العمل عانى من العديد من 
ال�سعوبات اأثناء بناء الروبوت 
الكبري  احلــجــم  اأهمها  العمالق 
من  الــكــثــري  اإىل  احـــتـــاج  ــــذي  ال

اجلهد والوقت.
:"اأم�سينا  ناغومو  واأ�ساف 
الوقت يف بناء قمرة  الكثري من 
وكذلك  الـــروبـــوت،  يف  الــقــيــادة 
ــا مــــن مــ�ــســكــلــة حتــقــيــق  ــن ــي عــان
توازن اجل�سم، وحجم الذراعني 

وال�ساقني.. كان عماًل �ساًقا".
 ُيذكر اأن املطورين قاموا ببناء 
الروبوت العمالق يف اأحد خمازن 
ال�سركة الكبرية، ويقومون باإزالة 
لأنه  اإخــراجــه  اأرادوا  كلما  راأ�سه 
اأكرث ارتفاًعا من باب املخزن.

 بصمة اإلصبع فى هواتف أيفون العام المقبل 
وا�شنطن- البالد 

ـــن متــكــن اأجـــهـــزة  ـــرغـــم م عــلــى ال
م�ست�سعرات  اإطــــالق  مــن  الأنــــدرويــــد 
 " �سركة  اأن  اإل  والأ�سبع  الوجه  ب�سمة 
الأخــري لإطالقها على  اأبل" ل زالت تخترب 

هواتف الأيفون العام املقبل.
فاإن  الإخبارية،  بلومبريج  وكالة  وذكــرت 
لب�سمة  جــديــدة  تقنية  على  تعمل  اأبـــل  �سركة 
الب�سمة  قــارئ  بت�سمني  تتعلق  والتى   ، الإ�سبع 
م�ست�سعر  عن  ا�ستغنت  واأن  �سبق  اإذ  ال�سا�سة،  فى 

الوجه  على  للتعرف  تقنيتها  على  بالعتماد  ال�سابقة واكتفت  ن�سخها  فى  الب�سمة 
.Face ID

 وبح�سب التقرير، فاإن ال�سركة تقوم حاليا باختبار هذه التقنية على امل�ستوى 
اأن ت�سل مع هواتف  الداخلى وكذلك عند مزوديها اخلارجيني، حيث من املتوقع 
ظل  فى  اأنــه  اإل   ،2021 عام  حتى  الفعلى  تطبيقها  ميتد  قد  اأو   ،2020 فى  اأيفون 
انت�سار تقنية م�ست�سعر الب�سمة املدمج فى ال�سا�سة فى هواتف الأندرويد لل�سركات 
القادمة فى  اأجهزة  اأى من  التنقية مع  اإطالق  بالإ�سراع فى  اأبل  قد تقوم  املناف�سة 
على  ناجحة  بتجارب  قامت  اأبــل  اأن  اإىل  التقارير  بع�ص  واأ�ــســارت  املقبل.  العام 
ت�سمني امل�ست�سعر مع الآيفون، لكن ال�سركة مل تقم بعد بعملية اإنتاج مو�سعة من 

هذه الفئة، حيث اأكدوا على ما �سبق باأنه قد يكون جاهزًا فى عام 2020.

وا�شنطن- وكاالت االأنباء 
خا�سية  جــوجــل  �سركة  اأ�ــســافــت 
�ست�ساعد  بحثها،  حمرك  اإىل  جديدة 
املــ�ــســتــخــدمــني يف اكــتــ�ــســاف املـــواد 
ذلك  يف  مبا  تنا�سبه  التي  الرتفيهية 
حتديد  مع  والأفـــالم،  التلفاز  برامج 

اخلدمات التي توفر هذه املواد.
وبح�سب �سركة "جوجل" �ستظهر 
للم�ستخدمني  اجلــديــدة  اخلــا�ــســيــة 
الـــذيـــن يــقــومــون بــالــبــحــث عـــن هــذا 
املـــحـــتـــوى بــــــدون حتـــديـــد عـــنـــوان 
يكتبون  ولكنهم  الربنامج،  اأو  الفيلم 
ت�ساهد"  "ماذا  الــبــحــث  ــة  خــان يف 
على  للم�ساهدة"  جيدة  و"مقرتحات 

�سبيل املثال.

على  الــنــقــر  للم�ستخدم  وميــكــن 
"اف�سل  قــائــمــة  يف  "�ستارت"  زر 
راأيه  اإبداء  اأجل  لك" من  الختيارات 
والأفـــالم  التلفزيونية  الــربامــج  يف 
م�ساعدة  اأجـــل  مــن  ي�ساهدها  الــتــي 
جوجل يف معرفة تف�سيالت اأو ذوق 

امل�ستخدم.
كــمــا ميــكــن لــلــمــ�ــســتــخــدم حتــديــد 
خدمات بث الأفالم والربامج امل�سرتك 
و"هولو"  "نتفليك�ص"  مــثــل  فــيــهــا 
و"برامي  ناو"  و"هبو  جو"  و"هبو 
فيديو" و"�سو تامي" و"�سوتامي اإين 
تامي" و"�سي.بي.اإ�ص اأول اأك�سي�ص" 
نتائج  تقدمي  ميكن  حتى  و"�ستارز" 

بحث منا�سبة له متامًا.

ابتكار روبوت للتفاعل مع مشاعر اإلنسان
القاهرة – ها�شم الها�شم 

�سنغافورة  فى  العلماء  من  جمموعة  متكن 
ـــــوت مــــزود مبــ�ــســتــ�ــســعــرات  ــار روب ــك ــت مـــن اب
الكرتونية جتعله يتفاعل مع الإن�سان فى جميع 
امل�ساعر ال�سلبية والإيجابية كال�سحك والبكاء 

واحلزن وغريها.
الربيطانية  ميل"  "ديلى  �سحيفة  وذكــرت 
م�سنوع  تــعــبــريي  وجـــه  لــديــه  الـــروبـــوت  اأن 
ا�سطناعى  بذكاء  ومــزود  اإثيلني،  البويل  من 
وم�ست�سعرات متكنه من قراءة تعبريات وجه 
معها  فيتفاعل  املختلفة  والإميـــاءات  الإن�سان 

وكاأنه �سديق اأو قريب. 
وباإمكان الروبوت اجلديد اإجراء حمادثات 

ــذيــن يــعــانــون من  مــطــولــة مــع الأ�ــســخــا�ــص ال
عن  املغرتبني  اأو  ال�سن  كبار  مثل   ، الــوحــدة 
م�سكالت  مــن  يــعــانــون  الــذيــن  اأو   ، اأوطــانــهــم 

نف�سية كعدم الثقة فى الآخرين.
فعاليته  اأثبت  اأنــه  الروبوت  مبتكرو  واأكــد 
الكبرية بعد عدة جتارب مت اجرائها على مدار 
الروبوت  طــول  ،ويبلغ  متوا�سلة  �سهرًا   15

160�سم وحجمه 30 كيلو جرامًا. 
بداية  مع  للبيع  طرحه  املطورون  ويعتزم 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  فى  املقبل،  العام 
على  الأكــــرب  الــطــلــب  اأن  اإل   ، اأوربـــيـــة  ودول 
النف�سية  ال�سحة  م�ست�سفيات  من  جاء  �سراءه 

ودور رعاية امل�سنني.

G Suite جوجل تطرح ميزة إحصاء عدد الكلمات على

وا�شنطن – وكاالت 
ميزة  قريبا  جوجل  �سركة  �ستطرح 
عدد  ملعرفة   G Suite لعمالء  جــديــدة 
الــكــلــمــات اأثـــنـــاء كــتــابــة املــ�ــســتــنــدات اأو 
ــفــات، جلــعــل حــيــاتــهــم اأ�ــســهــل بع�ص  املــل
ال�سىء فى معرفة احلد الأدنى والأق�سى 

للكلمات.
هذه  ا�ستحداث  فــى  ال�سبب  ويــرجــع 
ــى اأر�ــســلــهــا   ــت ــكــاوى ال ــ�ــس املـــيـــزة بــعــد ال
امل�ستخدمني فى رغبتهم فى م�ساهدة عدد 
يكتبونها  التى  امل�ستندات  فى  الكلمات 
الطريقة  ا�ستخدام  من  بــدًل  بــاأول،  اأول 
التقليدية التى ي�سطرون بها اإىل النتقال 

اإىل "اأدوات" ثم اإىل "عدد الكلمات".
املــيــزة  بف�سل  بــاإمــكــانــهــم  و�ــســيــكــون 
"عدد  ثـــم  "اأدوات"  ــد  حتــدي اجلـــديـــدة 
الــكــلــمــات  عــــدد  "عر�ص  ثـــم  الكلمات" 

فى  با�ستمرار  لعر�سها  الكتابة"   اأثــنــاء 
واإذا  امللف،  من  ال�سفلى  الأي�سر  الركن 
الكلمات،  عدد  مربع  فوق  بال�سغط  قمت 
ا عر�ص املزيد من املعلومات،  فيمكنك اأي�سً
مع  الأحـــرف  وعــدد  ال�سفحات  عــدد  مثل 
وبدون م�سافات ، مثل ا�ستخدام برنامج 

الكمبيوتر. " باأجهزة   word"
ـــــارت �ـــســـركـــة جـــوجـــل �ــســيــتــم  واأ�ـــــس
طرحها  مبجرد  افرتا�سًيا  امليزة  متكني 
اإيقاف  ا  اأي�سً ميكن  ولكن  للم�ستخدمني، 
"عدد  ثم  "اأدوات"،  طريق  عن  ت�سغيلها 
عــدد  "عر�ص  خــيــار  وو�ــســع  الكلمات" 

الكلمات اأثناء الكتابة".
بالفعل متكني هذه  بالذكر مت  اجلدير 
 ،G Suite اإ�سدارات  جميع  فى  امليزة 
�سهر  بحلول  بالكامل  متاحة  و�ستكون 

اأكتوبر املقبل.
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الحليفي يحقق ذهبية الجولة اآلسيوية للمبارزة
الريا�ض- البالد

لــلــمــبــارزة  الــوطــنــي  منتخبنا  لعـــب  حــقــق 
يف  الذهبية  امليدالية  احلليفي،   عبدالكرمي 
بــطــولــة اجلــولــة الآ�ــســيــويــة لــ�ــســاح الإبــيــه 
تتويج  جـــاء  ــكــويــت.  ال حــالــيــا يف  املــقــامــة 
احلــلــيــفــي بــالــذهــب بــعــد فــــوزه اأمــ�ــس على 
البطولة  نهائي  يف  ح�سن  �سلطان  الكويتي 
الآ�سيوية ، فيما حقق زميله اأحمد الفيحاين 

امليدالية الربونزية.

م�ساركته  الــ�ــســعــودي  منتخبنا  و�سيختتم 
كل  ميثله  والــذي  ال�سايرب،  �ساح  يف  اليوم 
من علي البحراين، وحممد العمرو، ورا�سد 
املطريي، وزياد املطريي، و�سعود املطريي، 

وجا�سر البكر، وعبدالله املن�سف.
ال�سعودي  الأخ�سر  ميداليات  عدد  اأن  يذكر 
ح�سد  اأن  بعد  مــيــدالــيــات،   3 اإىل  ارتــفــعــت 
الذهبية يف �ساح  امليدالية  الهديب  اإبراهيم 

الفويل اأول اأيام البطولة.

د.عدنان املهنا

اكتبْ العِبارَة ويَدُكَ 
"صالحًة للمصافحةِ"!

** و"التطاوُل " يف هذا املفهوم..!
جغرافية  بتحوير  املُمْغنطة  النفو�س  بع�ُس  اإليه  اجنذبت  واإن 
 " باجنيد  الأ�ستاذ علي  البديع  "الكاتب  فكر  وكــاأّن ح�سافة  الأخــاق.. 
يف لقائنا به بزاوية " بازيف" وباغة اإر�ساله للمقال بومي�س اللغة 
الف�سحى باأحرف توقظ روح جمال العربية ومهابة �سورتها وعتاقة 
املعرفة فيها.. جتعلني اأ�سرب بيني وبينها حجابًا رقيقًا اأنظر "ملن يهز 

الهندول" منه.. ول ُيب�سرين!!
** ومن باب التوازي..

دينه  و�سيِف  وتوجهاته  نخوته  بفي�س  الإن�سان  يــدرك  اأن  بد  ل 
املت�سلل اىل  املهربة وفريو�سها  " وقطع غيارها  التطاول  "ب�ساعة  اأن 
بال�ساح  " املدّجج  و"خطابها  وح�سارتها  واإن�سانيتها  الأدمغة  بع�س 
يتوه  وحاملا   !! القيم  يهدد  ناهب  عا�سف  ماحٌق  مظهُر  لها  الإ�سقاطي، 
بنا العقل.. يجذبنا "ابُن ر�سد" بف�سل املقال فيحاوُل �سّدنا اإىل ميزان 
وهي  احلكمة  بيت  مــن  وقريبًا  التهافت  تهافت  عــن  بعيدًا  العــتــدال 

ال�ساهدة على احلال ..!
لأن الإن�سان �سيظل واقفًا على "قارعة النمو" اإىل اليوم الأخري!! 
واآهــاتــه  ال�سفاح  الـــرياع  ظــل  يف  الأذية"  "نظرية  تفعيل  على  مقبًا 
الدماغ!!  ويحت�سها  ال�سقيم  القلب  بها  يتمدد  التي  املاحقة  املظفورة 
وحتى القيم واملبادئ اخلالدة واحلال هكذا رمبا حتولت اإىل "ب�ساعة" 

للت�سويق ولو عن طرق اإغارة "التطاول " وال�سخو�س للتقاطر به .!!
لأنه احرتف  الوفاء؛  نظرات  "مبقاله" �سما يف  باجنيد..  **علي 

ر ثقافَتنا ب�سلطوية اأخاقية اآلياته جتاه ال�سخ�سية النبيلة فطوَّ
نا�سعٍة و اإثرائية لغوية �سادقة بالتاأ�سي�س

وتعبئة  العقل  علمي ومنذجة  تربوي  اأخاقي  العقاين وب�سمرٍي 
العرفانية باآليات لغة الع�سر.! عرفانًا لاأمري امللكي وفخره به وجتلتنا 
عليها  اأطبقْت  الف�سحى  من  مطر  بقطرة  وذلك  الأجــل  ملقامه  وتقديرنا 

حمارُة عرفانيته ورمبا تخ�س�سه احلاذق ..!
"مبعاجلتها" ل تزال يف نف�سه وقلمه وفكره تنمو وتزداد  فاللغة 

زهوًا وجمدًا "ما �ساء الله".
الــروحــي،  النــفــراج  مــن  **اأمـــا اميــانــنــا.. في�سب علينا ر�ــســاٍت 
لينفعَل الوجود يف "نظرية عاج التطاول " باجلود ولن نكون عندئذ 
كاحلمامة النائحة على التباعد بني العقل وبني الروح يف مدارات الفكر 

الب�سري.. !
�سكرًا " علي باجنيد "با زيف �سكرا �سكرًا!.

**قلت ذات مرة
ال�سمراين": اأحمد  "للكاتب 

ل تكتُب العبارَة يُدُه اإل وهي �ساحلٌة
للم�سافحة ول يكتُب املقاَل يراعُه اإل
كي يقطَف احلكمَة من دالية ال�سمت

ويف الإبداع يكتُب الفكَر قلُبه ب�سبابة
عا�سقٍة "باملبادئ والقيم".

وكذا اأنت "علي باجنيد" بنخوتك وماء حيائك
وغزارة �سيمتك..فمن احل�سافة

"التعاظُم"
جتاه جتليات الخرتاق املدججة باأ�سلحة التطاول ؟! فهذا القو�س 
�سياق  يف  "التحذيرات"  لو�سع  منه  بد  ل  كــان  املفتوح".  "املغلق 
ف�ساء  املفتوحة على  الف�سحى  ال�سيقة، وجتيي�س  بالأ�سوار  ت�ْسييجه 
و"هندول"  امليول  جتاه  البارقة!.واحلرب  وخطفة  واجلمال  اجلال 

املقال احلانق !!
كرمًا  يتنف�س  بديع  �سهم  "رجل  باجنيد  "علي  فالأ�ستاذ  بلى   **

بان�سراح الكلمة العربية الدالةّ!!
**حباك الله " علي باجنيد"

اإذا جاد بها على اأحد و�سعـتـه.!...  من لطـائف وفي�س كـرمه التي 
لقوة اإل بالله..

)يف زحام ال�سم�س.!( بحضور األمير عبدالعزيز الفيصل

تعاون بين اتحاد الهجن وجامعتي الملك فيصل 
والطائف للحفاظ على الموروث الشعبي

الطائف- �شالح ال�شدادي 
رئي�س  الفي�سل  تركي  بن  عبدالعزيز  الأمري   بح�سور 
الهجن،  الــ�ــســعــودي  الحتــــاد  وقـــع  الــريــا�ــســة،  هيئة 
مفهوم  لتعزيز  تعاون؛  اتفاقية  في�سل،  امللك  وجامعة 
املجتمع،  مبوؤ�س�سات  والنهو�س  املجتمعية  ال�سراكة 
خ�سو�سًا فيما يتعلق باحلفاظ على املوروث ال�سعبي 

ال�سعودي.
�سمو  الحتــاد  رئي�س  وقعها  التي  التفاقية   وتهدف 
الأمري فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد، ونيابة 
الدكتور  في�سل،  امللك  جامعة  مدير  معايل  معايل  عن 
بن  مهنا  الــدكــتــور  العوهلي،  عبدالعزيز  بــن  حممد 
والتطوير  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  الدلمي  عبدالله 
يف  والتكامل  التعاون  حتقيق  اإىل  املجتمع،  وخدمة 
القيادة  وتوجيهات  تطلعات  وتلبية  املجتمع؛  خدمة 
الر�سيدة لتحقيق روؤية اململكة 2030، وال�ستفادة من 
اإمكانيات اجلامعة واأع�ساء هيئة التدري�س، يف جمال 
الدرا�سات والبحوث والتدريب وال�ست�سارات، وعقد 
الحتاد  اهتمامات  جمال  يف  العمل  وور�ــس  الندوات 

يف  ي�ساهم  مبــا  الهجن  ل�سباقات  ال�سعودي 
�سوء  يف  من�سوبيهم  قـــدرات  تطوير 

لــدى الحتــاد،  املتاحة  الإمــكــانــات 
العملية  ب�سري  يــخــل  ل  ومبـــا 

العمليات  اأو  الأكــادميــيــة 
الطرف  لــدى  الت�سغيلية 

اإىل  اإ�ـــســـافـــة  ـــثـــاين،  ال
ـــــز جمــــــــالت  ـــــعـــــزي ت
وال�ستثمار  التعاون 
ــادل واملــ�ــســرتك  ــب ــت امل
اخلـــــــــــــــــربات  يف 
املتاحة  والإمكانيات 

ـــــني،  ـــــطـــــرف ــــــــــدى ال ل
واإ�ـــســـراك الــطــرفــني يف 

التي  والــلــجــان  املجال�س 
وح�سب  منهما.  كـــًا  تــخــدم 

التفاقية يوفر الحتاد املعطيات 
واملـــعـــلـــومـــات اخلـــا�ـــســـة بــالــهــجــن 

امل�ساركة يف ال�سباقات ودعم الفرق الطبية 
لتاأ�سي�س  والــدعــم  مهامها،  اجنـــاز  يف  امل�ساركة 

وت�سغيل معمل متخ�س�س يخدم ب�سكل خا�س حتليل 
املن�سطات يف الهجن واإجراء كافة الفحو�سات الطبية 
واختبار  الوراثية  الأمرا�س  لت�سخي�س  املتخ�س�سة 
الهوية للحيوان وكذلك حتديد  الن�سب والتحقيق من 
املخترب  لت�سغيل  الــازمــة  املـــواد  يوفر  كما  اجلن�س، 
الإعـــداد  يف  امل�ساركة  مــع  ومــتــوا�ــســل،  فــعــال  ب�سكل 
ملربي  املتخ�س�سة  الثقافية  العمل  وور�ــس  لــلــدورات 
بتقدمي  اجلــامــعــة،  تــلــتــزم  فيما  املــمــلــكــة.  يف  الــهــجــن 
على  الكامل  الطبي  وال�ــســراف  الطبية  ال�ست�سارات 
كلما  الطبي  الدعم  وتقدمي  املختلفة  الهجن  �سباقات 
املتاحة  الإمكانيات  �سوء  يف  ذلــك  اإىل  احلاجة  دعــت 

وجامعة  للهجن،  ال�سعودي  الحتــاد  وقع  كما  لديها. 
تــطــويــر عاقة  اإىل  تــهــدف  تــفــاهــم  الــطــائــف، مــذكــرة 
الهجن  �سباقات  ريا�سة  جمال  يف  وال�سراكة  التعاون 
وامل�سلحة  وتبادل اخلربات،  بني اجلامعة والحتاد، 
خال  مــن  الطرفني،  لكا  املــعــريف  والنمو  امل�سرتكة 
التن�سيق والرتتيب وال�ستعداد للبدء باإن�ساء دورات 

وم�ساركة الأبحاث مع اجلامعة.
حــيــث وقــــع املــــذكــــرة مـــن جـــانـــب الحتــــــاد رئــيــ�ــســه 
�ــســمــو الأمـــــري فــهــد بـــن جــلــوي بـــن عــبــد الــعــزيــز بن 
�سعد  الدكتور  املكلف  مديرها  اجلامعة  م�ساعد،ومثل 
بن �سامل الزهراين، واتفق الطرفان على دعم الربامج 

وتقدمي  متنوعة،  مــبــادرات  واإن�ساء  املجتمعية 
الدعم الإعامي مبختلف و�سائله لتغطية واإجناح 
الربامج وامل�سابقات والفعاليات اخلا�سة بكل منهما، 
يف  الطرفني  لــدى  املتاحة  البيانات  من  وال�ستفادة 
والدرا�سات  وامليدانية  الأكــادميــيــة  البحوث  اإجـــراء 
ذات العاقة مبجالت مذكرة التفاهم، مع التاأكيد على 

احلفاظ على �سرية وخ�سو�سية البيانات.
كذلك اتفق الطرفان على التعاون للحفاظ على ريا�سة 
منا�سبة  بيئة  وتــوفــري  وتطويرها  الهجن  �سباقات 

ملمار�ستها.
ــطــرفــان بتقدمي  وحــ�ــســب مــذكــرة الــتــفــاهــم يــبــادر ال
املعلومات واخلربات وال�ست�سارات وتقدمي الدورات 
الإعامية وور�س العمل، واإجراء الدرا�سات امل�سحية 
ودرا�سات احلالة ودرا�سات اجلدوى، ودعم وتطوير 
�سباقات  بريا�سة  املرتبطة  ــات  ــدرا�ــس وال الأبــحــاث 
ملمار�ستها  املنا�سبة  البيئة  وتوفري  وتطويرها  الهجن 

وحتديث  وتطوير  البحثية،  املجاميع  يف  وامل�ساركة 
جمال  يف  والت�سغيلية  والتدريبية  التعليمية  الربامج 
ريــا�ــســة �ــســبــاقــات الــهــجــن، وال�ــســتــفــادة مــن املــراكــز 
ا�ستقبال  مع  وجتهيزاتها،  لاحتاد  التابعة  الإعامية 
الطائف  بــاآثــار  وتعريفها  اململكة  خــارج  مــن  الــوفــود 
وترجمة  لــاحتــاد،  الإعــامــي  والت�سويق  ومعاملها، 
احلديثة  التقنيات  وتوظيف  لــه،  الإعــامــي  املحتوى 
وتو�سيفها،  الهجن،  ب�سالت  بيانات  قــاعــدة  لعمل 
�سمو  واأكـــد  واإكــثــارهــا.  ــنــادرة،  ال ال�سالت  وحتــديــد 
اأن  م�ساعد،  بن  عبدالعزيز  بن  جلوي  بن  فهد  الأمــري 
الهجن  ريا�سة  ت�سبان يف م�سلحة  التعاون  اتفاقيتي 
ت�سهم  وعلمية  اأكادميية  اإمكانات  من  للجامعتني  ملا 
تعليمية وتثقيفية  برامج  الازم عرب  الدعم  تقدمي  يف 
خمتلفة ومتنوعة، من �ساأنها اأن تفيد يف احلفاظ على 
الطرفني  بــني  التعاون  اأن  مبينا  ال�سعبي،  املـــوروث 

�سيكون مفيدا للغاية من كل النواحي.

األهلي يدشن جدارية »فخر الوطن« لتكريم شهداء الواجب
جدة ـ البالد 

مقر  الوطن" يف  "فخر  جــداريــة  الأهــلــي  الــنــادي  د�سن 
النادي؛ تكرميا ل�سهداء الواجب، وامتنانا ملا �سطروه، 
التي  البطولية  والأدوار  اخلالدة  بذكراهم  واحتفاًء 

قدموها.
اأقامه النادي الأهلي  جاء ذلك على هام�س احلفل الذي 
لتوقيع مذكرة تفاهم مع جمعية "ذوي �سهداء الواجب".
من  الواجب  �سهداء  ذوي  دعــم  على  التفاقية  وتن�س 
ال�سوء  ت�سليط  �سيتم  حيث  الريا�سي،  اجلانب  خال 
تن�س  للنادي.كما  الر�سمية  احل�سابات  قبل  من  عليهم 
التــفــاقــيــة عــلــى  ا�ــســتــفــادة ذوي �ــســهــداء الــواجــب من 
النادي،  ينظمها  التي  والرتفيهية  الريا�سية  الربامج 
اإىل  ل�ساحلهم.بالإ�سافة  به  اخلا�سة  املرافق  وتهيئة 
مباريات  حل�سور  لهم  جمانية  تذاكر  توير  �سيتم  ذلك، 
دورات  واإقــامــة  بــالــنــادي،  الــقــدم  لكرة  الأول  الفريق 
املتفوقني  وتكرمي  لهم،  وتطويرية  وتعليمية  تدريبية 

منهم على امل�ستوى العلمي.
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التعادل مع اليمن 
لقاح الوصول 

للمونديال واآلسيوي
يعقوب اآدم

* كرة القدم منذ اأن عرفناها يف جمال التناف�س 
الفوز  احتمالت؛  ثالثة  حتت  تندرج  ال�سريف، 
ظهر  على  يوجد  ول  اخلــ�ــســارة،  اأو  اأوالــتــعــادل 
كرة  �سريعة  اأن  فطاملا  ليــهــزم  فريق  الب�سيطة 
ــعــادل، فــاإن  ــت الــقــدم هــي الــفــوز واخلــ�ــســارة وال
النظرية  لــهــذه  تخ�سع  واملنتخبات  الــفــرق  كــل 
الثابتة والتي لن تتغري اإىل اأن يرث الله الأر�س 
من  منده�س  جــد  فــاإنــنــي  وحقيقة  عليها،  ومــن 
وجوه  على  ارت�سمت  التي  ال�ستغراب  حــالت 
وفنيني  مــراقــبــني  مــن  اململكة،  يف  الريا�سيني 
وم�سجعني واإداريني بعد التعادل الإيجابي الذي 
انتهت عليه مواجهة الأخ�سر مع نظريه اليمني 
يف الت�سفيات املوؤهلة لكاأ�س العامل وكاأ�س اآ�سيا، 
يلقي  فتارة  لياله  على  يغني  منهم  كل  اأخــذ  فقد 
ايريف  الفرن�سي  املــدرب  على  بالالئمة  البع�س 
رينارد، الذي يرى البع�س باأنه مل يح�سن اختيار 
عدم  جانب  اإىل  اللقاء  لذلك  املــوؤثــرة  العنا�سر 
تفاعله مــع جمــريــات اأحـــداث املــبــاراة وقــراءتــه 
وهــي  املــلــعــب  يف  اأمــامــه  يــحــدث  ملــا  ال�سحيحة 
اليمني  املنتخب  مــدرب  �سجعت  التي  اجلزئية 
على اجلراأة وطرد الرهبة التي كانت تعتمل يف 
بالالئمة  البع�س  يلقي  اأخــرى  وتــارة  نفو�سهم 
والتكالية  بالتقاع�س  ويتهمونهم  الالعبني  على 
اأخرية  وتارة  باخل�سم   وال�ستهانة  والالمبالة 
اليمني  املنتخب  تــوا�ــســع  مــن  البع�س  ي�سخر 
التعادل معه وكاأن املنتخب  وي�ستنكرون جزئية 
اليمني قد جاء لهذه الت�سفيات لكي يكون حمطة 
كبري  ،بال  بالنقاط  املنتخبات  منها  تتزود  وقود 
الكرة  بــاأن  يتنا�سون  اأو  هــوؤلء  وين�سى  عناء، 
متتلك  وبــاتــت  وتــطــورت  تقدمت  ،قــد  اليمنية 
املنتخب  وان  واملجابهة  ال�سمود  على  الــقــدرة 
تلو  ال�سفعة  يتلقى  اليمني مل يعد ك�سابق عهده 

الخرى دون اأن يحرك �ساكنًا.
* وكم كنت اأود اأن تتم مناق�سة ذلك الأمر بروؤية 
والعمل  الــداء  لبيت  للو�سول  �سعيا  متقدة  فنية 
الدخول يف  قبل  له  الناجعة  على و�سع احللول 
دهاليز الت�سفيات املتقدمة، والتي �سيواجه فيها 
الثقيل  العيار  من  منتخبات  ال�سعودي  املنتخب 
يحتاج فيها لرباطة اجلاأ�س وقوة الإرادة والعمل 
فيها  تكون  لن  املتقدمة  املراحل  اإن  اإذ  ــدءوب؛  ال
منتخبات بحجم اليمن اأو فل�سطني اأو �سنغافورة 
من  ال�ستفادة  وحماولة  احلــذر  وجب  هنا  ومن 
كل �سلبيات لقاء اليمن وحتويلها اإىل اإيجابيات 
ت�سئ طريق املنتخب لل�سري بخطى حثيثة نحو 
كاأ�س  ونهائيات   2022 الــعــامل  كــاأ�ــس  نهائيات 
بالأمل  م�سفوع  رجــاء  وهنالك   ....2023 اآ�سيا 
التوا�سل  ومواقع  الف�سائيات  يف  الزمالء  لكل 
املختلفة وال�سحف الورقية والليكرتونية بعدم 
اأتــون  يف  ليـــزال  منتخب  مــدرب  على  الق�سوة 
لتــزال  وطموحاته  يخ�سر  مل  وهــو  املناف�سة، 
قائمة يف العودة اإىل �سيادة القارة وا�ستعادة كل 
الأرا�سي املفقودة وهذا لن يتاأتى اإل اإذا ت�سافرت 
اجلهود وخل�ست النوايا وعمل اجلميع من اأجل 

الأخ�سر ال�سعودي.

نقطة .. وفا�صلة

في ختام الجولة 3 من دوري كأس األمير محمد بن سلمان

أبها والرائد حبايب

االتفاق في ضيافة الحزم والفيصلي يواجه الفتح

الفيحاء يصعق الهالل واألهلي يسقط أمام الفرسان

ــاق عـــودة الــــدويل اجلــزائــري  ــف و�ــســهــدت تــدريــبــات الت
مع  امل�ساركة  مــن  فــراغــه  بعد  مبوحلي  رايــ�ــس  احلــار�ــس 
منتخب بالده يف اأيام الفيفا، كما التحق املدافع التون�سي 
اأي�سا.  بــالده  منتخب  مع  م�ساركته  بعد  حــدادي  اأ�سامة 

وهناك على ملعب مدينة )املجمعة(، حفز الربازيلي املدير 
الفني لفريق الفي�سلي بريكلي�س �سامو�سكا لعبي فريقه 
اإذ اعتمد خالل الأيام املا�سية  قبل مواجهة الفتح اليوم، 
وم�سائية،  �سباحية  فرتتني  على  التدريبات  اإجــراء  على 

رغبة منه يف تكثيف لياقة الالعبني، وقد تطراأ بع�س من 
يتعلق  وفيما  "العنابي".  ت�سكيلة  على  الفنية  التغريات 
بفريق الفتح، فقد و�سلت البعثة اىل مدينة )املجمعة( عن 
طريق الرب لإقامة مع�سكر اإعدادي قبل مواجهة الفي�سلي 

فتحي اجلبال يف  الفني  املدير  التون�سي  ياأمل  اإذ  اليوم، 
الفريق،  خ�سرهما  اللتني  املواجهتني  بعد  خمرج   اإيجاد 
اأم  الــفــوز،  حتقيق  يف  "النموذجي"  كتيبة  تنجح  فهل 

�ستكون هنالك كلمة لـ"عنابي �سدير". 

جدة - م�صباح معتوق
تختتم مناف�سات اجلولة الثالثة من مباريات دوري 
كاأ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني م�ساء اليوم 
)الأحد( باإقامة مواجهتني، جتمعان احلزم والتفاق، 
والفي�سلي والفتح. الأندية الأربعة تاأمل يف حت�سني 
منذ  املقنع  وغري  الباهت  الظهور  وم�سح  �سورتها، 
انطالقة الدوري حتى اللحظة، وقد ي�ستثنى التفاق 

الذي انت�سر يف مباراة وخ�سر اأخرى.
التي  مواجهتهما  يف  والتــفــاق   احلـــزم  �سيحاول 
لتعزيز  الكاملة  العالمة  ح�سد  اليوم،  �ستجمعهما 
اجلولة  خ�سارتيهما  لتعوي�س  النقطي،  ر�سيدهما 

املا�سية اأمام فريقي الفيحاء، والأهلي.

األهلي يقيل برانكو

جدة- البالد
الأهلي  النادي  اإدارة  قررت   .. متوقعا  كان  كما 
لكرة  الأول  للفريق  الــكــرواتــي  ـــدرب  امل ــة  اإقــال
الفريق  قيادة  من  اإيفانكوفيت�س،  برانكو  القدم 
اجلولة  يف   2/1 الــوحــدة  اأمـــام  الــهــزميــة  بعد 
الرابعة من دوري كاأ�س الأمري حممد بن �سلمان 
لــلــمــحــرتفــني. حــيــث مــنــح املــــدرب الــعــديــد  من 
الفر�س لتعديل و�سع الفريق لكنه ف�سل رغم كم 

النجوم املوجودين بالفريق.

جدة- البالد - ت�صوير- عثمان 
ال�صمراين- ريان اأبوهربة

بهدف  الهالل،  م�سيفه  على  التعادل  الفيحاء  فريق  فر�س 
ملثله، يف اإطار مباريات اجلولة الثالثة لدوري كاأ�س الأمري 
على  ال�سلبي  التعادل  �سيطر  للمحرتفني.  �سلمان  بن  حممد 
جمريات ال�سوط الأول، حيث �سهد �سيطرة ميدانية من قبل 
تاألق  لكن  ال�سوط  الذي حاول ت�سجيل هدف خالل  الهالل، 
ال�سلبي.  التعادل  على  اأبقى  الفيحاء،  حار�س  �سفيع  عامر 
ومع بداية ال�سوط الثاين، متكن نواف العابد من ت�سجيل 
الهدف الأول عند الدقيقة 50، بعدما �سوب الكرة على ي�سار 
كاد�س  الالعب ح�سن  املباراة خروج  �سفيع. و�سهدت  عامر 
ب�سبب الإ�سابة، عند الدقيقة 71، حيث حل بدًل منه حممد 
الربيك. ويف الدقيقة 90 +4 �سجل الفيحاء، هدف التعادل 
عن طريق مارتينيز، بعدما �سوب الكرة على ي�سار عبد الله 

املعيوف. بهذا الفوز ارتفع ر�سيد الهالل اإىل 7 نقاط يف املركز الأول، فيما رفع الفيحاء 
ر�سيده لـ 5 نقاط يف املركز الثالث.ويف اأبها، تعادل نادي اأبها مع �سيفه الرائد بهدف 
الدقيقة  ركلة جزاء يف  الــداودي من  الأول عن طريق جالل  بالهدف  الرائد  تقدم  ملثله. 
22، ويف الدقيقة 26 �سجل اأبها هدف التعادل عن طريق اأمني العطو�سي. بهذه النتيجة 
له هذا  اأول نقطة  الرائد  فيما ح�سد  ال�سابع،  املركز  اإىل 4 نقاط يف  اأبها  ارتفع ر�سيد 
املو�سم يف املركز الرابع ع�سر. وعلى ملعب اجلوهرة، �سقط الأهلي اأمام �سيفه الوحدة 
2/1. افتتح يو�سف نياكاتي اأهداف اللقاء للوحدة عند الدقيقة الثامنة، ويف الدقيقة 

الأوىل من الوقت بدل ال�سائع لل�سوط الأول، �سجل نياكاتي الهدف ال�سخ�سي الثاين له 
ولفريقه. ومع بداية ال�سوط الثاين، �سيطر الأهلي على جمريات اللقاء، لت�سهد الدقيقة 

65 احت�ساب حكم املباراة ركلة جزاء لالأهلي، اأهدرها عمر ال�سومة.
ويف الدقيقة 90 +6، �سجل عمر ال�سومة هدف الأهلي الوحيد يف اللقاء من �سربة حرة 

مبا�سرة. ليبقى الأهلي يف املركز ال�سابع، ويرتقي الوحدة للمرتبة الـ12.
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غـــازي مدين  عبيد  يــقــول،  الــبــدايــة  يف 
اإدارة الحتاد  اأع�ساء جمل�س  اأبرز  اأحد 
ال�سعودي لكرة ال�سلة، وموؤ�س�س و�سريك 
تنفيذي ملوؤ�س�سة جدة املتحدة الريا�سية 
البنني  "جدة يونايتد" لتدريب وتاأهيل 
اخلا�سة  الحتياجات  وذوي  والبنات 
يف جمال الريا�سة؛ بهدف تعزيز وبناء 
 ": وريــا�ــســي  �سحي  �سعودي  جمتمع 
اأثــنــاء  ذهــنــي  يف  تختمر  الفكرة  بـــداأت 
ــتــي، عــنــدمــا كــنــت اأمـــار�ـــس لعبة  ــس درا�
يــومــني يف  اأ�ــســدقــائــي  مــع  ال�سلة  كـــرة 
وبــداأت  اللعبة  اأحببت  حتى  الأ�سبوع، 
على  بــهــا  الرتـــقـــاء  كيفية  يف  التفكري 

م�ستوى اأ�سمل واأعم، ل�سيما واأنا اأمتلك 
بعد  احــرايف  ب�سكل  الإداريــة  القدرة 

الأعمال  اإدارة  جامعة  من  تخرجي 
ــا،  ــك ــاأمــري ــون ب ــس ــ� ــاي ـــجـــورج م ب

فقررت تاأ�سي�س ناد اأ�ستطيع من 
املجتمع  وتطوير  خدمة  خالله 
وريا�سيًا  �سحيًا  ال�سعودي 
مع زوجتي  فاأن�ساأت  وثقافيًا،  
"جدة يونايتد" كاأول ناد لكرة 

�سرعان  ثــم  الــنــ�ــســائــي،  ال�سلة 
مــا قـــررت فــتــح اأبـــــواب الــنــادي 

للرجال وال�سيدات ملمار�سة جميع 
الألعاب التي تروق لهم، ويف�سلونها 

داخلية  مناف�سات  يف  �ساركنا  وبالفعل 
وبطولت خارجية".

بــدايــة  يف  عــقــبــات  �سادفتنا   ": وتــابــع 
م�سوارنا مع تاأ�سي�س النادي وم�ساركتنا 
ـــرزهـــا غــيــاب  ــة؛ اأب يف اأكــــر مـــن بــطــول
الريا�سي  امل�سهد  عن  الإعالمية  التغطية 
لـ " جدة يونايتد "  فكانوا ميتنعون عن 
واأن�سطة  لفعاليات  الإعالمية  التغطية 
ا�ستغالل  يف  ففكرت  النادي،  وبطولت 
الأخــرى  ال�سحف  بع�س  وجــود  فر�سة 
التي �ساعدتنا كثريًا بل اأبرزت ن�ساطاتنا 
عــلــى مــ�ــســتــوى اأو�ـــســـع واأرحـــــب تعدى 
اإ�سافية  اأعباء  اململكة، مما كلفني  حدود 
عملي  ترك  اإىل  دفعني  م�ساعفا،  وجهدا 
التام  التفرغ  اأجل  الأهلي؛ من  البنك  يف 
للم�سروع وبالفعل �سحيت بكل �سيء من 
اأجل تطوير النادي وتقدمي خدمة وطنية 

جديدة".
عديدة؛  اأن�سطة  لدينا  غازي:"  واأ�ساف 

اأبـــرزهـــا اأكــادميــيــة كـــرة الــقــدم وتــبــداأ 
لكرة  واأكــادميــيــة  �سنة،   16  :4 �سن  مــن 
ال�سنية،  والفئات  الأعمار  جلميع  ال�سلة 
الــذي  الأر�ــســي  التن�س  اإىل  بــالإ�ــســافــة 
لتطويره،  جـــادة  خــطــوات  معه  نخطو 
اإحــدى  مــع  �سراكة  بعمل  حاليًا  ونــقــوم 
على  اللعبة  لتفعيل  اخلا�سة  ال�سركات 
ــطــرز، يف ظــل وجــود  النظم وال اأحـــدث 
كوكبة ممــيــزة مــن املــدربــات واملــدربــني 
اأ�ــســحــاب اخلــلــق الـــقـــومي، واخلــــربات 
الكبرية يف تلك الألعاب، التي اأطمح يف 
انت�سارها ب�سكل ر�سمي، بعد اأن ح�سلنا 

على موافقة الهيئة العامة للريا�سة". 
علينا،  فتطل  املعينا  لينا  ال�سيدة   اأمــا 
الالتي  ال�سعوديات  ال�سيدات  كــاإحــدى 

بحروف  ا�سمهن  حفرن 
اأن  مــنــذ  نـــــور،  مـــن 
ــــة  كـــــــانـــــــت لعــــب
ــــرة الــ�ــســلــة  ــــك ل
مــدر�ــســتــهــا  يف 
املـــتـــو�ـــســـطـــة 
والــثــانــويــة؛ 
حــتــى �ــســارت 
عــــــــ�ــــــــســــــــوا 
مبـــــجـــــلـــــ�ـــــس 
ـــــــورى  ـــــــ�ـــــــس ال
موؤ�س�سا  و�سريكا 
جــــدة   " ــــــادي  ــــــن ل
لتمار�س  "؛  يونايتد 
اأجل  من  م�سنية؛  جهودًا 

تطوير وارتقاء ناديها.
تقول لينا :" �سرت جنبًا اإىل جنب مع 
زوجــي، الــذي لــوله ما خــرج م�سروعنا 
املــنــظــومــة  اأكـــمـــل  الـــنـــور، وبـــــداأت  اإىل 
امل�سروع  تنفيذ  وقــررت  معه،  الريا�سية 
ب�سكل ر�سمي؛ بهدف خدمة جميع طبقات 
املفهوم  وتر�سيخ  الــ�ــســعــودي  املجتمع 
احلقيقي للريا�سة، واإعالء دور الريا�سة 
من  وحمايتهن  وتوعيتهن  ال�سيدات  بني 
 2003 عام  يف  البداية  كانت  الأمرا�س. 
ال�سلة  لكرة  فريق  اأول  تكوين  مت  عندما 
يونايتد  " جـــدة  ا�ــســم  لــلــ�ــســيــدات حتــت 

مت   2006 ويف   ،"
تـــاأ�ـــســـيـــ�ـــس 

الــنــادي 

وزارة  ومــوافــقــة  بــرخــيــ�ــس  ر�ــســمــيــًا 
موافقة  على  نح�سل  اأن  قبل  التجارة، 
الهيئة العامة للريا�سة، بف�سل الله، ول 
لالأمرية  الكبري  ــدور  ال نن�سى  اأن  ميكن 
رميا بنت بندر بنت �سلطان، التي مهدت 
الن�سائية  الأنــديــة  جميع  اأمــام  الطريق 
يتفق مع روؤية  النور؛ مبا  اإىل  للخروج 

اململكة 2030".
وعن تفعيل لعبة ال�سلة ر�سميًا يف النادي 
قالت املعينا:" �ساركنا يف بطولت عربية 
اأول  كــانــت  حــيــث  ودولـــيـــة؛  وخليجية 
بطولة ر�سمية يف نوفمرب2017 برعاية 
مع  بال�سراك  للريا�سة،  العامة  الهيئة 
اليوم  فعاليات  �سمن  ال�سحة،  وزارة 
الريا�سي التثقيفي الن�سائي عن �سرطان 
فريق  وظهر  اأندية،   6 مب�ساركة  الثدي، 
 " ن�سائي  فريق  " كاأول  يونايتد  " جدة 
امللك  ملدينة  املغلقة  ال�سالة  داخــل  يلعب 
عبد الله الريا�سية بجدة، عندما واجهنا 
مباراة  يف   " �سي  اإيــه  اإف  دي   " فريق 
قادتنا  التي  ال�سرارة  فكانت  الفتتاح، 
اإىل ت�سجيع  كل الريا�سيني من اجلن�سني 
ملمار�سة الريا�سة املف�سلة لديهم، مبزيد 
من الطمئنان والأمان من الإدارة جتاه 

الأ�سر واأولياء الأمور".
من  الن�سائية  الكرة  لن�سيب  وبالن�سبة 
نحن  بالتاأكيد  لينا:"  قــالــت  الهــتــمــام 
على م�سافة واحــدة من 
الألعاب،  جميع 
لـــكـــن كـــرة 
الــقــدم 
ل 

اإىل  الأكـــرب  الهــتــمــام  لها  �سيكون  �سك 
اللعبة  ال�سلة؛ نظرًا ل�سعبية  جانب كرة 
جتاه  املعلنة  وللتوجهات  اململكة  يف 
والــتــي  الن�سائية  ــقــدم  ال كـــرة  ريــا�ــســة 
بداأت تخطو خطوات جادة نحو تكوين 
عن  وطــنــيــة  بعنا�سر  وطــنــي  منتخب 
املحلي،  ــدوري  ال من  ال�ستفادة  طريق 
يف  املــحــرفــات  الــالعــبــات  وا�ستقطاب 

ــفــوف املــنــتــخــب  اخلــــــارج لــتــدعــيــم �ــس
ــتــوى املــحــلــي  الـــوطـــنـــي، وعـــلـــى املــ�ــس
�ساء  اإن  املقبل،  املو�سم  مــن  �سن�سارك 
بعد  املمتاز  ـــدوري  ال بطولة  يف  الــلــه، 
و�سولنا اإىل مرحلة متقدمة من الن�سج 
الفني والبدين لالعباتنا، الالتي دخلن 
الفنية،  التجهيزات  مرحلة  يف  بالفعل 

بداية من �سبتمرب اجلاري".

مؤسسا 
“جدة يونايتد” 

لـ”           “:
فريق  تكوين  الــواقــع..  اأر�ــس  على  حتقيقه  اأجــل  من  راودهــمــا  كبري  حلم 
عبيد غازي ع�سو  بداأها  اململكة، خطوة  لأول مرة يف  ال�سلة  لكرة  ن�سائي 
لينا املعينا  ال�سيدة  ال�سلة، وزوجته  ال�سعودي لكرة  اإدارة الحتاد  جمل�س 
واجتهدا  لتحقيها  وخططا  اأهــدافــهــمــا  فــحــددا  الــ�ــســورى،  جمل�س  ع�سو 

 " يونايتد  " جدة  نــادي  معًا  فاأ�س�سا  حقيقة  احللم  �سار  حتى  كثريًا؛ 
اللطيف،  اجلن�س  على  فقط  يقت�سر  مل  الذي  الن�سائية،  للريا�سة 

من  املختلفة  بالريا�سات  املهتمني  لكل  اأبوابه  النادي  فتح  بل 
اجلن�سني، و�سط حتد كبري حمله عبيد ولينا من اأجل خدمة 

املجتمع ال�سعودي ومتثيله متثياًل م�سرفًا يف البطولت 
العاملية.." البالد " تفتح ملف الريا�سة الن�سائية من 

هذا  اقتحام  يف  باقتدار  جنحا  �سخ�سيتني  خالل 
الريا�سية  ال�ساحة  على  الأبـــرز  ليكون  امللف 

كل  على  الكبري  الهــتــمــام  ظــل  يف  احلــالــيــة، 
الأ�سعدة بالريا�سة الن�سائية. 

عبيد  يونايتد"  جــدة  مبوؤ�س�سي"  التقينا 
املعينا،  لــيــنــا  الــ�ــســيــدة  وزوجـــتـــه  غــــازي، 
وكوالي�س  وخبايا  اأ�سرار  عن  لنا  ليك�سفا 
وطموحاتهما  واأهــدافــه  ناديهم  تاأ�سي�س 

امل�ستقبلية.

عبيد غازي مدني لينا المعينا

حو�ر – �أ�سامة مركز

تعاقدنا مع شركة لتفعيل التنس األرضيسنشارك بدوري كرة القدم الموسم المقبل

اإلعالم خذلنا في 
بداية مشوارنا 

- لينا بنت خالد بن عبد الرحيم آل معينا.
 -  شريك مؤسس لنادي " جدة يونايتد ".

 - عضو مجلس الشورى منذ 2016 حتى اآلن.
 - بكالوريوس وسائل االتصال، جامعة جورج مايسون 2000.

  - دبلوم اللغة الفرنسية من الغرفة التجارية بستراسبورغ 
بفرنسا 1999.

- تخصص ثانوي في اللغة الفرنسية جامعة جورج مايسون 
فرجينيا بأمريكا.

 - عضو اتحاد الطلبة المسلمين بجامعة نيو مكسيكو.
 - عضو  اتحاد الطلبة العرب بجامعة جورج مايسون.

 - مساعد المدير العام للشركة السعودية لالتصال 2001
 - احتلت المرتبة 71 عربيًا و12 محليًا ضمن أقوى 200 امرأة عربية 2007

- بكالوريوس ادارة األعمال جامعة جورج مايسون فرجينيا 
بأمريكا 2001

- عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة.
- رئيس لجنة ٣×٣ لكرة السلة.

- أمين صندوق نادى جدة لالحتياجات الخاصة 2016.
- شريك مؤسس لـ " جدة يونايتد " 2006.

- مسؤول تطوير األعمال في البنك األهلي التجاري  
2001/2007

- عضو نادى جدة لالحتياجات الخاصة بارا أولمبية " 2016 
حتى اآلن ".

- عضو  لجنة مبادرة شباب رجال األعمال.
 - عضو لجنة االستثمار الرياضي لكرة السلة.
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يف  الكتب،  من  عدد  تد�سني  ح�سورها  خالل  جــدة،  غرفة  جمل�س  ع�سوة  النهدي،  دينا 
اإحدى ال�سالت بجدة. )ت�سوير خالد بن مر�ساح(

أخطبوط يمتص وجه امرأة  
صينية 

النائب العام 
يأمر  بضبط  
مفزع الرضيع 

ألماني  صاحب أكبر مقاس حذاء عالمي 

حفالت اليوم الوطني 89 بمشاركة 16 فنانا 

شبهة جنائية وراء احتراق 
مركبة مهندسة الديكور 

ألف حيوان ضحية الشعوذة 

رضيعة تقتل والدتها خنقا 

 توقيف مسؤول كندي بتهمة التجسس 

مسن يعبر المحيط في برميل 

جدة - خالد بن مر�ضاح
 ي�سهد اليوم الوطني 89 م�ساركة 16 فنانا وفنانة  
ال�سرقية–  الريا�س–  من  كل  يف  مناطق  ثماين  يف 
جدة– الق�سيم– جازان– اجلوف– تبوك– حائل 
وتنظيم  للرتفيه  الــعــاّمــة  الهيئة  مظلة  حتــت  وذلـــك 
العرب  فنان  يتقدمهم  واملرئيات  لل�سوتيات  روتانا 
الكويتيني  اإىل  اإ�سافة  املــاجــد،  ورا�ــســد  عبده  حممد 
احلفالت  وتنطلق  الروي�سد،  وعبدالله  �سعيل  نبيل 
يف اجلــوف  يوم 19 �سبتمرب ويحيها كل من  نبيل 
�سيتمرب    20 يــوم  ويف  عبدالرحمن،  وخــالــد  �سعيل 
من  كــل  بها  ي�سدح  والــتــي  تــبــوك   حــفــالت  تنطلق  
عبدالله الروي�سد واأ�سيل اأبوبكر ، فيما  ت�سهد  حائل 
يوم 21 �سبتمرب حفال يحييه  كل من ماجد املهند�س 

وداليا املبارك. 
 اأمـــا حــفــالت الــريــا�ــس وجـــدة والـــدمـــام وبــريــدة  
ف�سوف تنطلق يف يوم 23 �سبتمرب، حيث ي�سدو كل 
الريا�س،  يف  اجل�سمي  وح�سني  اجلوهر  عبادي  من 
وبالن�سبة حلفالت جدة  ف�سوف ي�سدح  بها  كل من 

وعد ورابح �سقر، اأما يف الدمام ف�سوف يغني كل من 
ي�سدو  �سوف  بريدة  ويف  الكويتية،  ونــوال  عاي�س 
كل من را�سد املاجد وبلقي�س.  ومن املنتظر اأن يكون 

لالأغنية الوطنية دور يف هذه احلفالت ومنها اغنية 
فوق هام ال�سحب والتي ي�سدو بها فنان العرب ومن 

كلمات مهند�س الكلمة الغنائية بدر بن عبداملح�سن. 

الريا�ض ـ البالد 
بن  �سعود  ال�سيخ  الــعــام  النائب  ــه  وّج  
ال�سخ�س  على  بالقب�س  املعجب  عبدالله 
الذي ظهر يف مقطع فيديو يطلق النار من 

م�سد�س وهو يحمل ر�سيعا يف يده.
ا�ستكمال  العام  النائب  توجيه  وت�سمن 
�سوء  يف  للواقعة  النظامية  الإجـــراءات 
لأنها  نظرًا  اجلزائية،  الإجــــراءات  نظام 
اأفعال  على  املنطوية  ال�سلوكيات  من  ُتعد 

حماية  لنظام  وا�ــســح  وانــتــهــاك  جمــرمــة 
الطفل.

يحمل  �سخ�سًا  اأظــهــر  قــد  املقطع  وكــان 
ــقــوم بـــاإطـــالق عـــدد من  طــفــال ر�ــســيــعــا وي
الأعرية النارية بالقرب من الطفل وو�سع 
وزارة  وتفاعلت  فمه،  يف  ال�سالح  فوهة 
الــعــمــل مــع املــقــطــع وطــالــبــت بــتــزويــدهــا 
وفق  معها  للتعامل  احلالة  عن  مبعلومات 

الأنظمة.

 اأبو ظبي ـ �ضكاي نيوز 
 لقيت اأم �سابة حتفها  بعد اأن خنقتها طفلتها الر�سيعة 

عن طريق اخلطاأ، يف قرية رو�سية.
وكــانــت الأم يــولــيــا �ــســاركــو حتــــاول، وهـــي خــارج 
عرب  بــالــداخــل،  اجلال�سة  طفلتها  الــتــقــاط  الــ�ــســيــارة، 

النافذة، لكن حدث ما ل يحمد عقباه.

فقد �سغطت الطفلة زر اإغالق 
اإىل  الــزجــاج  لي�سعد  الــنــافــذة، 
الــتــي مل  ــى ويــخــنــق الأم  الأعــل
جتـــد مـــن يــنــقــذهــا يف املــوقــف 

ال�سعب اإل بعد فوات الأوان.
وقــــالــــت مـــ�ـــســـادر �ــســحــفــيــة 
حملية اإن زوجها اأرتور وجدها 
من  وهــي  ال�سيارة،  يف  عالقة 
وفــاقــدة  دبليو"  اإم  "بي  نــوع 
النافذة  زجــاج  فحطم  للوعي، 

واأخرج عنق زوجته.
يوليا  نقل  مــن  اأيـــام   8 وبعد 
�ستاروي  قرية  يف  للم�ست�سفى 
اإ�سابتها  نتيجة  ال�سابة  الأم  توفيت  الرو�سية،  �سيلو 

بالختناق الذي ت�سبب يف تلف يف اأن�سجة الدماغ.
يوليا  زوج  اإن  الق�سية  عن  امل�سوؤول  املحقق  وقــال 
وجدها فاقدة للوعي، وعنقها حم�سور يف نافذة الباب 

الأي�سر الأمامي ل�سيارتهما العائلية.

بون ـ وكاالت 
الأملاين لر�س موتزا، مو�سوعة غيني�س  املراهق  دخل 
لالأرقام القيا�سية، ك�ساحب اأكرب مقا�س حذاء عاملًيا؛ حيث 

يبلغ 57 بنظام القيا�س الأوروبي.
كبرية  م�سكلة  يواجه  موتزا،  لر�ــس  الأملــاين  املراهق 
 35 يبلغ  الــذي  قدمه  مبقا�س  اأحــذيــة  على  احل�سول  يف 
م�سنوعة  اأحــذيــة  على  للح�سول  يلجاأ  ــذا  ل �سنتيمرًتا 

ا له. خ�سي�سً
وكالة الأنباء الأملانية، نقلت عن والدة املراهق الأملاين 
خا�س  حذاء  على  احل�سول  يف  معاناتهم  موتزا،  لر�س 
ا  التي ُت�سنع خ�سي�سً بنجلها؛ حيث تبلغ تكلفة الأحذية 
له 1200 يورو ـ اأي ما يوازي 1300 دولرـ ، م�سرية اإىل 
اأن احلذاء اخلا�س بتدريبه على مهنة النجارة يبلغ ثمنه 

1800 يورو.

 بوغوتا ـ  وكاالت 
اأجزاًء  بوغوتا  يف  الكولومبية  ال�سلطات  �سبطت 
تــعــود لأكـــر مــن األـــف حــيــوان، كــانــت ت�ستخدم يف 
واأعــ�ــســاء  اأ�ــســنــان  وكــانــت  لل�سعوذة.  متــائــم  �سنع 
يف  ا�سطيد  حيوان،   1400 حلــوايل  تابعة  وجلود 
التي  اأخرى من كولومبيا،  اأو يف مناطق  الأمــازون 
بعد  بتنوعه احليوي  العامل  بلد يف  اأغنى  ثاين  تعد 
الربازيل، تباع يف متاجر مبركز جتاري يقع يف حي 

ل كانديالريا، و�سط للعا�سمة.
بوغوتا،  بلدية  يف  البيئة  ب�سوؤون  املكلف  وقــال 
ب�سكل  امل�ستخدمة  القطع  "هذه  لــوبــيــز:  اأو�ــســكــار 

طقو�س  ــة  ممــار�ــس خـــالل  ــا�ــســي  اأ�ــس
تباع بطريقة  كانت  و�سعائر، 

خمالفة للقانون".
وكــــانــــت اأجـــــــزاء 

ـــــــات  ـــــــوان احلـــــــي
تباع  اإمــا  الربية 
عــلــى حــالــهــا اأو 
قطع  يف  تدمج 
اأخــرى، ح�سب 
ما ذكرت وكالة 

فران�س بر�س.
القطع  هذه  اأن  البيئة،  وزارة  يف  م�سدر  وك�سف 
من  مــتــنــوعــة  "جمموعة  قــبــل  مـــن  ــ�ــســرتى  ُت كــانــت 
الأ�سخا�س، لأغرا�س ال�سفاء اأو ممار�سات ال�سعوذة. 
من  لالتقاء  متائم  �سكل  على  ي�سعها  البع�س  وكــان 
اأنــواع  و�ستى  والقتل  وال�سرقات  النارية  الطلقات 

ال�سرور".
"عملية  اإطـــــار  يف  الــقــطــع  هــــذه  و�ــســبــطــت 
�سرطة  عنا�سر  موؤخرا،  نفذها،   الأجداد" التي 
 128 امل�سبوطات  و�سملت  وبلديتها.  بوغوتا 
قائمة  و23  ثــديــيــة،  حلــيــوانــات  عــائــدة  �ــســنــا 
حلـــيـــوانـــات الـــتـــابـــري،  وريــ�ــس 

ببغاوات وجلود اأفاعي.
ويــعــاقــب الــقــانــون يف 
ـــا جتــــار  ـــي ـــومـــب كـــول
احليوانات الربية 
ــ�ــســجــن ملـــدة  بــال
 8 اإىل  ت�سل  قد 
�سنوات، ف�سال 
عـــن تــغــرميــهــم 

مبالغ طائلة.

باري�ض ـ رويرتز 
قرر املتقاعد الفرن�سي جان جاك �سافني، القيام 
بوا�سطة  الأطل�سي  املحيط  عــرب  بحرية  برحلة 

مركب على �سكل برميل.
بــاأن   "Ouest-France" �سحيفة  وتفيد 
بداأ  �سنة(   71( �سافني  املتقاعد  الع�سكري  املظلي 
"مركب" من دون جماذيف، من  رحلته  على منت 
جزيرة "اإل هيريو" الكنارية، ومعهماء  وفطرية 
املركب  رائعا يف  اأق�سي وقتا  "�سوف  اإوز وقال: 

الذي يتحرك ب�سرعة 2-3 كيلومرت يف ال�ساعة.
وطوله  "برميل"،  مركبه  على  امل�سن  ويطلق 
اخل�سب  من  م�سنوع  مرتين  وقطره  اأمتار  ثالثة 
للنوم  مكان  "الربميل"  ويف  للرطوبة.  املــقــاوم 
قاعه  ويف  املــواد،  حلفظ  وقطاع  �سغري  ومطبخ 
كوة ملراقبة الأ�سماك. وياأمل �سافني يف اأن ينقله 
الــكــاريــبــي،  جـــزر  اإىل  طبيعية  بــ�ــســورة  الــتــيــار 
يورو عن طريق  األف  الرحلة 60  لهذه  وقد جمع 

التمويل اجلماعي.

بكني ـ رويرتز
وقعت فتاة �سينية، من مدينة يانيونغانغ مبقاطعة جيانغ�سو 
ال�سينية، �سحية هجوم اأخطبوط عدوانى بعد اأن حاولت اأكله 
اأفاد فيديو ن�سرته قناة  الهواء مبا�سرة وذلك ح�سبما  حيا على 

رو�سيا اليوم.
الأخطبوط حيا، حيث  لأكل  با�ستعرا�سها   ، ال�سينية  وبداأت 
بداأ الكائن املائي بالتمدد باأذرعه على وجهها، و�سعرت باخلوف 
الت�سق  اأن  بعد  وجهها  من  الأخطبوط  انتزاع  وحاولت  فعليا، 

عليه باأذرعه.
لكن الأخطبوط مل ي�ست�سلم ب�سهولة ودخل معركة مع الفتاة 
العذاب، وترك  من  بعد حلظات  منه  التخل�س  من  التى متكنت 

ندبة من الدم على وجه الفتاة.
 يذكر اأن الأخطبوط هو اأحد احليوانات البحرّية، له ثمانية 
ات، وهو ُي�سّنف  اأذرٍع طويلة تّتخذ هيئة لوام�س مليئة باملا�سّ
�سمن جمموعة الرخوّيات التي ت�سّم اأي�سًا احلّبار واحللزون 
ُمّت�سل  الأخــطــبــوط  ج�سم  الكائنات.  مــن  ذلــك  وغــري  واملــّحــار 
ببع�سه؛ فالّراأ�س بالكاد َمف�سول عن باقي الأع�ساء والأطراف. 
بًة كبرية احلجم، وباأّن كّل  ُز الأخطبوط باأّن له عيونًا ُمرَكّ يتمَيّ
الت�سّبث  ُت�ساعده على  التي  ات  املا�سّ ُمغّطاة ب�سَفّني من  اأذرعه 

ة �سديدة. بالأ�سياء بقَوّ

تبوك ـ البالد 
الأول باحرتاق �سيارتها  اأم�س  اكت�سفت �سيدة يف مدينة تبوك فجر 
اأمام منزلها وي�ستبه باأنها ق�سية جنائية، حيث  التهمت النريان  كامل 

املركبة، ومل توؤّد اإىل خ�سائر مادية اأخرى.
انت�سار  من  احلــّد  وا�ستطاع  احلــادثــة،  بــالغ  املــدين  الــدفــاع  وبا�سر 
مواقع  تــداولــت  فيما  اإ�ــســابــات،  اأيــة  احلريق  عن  ينتج  ومل  الــنــريان، 

التوا�سل الجتماعي فيديو عن احلادثة وحلظة النفجار.
وقعت  احلادثة  ديكور  مهند�سة  تعمل  والتي  املركبة  �ساحبة  وقالت 
فجر اأم�س الأول  اأمام منزلنا يف الوقت الذي كنت فيه مع اأ�سرتي يف 
واأنا يف  تبوك(، وعلمت  مدينة  كلم عن   150( �سرما  مدينة  اإىل  رحلة 
احلريق  يت�سبب  مل  لله  واحلمد  حتــرتق،  ال�سيارة  اأن  عودتي  طريق 
فيما متكن  منها،  اأخرى احرتق جزء  �سيارة  عدا  �سخ�س  اأي  اأذى  يف 
اأبناء احلي من اإبعاد بع�س ال�سيارات قبل انفجار �سيارتي من جراء 

احلريق.
واأ�سافت: النفجار كان قوًيا حتى اإن جزًءا من �سور منزلنا ت�سرر،  
كان كل  اأي �سخ�س م�ساكل، وكذلك  بيننا وبني  لي�س  فنحن يف احلي 
اجلريان متعاونني معنا، وحاليًا الق�سية يف طور التحقيق، واأنا على 

ثقة كبرية يف رجال الأمن بالقب�س على املت�سبب وتقدميه للعدالة.

مونرتيال ـ وكاالت 
اأوقفت ال�سلطات الفيدرالية الكندية، يوم اأم�س الأول ، م�سوؤوًل كبرًيا يف 
املخابرات بعد اتهامه ب�سرقة وثائق �سرية وح�سا�سة ل�سالح دولة اأجنبية.

اأوقفت  الفيدرالية  ال�سرطة  اأن  الكندية  نيوز"  "فوك�س  قناة  وذكــرت 
الذي يعمل �سمن وحدة املخابرات،  اأورتي�س،  الكندي كامريون  ال�سابط 
بعد معلومات عن قيامه بتهريب و�سرقة معلومات ووثائق �سرية لأطراف 

خارجية.
وبح�سب �سبوتنيك عربي: نقلت القناة ت�سريحات املدعي العام الكندي 
الق�ساء  اأمــام  �سيمثل  الكندي  ال�سابط  اأن  اأو�سح  الذي  ماكفارلني،  جون 
بالتحقيقات  ال�سلطات  وتقوم  الوقائي،  الحتجاز  حتت  الآن  وهو  قريًبا، 

الالزمة ملعرفة اجلهات التي عمل معها.
ويواجه ال�سابط الكندي كامريون اأورتي�س، خم�س تهم مبوجب القانون 

اجلنائي الكندي وقانون حماية املعلومات املرتبط بالأمن القومي.
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