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برملاين يف�ضح اأردوغان: ر�ضخ لوقف العدوان خوفا على ثروته
عو��صم - وكالت، �لقاهرة - عمر ر�أفت

اإذ  جرائمه،  يف  تعمق  كلما  الأخــرى،  تلو  واحــدة  اأردوغــان  ف�صائح  تتك�صفت 
ك�صف برملاين تركي معار�س، اأن الرئي�س الرتكي ر�صخ ملطلب وا�صنطن الأ�صبوع 
"بنك  ق�صية  باإعادة  تهديدًا  تلقيه  بعد  العدوان  وقف  اتفاق  على  ووافق  املا�صي 
خلق" مع جتميد ثروته وعائلته، ما دفعه اإىل ال�صعور بالذعر، ووقف الغزو فورًا.
يكرتث  مل  الرتكي  الرئي�س  اإن  "زمان" الرتكية،  ل�صحيفة  وفقًا  النائب،  وقال 
تطاله  اأن  من  فقط  خــاف  لكنه  و�صعبها،  تركيا  على  العقوبات  فر�س  لتهديدات 
عدم  ب�صاأن  ت�صريحاته  عن  كليًا  تراجع  اأنــه  "راأينا  وتابع:  العقوبات،  واأ�صرته 
بنك  وق�صية  واأ�صرته  اأمالكه  على  العقوبات  تهديدات  عقب  النار  اإطــالق  وقف 
ثروات  فاإن  "ولذلك  قائاًل:  النائب  و�صخر  املتحدة".  الوليات  يف  القائمة  خلق 
اأمن قومي بالن�صبة  اأردوغــان واأفراد عائلته يف اخلارج باتت م�صاألة  وممتلكات 
لرتكيا". ويف تاأكيد على اأن تركيا تريد زعزعة ا�صتقرار املنطقة بدعمها لالإرهاب، 

�صمال  الرتكي  العدوان  اأن  �صويغو  �صريغي  الرو�صي  الدفاع  وزيــر  اأعلن 
قد  للدواع�س بدون حرا�صة، ما  �صرق �صوريا ت�صبب يف بقاء 12 �صجنًا 

حذرت  جهتها،  من  الأ�صلية.  لبلدانهم  الإرهابيني  هــروب  اإىل  يف�صي 
�صحيفة "نيويورك تاميز" New York Times الأمريكية من 

اأبعد  اأَنه لديه طموح  طموحات اأرودغان يف املنطقة واأ�صارت اإىل 
ما  وهو  �صري،  ب�صكل  نووية  اأ�صلحة  تطوير  ويريد  �صوريا  من 

ال�صاأن الرتكي  اأكد خمت�صون يف  ا�صتقرار املنطقة. فيما  يهدد 
ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  تهديدات  اإن  لـ"البالد"، 

موقف  يف  اأردوغـــان  طيب  رجــب  الرتكي  الرئي�س  ت�صع 
اأن  فاإما  مــر،  اأحالهما  خيارين  من  خالله  يعاين  حــرج 

ت�صيب  قد  لعقوبات  يتعر�س  اأو  عدوانه  عن  يتوقف 
اقت�صاده يف مقتل وتدمره بالكامل.

�لريا�صة

الفي�صل: مائة األف ريال 
لكل لعب هاليل

موناكو حتت�صن الإعالن 
عن جائزة في�صل بن فهد

الهالل يف مهمة 
»هد« ال�صد

اعتماد االختبارات التحريرية لالبتدائية واملتو�ضطة م�ضك تطور املهارات القيادية للطالب
�لريا�ض- �لبالد

ال�صيخ  اآل  حممد  بــن  حمد  الــدكــتــور  التعليم  وزيـــر  وجــه 
للمرحلتني  الطالب  تقومي  لئحة  من  اخلام�صة  املــادة  بتطوير 
البتدائية واملتو�صطة، مبا ي�صمن نواجت اأف�صل للتعلم، ورفع 
بناء  وذلــك  والطالبات،  للطالب  الدرا�صي  التح�صيل  م�صتوى 
�صالحية  تفوي�صه  على  باملوافقة  الـــوزراء  جمل�س  قــرار  على 
مديري  اجتماعات  عنه  اأ�صفرت  ما  جانب  اإىل  الالئحة،  تعديل 
الطالب  تقومي  لئحة  لتطوير  واملحافظات  باملناطق  التعليم 
و�صعي الوزارة  لتح�صني م�صتوى اأداء الطالب يف الختبارات 

التقومي  تطوير  اعتماد  التوجيه  وت�صمن  والدولية.  الوطنية 
امل�صتمر لل�صفوف الدرا�صية من الثالث اإىل ال�صاد�س البتدائي؛ 
عرب اختبارات ختامية يف نهاية الف�صل الدرا�صي ملواد العلوم 
والدرا�صات  والعلوم  والريا�صيات  العربية  واللغة  ال�صرعية 
الجتماعية واملواطنة بينما يقوم اأداء الطالب تقوميًا م�صتمرًا 
على  القرار  وا�صتمل  الأداء.  مل�صتويات  وفقًا  املــواد،  بقية  يف 
تخ�صي�س )100( درجة لكل مادة يكون التقومي فيها م�صتمرًا 
وختاميًا موزعة بالت�صاوي بني الف�صلني و)30( درجة لختبار 

حتريري يف نهاية الف�صل.

�لريا�ض - �لبالد
اخلريية  �صلمان  بن  حممد  موؤ�ص�صة  مبادرات  مركز  نظم 
والــتــدريــب  الــزمــالــة  مــبــادرة  يف  ممثلة  اخلريية"  "م�صك 
الأردن  ور�صة  ال�صعودية يف  الثقافية  بالتعاون مع امللحقية 
حتت  وطالبة  طالب  ـــ200  ل القيادية  املــهــارات  لتطوير  عمل 
التطور"،  دائمة  العمل  بيئة  يف  النا�صوؤون  "القادة  عنوان 

وذلك �صمن مبادرة م�صار امل�صتقبل.
املــبــادرات  مركز  يف  العمل  ور�صة  على  امل�صرفة  واأكـــدت 
يف  للتقدم  ال�صباب  دعم  على  املركز  حر�س  اجلا�صر  اأ�صماء 

تخولهم  التي  الالزمة  باملهارات  وتزويدهم  املهنية  احلياة 
ال�صحيحة  بـــالأدوات  وت�صليحهم  العمل  �صوق  يف  للنجاح 
من اأجل اكت�صاب مهارات اختيار امل�صار ال�صحيح، وذلك من 
الزمالة  مبادرة  تعقدها  التي  التدريبية  العمل  ور�صة  خالل 
اجلا�صر  واأو�صحت  "فلربيدج".  مع  بالتعاون  والتدريب 
من  ُتقدم  م�صك  مــبــادرات  مركز  من  املقدمة  العمل  ور�ــس  اأن 
يف  املتدربني  لإر�ــصــاد  وا�صعة  خــربة  ذي  اخت�صا�صيني  قبل 
الدافع  لديهم  لأفراد ممن  ت�صتهدف  اإذ  امل�صتقبلية،  م�صاراتهم 

لتطوير اأنف�صهم لي�صبحوا قادة يف جمتمعاتهم.

بريوت - وكالت، �لبالد - مها �لعو�ودة
على  اخلام�س  اليوم  يف  ال�صعبية،  التظاهرات  وتــرية  ارتفعت 
التوايل يف لبنان، مطالبني باإ�صقاط احلكومة ورحيل ح�صن ن�صر 
التدخالت  وقــف  مــع   ، عــون  فيهم  مبــا  ال�صيا�صيني  وجميع  الله 
الرعناء لـ"حزب الله" يف ال�صاأنني الداخلي واخلارجي، وتعميق 

الأزمة اللبنانية لتحقيق م�صالح اإيران يف املنطقة.
فيما رف�س املحتجون اأم�س )الثنني( الإ�صالحات التي 
اأطلقتها احلكومة لتاليف الق�صور، على الرغم من اإعالن 
رئي�س الوزراء �صعد احلريري، التفاق على الإجراءات 
اأي  مــن  تخلو  التي   2020 مــوازنــة  وعلى  املطلوبة 
�صرائب. وقال احلريري، اإن النفجار احلايل �صببه 
حالة الياأ�س التي و�صل اإليها ال�صارع، موؤكدًا: "لن 
كرامة  تــاأمــني  هدفنا  املحتجني.  بتهديد  ن�صمح 
للمتظاهرين  حديثه  موجهًا  واأ�صاف  النا�س". 
من  ــتــم  اأن مــقــايــ�ــصــة.  لي�صت  "الإ�صالحات 
�صوتكم  الحــتــجــاجــات.  نــهــايــة  تـــقـــررون 
النيابية  النتخابات  كانت  واإذا  م�صموع، 
من  اأنتم  معكم.  فاأنا  هدفكم،  هي  املبكرة 
مكانها  اإىل  اللبنانية  الــهــويــة  اأعــــدمت 

ال�صحيح خارج اأي قيد طائفي".

�ض12 �ض2

موسم الرياض يشهد حضورا كثيفا 
وحزمة من الفعاليات 

أمير المدينة يسلم الوحدات 
السكنية للمستفيدين 

الفيصل يكرم المشاركين في 
مشروع بسمة جدة 

إعادة تدوير النفايات 
�ض2الصناعية والخطرة  �ض4�ض7 �ض3

د�خل
 �لعدد

منتدى دويل لالأمن ال�ضيرباين

ارحل ن�ضر اهلل

�لريا�ض - و��ض
حتت رعاية خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبد العزيز اآل �صعود،حفظه الله، تنظم الهيئة الوطنية لالأمن 
ال�صيرباين خالل �صهر فرباير عام 2020 وعلى مدى يومني يف مدينة الريا�س املنتدى الدويل لالأمن ال�صيرباين يف 
دورته الأوىل، وذلك انطالًقا من مهامها املوكلة اإليها بو�صفها اجلهة املخت�صة يف اململكة العربية ال�صعودية بالأمن 

اآفاق جديدة للتعاون الدويل  ال�صيرباين، واملرجع الوطني يف �صوؤونه.  ويهدف املنتدى ل�صتك�صاف 
والتجارب  اخلربات  وتبادل  الدولية  املبادرات  �صياغة  خالله  من  تتم  ال�صيرباين،  الأمن  جمال  يف 

بني الدول يف هذا املجال بالغ الأهمية، وت�صليط ال�صوء على جهود تعزيز الأمن ال�صيرباين يف 
اململكة بقيادة الهيئة الوطنية لالأمن ال�صيرباين وبالتعاون مع القطاعات كافة، عالوة على بناء 

القدرات الوطنية، ومنو قطاع الأمن ال�صيرباين يف اململكة، وت�صجيع ال�صتثمار والبتكار فيه، 
واإبراز اجلهود الوطنية املتعددة يف هذا القطاع؛ مبا ي�صهم يف حتقيق روؤية اململكة 2030.   

و�صي�صهد املنتدى ح�صور نخبة من كبار امل�صوؤولني يف القطاعات احلكومية واخلا�صة من 
داخل اململكة وخارجها، بالإ�صافة لعدد من اأبرز الأكادمييني و�صناع القرار وامل�صتثمرين 

وقيادات عدد من املنظمات الدولية .

اجلبري:اإيران ال حترتم �ضيادة الدول

اإقرار تاأ�ضرية »م�ضيف« خالل اأيام 
واإ�ضدارها عرب »اأب�ضر« 

ال�ضعودية �ضمن االقت�ضادات االأقوى عامليا

لندن - وكالت
الوزراء  جمل�س  ع�صو  اخلارجية  لل�صوؤون  الدولة  وزير  اأو�صح 
اإيــران على مهاجمة  اأن لوم دول الحتــاد الأوروبــي  عادل اجلبري، 
�صيادة  حترتم  ل  اإيــران  اأن  موؤكدًا  �صحيح،  موقف  اأرامكو  من�صاآت 

الدول ول القانون الدويل.
اأمام �صحفيني يف لندن اأم�س الثنني،  واأ�صاف اجلبري يف كلمة 
اأن اململكة ل ترغب يف قرع طبول احلرب مع اإيران لأن النتائج لن 

تكون اإيجابية.
اخلارجية  لل�صوؤون  الدويل  باملعهد  احلوارية  الندوة  يف  و�صدد 
لدينا  املــوجــودة  ــة  الأدل خــالل  من  مقتنعة  اململكة  اأن  على  لندن  يف 

بتورط اإيران يف هجمات اأرامكو م�صيفًا اأن اأيادي اإيران متتد اإىل 
عدد من الدول العربية، ولي�س هناك اأي و�صاطة مع اإيران ونطالبها 
اأرامكو  اإيران ملحطتي  بالأفعال بدًل من الكالم. وقال اإن ا�صتهداف 
النفطيتني يعك�س نوايا طهران العدائية يف املنطقة ومقتنعون باأن 

ال�صواريخ التي �صربت من�صاآت النفط ال�صعودية هي اإيرانية.
ل  حيث  عيوبًا،  به  اأن  اأو�صح  الإيـــراين،  النووي  التفاق  وعن 
�صوؤون  يف  العدائي  والتدخل  البالي�صتي  اإيـــران  ن�صاط  يت�صمن 
املنطقة. واأ�صاف: "قلنا مرارًا ل نريد حربًا، لكننا لن نبقى مكتويف 
ين�س  كما  الإيرانية،  الثورة  وت�صدير  الهجمات  هذه  اأمــام  الأيــدي 

عليه الد�صتور الإيراين، غري مقبول اإطالقًا".

جدة ـ يا�صر بن يو�صف 
 ك�صف رئي�س اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان  بن عبا�س �صعبان يف ت�صريح 
من  املقيمني  او  املواطن  متكني  عن  عبارة  م�صيف" هي  تاأ�صرية  اأن   )البالد(  لـ  خا�س 
اأو من تربطهم بهم �صلة قرابة بتاأ�صرية عمرة ويكون لديهم احلرية  ا�صت�صافة ذويهم  
يف مكان  ال�صكنى  �صواء لديه او يف  فندق اأو   �صقق �صكنية املهم يكون حتت م�صوؤوليته 
ال�صخ�صية ، لفتا اإىل اأن   التكلفة يف ال�صنة الواحدة 500 ريال لل�صخ�س الواحد وان 
هناك اإجراءات يجب اتباعها واللتزام فيها عرب تطبيق اب�صر  ، اإذ ميكنه ت�صجيل كافة 
البيانات واملعلومات مل�صت�صيف ذويه ول توجد دول حمددة لال�صت�صافة بل هي مفتوحة  
حتقيق  �صبيل  ويف  اجلميع  خدمة  يف  الدولة  تبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  ايل  م�صريا 
والعمرة،  للحج  الوطنية  اللجنة  رئي�س  نائب  قال  ناحيته  من     .  2030 اململكة  روؤيــة 

عبدالله قا�صي، اإن  تاأ�صرية "م�صيف" �صوف تتاح خالل الأيام املقبلة.

عو��صم - وكالت -جدة - �لبالد
ك�صف تقرير  حديث لوكالة  "بلومربغ" اأن اململكة �صتكون �صمن 
بحلول  العاملي  القت�صاد  على  �صتهيمن  التي  القت�صادات  اأقوى 
عام 2024. وقد اأ�صهمت اململكة منذ ان�صمامها ملجموعة الع�صرين 
العاملي  فلديها ثاين  يف 2008 م يف تعزيز وا�صتقرار القت�صاد 
عربيًا،  والأكـــرب  الــعــامل  يف  �صيادية  ا�صتثمارات  �صندوق  اأكــرب 
لنجاح  العامل كما كان  النقدية يف  اأكرب الحتياطات  وواحدة من 
اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خــادم  قيادة 

�صعود -حفظه الله- يف توجيه �صيا�صة اململكة القت�صادية ودعم 
القت�صاد وقطاع الأعمال الوطني اأبلغ الأثر يف جعل اململكة دولة 
فاعلة يف ر�صم �صيا�صة القت�صاد العاملي وقبلة اآمنة لال�صتثمارات 
على  املــوؤثــر  وثقلها  ملكانتها  وتــاأكــيــدًا   . الــعــامل  دول  خمتلف  مــن 
القت�صادية  وقــراراتــهــا  املعتدلة  وملواقفها  الــعــاملــي  القت�صاد 
اإىل  اإ�صافة  ال�صاملة  التنمية  �صنوات  خالل  تبنتها  التي  الر�صيدة 
م�صاركة  اململكة  ظلت  ال�صعودي  امل�صريف  للنظام  املتوازن  النمو 
يف اجتماعات قمة املجموعة منذ دورتها الأوىل يف وا�صنطن يف 

نوفمرب 2008م  للتزامها بال�صتمرار يف اأداء دور فاعل واإيجابي 
اقت�صادي  نظام  و�صياغة  العاملي  القت�صادي  ال�صتقرار  لتحقيق 
ومبا  وم�صتدامًا  مــتــوازنــًا  عامليًا  اقت�صاديًا  منــوًا  يحقق  عاملي 
ومتا�صيًا  والنامية.  املتقدمة  الــدول  جميع  م�صالح  على  يحافظ 
القيام بجهودها  توا�صل  فاإنها  التجارة  اململكة بحرية  التزام  مع 
لدعم مبادرات حترير التجارة على جميع امل�صتويات، كما توا�صل 
الربامج  مــن  عــدد  مــن خــالل  الــتــجــارة  لأغــرا�ــس  التمويل  تقدمي 

وال�صناديق الوطنية والإقليمية.

ح�صناء  حت�صد 
ذهبية �ملبارزة 
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جدة- يا�سر بن يو�سف
ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  م�ست�سار  كــّرم 
ال�سمو  �ساحب  املــكــرمــة  مكة  منطقة  اأمـــر 
الإمارة  مقر  يف  خالد  الفي�سل  الأمر  امللكي 
م�سروع  يف  �ساركت  الــتــي  اجلــهــات  بــجــدة، 
ـــع جـــنـــوب مـــطـــار املــلــك  ـــواق بــ�ــســمــة جــــدة ال
اأ�سرفت  والــذي  اجلديد،  الــدويل  عبدالعزيز 

على تنفيذه اإمارة املنطقة.
التي  اجلــهــات  لكافة  �سكره  �سموه  وقـــّدم 
للجميع  مــتــمــنــيــًا  املـــ�ـــســـروع،  يف  ــاركــت  ــس �
ــتــي تخدم  ال املــ�ــســاريــع  كــافــة  الــتــوفــيــق يف 
موؤكدًا  حت�سينها،  يف  وت�سهم  جدة  حمافظة 
�سموه على �سرورة الرتقاء مب�ستوى العمل 
بال�سكل  جــدة  لتظهر  املــ�ــســروعــات  كــافــة  يف 

الذي يليق بها.
وكـــــّرم �ــســمــوه اجلـــهـــات املــ�ــســاركــة وهــي 
ومطار  املــدين  الطران  وهيئة  جــدة،  اأمانة 
التنموي  التكامل  ومــركــز  عبدالعزيز  امللك 
واحل�سور  �سموه  ا�ستعر�ض  ثم  بــالإمــارة، 
فيلمًا عن م�سروع ب�سمة جدة والذي يقع على 
 5 اإن�ساء  ويت�سمن   ، م2  األــف   600 م�ساحة 
ّثل اأركان الإ�سالم مدعمة باإ�ساءات  اأعمدة تمُ
بناء هيكلني  بارتفاع 19 مرتًا، كذلك  ليزرية 

باللغتني  كلمة "جدة"  يـــــرزان  �ــســخــمــني 
على  يزيد  ما  وزراعة  والإجنليزية،  العربية 
ما  وتغطية  نخلة،  و75  �ــســجــرة،  األـــف   20

الطبيعي  بالع�سب  م2  األــف   176 على  يزيد 
وال�سناعي مدّعمة ب�سبكة ري متطورة.

ويــرتــبــط املـــ�ـــســـروع بــتــطــويــر الــواجــهــة 

الــدويل  عبدالعزيز  املــلــك  ملــطــار  اجلنوبية 
اجلديد والذي �سدر بخ�سو�سه توجيه اأمر 
منطقة مكة املكرمة باإزالة املنطقة ال�سناعية 

من  اجلــديــد  للمطار  واجــهــة   - النزهة  بحي 
لنظام  وفقًا  وتطويرها   - اجلنوبية  الناحية 
حمافظة  اأمــانــة  مــن  املعتمد  اجلــديــد  الــبــنــاء 

غّرت  �سناعية  خمططات   5 وت�سمل  جــدة، 
ال�ستعمالت  متعدد  اإىل  ا�ستخدامها  الأمانة 

على م�ساحة تقدر باأكرث من 2 كلم2.

الفيصل يكرم الجهات المشاركة في مشروع بسمة جدة

أمير نجران يوجه بتعزيز السالمة المرورية
جنران- وا�س

جلوي  الأمــــر  ال�سمو  �ــســاحــب  ـــه  وّج
منطقة  اأمــر  م�ساعد،  بن  عبدالعزيز  بن 
ــات  جنــــــران، بــعــقــد اجـــتـــمـــاع مـــع اجلــه
لتعزيز  واخلــدمــيــة،  ــة  ــي الأمــن املــعــنــيــة، 
ومناق�سة  باملنطقة،  املــروريــة  ال�سالمة 
م�سكالت  من  يمُْطَرح  ملا  اجلذرية  احللول 

ومالحظات.
مكتبه  �سموه يف  اطالع  اأثناء  ذلك  جاء 
بـــديـــوان الإمــــــارة اأمـــ�ـــض عــلــى الــتــقــريــر 
قدمه  باملنطقة،  املـــرور  لإدارة  ال�سنوي 
بن  �سعيد  الــلــواء  املنطقة،  �سرطة  مدير 
املــرور  اإدارة  ومــديــر  ذيــبــة،  اأبـــو  حممد 

العقيد مناحي بن �سجاع ال�سبيعي.
ِرَغ منه ب�ساأن النقاط  وا�ستمع �سموه ملا فمُ
مرورية،  حــوادث  ت�سهد  التي  ال�سوداء، 
وما يجري حيال النقطة الوحيدة املتبقية 
اأمانة املنطقة وفرع وزارة  بالتن�سيق مع 
العالقة،  ذات  الأخـــرى  واجلــهــات  النقل 
اإ�سافة اإىل ما مت اتخاذه من اإجراءات يف 
املرورية،  والإ�ــســارات  الختناقات  ِنَقاط 

مبا ي�سمن ت�سير احلركة بان�سيابية.
املجتمعية  بامل�ساركة  �سموه  ــاد  ــس واأ�

ــبــات  املــنــا�ــس ـــمـــرور، والـــتـــفـــاعـــل يف  ـــل ل
تتيحه  املحلية والدولية، وما  واملعار�ض 

ـــْدمـــات اإلــكــرتونــيــة، تــ�ــســهــل على  مـــن ِخ
املواطن واملقيم اإتام طلباته.

الريا�س  ـ البالد 
التقى وزير العدل رئي�ض املجل�ض الأعلى 
حممد  بــن  وليد  الــدكــتــور  ال�سيخ  للق�ساء 
حممد  املغربي  الــعــدل  وزيــر  ال�سمعاين؛ 
بن عبدالقادر؛ على هام�ض موؤتر مراك�ض 
الـــذي جــاء حتت  الــثــاين،  للعدالة  الـــدويل 
التحديات  وال�ــســتــثــمــار:  الــعــدالــة  عــنــوان 
والرهانات. وناق�ض ال�سمعاين؛ مع نظره 
والق�سايا  املو�سوعات  من  عــددًا  املغربي، 

بحث  اإىل  اإ�سافة  امل�سرتك،  الهتمام  ذات 
وتــبــادل  الثنائية  الــعــالقــات  تــعــزيــز  �سبل 

اخلرات يف املجال العديل والق�سائي.
للعدالة  الــدويل  مراك�ض  موؤتر  اأن  يمُذكر 
الثاين الذي انطلق اأم�ض، يبحث على مدار 
يومني، بح�سور 800 م�سارك، العالقة بني 
العدالة  ودور  ال�ستثمار،  وتنمية  العدالة 
والقانون يف حت�سني جاذبية مناخ الأعمال 

وت�سجيع ال�ستثمار.

الريا�س ـ البالد 
الدكتور  الإن�سان  حقوق  هيئة  رئي�ض  اأكــد  
عواد بن �سالح العواد، اأن الأدوار بني اجلهات 
احلكومية وموؤ�س�سات املجتمع املدين تتكامل 
يف حماية وتعزيز حقوق الإن�سان، وترز هذه 
املوؤ�س�سات يف عدد من املجالت كحقوق املراأة، 

والطفل، والإعاقة، والتعليم، وغرها.
التي  العمل  لور�سة  اختتامه  خالل  ذلك  جاء 
املفو�ض  مكتب  مع  بالتعاون  الهيئة  نظمتها 
"دور  الــ�ــســامــي حلــقــوق الإنـــ�ـــســـان بــعــنــوان 
يف  باململكة  الأهلية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات 
الدولية  والآلــيــات  التو�سيات  تنفيذ  متابعة 

حلقوق الإن�سان".
روؤية  وم�ستهدفات  برامج  "ت�سمنت  وقــال  
اجلمعيات  عمل  جنــاح  تعزيز   2030 اململكة 
اإ�سهام  رفــع  خــالل  مــن  الأهــلــيــة  واملوؤ�س�سات 
القطاع غر الربحي يف اإجمايل الناجت املحلي 
من اأقل من 1% اإىل 5%، والو�سول اإىل مليون 
متطوع يف القطاع غر الربحي �سنوًيا، منوها 
من  الأخــرة  ال�سنوات  يف  اململكة  �سهدته  مبا 
اهتمام باجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية حيث 

اأ�سدرت نظام اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية 
الذي ا�ستهدف تنظيم العمل الأهلي وتطويره 
الوطنية،  التنمية  يف  وامل�ساهمة  وحمايته، 
املجتمع  اإدارة  يف  املــواطــن  اإ�ــســهــام  وتعزيز 
وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بني 
الجتماعي،  التكافل  وحتقيق  املجتمع،  اأفــراد 
بحماية  مبا�سًرا  ارتباًطا  ترتبط  اأهداف  وهي 

وتعزيز حقوق الإن�سان يف اململكة.
واأو�سح الدكتور العواد اأن الهيئة ت�سعى من 
خالل هذه الرامج والور�ض اإىل تطوير قدرات 
اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية يف التفاعل مع 
تنفيذ  يف  اإ�سهامها  وتعزيز  الـــدويل،  النظام 
التو�سيات والآليات الدولية حلقوق الإن�سان، 
وتــطــويــر املــعــرفــة بتلك الآلـــيـــات، والإ�ــســهــام 
يف اخــتــيــار الــتــو�ــســيــات وتــعــزيــز جــهــودهــا 
الدولية  الآلــيــات  تو�سيات  تنفيذ  متابعة  يف 
حلقوق الإن�سان، مب�ساركة خراء وخمت�سني 
يف هذا املجال، متطلعا اإىل اأن حتقق مثل هذه 
خالل  مــن  منها،  املــرجــوة  الــفــائــدة  الفعاليات 
النظام  مع  التفاعل  يف  العمل  اأدوات  تطوير 

الدويل حلقوق الإن�سان.

بحث تعزيز العالقات  في المجال
العدلي بين المملكة والمغرب

العواد: مهتمون بتكامل 
األدوار لحماية حقوق اإلنسان

وكيل محافظة جدة يفتتح المؤتمر 
الدولي لطب األسنان

اعتماد االختبارات التحريرية لالبتدائية والمتوسطة
الريا�س- البالد

ال�سيخ  اآل  حممد  بــن  حمد  الــدكــتــور  التعليم  وزيــر  وجــه 
ــقــومي الــطــالــب  ــحــة ت بــتــطــويــر املـــــادة اخلــامــ�ــســة مـــن لئ
نــواجت  ي�سمن  مبــا  واملتو�سطة،  البتدائية  للمرحلتني 
للتعلم، ورفع م�ستوى التح�سيل الدرا�سي للطالب  اأف�سل 
والطالبات. وياأتي التوجيه بناء على قرار جمل�ض الوزراء 
اإىل  الالئحة،  تعديل  �سالحية  تفوي�سه  على  باملوافقة 
اأ�سفرت عنه اجتماعات مديري التعليم باملناطق  جانب ما 
واملحافظات لتطوير لئحة تقومي الطالب، و�سعي الوزارة 
يف حت�سني م�ستوى اأداء الطالب يف الختبارات الوطنية 
تطوير  اعتماد  التعليم  وزير  توجيه  وت�سمن  والدولية. 
اإىل  الــثــالــث  مــن  الــدرا�ــســيــة  لل�سفوف  امل�ستمر  الــتــقــومي 
ال�ساد�ض البتدائي عر اختبارات ختامية يف نهاية الف�سل 

الدرا�سي ملواد العلوم ال�سرعية )التوحيد، الفقه وال�سلوك، 
ــ�ــســرة(، والــلــغــة الــعــربــيــة، والــريــا�ــســيــات،  احلــديــث وال
بينما  واملــواطــنــة،  الجتماعية،  والــدرا�ــســات  والــعــلــوم، 
وفقًا  املــواد،  بقية  يف  م�ستمرًا  تقوميًا  الطالب  اأداء  يقوم 
 )100( تخ�سي�ض  على  القرار  وا�ستمل  الأداء.  مل�ستويات 
وختاميًا  م�ستمرًا  فيها  التقومي  يكون  ــادة  م لكل  درجــة 
موزعة بالت�ساوي بني الف�سلني؛ بحيث تكون يف كل ف�سل 
اأ�ساليب  على  م�ستملة  ال�سنة  لأعمال  درجة   )20( درا�سي 
مهمات  منزلية،  واجــبــات  ق�سرة،  )اخــتــبــارات  متنوعة 
اأدائية(، و)30( درجة لختبار حتريري يف نهاية الف�سل، 
كذلك ح�سول الطالب على درجة النهاية ال�سغرى )%50( 
يف املواد التي يكون تقومي الطالب فيها م�ستمرًا وختاميًا 
�سريطة ح�سوله على ن�سبة 20% من درجة اختبار الف�سل 

الثاين  الــدور  اختبار  عقد  اإىل  اإ�سافة  الثاين،  الدرا�سي 
للمواد،   )%50( ال�سغرى  النهاية  يحقق  مل  الــذي  للطالب 
التي هي %20  ال�سرطية  الن�سبة  كذلك من مل يح�سل على 

من درجة اختبار الف�سل الدرا�سي الثاين.
واأكد وزير التعليم يف القرار الذي اأ�سدره على تقومي اأداء 
وختاميًا  م�ستمرًا  تقوميًا  املتو�سطة  املرحلة  يف  الطالب 
لكل  درجــة   )100( وتخ�س�ض  اخلــالــدة،  لغتي  مــادة  يف 
يف  تكون  بحيث  الف�سلني؛  بني  بالت�ساوي  موزعة  مــادة 
م�ستملة على  ال�سنة  لأعمال  )20( درجة  درا�سي  كل ف�سل 
منزلية،  واجبات  ق�سرة،  )اختبارات  متنوعة  اأ�ساليب 
اأدائية(، و)30( درجة لختبار حتريري يف نهاية  مهمات 
والغائبني  الأعــذار  ذوي  الطالب  اختبار  يتم  كما  الف�سل، 

وفق ال�سوابط التي ت�سعها وزارة التعليم.

جدة- عبد الهادي املالكي
الفي�سل  خــالــد  الأمــــر  املــلــكــي  ال�سمو  �ــســاحــب  بــرعــايــة 
م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني اأمر منطقة مكة املكرمة 
ماجد  بن  م�سعل  الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عن  ونيابة 
الأمر  ال�سمو  افتتح �ساحب  العزيز حمافظ جدة،  عبد  بن 
مكة  منطقة  اأمــر  م�ست�سار  جلوي  بن  عبدالله  بن  �سعود 
الريتز  بفندق  الثنني  اأم�ض  جــدة  حمافظة  وكيل  املكرمة 
"موؤتر جامعة امللك عبد العزيز العاملي اخلام�ض  كارلتون 
طب  بكلية  ممثلة  اجلامعة  تنظمه  ــذي  وال الأ�سنان"  لطب 

الأ�سنان وم�ست�سفى الأ�سنان اجلامعي وي�ستمر)4( اأيام.
وافتتح �سموه املعر�ض امل�ساحب الذي ا�ستمل على )28( 
جناحًا وا�ستمع اإىل �سرح عن اأحدث الأجهزة لطب وجراحة 
الأ�سنان وال�سركات الوطنية امل�ساركة يف املعر�ض كما اطلع 
�سموه على املل�سقات امل�ساركة يف املوؤتر. واألقى عميد كلية 
طب الأ�سنان الدكتور عبد الغني بن اإبراهيم مره كلمة اأكد 
خاللها اأن املوؤتر يعتر من اأكر املوؤترات لطب الأ�سنان 
التعليم  يف  التميز   " هــو  الــعــام  هــذا  و�سعاره  املنطقة  يف 
اململكة  روؤيــة  مع  تا�سيا  باملر�سى"  والعناية  والبتكار 
2030 وروؤية اجلامعة وياأتي متزامنًا مع ح�سول كلية طب 
ال�سنان على العتماد الأكادميي الأمريكي من )كودا( كاأول 
كلية من خارج اأمريكا حت�سل على هذا العتماد. ثم �ساهد 

الإجنـــازات  اأهــم  ت�سمن  وثائقيًا  فيلمًا  واحل�سور  �سموه 
التي ح�سلت عليها  كلية طب الأ�سنان وم�ست�سفى الأ�سنان 
كلمة  اليوبي  الدكتور  واألــقــى     . اإن�سائهما  منذ  اجلامعي 
املعريف  الإثــراء  العلمية هو  اللقاءات  اأن هدف هذه  موؤكدًا 
يف جمال التخ�س�ض بكل ما هو جديد، من خالل طرح اأحدث 
الأجهزة،  اأحــدث  وعر�ض  التقنية،  وامل�ستجدات  الأبحاث، 
اإىل  اأدائهم،  وتطوير  العاملني  قــدرات  تنمية  طرق  واإبــراز 
والعاملية  املحلية  اخلــرات  من  الكفاءات  ا�ستقطاب  جانب 

وعقد  اخلــــرات،  وتــبــادل  ــقــاءات  ــل ال هـــذه  يف  للم�ساركة 
الأ�سنان  كلية طب  فاعلة.  و�سهد �سموه توقيع  ور�ض عمل 
اتفاقيات تعاون مع اإدارة مكافحة املخدرات مبحافظة جدة 
املنزلية  ال�سحية  للرعاية  الوطنية  اخلــريــة  واملوؤ�س�سة 
واجلمعية اخلرية الن�سائية الأوىل بجدة كما  كرم �سموه 
اجلهات امل�ساركة والرعاة. وي�ساحب املوؤتر عدة جل�سات 
وحما�سرات وجمموعة من الندوات و�سيعقد اأول هاكثون 

يف براءات الخرتاع يف جمال طب الأ�سنان.
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الثابتة  اخلارجية  ب�سيا�ستها  ملتزمة  اململكة  تظل 
الأخــرى ورف�ض كل  الــدول  التدخل يف �سوؤون  بعدم 
اأ�سكال العنف والتطرف والإرهاب ومنا�سرة ق�سايا 
ال�سعوب العادلة ويف نف�ض الوقت رف�ض اأية حماولة 

للتدخل يف �سوؤونها اأو تهديد اأمنها وا�ستقرارها.
بــكــل حـــزم وعــزم  لــقــد واجــهــت اململكة الإرهـــــاب 
وجتفيف  حماربته  على  الــدويل  املجتمع  مع  وعملت 
زعزعة  ملــحــاولت  قــوة  بكل  وت�سدت  متويله  منابع 
للنظام  الإرهــابــيــة  الأذرع  خـــالل  مــن  ا�ــســتــقــرارهــا 
ــكــرارًا ا�ستهداف  الإيــــراين الــتــي  حــاولــت مـــرارًا وت
اأرا�سي  من  اإنطالقًا  املدنية  ومن�ساآتها  مدنها  بع�ض 
ال�سنع  اإيرانية  بالي�ستية  ال�سقيق وب�سواريخ  اليمن 
كما تعر�ست من�ساأتها النفطية لإعتداءات اآثمة تعك�ض 

نوايا طهران العدائية يف املنطقة .
تهدد  ل  ال�سبيانية  و�سيا�ستها  اإيــران  مواقف  اإن 
هذه  اأن  بح�سبان  باأ�سره  العامل  بل  فح�سب  املنطقة 
الطاقة  اإمـــــدادات  مــن  كــبــرًا  جــانــبــًا  ت�سكل  املنطقة 
واأهميتها  ال�ــســراتــيــجــي  موقعها  اإىل  بــالإ�ــســافــة 
واحلــل  بــاحلــوار  تــنــادي  اململكة  فتئت  ومــا  الدولية 
ال�سلمي �سبياًل حلل النزاعات وعدم تهديد اأمن الدول 
واإخالء املنطقة من اأ�سلحة الدمار ال�سامل ومنع نظام 

املاليل من امتالك ال�سالح النووي. 
موقفًا  للوقوف  الــدويل  املجتمع  اململكة  دعت  لقد 
ال�سغط  درجـــات  اأقــ�ــســى  ملمار�سة  و�سلبًا  مــوحــدًا 
لإنهاء ال�سلوك الإرهابي والعدواين للنظام الإيراين 
يعرف  ل  اأ�سبح   اأن  بعد  و�سلوكه  طبيعته  وتغير 

�سوى التفجر والتدمر والغتيال يف العامل اأجمع.

نوايا إيران العدوانية
كلمة خادم الحرمين يرعى المنتدى 

الدولي لألمن السيبراني
الريا�س- وا�س

اآل  الــعــزيــز  عبد  بــن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  رعــايــة  حتــت 
�سهر  خالل  ال�سيرباين  لالأمن  الوطنية  الهيئة  تنظم   - الله  حفظه   - �سعود 
الدويل  املنتدى  الريا�ض  مدينة  يف  يومني  مدى  وعلى   2020 عام  فرباير 
اإليها  املوكلة  مهامها  انطالًقا من  الأوىل، وذلك  ال�سيرباين يف دورته  لالأمن 
ال�سيرباين،  بالأمن  ال�سعودية  العربية  اململكة  بو�سفها اجلهة املخت�سة يف 
جديدة  اآفــاق  ل�ستك�ساف  املنتدى  ويهدف  �سوؤونه.  يف  الوطني  واملرجع 
للتعاون الدويل يف جمال الأمن ال�سيرباين، تتم من خالله �سياغة املبادرات 
الدولية وتبادل اخلربات والتجارب بني الدول يف هذا املجال بالغ الأهمية، 
بقيادة  اململكة  يف  ال�سيرباين  الأمــن  تعزيز  جهود  على  ال�سوء  وت�سليط 
الهيئة الوطنية لالأمن ال�سيرباين وبالتعاون مع القطاعات كافة، عالوة على 
بناء القدرات الوطنية، ومنو قطاع الأمن ال�سيرباين يف اململكة، وت�سجيع 
ال�ستثمار والبتكار فيه، واإبراز اجلهود الوطنية املتعددة يف هذا القطاع؛ 

مبا ي�سهم يف حتقيق روؤية اململكة 2030. و�سي�سهد املنتدى - مب�سيئة الله 
- ح�سور نخبة من كبار امل�سوؤولني يف القطاعات احلكومية واخلا�سة من 
داخل اململكة وخارجها، بالإ�سافة لعدد من اأبرز الأكادمييني و�سناع القرار 
فعاليات  يف  و�سي�سارك  الدولية.  املنظمات  من  عدد  وقيادات  وامل�ستثمرين 
يف  اخلـــرباء  مــن  وخارجها  اململكة  داخــل  مــن  املتحدثني  مــن  عــدد  املنتدى 
جمالت الأمن ال�سيرباين املختلفة؛ وذلك ملناق�سة عدد من املحاور الرئي�سة 
ورفع  ال�سيربانية،  واملخاطر  والتهديدات  التحديات  مبواجهة  املرتبطة 
تلك  الفر�ض ملعاجلة  املجال، وا�ستك�ساف  الدويل يف هذا  التعاون  م�ستوى 
التحديات، وكذلك تطوير �سناعة الأمن ال�سيرباين عاملًيا وحملًيا، وحتفيز 
اإطالق املبادرات الوطنية والدولية لتعزيز الأمن ال�سيرباين. وياأتي تنظيم 
هذا املنتدى بالتزامن مع رئا�سة اململكة ملجموعة الع�سرين لعام 2020م، وما 
ت�سهده اململكة من م�سروعات ا�ستثمارية وتقنية �سخمة يف ظل روؤية اململكة 
والتحولت  ال�سيرباين  لالأمن  املتزايدة  الأهمية  مع  كذلك  وياأتي  2030؛ 
الكبرة التي ي�سهدها على امل�ستوى العاملي، وهو ما اأكدت عليه كلمة �ساحب 
نائب  العهد  ويل  العزيز  عبد  بــن  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــر  امللكي  ال�سمو 
قادة جمموعة  الله - يف قمة  الدفاع - حفظه  الــوزراء وزير  رئي�ض جمل�ض 
كما  املا�سي.  يونيو  �سهر  يف  باليابان  اأو�ساكا  يف  عقدت  التي  الع�سرين 
يتزامن تنظيم املنتدى مع اجلهود الكبرة التي تبذلها اململكة لتعزيز اأمنها 
معاير  اأعلى  يحقق  �سعودي  �سيرباين  ف�ساء  اإىل  والو�سول  ال�سيرباين، 
القت�سادية والتنموية  الفر�ض  ا�ستثمار  الدولية، ويدعم  الأمن واملوثوقية 
العامل  ي�سهدها  التي  املت�سارعة  التقنية  التغرات  تتيحها  التي  العديدة 
اليوم، وكانت اإحدى ثمار تلك اجلهود حتقيق اململكة املركز 13 يف املوؤ�سر 
العاملي لالأمن ال�سيرباين ال�سادر موؤخًرا من الحتاد 
الدويل لالت�سالت من بني )175( 
على  الأوىل  واملرتبة  ــة،  دول

م�ستوى الدول العربية.

أمير جازان يفتتح مشروعات ضمد بتكلفة 476 مليونا
رأس جلسة مجلس المنطقة 

جازان ـ البالد 
حممد  الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  يتفقد 
بن نا�سر بن عبدالعزيز اأمر منطقة جازان 
اإطــار  الأربــعــاء حمافظة �سمد يف  غد  يــوم 
جــــولت �ــســمــوه عــلــى خمــتــلــف حمــافــظــات 

ومراكز املنطقة.
خالد  بــن  عبدالله  �سمد  حمافظ  واأو�ــســح 
اجلولة  خــالل  �سراأ�ض  �سموه  اأن  الـــرباق 
اجلــلــ�ــســة اخلــتــامــيــة مــن جــلــ�ــســات جمل�ض 
املنطقة يف دورة انعقاده احلالية املخ�س�سة 
لبحث احتياجات املحافظة، ويد�سن وي�سع  

حجر الأ�سا�ض لعديد من امل�ساريع التنموية 
بتكلفة  لــهــا  الــتــابــعــة  واملـــراكـــز  باملحافظة 

اجمالية تبلغ 476.638.414 رياًل. 
 مـــن جــهــة اأخـــــرى اأكــــد الأمـــــر حمــمــد بن 
على  املنطقة  اأمـــر  عبدالعزيز   بــن  نا�سر 
ــادة الــر�ــســيــدة مــن حر�ض  ــي ــق مــا تــولــيــه ال
بعجلة  يدفع  ما  كل  يف  ومتابعة  واهتمام 
وموا�سلة  ا�ستمراريتها  وي�سمن  التنمية 
املحلي  ال�ستثمار  وت�سجع  العوائق  اإزالــة 
التنوع  ا�سراتيجية  وتبني  والأجــنــبــي 
لتطوير  احلــثــيــث  والــ�ــســعــي  القــتــ�ــســادي 

املناف�سة  على  قــدرة  اأكــر  اقت�سادية  بنية 
احتياجات  وتلبية  التنمية  يف  وال�ستدامة 
اجلــيــل احلــــايل مــع احلــفــاظ عــلــى حقوق 
الأجــيــال الــقــادمــة، جــاء ذلــك خــالل تروؤ�ض 

�ــســمــوه اأمـــ�ـــض جــلــ�ــســة جمــلــ�ــض املــنــطــقــة، 
بح�سور �ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد 
بن عبدالعزيز بن حممد بن عبدالعزيز نائب 

اأمر منطقة جازان نائب رئي�ض املجل�ض. 

أمير المدينة يسلم الوحدات 
السكنية للمستفيدين 

النائب العام يبحث التعاون مع األمم 
المتحدة لمكافحة المخدرات

تدشين مشاريع التحول الرقمي 
بجامعة طيبة

الريا�س- البالد
مبقر  املعجب،  عبدالله  بن  �سعود  ال�سيخ  العام  النائب  بحث 
ملكتب  الإقليمي  املدير  مع  اأم�ض  الريا�ض  يف  العامة  النيابة 
جمل�ض  بـــدول  واجلــرميــة  املــخــدرات  ملكافحة  املتحدة  الأمم 
لن�سر  التعاون  اأوجــه  علي  حامت  الدكتور  اخلليجي  التعاون 
غر  الجتــار  ملواجهة  الإمكانات  وت�سخر  القانونية  الثقافة 
من  نوع  واأي  امل�سروعة  غر  والأمـــوال  باملخدرات  امل�سروع 

اجلرمية املنظمة .
 واأكد النائب العام اأن هذا اللقاء ياأتي لتحقيق تبادل اخلربات 
وامل�ستجدات يف عامل مكافحة املخدرات وتوثيق التعاون بني 
الدول، م�سرًا اإىل اأن النيابة �سباقة ملكافحة تلك الآفة والق�ساء 

عليها بالتعاون مع اأ�سقائها يف الدول الأخرى.

املدينة املنورة- البالد
خالد  بن  �سعود  الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  د�سن 
الفي�سل نائب اأمر منطقة املدينة املنورة 7 م�ساريع 
والتي  طيبة،  جلامعة  الرقمي  التحول  م�ساريع  من 
اأكر من 30  تد�سني  م�سروًعا مت  يبلغ جمموعها 45 
زيــارة  خــالل  وذلــك  الآن  حتى  منها  تقنيا  م�سروعا 
معامل  على  واطــالعــه  طيبة،  وداي  ل�سـركة  �سموه 
واآخــر  احلديثة  التقنيات  يف  املتخ�س�سة  ال�سـركة 

را�سد  مــ�ــســروع  �سموه  ود�ــســن  فيها.  امل�ستجدات 
واأنظمة s-print وS-Access وWifi ومن�سة 

.S-Show ونظام   S-Room وم�سروع   lrb
�سركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اجلامعة  مدير  و�سكر 
وادي طيبة الدكتور عبدالعزيز ال�سراين �سموه على 
وادي  ل�سركة  الكرمية  وزيــارتــه  للم�ساريع  تد�سينه 
تقدمها  التي  امل�ستجدات  اأخــر  على  واطالعه  طيبة، 

ال�سركة، والدعم الالحمدود الذي تتلقاه اجلامعة.

مكتب التربية العربي الخليجي 
يحتفي بالطلبة المتفوقين

املدينة املنورة- البالد
بن  في�سل  الأمـــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكـــد 
املدينة  منطقة  اأمـــر  عــبــدالــعــزيــز،  بــن  �سلمان 
وزارة  اأرا�ــســي  ت�سليم  اأولــويــة  على  املــنــورة، 
واملُدن  املحافظات  لأهايل  ومنتجاتها  الإ�سكان 
ال�سغرة، بهدف الق�ساء على الظواهر ال�سلبية، 

وتنظيم البناء مبا ُيعزز الهوية الب�سرية فيها.
ونوه �سموه خالل لقائه وزير الإ�سكان ماجد بن 
الوزارة  م�سوؤويل  من  وعدًدا  احلقيل،  الله  عبد 
ممثلة  الإ�ــســكــان  وزارة  تبذلها  التي  باجلهود 
التنموي"  "الإ�سكان  و  "�سكني"  برناجمي  يف 
ال�سكني  التمّلك  مــن  باملنطقة  ــر  الأ�ــس لتمكني 
املنا�سبة  ال�سكنية  احللول  بتوفر  واهتمامها 
ال�سراكة  تفعيل  اأهمية  على  �سموه  و�سدد  لهم. 
مع القطاع اخلا�ض، اإ�سافة اإىل تعزيز م�ساركة 
اإىل  عددها  و�سل  التي  الربحية  غر  القطاعات 
باأحوال  ملعرفتها  خرية  جمعية   17 من  اأكــر 
قطاع  اأن  �سموه  مــوؤكــًدا  الأهــــايل،  ومتطلبات 
احلرمني  خادم  واهتمام  بدعم  يحظى  الإ�سكان 
حفظه   - عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
للمواطنني،  ال�سكن  تي�سر  �سبيل  يف   - الــلــه 
وعن�سًرا  القت�سادية،  املحركات  اأحــد  بو�سفه 
وا�ستعر�ض  التنموية.  العنا�سر  معه  تتكامل 
ال�سكني  الدعم  وخيارات  الــوزارة  ُخطط  اللقاء 
مدن  يف  للم�ستفيدين  الــــوزارة  توفرها  الــتــي 
وجهودها  املنورة،  املدينة  منطقة  وحمافظات 
ال�سكنية  والــتــ�ــســهــيــالت  احلـــلـــول  اإيـــجـــاد  يف 
والتمويلية املنا�سبة للمواطنني بجميع فئاتهم، 
الإح�ساءات  من  جمموعة  على  �سموه  واطلع 
لــلــوحــدات الــ�ــســكــنــيــة وخمــطــطــات الأرا�ـــســـي 
واأعــــداد  التغطية  ونــ�ــســب  باملنطقة  املــجــانــيــة 
يف  التحتية  البنية  تطوير  واآلية  امل�ستفيدين، 
ـــوزارة خالل  عــدد مــن املــواقــع ، حيث وفـــّرت ال
من  "�سكني" اأكر  برنامج  �سمن  املا�سية  املدة 

املنطقة،  م�ستوى  على  �سكني  خيار  األــف   48
حتت  مــتــنــوعــة  �سكنية  وحــــدة   6573 ت�سمل 
تراوح  وباأ�سعار  مواقع   4 يف  تتوزع  الإن�ساء 
األف  و33  ريــال،  األــف   750 اإىل  األــًفــا   250 بني 
اكتمل  تتوزع يف عدة خمططات  اأر�ض جمانية 
اإىل  اإ�سافة  التطوير،  حتت  واأخــرى  تطويرها 
وحــدات  ل�سراء  مــدعــوم  عــقــاري  قــر�ــض   8400

�سكنية جاهرة وللبناء الذاتي.
معايل  مــع  �سلمان،  بــن  في�سل  الأمـــر  وناق�ض 
التي  والعوائق  التحديات  اأبرز  الإ�سكان  وزير 
قد تواجهها م�ساريع الإ�سكان يف املنطقة، و�سبل 
عمل  مناهج  واإيــجــاد  ال�سريعة  احللول  تعزيز 

م�ستدامة ت�سمن ا�ستمرارية العمل والإجناز.
بعد ذلك، �سّلم �سمو اأمر منطقة املدينة املنورة، 
التنموي  لالإ�سكان  التنفيذية  اللجنة  رئي�ض 
باملنطقة ، عدًدا من الوحدات ال�سكنية مل�ستفيدي 
ــان الــتــنــمــوي الــتــابــع لــــوزارة  ــك ــس بــرنــامــج الإ�
ت�سليمه  �سبق  ملا  امــتــداًدا  تاأتي  التي  الإ�سكان، 
اجلمعيات  مــع  بالتعاون  املناطق  مــن  عــدد  يف 

اخلرية.
بت�سليم  امل�ساهمة  اجلمعيات  �سموه  كــرم  ثــم 
امل�ساكن للم�ستحقني وهي: جمعية تكافل لرعاية 
املنورة، وجمعية الرب اخلرية  الأيتام باملدينة 
الأيتام  باملدينة املنورة، وجمعية تكافل لرعاية 
الإ�سكان  وزير  قدم  جانبه،  من  ينبع.  مبحافظة 
املدينة  منطقة  اأمـــر  ل�سمو  وتــقــديــره  �ــســكــره 
وم�ساندتهما  دعمهما  على  نائبه  و�سمو  املنورة 
الإ�ــســكــان،  وزارة  ومـــبـــادرات  بــرامــج  جلميع 
م�سيًدا  تواجهها،  التي  املعوقات  جميع  وتذليل 
يف الوقت ذاته بالدور الذي تقوم به اجلمعيات 
الإ�سكان  مع  �سراكتها  وعــرب  باملنطقة  الأهلية 
ومن  امل�ساكن،  بت�سليم  الإ�سهام  من  التنموي، 
دور بارز ل�سمان �سرعة و�سول الدعم احلكومي 

لالأ�سر امل�ستحقة.

الريا�س - غدير الطيار
حتت رعاية وزير الربية ووزير التعليم العايل 
بدولة الكويت الدكتور حامد بن حممد العازمي، 
لدول  العربي  الربية  ومكتب  الـــوزارة  حتتفي 
اخلليج، بجائزة التفوق الدرا�سي لطلبة التعليم 
غد  يوم  وذلك  ع�سرة،  الثانية  "دورتها  يف  العام 
اإىل  الدرا�سي  التفوق  جائزة  وت�سعى  الأربعاء. 
تعزيز التفوق والإبداع يف �سفوف اأبناء وطلبة 
دول جمل�ض التعاون، وتنمية قدراتهم ومواهبهم 

ال�سبابي اخلليجي  لاللتقاء  لهم  الفر�سة  واإتاحة 
والتوا�سل فيما بينهم.

تــوجــيــهــات  حتــقــيــق  اإىل  اجلــــائــــزة  ـــهـــدف  وت
الــدول  يف  والتعليم  الــربــيــة  وزراء  وروؤى 
الأع�ساء باملكتب يف جمال العناية باملوهوبني 
والطالبات  الطالب  من  واملبدعني  وباملتفوقني 
عدة  لكونهم  اأمــامــهــم  املناف�سة  اأبــــواب  وفــتــح 
امل�ستقبل، وعلى �سواعدهم �ستتوا�سل امل�سرة 

ويعلو البناء.



الريا�ض- خالد بن مر�ضاح
امل�صري  والفنان  عجرم،  نان�صي  اللبنانية  الفنانة  افتتحت 
»مو�صم  حللفللات  يف  الغنائية  الللللليللايل  اأوىل  ح�صني،  تللامللر 
و�صط  املنطقة،  يف  ال�صياحي  املو�صم  اأكللر  مللن  الللريللا�للض«، 
اأبوبكر  الللراحللل  الفنان  م�صرح  يف  كبري  جماهريي  ح�صور 
�صامل بلفقيه الذي يت�صع الأكرث من 6 اآالف متفرج، يف املنطقة 

الرتفيهية )البوليفارد(.
»ليلة  باأغنية  احلفلة  ا�صتهلت  التي  عجرم،  نان�صي  وتالقت 
ا�صتقبلها  وقد  اإدري�ض،  الرب  عبد  للمو�صيقار  ليلة«  باقي  لو 

امل�صرح،  خ�صبة  �صعودها  عند  كللبللريا  ا�صتقباال  اجلللمللهللور 
وخاطبت اجلمهور قائلة: »كثري �صعيدة اأغني معكم الأول مرة 
لبنان،  بلدي  مع  وقلبي  جمهور،  اأحلى  يا  ومعكم  بالريا�ض، 
وهيئة  ال�صعودية  اأهنئ  كما  ال�صام،  العربية  للدول  واأمتنى 
الرتفيه على جهودهم«، وتاألقت نان�صي يف العديد من االأغاين 
بها  ا�صتعل  "الدنيا حلوه" التي  اأبرزها  كان من  قدمتها  التي 
احلفل حيث ردد اجلمهور كلمات االأغنية مع الفنانة، واأغنية 
بالعديد  الوتر"  وغنت  "عم بتعلق فيك �صويه" و"احلب زي 

من اأجمل اأغانيها تفاعل معها اجلمهور ب�صكل كبري.

تامر ح�ضني
ال�صهرة  و�صعد تامر ح�صني على خ�صبة امل�صرح، مكما 
حلظة  اأول  منذ  كبرية  بحفاوة  اجلمهور  ا�صتقبله  حيث 
واالأهازيج.  الهتافات  و�صط  خلفه  االأغللاين  وردد  �صعوده 
تللامللر اجلللمللهللور، واأعلللللرب عللن حمللبللتلله للجمهور  وحلليللا 
وقدم  وتقدير،  حمبة  كل  له  يكن  الللذي  الغفري  ال�صعودي 
ال�صعودية، وبداأ و�صاته  فى  اأروع حفاته  واحدة من 
ب�صوقك" يا  "عي�ض  ومنها  للجمهور  املنوعة  الغنائية 
بنت االيه، كفاياك اأعذار، ن�صينى ليه، واأغانى اأخرى.

احلفالت القادمة
اأهم احلفات التي �صتقام يف هذا ال�صهر حفلة  ومن 
العرب  فنان  يحييه  الذي  اأكتوبر   24 يوم 
ن�صري،  اأ�للصللالللة  والفنانة  عللبللده  حممد 
اجلوهر،  وعللبللادي  اجل�صمي  وح�صني 
اأبوبكر  اأ�صيل  الفنان  يحيي  وفيما 
حفا  حمدان  و�صمة  �صعيل  ونبيل 
يللوم 26 اأكللتللوبللر، ويللطللل ورابللح 
ومللاجللد  الللكللويللتلليللة  ونللللوال  �صقر 
املهند�ض واإ�صماعيل مبارك واأميمة 
طالب يف حفل يوم 5 نوفمر من ال�صهر 
الروي�صد  عبدالله  نوفمر   9 يوم  ثم  القادم، 
 14 ويللوم  مبارك،  وداليا  عبدالواحد  وفللوؤد 
 16 ويوم  توفيق،  ووليد  و�صريين  عامة  راغب  ي�صيء  نوفمر 
نوفمر حفل لعبادي اجلوهور وخالد عبدالرحمن واأ�صماء ملنور، 
ويف 23 نوفمر يغني را�صد املاجد وح�صني اجل�صمي وبلقبي�ض، 
تليها حفلة لرابح �صقر يوم 26 نوفمر، ثم �صابر الرباعي ونوال 
 30 يوم  الكويتية  نوال  وتطل  نوفمر،   28 يف  واأ�صالة  الزغبي 
نوفمر، ويحيي حممد حماقي واأنغام حفا يوم 5 دي�صمر، ويوم 
واآخر  ال�صامي،  ووليد  ال�صاهر  كاظم  للقي�صر  حفل  دي�صمر   12

احلفات يوم 17 دي�صمر يحييها ماجد املهند�ض.

محليات
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غدًا.. يوم اآخر 4 ماليين زائر لمنطقة البوليفار ومالحقة مروجي التذاكر بالسوق السوداء

"خفوا علينا يا 
محسنين..!"

كللم نللحللن مللديللنللون بللالللفلل�للصللل اإىل و�للصللائللل الللتللوا�للصللل 
االجتماعي.. هل اأنت م�صتغرب لقويل هذا اأو لعلك تعتقد 

اأن العك�ض هو ال�صحيح..؟ 
مل كلللل هللللذا الللظلللللم والللتللجللنللي علللللى جلللانلللب مللهللم من 
كل  يف  نقلة  اأحدثت  التي  احلديث  التوا�صل  تكنولوجيا 
�صواًء  التحكم،  لوحة  على  الكتابة  ب�صرعة  بداية  �صيء.. 
اأمر  وهللو  ال�صخ�صي،  الهاتف  اأو  الكمبيوتر  جهاز  على 
كّنا نعاين منه، اأو يعاين منه البع�ض، اإال اأن احلاجة اإىل 
الكتابة ال�صريعة جعلتنا نتناف�ض يف ال�صرعة حتى ن�صبق 
اأمامنا باملعلومة، هذا لو كانت املعلومة منقولة بتلك  من 
الطريقة ولي�صت على نظام ق�ض ول�صق، اإال اأن حتى تلك 
حتتاج لل�صرعة فلي�ض من املقبول اأن ي�صبقك بل�صقها يف 
من  تنبهت  لو  هللذا  اآخللر،  �صخ�ض  عندك  امل�صافني  قائمة 
اأن  وقبل  بكثري،  بها  علمك  قبل  األ�صقت  قد  اأنها  االأ�صا�ض 
اأنواع الف�صل ما قامت به  تعيد ل�صقها دون تركيز، ومن 
اأوا�صر املحبة و االأخوة وال�صداقة،  تلك الو�صائل بربط 
فعلى �صبيل املثال لو كنت انزعجت من اأمر ما مت ذكره.. 
موؤيد  كنت  واإن  منزعج،  وجه  اإر�صال  �صوى  عليك  لي�ض 
بالتاأييد، ولو و�صل  االإبهام  اإ�صارة  اإر�صال  فعليك  الآخر.. 
بك االإعجاب ذروته.. فهناك كثري من االأدوات تعينك يف 
الت�صفيق  اأو  النارية،  االألعاب  �صورة  مثل  كرمز  االأمللر، 
تلك  اأن  تنكر  ال  اإذا  بالقلوب،  املللللليء  الللوجلله  اأو  احللللار، 
الوقت واجلهد الإي�صال املعلومة،  الو�صائل اخت�صرت لك 
مدى  وتو�صيح  االت�صال  عناء  تتكبد  اأن  االأمللر  يلزم  فا 
�صعادتك ب�صوت دافئ حميمي، وال اأن ت�صغط على وقتك 
الثمني وتتوجه ل�صديق ما لت�صاركه �صعادة االإجناز، باأن 
تربت على كتفه، اأو تاأخذه باالأح�صان كما كنت تفعل ذلك، 
ت�صتطيع ان تر�صل عر هاتفك ذلك الرمز الذي يظهر اإثنني 

من ف�صيلة الدببة يتعانقون يف عناق اأخوي حار. 
جعلتني  التكنولوجيا  تلك  اأحدثتها  جللديللدة  ظللاهللرة 
اأن  كيف  اأال وهي  الت�صديق،  الذهول وعدم  من  يف حالة 
العديد من االأ�صر اأ�صبحت على قدٍر عاٍل من احلنو والرفق 
الدرجة  اإىل  وامل�صتخدمني..  امل�صتخدمات  من  باإخواننا 
التي جتعلهم يقومون بت�صوير احتفالهم باأعياد ميادهم، 
لهم،  بتقدميها  قاموا  التي  اجلليلة  االأعمال  وتوثيق  بل 
م�صرورًا  اأحدهم  احتياج  فعل يظهرها  ردة  يليها من  وما 
العمر،  مياد  عيد  اعتره  الذي  العيد،  هذا  يف  جناه  مبا 
فلن يتكرر مرة اأخرى الأن التوثيق قد مت فعًا، �صواًء كان 
اإدخال  وكاأن  للماب�ض،  متجر  يف  جولة  اأو  جوال  هاتف 

الفرحة على نفو�ض ال�صعفاء اأمر يحتاج للتوثيق.
الإدخللال  ا�صتنكار  فيه  هذا  حديثي  اأن  البع�ض  يعتقد  ال 
فاالأقربون  متللامللًا،  العك�ض  على  بل  عليهم،  الفرحة  تلك 
اأوىل بال�صفعة، ولكن ما يجعلني يف رف�ض لاأمر هو ما 
اأ�صبحنا عليه من ا�صتخفاف حتى مب�صاعر االآخرين، فقط 
�صفوف  يف  ال�صنيع  ح�صن  على  لنا  الت�صفيق  يتم  حتى 
املتابعني، متجاهلني ما قد يرتكه فعلنا يف نفو�ض اأ�صحاب 
ال�صاأن، ودون اأخذ االإذن منهم بجعلهم مادة اإعامية للحث 
نللرزق  حتى  نطالب  مل  اأو  العطاء،  وبللذل  ال�صدقة  على 
اأعطته  الي�صرى مبا  اليد  تعلم  ال  اأن  العمل  االإخا�ض يف 
اليد اليمنى..؟ مل نكتف باليد الي�صرى اإمنا اأعلنا للقا�صي 
اإدخال الفرحة  فلنتقي الله يف  والداين مدى تفانينا يف 

عباده.
للتوا�صل على تويرت وفي�ض بوك

  eman yahya bajunaid

اإميان يحيى باجنيد

لل�سعودينيتعلن
 فقط

�سركة  منارة الأفق للتموين 
امل����رك����زي( ال���ب���اط���ن  ح���ف���ر  مب�����س��ت�����س��ف��ي   (

 : وظ������ي������ف������ة  �إيل  ح������اج������ت������ه������ا  ع���������ن 

�أو  �لتغذي��ة  يف  ماج�س��تري  �لعالجي��ة  �لتغذي��ة  يف  بكالوريو���س 
بكالوريو���س ط��ب ب�س��ري م��ع دبلوم��ة تغذي��ة  يف جم��ال �لعم��ل
�لإع��الن    تاري��خ  م��ن  �أ�س��بوع  مل��دة  �لتق��دمي  يك��ون  �أن  عل��ى 

اأخ���������س����ائ����ي  ت���غ���ذي���ة ع��اج��ي��ة 

�لتغذي��ة  خدم��ات  بتق��دمي  �لقائم��ة 
فرع جمموعة �ملجال �لعربى

بامل�ست�سف��ى  املوظف��ني  �سئ��ون  ق�س��م  اإىل  بالي��د  ت�سل��م  اأو  الطلب��ات  تر�س��ل 
تليفون  7293391-013  حتويله ق�سم التغذية ) 12508-10409-10148 (

b.zizo-10@hotmail.com اأو تر�سل بالمييل

  

رقم )1( ومجموعة رقم )7( متضمنًا عدد )12( سند قبض مؤقت 
متسلسل ابتداًء من – رقم السند بالكامل- )21/7/10009(، وحتى 
)21/7/10020(. وتحيط عمالئها علمًا بأّن جميع السندات الُمشار 
إليها تعتبر الغية وغير معتد بها في مواجهة المؤسسة، ولهذا 
جرى اإلعالن والتنبيه. كما نرجو ممن يجدها أو يجد من يتعامل 

بها إبالغ المؤسسة فورًا التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

   تعلن م�ؤ�س�سات �سقالة التجارية عن فقدانها لدفرت �سندات قب�ض

اأنه تقدم للمحكمة العامة بخمي�س م�شيط املواطن/ �شبنان �شعد نا�شر ال�شهراين بطلب اذن 
بيع ن�شيب القا�شر �شنا للعقار اململوك ملورثه , والعقار عبارة عن كامل قطعة الأر�س الواقعة يف 
خمطط عريجه بوادي بن ه�شبل مبحافظة خمي�س م�شيط واململوك مبوجب ال�شك رقم 209 تاريخه 
1426/4/8هـ ال�شادر من حمكمة وادي بن ه�شبل واجمايل م�شاحتها )400م2( اربعمائة مرت مربع 
, وقد و�شل �شعر ال�شوم اىل مبلغ مائة وخم�شة ع�شر الف ريال )115000 ريال( فمن لديه رغبة يف 
الزيادة فعليه مراجعة املحكمة العامة بخمي�س م�شيط دائرة الأحوال ال�شخ�شية الرابعة باملحكمة 

العامة بخمي�س م�شيط خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شره ,,, واهلل املوفق

اعالن بيع عقار لقا�سر بتاريخ 1441/2/22هـ

الريا�ض  - خالد بن مر�ضاح 
ح�صور  و�للصللط  الللريللا�للض  مو�صم  اأن�صطة  تتوا�صل 
براجمه  تفا�صيل  ت�صهد  فيما  اللللزوار  قبل  مللن  مكثف 
ك�صف  ال�صياق  هذا  ويف  املختلفة  الفعاليات  من  حزمة 
رئي�ض الهيئةالعامة للرتفية تركي اآل ال�صيخ اأن منطقة 
زائر  مليوين  اأكرث من  " ا�صتقبلت  الريا�ض  " بوليفار 
اآل  توعد  الللوقللت  نف�ض  ويف  فقط،  ايللام  اأربللعللة  خللال 
ال�صوداء،  بال�صوق  التذاكر  مروجي  مباحقة  ال�صيخ 
التخاذ  الر�صمية  اجلهات  مع  �صيتوا�صل  اأنلله  مللوؤكللدًا 

اإجراءات م�صددة بحقهم.
"تويرت":  علللللى  للله  تللغللريللدة  يف  اللل�للصلليللخ  اآل  وقللللال 
الحظت  الأين  الر�صمية،  اجلللهللات  مللع  "�صاأتوا�صل 
وجود مواقع ت�صوق للتذاكر ب�صوق �صوداء، و�صنتخذ 

هيئة  رئي�ض  الله".وكان  باإذن  معهم  م�صددة  اإجللراءات 
التذاكر  اإعادة بيع  الرتفيه قد حذر يف وقت �صابق من 
يف ال�صوق ال�صوداء، م�صددًا على اأنه من يثبت عليه ذلك 

�صيحا�صب ولن يتم الت�صاهل معه.
 حيوانات نادرة 

باد  كل  من  االإطلللاق  على  احليوانات  اأنللدر  جمع  مت   
العامل، اإىل جانب االأن�صطة والفعاليات الرتفيهية املتميزة 
لكل ع�صاق املغامرات واال�صتك�صافات وحمبي احليوانات 

الرية. "املنطقة 11 �صفاري، 1 نوفمر -31 دي�صمر".
جنوم الأمني 

بنجوم  وال�صغار  الكبار  فيه  يلتقي  معر�ض  اإمنللي: 
االإمني ال�صهرية للتعرف عن قرب على جميع �صخ�صيات 

"املنطقة 2اأ واجهة الريا�ض، 14-  اليابانية.  الكرتون 
17 نوفمر" ، كما اأن هناك كوميك كون حيث اأنه  بعد 
جناح كوميك كون جدة، يعود من جديد اإىل الريا�ض. 

نوفمر".  17-14 الريا�ض،  واجهة  "منطقة 
ملحبي  التحدي  خلو�ض  جتمع  ليجندز:  اأوف  ليج 
معلوماتية  �صبكة  اأكللر  عللر  ليجندز  اأوف  ليج  لعبة 

لاألعاب. "الريا�ض بوليفارد، 5-7 دي�صمر".
معر�ض اإن�صومنيا: معر�ض �صخم يجمع كل االألعاب 

االإلكرتونية. "، واجهة الريا�ض، 27-30 نوفمر".
ميكنهم  الللعللامللليللة،  الللكللرة  ملحبي  كا�صيكو:  �صوبر 
ح�صور مباراة لكرة القدم �صمن دوري �صوبر كا�صيكو 
فهد، 15  امللك  " ملعب  الريا�ض.  العا�صمة  ال�صهري يف 

نوفمر".

الريا�ض ـ البالد 
"�صبي�ض  الللفلل�للصللاء  ا�للصللتللكلل�للصللاف  مللعللر�للض  ي�صهد 
�صلمان،  بللن  �صلطان  االأمللللري  تللكللرمي  دي�صكفري"، 
يوم  يف  م�صلم،  عربي  ف�صاء  رائللد  اأول  باعتباره 
مو�صم  فعاليات  �صمن  ياأتي  الللذي  املعر�ض  افتتاح 
الريا�ض، وي�صتقبل املعر�ض زواره خال الفرتة من 

24 اإىل 31 اأكتوبر، يف واجهة الريا�ض.
عالية  ف�صائية  منلللاذج  املللعللر�للض  يف  و�صيعر�ض 
الللدقللة، وجملل�للصللمللات لللللرواد الللفلل�للصللاء وللللللمللركللبللات، 
ويحتوى املعر�ض على جمموعة ا�صتثنائية من 300 
قطعة اأثرية تاريخية.ويعد معر�ض الف�صاء اأحد اأكر 
املعار�ض ال�صياحية يف العامل،  ومن اجلميل، والقيم 
الريا�ض  كمو�صم  ومميز  كبري  مو�صم  خال  يتم  اأن 
ب�صمة  لهم  كانت  ممللن  الللوطللن  رمللوز  بع�ض  تكرمي 

مميزة، واإجناز ي�صار اإليه بالبنان.
التي  ال�صخ�صيات  من  �صلمان  بن  �صلطان  واالأمري 
اأبناء  كل  يتعرف  واأن  واالإ�للصللادة،  التكرمي  ت�صتحق 
يكون  بللاأن  وا�صتحق  لوطنه،  قدمه  ما  على  اململكة 
معر�ض  اأّن  اإىل  ي�صار  للله.  واعللتللزاز  فخر  م�صدر 
مو�صم  �صمن  افتتاحه  مت   Space Discovery
الريا�ض، الذي �صم العديد من الفعاليات واملعار�ض 

واالأن�صطة التي نالت اإعجاب كل زواره.

"سبيس ديسكفري" يكرم 
األمير سلطان بن سلمان

 نانسي وتامر يفتتحان حفالت الرياض بـ"الدنيا حلوه ..

 "ونتر وندرالند" ينطلق بفعاليات متنوعة اليوم 
الريا�ض  ـ خالد بن مر�ضاح 
الريا�ض  فعاليات مو�صم  تتوا�صل 
للرتفيه  العامة  الهيئة  تنظمه  الللذي 
الللعللا�للصللمللة  مبللللواقللللع خمللتلللللفللة يف 
االأفلللراد  مللن  تفاعل  و�صط  الللريللا�للض 

والعائات.
اأكرث  احلللايل  االأ�صبوع  و�صي�صهد 
اأبرزها:  من  متنوعة  فعالية   20 من 
ونللرت  "ريا�ض  فللعللاللليللات  تللد�للصللني 
 200 اإىل  ت�صل  وندرالند" مب�صاحة 
األف مرت مربع، و�صتت�صمن 42 لعبة 
تنا�صب  متنوعة  وفعاليات  خمتلفة 
�للصللُتللقللّدم عللرو�للض  اإذ   ، كللل االأعلللملللار 
تزلج  حلبة  واأكلللر  والللرعللب  للخفة 
يف اللل�للصللرق االأو�لللصلللط وغللريهللا من 

العرو�ض الرتفيهية.
كما �صت�صهد فعاليات "ريا�ض ونرت 
الثاثاء  �صتنطلق  التي  وندرالند" 
وهي  مللبللهللرة،  نللاريللة  األللعللاًبللا  املقبل 
عند  الفعالية  طللوال  يوم  كل  تنطلق 
ال�صاعة الل 09،30 م�صاء ، باالإ�صافة 
االإ�لللصلللبلللاين  للللللللنلللادي  مللعللر�للض  اإىل 
ال�صهري ريال مدريد الذي ي�صم ملعبًا 
افللرتا�للصلليللًا، وجللوائللز الللنللادي التي 
وتللذكللارات  واالألللقللاب  عليها،  ح�صل 

وماب�ض النادي االإ�صباين.
منطقة  اأيلل�للصللًا  الفعاليات  وت�صم 
العماقة  �صينما"  "لونا  ل�صا�صة 
التي �صتعر�ض االأفام اجلديدة عر 
مفتوحة  وجللللل�للصللات  كللبللرية  �صا�صة 
ال�صينمائي  بالعر�ض  لا�صتمتاع 

و�صي�صتمتع  الللطلللللق.  اللللهلللواء  يف 
"فندق  فعالية  يف  بامل�صاركة  الللزوار 
الهروب" الذي يتاح للزائر من خاله 
حللل االأللللغلللاز يف وقلللت حملللدد وفللك 

الرموز وال�صفرات.
الريا�ض  مو�صم  فعاليات  اأن  ي�صار 
اأكتوبر  مللن 11  الللفللرتة  تللقللام خللال 
2019م  لعام  دي�صمر  منت�صف  اإىل 
يف 12 منطقة منها 6 مناطق رئي�صة 
و6 مناطق فرعية موزعة يف خمتلف 
فعاليات  ويت�صمن  العا�صمة،  اأنحاء 

الفئات  ملختلف  ومتنوعة  متعددة 
الريا�ض  مو�صم  ويللعللد  واالأعلللملللار. 
اأطلقت  التي  ال�صعودية  موا�صم  اأحد 
بهدف حتويل اململكة لت�صبح اإحدى 
اأهم الوجهات ال�صياحية والرتفيهية 
توجهات  مللن  وكلللجلللزٍء  اللللعلللامل،  يف 
لتعزيز  الله-  -رعاها  اململكة  قيادة 
ال�صياحة  خارطة  على  اململكة  مكانة 
والللرتفلليلله الللعللامللليللة، وتللعللزيللز دور 
اقت�صادية  منظومة  �صمن  الرتفيه 

داعمة لروؤية اململكة 2030.
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أطباء يدعون إلى وقف اإلعالنات العشوائية 

 نجاح  "العمليات"  يتوقف على المريض .. وتكتم على المخاطر 

املتابعة مطلوبة
من جهته طالب ا�ست�ساري واأ�ستاذ اأمرا�ض القلب 
وق�سطرة ال�سرايني والت�سوير النووي والطبقي 
موقع  يف  �سفحته  عــلــى  الــنــمــر  خــالــد  الــدكــتــور 
اأنه البد من اختيار  التوا�سل االجتماعي تويرت، 
عمليات  ومتابعة  الإجــراء  املوؤهل  الطبي  الطاقم 
التكميم، م�سريًا اإىل اأنه البد من ا�ست�سارة االأطباء 

يف وزارة ال�سحة قبل االقدام على تلك العملية.
خطاأ طبي

وتروي املواطنة �سارة الفهد عن ق�سة فتاة اجرت 
مر�ست  املنزل،  اإىل  عودتها  وفــور  تكميم  عملية 
اأخرى  مرة  فحو�سات  جتري  جعلها  الــذي  االأمــر 

ليكت�سف االأطباء باأن معدتها "ُقلبت".
اأطفال  طوارئ  وطب  اأطفال  ا�ست�ساري  ويت�ساءل 
الــعــازمــي يف طريقة  عــــواد  مـــــرزوق  الــدكــتــور 
االعالنات التي تروجها امل�ست�سفيات، اإذ اأنه لي�ض 

�سد و�سائل انقا�ض الوزن املختلفة.

لي�ست حال جذريا
الفل�سفة  يف  وا�ــســتــ�ــســاريــة  اخــ�ــســائــيــة  وتـــوؤكـــد 
دائما  ادري�ض  الدكتورة رويدا  الغذائية  واملكمالت 
من  املــفــرطــة  بال�سمنة  املــ�ــســابــني  خـــوف  اجـــد  مــا 
على  خطرًا  ا�سد  ال�سمنة  اأن  رغم  التكميم  عمليات 
"وعمليات  ادري�ض:  وقالت   التكميم.  من  ال�سحة 
ولكنها  ال�سمنة،  من  للتخل�ض  مبدئي  حل  التكميم 
لي�ست حال جذريا ولكل �سيء فوائد وم�سار، ولكن 
الطبيب  تعليمات  اتبعنا  اذا  امل�سار  جتنب  ميكن 
املفتاح  التغذية والريا�سة، الأن  املعالج واأخ�سائي 
احلياة  اأ�سلوب  تغيري  هو  التكميم  بعد  احلقيقي 
دوريــة  حتاليل  وعمل  �سحية  حلياة  الع�سوائية 
للتاأكد من ن�سبة الفيتامينات واالمالح املعدنية يف 
التكميم تكون يف العودة  اجل�سم. فاخلطورة بعد 
الوزن  لعودة  يوؤدي  مما  الع�سوائي  احلياة  لنظام 
املعدنية  واالأمالح  الفيتامينات  املفقود ونق�ض يف 

مما ي�سبب تدهور احلالة ال�سحية".

التوازن 
النف�سي

النظر  وجهة  ومــن 
الــنــفــ�ــســيــة تــقــول 

ا�ــســتــ�ــســاري الــطــب 
االأمم  وخبرية  النف�سي 

ــــدكــــتــــورة مــنــى  ـــحـــدة ال ـــت امل
ـــواف: تـــهـــدف عــمــلــيــات  ـــ�ـــس ال

التوازن  حتقيق  اإىل  التكميم 
النف�سي لدى املري�ض امل�ساب 
بــالــ�ــســمــنــة املــفــرطــة خــا�ــســة 

املــر�ــســى قد  الــكــثــري مــن  وان 
يــفــقــد ثــقــتــه بــنــفــ�ــســه ويــنــعــزل 

عن  ال�سمنة  تنتج  وقــد  اجتماعيا 
مر�ض  مثل  النف�سية  اال�سطرابات  بع�ض 

االكتئاب غري التقليدي والذي يتمثل يف 
�سراهة االأكل مع النوم الكثري وال�سعور 
من   الوزن  زيادة  تنتج  قد  اأو  باالكتئاب 
ا�سطرابات االأكل مثل ال�سره الع�سابي 

اأو ما يعرف ) بوليميا(
ــاك يف بع�ض  ــواف: وهــن ــ�ــس ال ــت  ــاف واأ�ــس

ــوزن من ارتــفــاع القلق  ــادة ال احلــاالت ينتج زي
االأطعمة  تناول  اإىل  ال�سخ�ض  ومييل  والتوتر 
الد�سمة خا�سة احللويات ،وهنا يجب تقييم حالة 
النف�سية  الناحية  من  بال�سمنة  امل�ساب  املري�ض 

قبل القيام باجلراحة 
هذه  ملثل  االإيجابية  النتائج  اجليدة  االأمور  ومن 
الطبية  بالتو�سيات  االلــتــزام  مت  اإذا  العمليات 
حيث جند املري�ض اكرث ثقة يف نف�سه وتفاعال مع 
جمتمعه مما ي�ساعده على التخل�ض من الكثري من 

ال�سغوط النف�سية ال�سلبية
الفحو�سات املخربية

مــن جــهــتــه  اأكــــد ا�ــســتــ�ــســاري اجلـــراحـــة الــعــامــة 
اأنــه   ، عــمــرو  ن�سال  الــدكــتــور  ال�سمنة  وجــراحــة 
واالجـــراءات  املخربية  الفحو�سات  اجـــراء  يتم 
الطبية قبل العملية، اإذ يخ�سع املري�ض ملجموعة 

مــــن الـــفـــحـــو�ـــســـات 
واالجــــــــــــــــــــــــــراءات 
و�سعه  على  لالطمئنان 
العملية  واجــــراء  ال�سحي 
الالزمة يف حال وجود  باأمان واأخذ االحتياطات 
اأي م�سكلة وتختلف الفحو�سات من مري�ض الآخر 
كل ح�سب حالته، وقال: " يحتاج كل من الطبيب 
الفحو�سات  هــذه  اإىل  التخدير  وطبيب  اجلــراح 
لتقييم الو�سع ال�سحي للمري�ض لالطمئنان على 
ا�سابته  وعـــدم  كاملة  اجل�سم  اعــ�ــســاء  وظــائــف 
وال�سكر  وال�سرايني  والقلب  ال�سغط  باأمرا�ض 
احيانًا  املر�سى  بع�ض  ويحتاج  الكثري،  وغريها 
اإىل فحو�سات اإ�سافية لتقييم احلالة، مع مالحظة 
على  ال�سيطرة  اإىل  احيانا  يحتاج  احلالة  اأن  اأن 
باإجراء  املبا�سرة  قبل  ال�سحية  امل�ساكل  بع�ض 
الــدرقــيــة  الــغــدة  هــرمــون  تنظيم  مــثــل  الــعــمــلــيــة 

وارتفاع �سغط الدم وال�سكر.
واأ�ساف عمرو: اإن 25% من جناح العملية يتوقف 

مر�سدًا  اإال  لي�ض  بـــدوره  فالطبيب  املري�ض،  على 
التعليمات  تطبيق  هو  املري�ض  ودور  وم�ست�سارًا، 
وااللتزام بها والتوا�سل الدوري مع الطبيب. حيث 
وي�ساعده  حت�سنها  ومدى  حالته  يقيم  الطبيب  اأن 

يف التاأقلم مع حياته اجلديدة بعد العملية.
امل�ساعفات اجلانبية

وعـــن املــ�ــســاعــفــات يــقــول عــمــرو: رغـــم اأن هــذه 
ب�سكل  ومعتمدة  وب�سيطة  فعالة  احلديثة  التقنية 
كبري من قبل االأطباء واجلراحني، اإال اأنها تخفي 
اجلانبية  املــ�ــســاعــفــات  بع�ض  ب�ساطتها  وراء 
قبل  طبيبك  بها  يعلمك  والــتــي  احلـــدوث  ـــادرة  ن
واأخــذ  العلم  بــاب  من  العملية  بــاإجــراء  املبا�سرة 
احليطة واحلذر واالنتباه، حيث اأنها اإن ح�سلت 
امل�ساعفات  وهـــذه  عــالجــهــا،  ميكن  الــلــه  ال�سمح 

 ، النزيف  التكميم،  بعد  الت�سريب  هي: 
وجتلطات ال�ساقني.

اأن  عمرو  ويو�سح 

عملية التكميم هي اأكرث جراحات ال�سمنة اأمانًا، 
اأعاله  املذكورة  اجلانبية  واآثارها  فم�ساعفاتها 
ال�سيطرة عليها  قليلة ونادرة احلدوث وي�سهل 
اإن ح�سلت ومت اكت�سافها يف حاالت مبكرة، فقد 
اأكدت الكثري من الدرا�سات التي اأجريت موؤخرًا 
اأمانها وفعاليتها يف انقا�ض الوزن ب�سكل ممتاز 
وتتفاوت ن�سبة حدوث امل�ساعفات وفقًا للعديد 
والتاريخ  والعمر  الـــوزن  منها:  العوامل  مــن 
هذه  اأن  اإىل  عمرو  ذلك.واأ�سار  وغري  املر�سي 
من  يعانون  الذين  املر�سى  تالئم  ال  العمليات 

ارجتاع احلم�ض املعدي اإىل املرئ.
الــرد من وزارة  تنتظر   )الــبــالد  اأن   يذكر   
املا�سي   �سبتمرب   25 تــاريــخ  مــن  ال�سحة 
عمليات  ب�سبب  الوفاة  احلــاالت  عدد  حول 
ــتــي  الـــتـــكـــمـــيـــم، واالجــــــــــــراءات ال
�ستتخذها �سد االأخطاء 

الطبية.

جدة - فاطمة حممد
ت�سطع يف الذاكرة عمليات تكميم املعدة والتي ا�سبحت رائجة يف هذه االأيام ، فيما دعا اطباء اىل �سرورة  تقنني 

االعالنات الع�سوائية حول عمليات تكميم املعدة ، وفيما ك�سف ا�ست�ساري اجلراحة العامة وجراحة ال�سمنة اأن 
25% من جناح  عمليات تكميم املعدة  يتوقف على املري�ض، فالطبيب بدوره لي�ض اإال مر�سدًا وم�ست�سارًا، ودور 

املري�ض هو تطبيق التعليمات وااللتزام بها، وقال الدكتور ن�سال عمرو اإن عمليات التكميم رغم اأن 
هذه التقنية احلديثة فعالة وب�سيطة ومعتمدة ب�سكل كبري من قبل االأطباء واجلراحني، اإال اأنها 

تخفي وراء ب�ساطتها بع�ض امل�ساعفات اجلانبية نادرة احلدوث. ويف الوقت نف�سة فاإن وزارة 
ال�سحة مل ترد على ت�ساوؤالت " البالد " حول عدد حاالت الوفيات  ب�سبب عمليات تكميم املعدة.
اأنها  اإىل  م�سريًة  اململكة،  خارج  تكميم  عملية  اأجرت  التي  قريبتها  ق�سة  اأحمد،  مرمي  وحتكي 

فقدت بع�سا من عالقاتها ال�سابقة حتى ال ُيكت�سف اأمرها، حتى اأن �سخ�سيتها تغريت مع بع�ض 
االأقارب ونادرًا مانراها يف املنا�سبات. 

لقلة الفرص الوظيفية ودفع رسوم إضافية

مطالبات بتمديد رخصة التخصصات الصحية
جدة - فاطمة اآل عمرو

التخ�س�سات  هيئة  رخ�سة  على  احلا�سلني  مــن  عــدد  طــالــب 
ال�سحية  واملوؤ�س�سات  املن�ساآت  التن�سيق بني  يتم  اأن  ال�سحية، 
االإلــكــرتوين،  املوقع  يف  وعر�سها  ال�ساغرة  الوظائف  ملعرفة 
موؤكدين على مراعاة ظروف املتدربني من ناحية اإعادة االختبار 

وحتميلهم ر�سومًا جديدة.
التن�سيق مع املن�ساآت

بني  تن�سيق  هناك  يكون  اأن  الهيئة  من  الله  عبد  ملا  ترى  بداية 
ال�ساغرة  الــوظــائــف  ملعرفة  ال�سحية  واملوؤ�س�سات  املن�ساآت 
الرخ�سة  يحمل  من  مل�ساعدة  االإلكرتوين  املوقع  يف  وعر�سها 
ال�سحية على االلتحاق بهذه الوظائف كما يف هيئة املهند�سني.

هو  الهيئة  من  املو�سوع  النظري  االختبار  اأن  اإىل  واأ�ــســارت 
فرتة  يف  املتدرب  اكت�سبها  التي  العملية  اخللفية  عن  اختبار 
تدريبه، ولكن اعرتا�سها ين�سب على مدة التدريب التي يجب 
لفرتة  املدفوعة  واملبالغ  موحد  االختبار  الأن  موحدة  تكون  اأن 
التدريب البد اأن تكون متوافقة مع حالة املتدرب اذا ماكان طالبا 

اأو على راأ�ض العمل.
انتهاء الرخ�سة

وت�ساءلت رانيا اأحمد خريجة علم اجتماع، وم�سنفة من هيئة 
التخ�س�سات ال�سحية، ومت قبولها مباج�ستري خدمة اجتماعية، 
التخ�س�سات  بهيئة  للتخ�س�ض  ــدادا  امــت يعترب  كــان  اإذا  مــا 
اأكادميية، بعد  ال�سحية، فقد ا�سطرت الكمال درا�ستها لت�سبح 

اأن انتهت رخ�ستها منذ �سنوات.
�سد الدفع

ر�سوم  فر�ض  بعدم  تطالب  التي  اأبــرار �سالح  الــراأي  وتوافقها 
على املتدربني الذين اجتازوا االختبار فهي �سد الر�سوم التي 

تدفع فوق مامت دفعه �سابقًا.
خربة ولكن

نرميان عبيد الله، والتي عملت كاأخ�سائية اجتماعية مدة ت�سع 
�سنوات، يف اأحد امل�ست�سفيات اخلا�سة يف مدينة جدة، اإال اأنها 

قدمت ا�ستقالتها لعدم رغبة امل�ست�سفى يف رفع راتبها، وتفاجاأت 
بعد عدة �سنوات اأن الهيئة تطالبها باإكمال عدد ال�ساعات. قالت: 
" عدم وجود وظيفة �ساغرة حال دون ذلك، وهذا لي�ض ذنبي ومل 

اأ�ستطع اأن اأكمل ال�ستني �ساعة".
وتطالب عبيد الله اأن يتم اإعادة النظر بهذا اخل�سو�ض، فلي�ض 
الأن  اأ�سحاب اخلربة من جديد،  تدريب  يتم  اأن  العدل  باب  من 
اىل  اإ�سافة  اإ�سافية  ر�سوم  دفع  ويتم  قليلة،  الوظيفية  الفر�ض 
اإىل  الرخ�سة  متدد  اأن  ح�سني  اأميمة  وتقرتح  االختبار.  اإعــادة 
خم�ض �سنوات بداًل من �سنتني، واأن الُيلغى التدريب العملي ملن 

�سبق واأن مت تدريبهم، فهناك �سح يف الوظائف.
االختبار اأواًل

االأخ�سائية االجتماعية مب�ست�سفى حراء  باجبري  فريال  وطالبت 
باملدينة املنورة  اأن يتم تطبيق االختبار كما هو احلال يف اخلدمة 

املدنية، كما هو متعارف عليه النظري قبل ممار�سة املهنة. 
احت�سان ال�سباب

العزيز  عبد  امللك  جامعة  يف  االجتماع  علم  اأ�ستاذة  وتقرتح 
بني  تن�سيق  هناك  يكون  اأن  عفيف  بن  �سعاد  الدكتورة  بجدة، 
بالتعاون  ال�سحية  وال�سوؤون  الرتخي�ض،  متنح  التي  اجلهة 
مع ديوان اخلدمة املدنية وتوظيفهم ولو براتب ب�سيط، حتى 

التدريب.  اأو  الرخ�سة  ر�سوم  دفع  يف  املتدرب  جهد  ي�سيع  ال 
اأ�سحاب  ال�سباب  حتت�سن  اأن  امل�ست�سفيات  على  واأ�ــســافــت: 
لهوؤالء  احتياج  هناك  يكن  مل  واإذا  ب�سيط،  براتب  ولو  الكفاءة 
املتدربني على هيئة التخ�س�سات اأن تغلق باب التدريب ب�سكل 

موؤقت، وو�سع خطة مدرو�سة.
وتعتقد بن عفيف اأن يدخل الطالب االختبار واإن اجتازه، يبداأ 
مرحلة التدريب، فهذا اأف�سل بالن�سبة للمتدرب، قائلة: "ما فائدة 
اأم  اإن كان �سيجتاز االختبار  اأن يعرف  اأن يدفع التكاليف دون 
ال، لذلك ناأمل من الهيئة اإعادة النظر حول هذ املو�سوع ليطبق 
قرار االختبار قبل التدريب والي�ستلم املتدرب الرخ�سة اإال بعد 

اجتيازه مرحلة التدريب".
م�ساكل الر�سوم

خالد  �سعود  امللك  م�ست�سفى  يف  االجتماعي  االخ�سائي  وياأمل 
اإعادة االختبار  الديحاين، مراعاة ظروف املتدربني من ناحية 
وحتميلهم ر�سوما جديدة وقد �سبق اأن ح�سلوا على الرخ�سة، 
بحاجة  فاملجتمع  واحلــاجــة  التوظيف  ناحية  مــن  ــا  اأم وقـــال: 
الخ�سائيني بقطاعات عدة . االخ�سائي االجتماعي ي�ستفاد منه 
ومراكز  التدخني  مكافحة  مراكز  يف  منه  وي�ستفاد  املحاكم  يف 
ا�سالح ذات البني وي�ستفاد منه يف املدار�ض اإ�سافة اىل احلاجة 

له يف امل�ست�سفيات. اأرقام حاالت الطالق حتتاج النظر الفوري 
عليها  ترتب  والتي  احلا�سلة  االجتماعية  امل�سكلة  ومعاجلة 

�سياع اأ�سرة باأكملها.
توظيف االأخ�سائي

حمدان  االعــالمــي  االجتماعي  امل�ست�سار  قــال  اأخــرى  جهة  من 
اأداء  بعد  اخلريج  اأو  املتدرب  توظيف  مع  ل�ست  "اأنا  الغامدي، 
اخ�سائيا  هو  االجتماعي  االخ�سائي  كون  واالأ�سل  االختبار 
الت�ساميم  و�ــســع  يف  يتمتع  مــعــاجلــا  واخــ�ــســائــيــا  كلينيكيا 
اجلامعات  يف  كبري   حد  اإىل  يفتقر  وهــذا  العالجية  والربامج 
اأو خمرجاتها، ويتم تعليمها وممار�ستها اأكرث يف امل�ست�سفيات. 
متمر�سًا  االخ�سائي  املوظف  اأو  املتدرب  اأو  اخلريج   ويكون 
ب�سكل اأف�سل واأكرب اأثناء التحاقه بالربامج التدريبية، ومعاي�سة 
العالجية  اخلطة  و�سع   يتم  امل�ست�سفيات  جميع  يف  احلــاالت 
وت�سميم الربامج مع درا�سة احلالة وو�سع الت�سخي�ض الطبي 
التو�سيات.  ماُت�سمى  اأو  النهائية  العالجية  اخلطة  و�سع  ثم 
وجميع هذه االأمور لن يكون على دراية عنها اإال بعد اجتيازه 

مرحلة التدريب حتى يخ�سع لالختبار.
لها  احتياجات  اأنها  الغامدي  اأ�ــســار  بالتوظيف  يتعلق  وفيما 
املدار�ض.  ـاأو  ال�سحية  املن�ساآت  احتياجات  اأو  بال�سوق  عالقة  

ويـــرى الــغــامــدي اأن 
ـــب الــتــعــلــيــمــي له  اجلـــان

اأو عـــــــالقـــــــة  �ساغرة  وظائف  تخ�سي�ض  بعدم  كبرية 
الطالبي  املر�سد  مو�سوع  يكون  الزامية  وظائف  ا�ستحداث 
يكون متخ�س�ض اإما يف اخلدمة االجتماعية اأو علم االجتماع 
باأن  يكمن  ال�سبب  اأن  اإىل  الغامدي  ويرجع  النف�ض.  علم  اأو 
مهما  املهنة  املتخ�س�سني وميتهنون هذه  املدر�سني غري  بع�ض 
التي  واالمكانات  االأ�سا�سيات  لديهم  يكون  ال  مبدعني  كانوا 
يتمتع بها خريج كلية العلوم االجتماعية التي تعتمد على اإرث 
يف  املخرجات  اأن  متخ�س�سة.واأو�سح  ومناهج  كبري  نظري 
املدار�ض فقرية اإىل حد ما من ناحية كرثة امل�ساكل واالختالفات 
ثم  اأوال  التدريب  مو�سوع  اأن  الغامدي  =ويعتقد  اال�سرية. 
اخت�سا�ض  مــن  لي�ست  التوظيف  عــدم  م�ساألة  اأمـــا  التعيني، 
اخلريج اأو املن�ساأة الن هناك متطلبات اأو وظائف �ساغرة البد 

اأن ُت�ستحدث تبعا ملا يتطلبه الو�سع احلايل.
االخ�سائي  ــدور  ب يتعلق  دويل  ملتقى  يف  قــائــاًل:  وي�ستطرد 
ي�سبح  اأن  وامــكــانــيــة  ال�سكنية  االحـــيـــاء  يف   االجــتــمــاعــي 
االخ�سائي رئي�سيا يف كافة مراكز ال�سرط املنت�سرة يف االحياء 
حلل  رئي�سي  ب�سكل  ال�سحية  االماكن  يف  متواجدًا  يكون  واأن 
املعنية  اال�سرية  احلــاالت  هذه  ومتابعة  ومعاجلة  وا�ستقطاب 
واملخرجات  التوظيف  بــني  التفريق  مــن  البــد  نف�سه،  باحلي 
املوجودة لذلك التدريب اأوال ثم التعيني، كون املناهج اأو اخلطة 
الدرا�سية اأو االق�سام العلمية يف اجلامعات تفتقر اإىل امكانية  
تدريب الطالب ميدانيًا حتى وان كان هناك تدريب ميداين مل 

يكن  كافيًا ووافيا والبد اأن يعاد النظر يف هذا امللف.

د. ن�سال

د. ال�سواف

د. النمر

د. رويدا



إعالنات محاكم التنفيذ  الثالثاء 23 �سفر 1441هـ املوافق 22 اأكتوبر 2019م ال�سنة 89 العدد 622795
fardia@albiladdaily.com   
      ad@albiladdaily.com 
)فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١  ــــ    ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل

اعالناتكم على
 مدار ال�ساعة  



اقتصاد
7 الثالثاء 23 �سفر 1441هـ املوافق 22 اأكتوبر 2019م ال�سنة 89 العدد 22795

دولة في المعرض الزراعي السعودي
الريا�ض- البالد

عبد  املهند�س  والــزراعــة  واملــيــاه  البيئة  ــر  وزي د�سن 
فعاليات  اأمــ�ــس  الف�سلي  عبداملح�سن  بــن  الــرحــمــن 
"املعر�س الزراعي ال�سعودي 2019" بن�سخته الثامنة 
ال�سهر احلايل،  الذي ي�ستمر حتى 24 من  والثالثني، 
واملعار�س  للموؤمترات  الـــدويل  الــريــا�ــس  مركز  يف 
مب�ساركة 9 اأجنحة دولية و 380 عار�سًا ميثلون 34 

دولة.
�سعار  حتت  العام  هــذا  يقام  الــذي  املعر�س،  ويهدف 
اإىل  اأف�سل"،  حــيــاة  نحقق  الـــزراعـــي  "باالبتكار 
اآفــاق  وفتح  اململكة،  يف  الــزراعــي  للقطاع  الــرويــج 
خدمة  يف  الكامنة  الزراعية  الفر�س  لتوظيف  جديدة 
يقدم  كما  املتوازنة،  والتنمية  الغذائي  االأمــن  م�سار 

فر�سة لل�سركات املحلية والدولية لعر�س اأحدث 
�ستقود  التي  ومنتجاتها  واآالتها  ابتكاراتها 

نــحــو تــطــويــر الــقــطــاع بــاملــمــلــكــة، يف ظل 
لتن�سيط  املحدود  غري  احلكومي  الدعم 

ــة  اال�ــســتــثــمــارات الــزراعــيــة وفــق روؤي
اململكة 2030.

االأول  يومه  خالل  املعر�س  و�سهد 
توقيع مذكرة تفاهم بني اجلمعية 

املائي  لال�ستزراع  ال�سعودية 
املطاعم  وجمعية 

واملــــقــــاهــــي 
"قوت"، 

زيــادة  الطرفني يف  بــني  الــتــعــاون  اإىل  تــهــدف  والــتــي 
ــمــاك ودعــــم املــحــتــوى املحلي  ــس تــوطــني مــطــاعــم االأ�
ــــادة وعــي  اإىل زي ــافــة  اإ�ــس وتــ�ــســويــقــه يف املــطــاعــم، 
اجلمهور جتاه املنتجات الوطنية امل�ستزرعة وتن�سيط 

النمط اال�ستهالكي.
"مر�سدك الزراعي" التي تهدف  كما مت تد�سني من�سة 

اإىل دعم املزارعني يف خمتلف املناطق
 ويقام املعر�س بالتزامن مع معار�س اال�ستزراع املائي 

واالأغــذيــة  الــغــذاء  وتغليف 
الع�سوية.
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السعودية ضمن االقتصادات األقوى عالميا في 2024

 "االستثمارية" تعتزم إعادة تدوير 85 % من النفايات الصناعية والخطرة 

الريا�ض ـ البالد 
اأمتت املوؤ�س�سة العامة للحبوب اإجراءات تر�سية الدفعة اخلام�سة واالأخرية من القمح امل�ستورد 

لهذا العام 1441/1440هـ )2019م( بكمية )605( األف طن من القمح ال�سلب ، من منا�سئ االحتاد 
االأوروبي، والبحر االأ�سود، واأ�سراليا، واأمريكا اجلنوبية وال�سمالية )با�ستثناء كندا(.

ت�سريح  يف  الفار�س  عبدالعزيز  بن  اأحمد  املهند�س  املوؤ�س�سة  حمافظ  معايل  واأو�سح 
اإطار تغطية االحتياجات املحلية  ياأتي يف  الدفعة  التعاقد على هذه  اأن  اليوم،  له 
واملحافظة على االحتياطي االإ�سراتيجي من القمح، و�سيكون و�سول الدفعة 
اخلام�سة املتعاقد عليها هذا العام - مب�سيئة الله - خالل الفرة )فرباير-
مليناء  بواخر   )6( على  موزعة  بواخر،   )10( وبواقع  مــار�ــس2020م( 
جده االإ�سالمي بكمية )370( األف طن، وعدد )3( بواخر مليناء امللك 
عبدالعزيز بالدمام بكمية )180( األف طن، وعدد )1( باخرة مليناء 

جازان بكمية )55( الف طن.
اأنه مت دعوة )22( �سركة عاملية متخ�س�سة يف  واأفــاد معاليه 

ومت  للمناف�سة  �سركة   )17( منها  تقدمت  احلــبــوب  جتــارة 
الدفعة  هــذه  وبر�سية  �سركات،   )5( عــدد  على  الر�سية 

تكون املوؤ�س�سة قد تعاقدت على نحو )3.4( مليون طن 
من القمح هذا العام.

اأ�سعار  ا�ستعرا�س  للمهتمني  ميكن  اأنه  اىل  واأ�سار 
الر�سية ملناق�سات املوؤ�س�سة من خالل موقعها 

https://www.sago.: االإلكروين 
.  gov.sa

عوا�صم- وكاالت
الـــدول  حـــول  تــقــريــرا  "بلومربغ" مــوخــرا  ــة  ــال وك نــ�ــســرت 
بحلول  العاملي  االقت�ساد  على  �ستهيمن  التي  الع�سرين، 
عام 2024، ومن �سمنها دولتان عربيتان هما  اململكة 

العربية ال�سعودية وم�سر.
ملجموعة  ان�سمامها  منذ  اململكة  اأ�سهمت  وقــد 
وا�ستقرار  تعزيز  يف  م   2008 يف  الع�سرين 
االقت�ساد العاملي فلديها ثاين اأكرب �سندوق 
واالأكــرب  الــعــامل  يف  �سيادية  ا�ستثمارات 
االحتياطات  اأكــرب  مــن  وواحـــدة  عربيًا، 
النقدية يف العامل كما كان لنجاح قيادة 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم 
الله-  -حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
االقت�سادية  اململكة  �سيا�سة  توجيه  يف 
ودعم االقت�ساد وقطاع االأعمال الوطني 
فاعلة  دولــة  اململكة  االأثــر يف جعل  اأبلغ 
يف ر�سم �سيا�سة االقت�ساد العاملي وقبلة 
اآمنة لال�ستثمارات من خمتلف دول العامل 

.
ـــدًا ملــكــانــتــهــا وثــقــلــهــا املـــوؤثـــر على  ـــي ـــاأك وت
االقت�ساد العاملي وملواقفها املعتدلة وقراراتها 
�سنوات  خالل  تبنتها  التي  الر�سيدة  االقت�سادية 
للنظام  املتوازن  النمو  اإىل  اإ�سافة  ال�ساملة  التنمية 
امل�سريف ال�سعودي ظلت اململكة م�ساركة يف اجتماعات 
قمة املجموعة منذ دورتها االأوىل يف وا�سنطن يف نوفمرب 
واإيجابي  فاعل  دور  اأداء  يف  باال�ستمرار  اللتزامها  2008م  
لتحقيق اال�ستقرار االقت�سادي العاملي و�سياغة نظام اقت�سادي عاملي 

على  يحافظ  ومبا  وم�ستدامًا  متوازنًا  عامليًا  اقت�ساديًا  منوًا  يحقق 
م�سالح جميع الدول املتقدمة والنامية.

القيام  توا�سل  فاإنها  التجارة  بحرية  اململكة  الــتــزام  مع  ومتا�سيًا 
بجهودها لدعم مبادرات حترير التجارة على جميع امل�ستويات، كما 
توا�سل تقدمي التمويل الأغرا�س التجارة من خالل عدد من الربامج 

وال�سناديق الوطنية واالإقليمية.
الدورة  الع�سرين يف  قادة دول جمموعة  اململكة خالل قمة  وت�سلمت 
اليابان  من  القمة  رئا�سة  اأو�ساكا  يف  عقدت  التي  ع�سرة  اخلام�سة 
يف  الريا�س  يف  املقبلة  القمة  تنعقد  اأن  املقرر  ومن  امل�سيفة  الدولة 

نوفمرب  2020م.
اخلم�س  ال�سنوات  خــالل  العاملي  االقت�ساد  ي�سهد  اأن  املتوقع  ومــن 
املقبلة تباطوؤا يف النمو، وذلك يف ظل التوترات التجارية و�سيوؤثر 
منو االقت�ساد العاملي ال�سعيف، املتوقع انخفا�سه هذا العام اإىل %3، 
اأ�سدرها هذا االأ�سبوع  العامل، وفقا لتقديرات  على معظم اقت�سادات 

�سندوق النقد الدويل.
ونقلت "بلومربغ" عن التقديرات اأنه من املتوقع اأن ي�ستمر التباطوؤ 
يف منو االقت�ساد ال�سيني، و�سيكون م�ساهمًا اأ�سغر يف منو الناجت 

املحلي االإجمايل العاملي على املدى القريب.
منو  من  ال�سني  ح�سة  تنخف�س  اأن  املتوقع  من  اإنــه  الوكالة  وتقول 
الناجت املحلي االإجمايل العاملي من 32.7% يف 2018 – 2019 اإىل 

28.3% بحلول العام 2024.
اأما عن الواليات املتحدة فتوقعت "بلومربغ" اأن تراجع م�ساهمتها 
املرتبة  اإىل   2019 يف  الثانية  املرتبة  من  العاملي  االقت�ساد  منو  يف 
الثالثة يف 2024، حيث �ست�ساهم بعد خم�س �سنوات بـ9.2% من منو 

االقت�ساد العاملي.
اإىل 15.5%، حيث تعد  الهند  اأن ترتفع م�ساهمة  باملقابل من املتوقع 

من الدول الواعدة يف النمو االقت�سادي يف امل�ستقبل.

 مؤسسة الحبوب تنهي  ترسية 
الدفعة الـ 5 من القمح المستورد 

ساب ينضم لشريكه "إتش إس بي سي"

الشركات الناشئة السعودية تنضم 
إلى برنامج المسرعات اإلقليمي 

الريا�ض ــ البالد
انــ�ــســم الــبــنــك الــ�ــســعــودي الــربيــطــاين 
اإ�س  "اإت�س  بنك  �سريكه  اإىل  "�ساب" 
ال�سركات  اأمام  املجال  بي �سي" الإتاحة 
الــنــا�ــســئــة الــ�ــســعــوديــة لــالنــ�ــســمــام اإىل 
 Social  C3' ــرعــات  املــ�ــس ــامــج  بــرن
ويعد   ،  'Impact Accelerator
امل�سرعات  برنامج  هــو  الربنامج  هــذا 
الــرئــيــ�ــســي يف املــنــطــقــة الـــــذي يــوفــر 
لل�سركات  واال�ستثمار  للتدريب  فر�سًا 

اجتماعي  تاأثري  اإحــداث  عن  ي�سفر  الــذي  االأمــر  النا�سئة 
 Social Impact  C3 برنامج  وي�ساعد  اإيــجــابــي. 
على  االجتماعيني  االأعــمــال  رواد   Accelerator
االجتماعية  التحديات  وحــل  املالية  اال�ستدامة  حتقيق 
كتجربة  الربنامج  واأطــلــق  وا�ــســع.  نطاق  على  الــكــربى 
 ،"C3" و  �سي"  بي  اإ�ــس  "اإت�س  بني  املا�سي  العام  يف 
الربنامج  اإي�سال  يف  للم�ساعدة  موؤخرًا  "�ساب"  وانظم 
ت�سجيع  اإىل  وباالإ�سافة  ال�سعوديني،  االأعمال  رواد  اإىل 
�ساعد  املــ�ــســاركــة،  على  النا�سئة  الــ�ــســركــات  مــن  عمالئه 
الإعــدادهــم  االأعــمــال  لـــرواد  جل�سة  عقد  يف  "�ساب"  بنك 
التابع  "من�ساآت"  مــركــز  ــدى  ل الــربنــامــج  يف  للت�سجيل 
بدوره،  واملتو�سطة.  ال�سغرية  للم�ساريع  العامة  للهيئة 
لل�سركات  االأعمال  م�سرفية  رئي�س  العتيبي،  منيف  قال 
"نحن  "�ساب":  يف  ال�سغريه  و  املتو�سطه  واملوؤ�س�سات 
امل�سرعات  برنامج  نطاق  تو�سيع  يف  للم�ساهمة  �سعداء 
رواد  اإىل   'Social Impact Accelerator  C3'
اجلهات  اأكـــرب  اأحـــد  وباعتبارنا  ال�سعوديني،  االأعــمــال 

ن�سعى  ال�سعودية،  لل�سركات  الداعمة 
مل�ساعدة  و�سعنا  يف  مــا  كــل  بــذل  اإىل 
ب�سكل  البدء  على  اجلــديــدة  ال�سركات 
جيد وامل�ساهمة يف خلق اقت�ساد اأكرث 
مركز  �سكر  نود  كما  وا�ستدامة،  تنوعًا 
"من�ساآت" على دعمه يف م�ساعدة رواد 
هذه  انتهاز  على  ال�سعوديني  االأعمال 
اأكرب  اجتماعي  تاأثري  الإحداث  الفر�سة 
اإ�س  "اإت�س  و"بنك   "C3" ".واأعلنت 
هذا  الربنامج  تو�سيع  على  �سي"  بي 
العام لي�سمل 8 دول يف املنطقة، حيث �سيتم اختيار 40 
من  املتقدمني  مئات  بني  من  النهائية  للت�سفيات  متاأهاًل 
والكويت  ـــارات  االإم ودولــة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
للح�سول  وتركيا،  واجلزائر  وم�سر  والبحرين  وعمان 
على  وي�سرط  اخلـــرباء،  يــد  على  تدريبية  فر�سة  على 
اأن  مثل  املعايري  بع�س  ي�ستوفوا  اأن  للربنامج  املتقدمني 
ي�ساهموا  واأن  اإيـــرادات،  عنها  ُينتج  م�سروعاهم  تكون 
للتنمية  املتحدة  االأمم  اأهــداف  من  االأقــل  على  واحــد  يف 
التقدمي للربنامج يوم 31  اأن يغلق باب  امل�ستدامة، على 
من  العديد  بدعمه  "�ساب"  بنك  ويفخر   .2019 اأكتوبر 
املبادرات مل�ساعدة ال�سركات اجلديدة على دخول ال�سوق 
 Social  C3 امل�سرعات  برنامج  يتكامل  كما  بنجاح. 
Impact Accelerator لل�سركات النا�سئة احلالية 
اأطلقته جامعة  "تقّدم" الذي  اأي�سًا مع برنامج امل�سرعات 
"�ساب"،  مع  بالتعاون  والتقنية  للعلوم  الله  عبد  امللك 
على  ال�سباب  االأعــمــال  رواد  م�ساعدة  اإىل  يرمي  والــذي 

اتخاذ خطواتهم االأوىل يف جمال االأعمال.

الريا�ض - وا�ض
اال�ستثمارية  ال�سعودية  ال�سركة  اأعلنت 
الإعــــــادة الـــتـــدويـــر ـ اإحــــــدى الــ�ــســركــات 
العامة  اال�ستثمارات  ل�سندوق  اململوكة 
النفايات  اإعــادة تدوير 85 % من  ـ عزمها 
ونحو  اململكة  يف  واخلــطــرة  ال�سناعية 
15 % من مدافن النفايات املتبقية بحلول 
ا�ستكمالها  عــقــب  ـــك  وذل م،   2035 عـــام 
جميع اإجراءات اال�ستحواذ النهائي على 
كامل اأ�سهم �سركة اإدارة اخلدمات البيئية 
بالكامل  اململوكة   ،)GEMS( العاملية 
اال�ستثمارية  للفر�س  جــدوى  ل�سندوق 

يف اإدارة النفايات ال�سناعية .
الإعـــادة  "ال�سعودية  �سركتا  واحــتــفــلــت 
التدوير" و "جدوى لال�ستثمار" باكتمال 
وا�ستيفاء  املطلوبة  النظامية  االإجراءات 
جميع ال�سروط الالزمة ال�ستكمال �سفقة 
اال�ـــســـتـــحـــواذ، وذلــــك بــحــ�ــســور مــعــايل 
رئي�س  والــزراعــة  واملــيــاه  البيئة  وزيـــر 
اال�ستثمارية  ال�سعودية  ال�سركة  جمل�س 
بن  عبدالرحمن  املهند�س  التدوير  الإعادة 
جمل�س  ورئي�س  الف�سلي،  عبداملح�سن 
بن  اأديب  لال�ستثمار  جدوى  �سركة  اإدارة 
عبد الله الزامل، وذلك يف املقر الرئي�سي 
لوزارة البيئة واملياه والزراعة بح�سور 

عدد من امل�سوؤولني.
النظامية  وميثل االنتهاء من االإجــراءات 
اال�ستحواذ  �سفقة  وا�ستكمال  املطلوبة 
ال�سعودية  ال�سركة  تطورًا الفتًا يف مهمة 
اإىل  الرامية  التدوير  الإعادة  اال�ستثمارية 
اإيجاد حلول رائدة تدعم ا�سرداد املوارد 
الــتــدويــر وتقليل كمية  اإعـــادة  مــن خــالل 

النفايات،  مدافن  اإىل  املتجهة  النفايات 
اململكة  اأهــداف وروؤيــة  مع  وذلك متا�سيًا 

2030م.
ويف الوقت الراهن، تقوم اململكة باإعادة 
تدوير ما يقارب من 10 % فقط من املواد 
حجم  يبلغ  الــذي  التدوير  الإعــادة  القابلة 
طن،  مليون   50 نحو  ال�سنوي  اإنتاجها 
 % التخل�س من حــوايل 90  يتم  يف حني 
يلحق  مما  الطمر،  طريق  عن  املــواد  من 
�سررًا كبريًا بالبيئة ومينع اال�ستفادة من 
املواد القابلة الإعادة التدوير، وذلك وفقًا 
اأجراها �سندوق  التي  االأولية  للدرا�سات 

اال�ستثمارات العامة.
التنفيذي  الــرئــيــ�ــس  ــح  اأو�ــس جــانــبــه  مــن 
ـــــادة الــتــدويــر  لــلــ�ــســركــة الــ�ــســعــوديــة الإع
�سفقة  اأن  فن�سنت،  جـــريون  املــهــنــد�ــس 

اأ�سهم  اال�ستحواذ على ح�سة 100 % من 
العاملية  البيئية  اخلــدمــات  اإدارة  �سركة 
�ستتيح لـ�سركة ال�سعودية الإعادة التدوير، 
اإدارة  قــطــاع  يف  العــب  اأكـــرب  ت�سبح  اأن 
دول  يف  واخلــطــرة  ال�سناعية  النفايات 
جمل�س التعاون اخلليجي، باالإ�سافة اإىل 
القدرات  تطوير  ملوا�سلة  من�سة  توفري 
النفايات  ملعاجلة  احلــديــثــة  والتقنيات 

اخلطرة بطريقة �سديقة للبيئة.
ــــاد اأن اال�ــســتــحــواذ عــلــى اأحـــد اأكــرب  واأف
املواد  معاجلة  يف  املتخ�س�سة  ال�سركات 
منطقة  يف  للتدوير  القابلة  ال�سناعية 
لـل�سركة  رئي�سًا  تــطــورًا  ميثل  اخلليج 
التدوير  الإعــادة  اال�ستثمارية  ال�سعودية 
قطاع  يف  القوي  لوجودها  و�سيوؤ�س�س 
للتدوير  القابلة  ال�سناعية  املواد  معاجلة 

اإدارة  �سركة  عمليات  على  احلــفــاظ  مــع 
اخلـــدمـــات الــبــيــئــيــة الــعــاملــيــة وتــو�ــســيــع 

اأعمالها.
الإعــــادة  "ال�سعودية  اأن  اإىل  واأ�ـــســـار 
النفايات  معاجلة  دمــج  تعتزم  التدوير" 
عمليات  يف  بالكامل  والطبية  ال�سناعية 
�سيما يف  ال  بها،  القيمة اخلا�سة  �سل�سلة 
وال�سناعات  واملــعــادن  التعدين  قــطــاع 
ا�ستخدام  اإعــــادة  اأجـــل  مــن  التحويلية، 
على  العمل  موؤكدًا  وا�سردادها،  املــوارد 
لتلبية  احلــالــيــة  ال�سركة  قـــدرات  زيـــادة 
احتياجات عمليات اإعادة التدوير بن�سبة 
88 % وت�سغيل كامل من�ساآت �سركة اإدارة 
اإمكانات  وفتح  العاملية  البيئية  اخلدمات 
�سوق جديدة للمواد اخلام املعاد تدويرها 

من املناجم والنفايات الطبية.

منيف العتيبي
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ترك 12 سجنا للدواعش دون حراسة ويخطط المتالك قنبلة نووية

فضائح أردوغان تتوالى.. رضخ لوقف العدوان خوفًا على ثروته
عوا�سم– وكاالت،القاهرة– عمرراأفت

كلما تعمق اأردوغان يف جرائمه، تك�سفت ف�سائحه واحدة تلو الأخرى، 
اآخرها ما ك�سف عنه برملاين تركي معار�س، مبينًا اأن الرئي�س الرتكي ر�سخ 
بعد  النار  اإطالق  اتفاق وقف  املا�سي ووافق على  الأ�سبوع  ملطلب وا�سنطن 
"بنك خلق"  مع جتميد ثروته وعائلته، ما دفعه  تلقيه تهديدًا باإعادة ق�سية 

اإىل ال�سعور بالذعر، ووقف العملية الع�سكرية فورًا.
عن  املعار�س  الرتكي  اجلمهوري"  ال�سعب  "حزب  عن  الربملاين  وقــال 
اأبرمتا  املتحدة  والــوليــات  تركيا  اإن  اأردوغـــدو،  اأيكوت  اإ�سطنبول،  مدينة 
وا�سنطن  تهديد  بعد  �ساعة   120 ملــدة  ال�سالم"  "نبع  عملية  وقــف  اتفاقية 
خلق"  "بنك  ق�سية  واإعـــــادة  وعــائــلــتــه  اأردوغــــــان،  ثــــروات  يف  بالتحقيق 

للواجهة، وفقًا ل�سحيفة "زمان" الرتكية.
فر�س  بتهديدات  يكرتث  مل  الــرتكــي  الرئي�س  اأن  النائب  واأ�ــســاف 

تطاله  اأن  من  فقط  خاف  لكنه  و�سعبها،  تركيا  على  العقوبات 
عن  كليًا  تراجع  اأنــه  "راأينا  وتابع:  العقوبات،  واأ�سرته 

ت�سريحاته ب�ساأن عدم وقف اإطالق النار عقب تهديدات 
خلق  بنك  وق�سية  واأ�سرته  اأمــالكــه  على  العقوبات 

القائمة يف الوليات املتحدة".
ثــروات  فـــاإن  "ولذلك  قــائــاًل:  الــنــائــب  و�سخر 
اخلــارج  يف  عائلته  واأفـــراد  اأردوغـــان  وممتلكات 
باتت م�ساألة اأمن قومي بالن�سبة لرتكيا". واأردف: 

البداية،  يف  كبرية  مقاومة  يعك�س  كان  "اأردوغان 
لكن فور طرح ق�سية بنك ال�سعب وممتلكاته واأ�سرته، 

عدل عن ت�سريحاته ال�سابقة التي كانت تدل على عزمه 
امل�سي قدمًا يف املنطقة الآمنة وعدم وقف اإطالق النار".

املنطقة  ا�ستقرار  زعزعة  تريد  تركيا  اأن  على  تاأكيد  ويف 
اأن  �سويغو  �سريغي  الــرو�ــســي  ــدفــاع  ال وزيـــر  اأعــلــن  لـــالإرهـــاب،  بدعمها 

للدواع�س  �سجنًا   12 بقاء  يف  ت�سبب  �سوريا  �سرق  �سمال  الرتكي  العدوان 
الأ�سلية. وقال  لبلدانهم  الإرهابيني  اإىل هروب  قد يف�سي  ما  بدون حرا�سة، 

اإنه يجب  "�سبوتنيك"،  �سويغو، بح�سب وكالة 
حل م�ساألة حرا�سة ال�سجون التي ت�سم اأع�ساء 
تنظيم "داع�س" يف �سوريا على الفور، معربًا عن 
اأمله اأن ي�ساعد التن�سيق بني رو�سيا وتركيا واأمريكا 
اإىل  باملنطقة.  وال�ستقرار  الأمــن  تعزيز  يف  �سوريا  يف 
اإن  اأم�س،  لفــروف،  �سريغي  الرو�سي  اخلارجية  وزيــر  قــال  ذلــك، 
اأنه  موؤكدا  تركيا و�سوريا،  اإطالق حوار بني  للم�ساعدة يف  م�ستعدة  رو�سيا 
حذرت  جهتها،  من  البلدين.  بني  املوقعة  اأ�سنة  اتفاقية  اإىل  ي�ستند  اأن  يجب 

�سحيفة "نيويورك تاميز" New York Times الأمريكية من طموحات 
ويريد  �سوريا  من  اأبعد  طموح  لديه  اأَنــه  اإىل  واأ�سارت  املنطقة  يف  اأرودغــان 
تطوير اأ�سلحة نووية ب�سكل �سري، ولديه برامج �سرية يف هذا اجلانب، وهو 
ما يهدد ا�ستقرار املنطقة، معربة عن خماوف اأمريكية حقيقية من وجود قنابل 

اأمريكية يف قاعدة "اإجنرليك" الرتكية.
العدوان يف  ببدء  اأوامــره  �سبقت  التي  الأ�سابيع  "يف  ال�سحيفة:  وقالت 
املناطق الكردية، مل يخف اأردوغان طموحه الأكرب. وقال يف اجتماع حلزبه 
احلاكم يف �سبتمرب: بع�س الدول لديها �سواريخ بروؤو�س نووية، لكن الغرب 

ل  عليها،  احل�سول  ميكننا  ل  اأنــه  على  ي�سر 
اأ�ستطيع اأن اأقبل هذا الأمر".

اأكد خمت�سون يف ال�ساأن  من جهة ثانية، 
الــرتكــي، اإن تــهــديــدات الــرئــيــ�ــس الأمــريــكــي 
رجب  الرتكي  الرئي�س  ت�سع  ترامب،  دونالد 
طيب اأردوغــان يف موقف حرج يعاين خالله 
اأن يتوقف عن  من خيارين اأحالهما مر، فاإما 
قد  لعقوبات  يتعر�س  اأو  الع�سكرية  عملياته 

ت�سيب اقت�ساده يف مقتل.
وقــــال املــحــلــل الــ�ــســيــا�ــســي املــخــتــ�ــس يف 
اإن  لـ"البالد"،  حامد  حممد  الــرتكــي  الــ�ــســاأن 
الرتكي  الــتــدخــل  مــن  اأمــريــكــيــا  غ�سبا  هــنــاك 
يف  م�سروعا  بالفعل  هناك  واأن  �سوريا،  يف 
قا�سية  عــقــوبــات  بفر�س  يفيد  الكونغر�س 
على  عقوبات  فر�س  اإمكانية  مع  اأنقرة،  على 
اأردوغان وثروته وعائلته، وما يقلق م�سجع 
الرئي�س الرتكي. فيما ذكر الباحث يف ال�ساأن 
عــدة  ــاك  هــن اإن  �ـــســـالح،  م�سطفى  الـــرتكـــي 

م�سارات حمتملة تتعلق بتاأثري العقوبات الأمريكية على تركيا، بع�سها موجه 
ت�ستجيب  اأن  املرجح  من  ولكن  اخلارجي،  اأنقرة  م�سار  يف  والآخــر  للداخل 
تركيا لل�سغوط الأمريكية عليها بعد تهديدها للجنود الأمريكيني املتواجدين 
يف �سوريا. واأ�ساف "الأزمة واإن كانت يف حيثياتها خمتلفة عن اأزمة الق�س 
الأمريكي اأندرو برون�سون الذي كانت حتجتزه اأنقرة من قبل، اإل اأن النمط 
املتبع يف هذا الأمر هو اأن وا�سنطن �ستفر�س هذه املرة مزيًدا من العقوبات 
واإمنا  فقط،  الأمريكي  بالداخل  يتعلق  ل  امللف  هذا  واأن  خا�سة  تركيا،  على 
اأن  مــوؤكــدًا  املنطقة"،  يف  وا�سرتاتيجيتها  الأمريكية  اخلارجية  بال�سيا�سة 
ووقف  الرتكية  التجارية  وال�سركات  الت�سليح  قطاعات  �ست�سمل  العقوبات 
التن�سيق الع�سكري امل�سرتك بني اجلانبني، وا�ستبعاد تركيا من حلف الناتو.

حممد حامد

م�سطفى �سالح

ad@albiladdaily.com



سياسة 
9 الثالثاء 23 �سفر 1441هـ املوافق 22 اأكتوبر 2019م ال�سنة 89 العدد 22795

0 فجر الصحافة السعودية

www.albiladdaily.com
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بريوت – وكالت 
اخلام�س  لليوم  ال�سعبية،  التظاهرات  قطعت 
احلكومة،  باإ�سقاط  مطالبة  الطرق،  التوايل  على 
يف  الله"  لـ"حزب  الــرعــنــاء  ــتــدخــالت  ال ووقــــف 
الأزمــات  وتعميق  واخلارجي،  الداخلي  ال�ساأنني 
الإ�ــســالحــات احلكومية  الــتــي حتــّجــم  بــالأفــعــال 
لتحقيق م�سالح اإيران يف املنطقة مطالبني برحيل 
وح�سن  عــون  الرئي�س  فيهم  مبن  ال�سيا�سيني  كل 
لنفجار  اأدى  الــذي  الق�سور  ولتاليف  الله.  ن�سر 
اأعــلــن رئي�س  الــلــبــنــاين،  الــ�ــســارع  الأو�ـــســـاع يف 
اجتماع  عقب  احلريري،  �سعد  اللبنانية  احلكومة 
ـــوزراء اأمــ�ــس )الإثــنــني(، اإنــه مت  طــارئ ملجل�س ال
موازنة  وعلى  املطلوبة  الإجـــراءات  على  التفاق 
على  م�سددًا  �سرائب،  اأي  من  تخلو  التي   2020

اأن ورقة الإ�سالحات انقالب اقت�سادي يف لبنان.
وقال احلريري، اإن النفجار �سببه حالة الياأ�س 
التي و�سل اإليها ال�سارع، موؤكدا :" باأنه لن ن�سمح 
بتهديد املحتجني". واأ�ساف "الهدف من املمار�سة 
الكرامة  واأ�سا�سها  النا�س  كرامة  تاأمني  ال�سيا�سية 
الفردية التي تاأتي من خالل تاأمني العمل والطبابة 

وخمتلف اخلدمات".
قــد ل  الــقــرارات  "هذه  اأن  اإىل  اأ�ــســار  ويف حــني 
منذ  مطالبي  حتقق  لكنها  ال�سارع،  مطالب  حتقق 
"الإ�سالحات  املتظاهرين  خماطبًا  قال  �سنتني"، 
لــيــ�ــســت مــقــايــ�ــســة واأنـــتـــم مـــن تـــقـــررون نــهــايــة 
الحتجاجات". ولفت اإىل اأن "الياأ�س دفع ال�سباب 
باحرتام  يطالبون  وهم  ال�سارع،  اإىل  النزول  اإىل 
يف  �سركائي  اأعطيت  الواقع  هذا  واأمــام  كرامتهم، 

احلكومة مهلة 72 �ساعة". 
قــائــاًل:  للمتظاهرين  حديثه  احلــريــري  ووجـــه 
"�سوتكم م�سموع واإذا كانت النتخابات النيابية 
البو�سلة  واأنتم  معكم  فاأنا   ، هدفكم  هي  املبكرة 
وتابع:"  املرحلة".  هــذه  اإىل  و�سلنا  ملا  ولولكم 
ال�سحيح  مكانها  اإىل  اللبنانية  الهوية  اأعدمت  اأنتم 
الإ�ــســالحــات،  و�سملت  طائفي".  قيد  اأي  خــارج 
عــجــز  مــــن  خــفــ�ــس %50  احلـــــريـــــري،  بــحــ�ــســب 
وعدد  الإعـــالم  وزارة  اإلــغــاء  لبنان،  يف  الكهرباء 
من املوؤ�س�سات الأخرى ودمج عدد من املوؤ�س�سات 
العامة، تخفي�س رواتب الوزراء والنواب بن�سبة 

قانون  املنهوبة،  الأمــوال  ل�ستعادة  قانون   ،%50
م�ست�سار  تعيني  الف�ساد،  ملكافحة  هيئة  لت�سكيل 
خ�سخ�سة  اإىل  بالن�سبة  التوجه  لتحديد  مــايل 
يف  لحــقــًا  الــقــرار  نتخذ  اأن  على  اخلليوي  قطاع 
الأوىل  املرحلة  م�ساريع  اإقــرار  الـــورزاء،  جمل�س 
من "�سيدر" خالل 3 اأ�سابيع، و�سع "�سكانر" على 
ال�سرعية،  غري  املعابر  و�سبط  ال�سرعية  املعابر 
 20 اعتماد  ور�ــســد  الجتماعية  احلماية  تعزيز 
ــر الأكــــر فــقــرًا،  ــس مــلــيــار لـــرية لــرنــامــج دعـــم الأ�
لدعم  املــوازنــة  يف  بند  اإدراج  عر  الت�سدير  دعــم 
القطاع  واإ�ــســراك  لبنان،  يف  امل�سنعة  ال�سادرات 

ال�سرق  بـــريوت وطــــريان  بــور�ــســة  اخلــا�ــس يف 
واإدارة  بــريوت  ومــرفــاأ  لبنان  وكازينو  الأو�ــســط 

ح�سر التبغ والتنبك ومن�ساآت النفط.
احلريري،  كلمة  على  املتظاهرون  رد  باملقابل 
لـ"الوكالة  وفــقــًا  ــنــظــام،  ال بــاإ�ــســقــاط  مــطــالــبــني 
املتظاهرين  اأن  اأكــدت  التي  لالإعالم"،  الوطنية 
اإىل  لال�ستماع  ال�سوت  مكرات  حول  يتحلقون 
بند  كل  ذكر  وعند  احلريري،  �سعد  الرئي�س  كلمة 
يهتفون "ثورة" و"ال�سعب يريد اإ�سقاط النظام". 
من  ان�سحبوا  ال�ــســرتاكــي  احلــزب  وزراء  وكــان 
التيار  مع  التفاق  لعدم  الــوزراء  جمل�س  اجتماع 

مل  اأنــه  موؤكدين  الآراء،  بع�س  يف  احلر  الوطني 
طالب  جانبه،  من  القت�سادية.   بورقتهم  يوؤخذ 
جعجع،  �سمري  اللبنانية  الــقــوات  حــزب  رئي�س 
رئي�س احلكومة �سعد احلريري بتقدمي ا�ستقالته 
وفقًا  ال�سدمة"،  "حكومة  اأ�سماه  مــا  وت�سكيل 
واأ�ساف  لالإعالم".  اللبنانية  الوطنية  لـ"الوكالة 
اأن احلكومة التي �ست�سكل يجب اأن تكون بعيدة 
اأن  اإىل  م�سريًا  احلالية،  ال�سيا�سية  الطبقة  عن 
"حكومة من امل�ستقلني تبدو احلل الوحيد لالأزمة 
الراهنة. نحن ل نتحدث عن بديل. ميكن للرئي�س 
�سعد احلريري نف�سه اأن يراأ�س حكومة امل�ستقلني 

التي اأحتدث عنها". واأ�سار جعجع اإىل اأن م�سكلة 
رئي�س اجلمهورية مي�سيل عون تكمن يف اأنه "ل 
حزب  زعيم  مواقف  وعن  اأحد".  ن�سائح  ي�سمع 
اإنها  جعجع  قال  الأخــرية،  الله  ن�سر  ح�سن  الله 
"تدل على اأنه ل يقراأ جيدًا الإ�سارات الواردة من 
ال�سارع، بدليل اأن النا�س مل يتوانوا عن التظاهر 
وتابع:  اأمل".  وحركة  الله  حزب  معاقل  اأهم  يف 
مع  عالقته  مراجعة  احلــريــري  الرئي�س  "على 
الوزير جران با�سيل". وم�سى قائاًل: "ل اأعرف 
الرتاجع  اإىل  وليد جنبالط  دفعت  التي  الأ�سباب 

عن ال�ستقالة".

وا�شنطن، طهران – وكالت
ترمب،  دونــالــد  الأمريكي  الرئي�س  هــدد  فيما 
هناك  كانت  اإذا  اإيــران  ب�سرب  )الإثــنــني(،  اأم�س 
ا�ستعداد  معلنًا  اخلطوة،  هذه  لإتخاذ  �سرورة 
للتدخل  رف�سهم  العراقيون  �سدد  للحرب،  بالده 
الإيراين يف ال�سوؤون الداخلية لبغداد، موؤكدين 
بــالدهــم، وقتل  دمــار  �سبب  املــاليل هو  نظام  اأن 
عراقيون  ونّظم  املا�سية.  الأيام  يف  املتظاهرين 
وقفة بال�سموع اأمام الكونغر�س الأمريكي، تاأبينا 
جميع  عّمت  التي  املظاهرات،  �سحايا  لأرواح 
اأرجاء بغداد وبقية املحافظات، مطالبني بخروج 
اإحــدى  لينا غــنــاوي،  اإيـــران مــن بلدهم. وقــالــت 
اجلالية  اأبناء  اإن  الكونغر�س"،  "وقفة  منظمات 
مناطق   3 مــن  قدومهم  بعد  �ــســاركــوا  العراقية 

اأمريكية "فرجينيا، وا�سنطن، ومريلند".
اأنهم  الإخبارية"،  لـ"العني  وفــقــًا  واأ�ــســافــت، 
�سحايا  لأرواح  تــاأبــيــنــا  ــ�ــســمــوع  ال اأوقـــــــدوا 
بحقوقهم  ملطالبتهم  �سقطوا  الذين  املظاهرات 
املــفــرطــة.  الــقــوة  ا�ــســتــخــدام  نتيجة  املــ�ــســروعــة 
�ــســوؤون  يف  الإيــــراين  التدخل  بــوقــف  وطالبت 
بغداد، وترك الوطن لأهله، مت�سائلة: "منذ متى 

وطهران �سديقة لل�سعب العراقي؟".
و�سددت على اأن العراق بعد اأن كان من اأغنى 

دول املنطقة، بات يعاين الفقر والدمار وحروبا 
ل تنتهي، وال�سبب يف كل هذا هو اإيران؛ حيث 
ال�سعب، داعية احلكومة  ت�ستحوذ على مقدرات 
طرد  على  العراقيني  م�ساعدة  اإىل  الأمــريــكــيــة 
مطالب  وا�سفة  بــالدهــم،  مــن  الإيــــراين  النفوذ 

اأبناء بلدها بـ"امل�سروعة".
والغتيالت  والعتقالت  العنف  يوقف  ومل 
عن  العراقيني  اإيـــران،  ملي�سيات  تنفذها  التي 
يف  مــلــيــونــيــة  مــظــاهــرات  تنظيم  اإىل  الـــدعـــوة 

وحل  طهران  نفوذ  لإنــهــاء  اجلــاري  اأكتوبر   25
احلكومة والرملان. وتلّقى العديد من النا�سطني 
املا�سية  ـــام  الأي خــالل  العراقيني  وال�سحفيني 
احل�سد  ملي�سيات  عن  �سادرة  بالقتل  تهديدات 
حال  يف  لإيــــران  التابعة  والأحـــــزاب  ال�سعبي 

دعوتهم ملظاهرات الـ25 من اأكتوبر. 
ويف طهران، كان ال�سرب العتقال من ن�سيب 
اأراك  مدينة  يف  الأو�ــســاع  على  حمتجني  عمال 
بالقرب من العا�سمة الإيرانية، اإذ اأفادت و�سائل 

العمال  هاجمت  الأمـــن  قــوات  اأن  حملية  اإعـــالم 
ال�سكك  خطوط  باإغالق  قيامهم  بعد  املحتجني، 

احلديدية بني �سمال وجنوب البالد.
واأ�سارت التقارير اإىل اأن عنا�سر الأمن انهالت 
يوا�سلون  كــانــوا  عــمــال  على  املـــرح  بال�سرب 
الــتــوايل،  على  ع�سر  الثالث  لليوم  احتجاجهم 
ب�سبب عدم دفع رواتبهم املتاأخرة وم�ستحقاتهم 

الأخرى باإحدى ال�سركات.
للطلبة  "اإي�سنا"  ـــة  وكـــال اأفــــــادت  وبــيــنــمــا 
الأحد  يومي  اعتقلت  ال�سلطات  اأن  الإيرانيني، 
اإن  نا�سطون  قال  املحتجني،  من  عددًا  والإثنني، 

عدد العمال املعتقلني بلغ 40 �سخ�سًا.
مواقع  عــر  نا�سطون  بثها  مقاطع  واأظــهــرت 
التوا�سل، هجوم الأمن وقوات مكافحة ال�سغب 
امل�سيل  الغاز  اأطلقوا  اإذ  العمايل،  التجمع  على 
اأدى  ما  بالهراوات  املحتجني  و�سربوا  للدموع 
العمال  بع�س  ُنقل  حيث  اإ�ــســابــات،  وقــوع  اإىل 
امل�سابني اإىل امل�ست�سفى، لكن قوات الأمن تبعتهم 
جمل�س  يف  ع�سو  وقــال  منهم.  عــددًا  واعتقلت 
"العمال  اإن  "فار�س"  لــوكــالــة  اأراك  مدينة 
ال�سركة  م�ستقبل  ب�ساأن  تو�سيحات  يطلبون 
واأ�سحاب اأ�سهمها وم�سري وظائفهم"، منتقدًا 

عدم دفع رواتب العمال لثالثة اأ�سهر.

انـــــطـــــالق  مـــــنـــــذ  لـــــــه  اأول  يف 
اللبناين  الرئي�س  قال  الحتجاجات، 
اإن  )الثـــنـــني(،  اأمــ�ــس  عـــون،  مي�سال 
تعر  البالد  تعم  التي  الحتجاجات 
الظلم  مــن  لكن  النا�س"  "وجع  عــن 
اتـــهـــام كـــل الــ�ــســيــا�ــســيــني بــالــفــ�ــســاد. 
على  مكتبه  ذكر  ح�سبما  عون،  و�سدد 
"تويرت"، على احلكومة باأن تبداأ على 
امل�سرفية  ال�سرية  رفع  باعتماد  الأقل 
عن ح�سابات كل من يتوىل م�سوؤولية 
وقال  م�ستقباًل.  اأو  حا�سرًا  ــة  وزاري
للحكومة:  اجــتــمــاع  خــالل  الرئي�س 
"ما يجري يف ال�سارع يعّر عن وجع 
على  الف�ساد  تعميم  ولــكــن  الــنــا�ــس، 

اجلميع فيه ظلم كبري".

عون: االحتجاجات 
تعبر عن “وجع 

الناس”

تظاهرات لبنان تكسر الطائفية وتطالب برحيل نصر اهلل
الحريري: لن نسمح بتهديد المحتجين.. واإلصالحات ليست مقايضة

أمام الكونغرس.. العراقيون يرفضون التدخل اإليراني 
ترمب يهدد بضرب طهران ونظام الماللي يقمع عماال محتجين

سياسيون لـ          : "حزب اهلل" يريد شق الصف
البالد – مها العواودة

اأبدى حمللون �سيا�سيون ومراقبون، تخوفهم من م�ستقبل 
قد  خطرية  اإرهــابــيــة  و�سيناريوهات  لبنان،  ينتظر  �سعب 
يف  الله  ن�سر  ح�سن  بقيادة  الله"  "حزب  تنفيذها  على  يقدم 
الدولة  ومفا�سل  والــــوزارات  املوؤ�س�سات  على  هيمنته  ظل 

القت�سادية.
"اإن املرحلة  لـ"البالد":  ال�سيا�سي كرم �سكايف  وقال املحلل 
ال�سابقة التي عا�سها لبنان و�سعت ال�سعب يف معاناة حقيقية، 
رفيق  اغتيال  اأن  اإىل  م�سريًا  مر"،  اأحــالهــا  خــيــارات  واأمـــام 

احلريري كان مف�سليا يف تاريخ املنطقة، و�سكل بداية الأزمة 
التي اأدت اإىل ح�سول تدهور دراماتيكي يف حياة املواطنني، 
املوايل  الله"  "حزب  واأن  خا�سة  قتل،  اللبناين  احللم  كون 
يف  الع�سكرية  ل�سراعاته  انطالق  نقطة  لبنان  جعل  لإيــران 
اأدى  ما  والعراق،  و�سوريا  اليمن  اإىل  و�سلت  التي  املنطقة، 
اإىل مقاطعة لبنان من قبل اأ�سقاء وداعمني لها، وبالتايل انهار 
الو�سع القت�سادي، واأ�سبح لبنان على خط الفقر ما اأدى اإىل 
انفجار الأو�ساع يف ال�سارع. واأ�ساف "هذا ما اأرادته اإيران 
الله  حزب  مللي�سيات  دعمها  لتوا�سل  ذهبية  فر�سة  واعترته 

الداخلية واخلارجية"، م�سريًا  الأزمات  لتزيد من  الإرهابية، 
اإمنــا  والــقــوة،  التما�سك  خيار  يريد  ل  الله"  "حزب  اأن  اإىل 
ما  وهــذا  العربي  احل�سن  من  باخلروج  ال�سف  ل�سق  ي�سعى 
حلمه  حتقيق  على  قــادر  اللبناين  ال�سعب  لأن  له  يتحقق  لن 

وتخطي هذه املنحة اإذا ما تخلى امل�سوؤولون عن ال�سراعات.
انتفا�سة  اأن  اأكد  القحطاين،  الله  عبد  ال�سيا�سي  املحلل  اأما 
الوقت  يف  م�سريًا  وعفويتها،  ب�سلميتها  العامل  اأبهرت  لبنان 
ذاته اإىل اأن م�ستقبل ال�سعب لبناين مهدد، وحتيط به الأخطار 
من كل الجتاهات ب�سبب "حزب الله" الذي �سي�ستخدم اإرهابه 

على  لهيمنته  اجلميع  ي�ستجب  مل  حــال  يف  املتظاهرين  �سد 
لبنان، لفتًا اإىل اأن ال�سعب اللبناين بحاجة حلماية دولية لأن 
القادم غري مطمئن، فح�سن ن�سر الله ل ميكن اأن ي�سلم بتغيري 
التي ل تخدم توجهاته،  اللبنانية  ال�سيا�سية  جذري للرتكيبة 
يد�س  قد  لذلك  وجرائمه،  اإرهابه  يغطي  من  يريد  اأنه  خا�سة 
باأعمال  القيام  عر  التظاهرات  �سلمية  لإجها�س  عنا�سره 
القوة  ا�ستخدام  اأو  للمتظاهرين،  تن�سب  وتخريبية  اإرهابية 
جتاه املحتجني وقتلهم عر قنا�سة كما فعلت ملي�سيات اإيران 

يف العراق.

جوبا - البالد
بـــعـــد نـــقـــا�ـــســـات مـــطـــولـــة ومـــفـــاو�ـــســـات 
احلكومة  وقعت  لأيام،  ا�ستمرت  ماراثونية 
ت�سم  التي  الــثــوريــة  واجلبهة  ال�سودانية 
عددًا من احلركات امل�سلحة، اأم�س )الثنني( 
على  الــ�ــســودان،  جنوب  عا�سمة  جوبا  يف 

وثيقة تنفيذ وقف الأعمال العدائية.
وقال نائب رئي�س املجل�س ال�سيادي حممد 
حمدان دقلو، اإن ال�سلطات "م�ستعدة لتخاذ 
اأ�ــســاف:  ال�سعب"،  ل�سالح  كبرية  قـــرارات 
الإرادة  ميلكون  التفاو�س  يف  "�سركاوؤنا 

والقدرة على حتقيق ال�سالم".
وكان الطرفان اتفقا ب�سورة اأولية، الأحد، 
العدائية  الأعــمــال  وقــف  جتــديــد  على  على 
حول  التفاو�س  ولأجــل  اإن�سانية،  لأغرا�س 
ال�سودانية،  بالأزمة  املرتبطة  الق�سايا  كافة 
الــقــادمــة،  الــفــرتة  ت�سهد  اأن  ينتظر  فــيــمــا 
ال�سودانية  احلكومة  قيام  لــالتــفــاق،  وفــقــًا 
داخــل  مــن  الإن�سانية  امل�ساعدات  باإي�سال 
وخارج ال�سودان للمناطق املتاأثرة بالنزاع، 
الـــقـــرارات الــتــي �ــســدرت ب�ساأن  ومــراجــعــة 

ال�سدود واأرا�سي الولية ال�سمالية.
ــتــاأكــيــد على  ويــ�ــســمــل التـــفـــاق اأيــ�ــســًا ال
الوثيقة  ال�سامل يف  ال�سالم  اتفاقية  ت�سمني 

من  جديد  تفوي�س  واإ�ــســدار  الد�ستورية، 
لدعم عملية  الأفريقي  ال�سلم والأمن  جمل�س 
ال�سالم. ويف وقت �سابق، و�سل وفد جمل�س 
اإىل  املكون من 15 �سخ�سية  الــدويل  الأمــن 

جوبا، بالتزامن مع املحادثات.
الــــوزراء  مــن جــهــة ثــانــيــة، �سكل رئــيــ�ــس 
للتحقيق  جلنة  حمدوك  عبدالله  ال�سوداين 
خالل  املعت�سمني  مــن  الع�سرات  مقتل  يف 
وزارة  مبحيط  العت�سام  مقر  على  هجوم 

الدفاع ال�سودانية يف يونيو املا�سي.
فــاإن  لــالأنــبــاء،  الــ�ــســودان  وبح�سب وكــالــة 
اللجنة �ستحظى ب�سلطات وا�سعة ل�ستدعاء 
ال�سهود، مبا يف ذلك امل�سوؤولون، و�سيكون 
ر�سمية  وثـــائـــق  عــلــى  الطـــــالع  بــاإمــكــانــهــا 
نداءات  بعد  اأمنية و�سجالت طبية  وتقارير 
وجماعات  الحتجاج  جماعات  من  متكررة 
اللجنة  الق�سا�س. ويرتاأ�س  اأجل  مدنية من 
حمامي حقوق الإن�سان نبيل اأديب، و�ست�سم 
�سباط اأمن كبارًا، بالإ�سافة اإىل حمامني، اإذ 
امل�سوؤولني  بتحديد  مكلفة  اللجنة  �ستكون 
القتلى  عــدد  وحتــديــد  العت�سام،  ف�س  عــن 
املالية  واخل�سائر  واملفقودين  واجلــرحــى 
التي تكبدها املت�سررون، ومن املفرت�س اأن 

تنتهي من عملها خالل 3 اأ�سهر.

السودان: توقيع وثيقة 
“وقف العدائيات”

أبرز اإلصالحات 
الحكومية

خفض 50 % من عجز 
الكهرباء في لبنان

تخفيض رواتب الوزراء 
والنواب بنسبة 50 %

قانون لتشكيل هيئة 
لمكافحة الفساد

إلغاء وزارة اإلعالم وعدد 
من المؤسسات األخرى

قانون الستعادة 
األموال المنهوبة

20 مليار ليرة لدعم 
األسر الفقيرة
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fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

الشهراني يحتفل بتخرج شقيقه وابنهفنانون وإعالميون يواسون أسرة الفنان طالل
جدة - خالد بن مر�ساح

انتقل اإىل رحمة الله تعاىل الفنان والإعالمي، 
طالل احلربي، يوم )الأحد(، عن عمر يناهز 63 
عامًا، اإثر تعر�سه حلادث �سري، وافاد ابن الفقيد 
برفقة والده ووالدته وتعر�سوا  كان  باأنه  فادي 
مع  حــديــثــهــم  واأثـــنـــاء  ب�سيط  ــــروري  م حلــــادث 
�سيارة  جــاءت  �سدمتهم  التي  ال�سيارة  �ساحب 
بني  الــوالــد  وكـــان  �سيارتهم  و�سدمت  م�سرعة 
ال�سالة  الله. وقد متت  ال�سيارتني فتوفى رحمه 
عليه مب�سجد بن ثنيان ودفن يف مقربة الفي�سلية 
بجدة وا�ستقبلت الأ�سرة جموع املعزين. والفقيد 
والد فادي ووليد. يذكر اأن الفقيد احلربي ح�سل 
جامعة  مــن  الأعــمــال  اإدارة  بــكــالــوريــو�ــس  على 
العمل  وبــداأ   ،1985 عام  بجدة  عبدالعزيز  امللك 

العديد  وقــدم  1991م،  �سنة  الإذاعـــة  يف  كمذيع 
�سارك  كما  والتلفزيونية،  الإذاعية  الربامج  من 
ال�سعودية  وامل�سل�سالت  الأفــالم  من  العديد  يف 
نا�سر  الفنان  مع  منها)العا�سوف(  وامل�سرية، 
و�سارك  ح�سان،  الــلــواء  دوره  وكــان  الق�سبي، 

ال�سيخ  دور   يف  الــ�ــســام(  )حـــارة  م�سل�سل  يف 
)بنات  م�سل�سل  يف  اأي�سا  و�سارك  عبدالرحيم، 
املالكمة( يف دور مطلق. وت�ستقبل اأ�سرة الفقيد 
التعازي بداره، بحي املروة، نهاية �سارع حراء 

�سرقا، واليوم هو ثاين اأيام العزاء.

الدمام-حمودالزهراين
بــن حــزام  الإعــالمــي حممد �سعد  اأقـــام 
ال�سهراين احتفال مبنا�سبة تخرج �سقيقه 
يف  املاج�ستري  على  وح�سوله   ،" "مريع 
ابنه  الأعمال، وكذلك تخرج  اإدارة  جمال 
" من كلية امللك فهد الأمنية برتبة  "�سعد 
اأحد  يف  وذلــك  مهند�س"،  اأول  مــالزم   "

القاعات مبدينة الريا�س.
بن  عبدالله  بــن  ظــافــر  بح�سور  وذلـــك 
م�سيط،  بخمي�س  الــهــريــر  نــائــب  حـــالب 
احلربي  �سالح  الدكتور  متقاعد  واللواء 
اللواء  �سابقا  باأملانيا  الع�سكري  وامللحق 
القحطاين  �سيف  بــن  �سعيد  املــهــنــد�ــس 

اأ�ــســرة  قــزعــة عميد  بــن  بــن على  وظــافــر 
�سهران  ر�ــســيــد  اآل  قبيلة  يف  قــزعــة  اآل 

والأ�سدقاء  والأحبة  والأقـــارب  والأهــل 
والإعالميني.

تخرج ال�ساعدي

الأ�سمري للعا�سرة 

�سلمان  حممد  يزيد  اأول  املـــالزم  احتفل 
فهد  املــلــك  كلية  مــن  بتخرجه  الــ�ــســاعــدي، 
تربيكات  و�سط  اأول  مــالزم  برتبة  الأمنية 
مــن الأهــــل والأ�ـــســـدقـــاء الــذيــن �ــســاركــوه 
الفرحة. األف مربوك للمالزم اأول ال�ساعدي 
حياته  يف  بالتوفيق  له  والتمني  بالتخرج، 

العملية خلدمة الدين واملليك والوطن.

الهيئة  رئي�س  م�ساعد  قــرار  �سدر 
للخدمات  املــــدين  لــلــطــريان  الــعــامــة 
املــ�ــســانــدة بــرقــيــة �ــســامل الأ�ــســمــري، 
امللكية  بال�سالة  العا�سرة  املرتبة  اإىل 

مبطار اأبها الدويل.
األف مربوك ومزيدا من الرقيات .

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

لإر�سال اأخبار الأفراح واملنا�سبات على .. اإمييل:

أفراح بن عفيف وبن مرضاح بزفاف عبدالرحمن

جده - البالد
اآل بن عفيف  الأهــل واخلــالن، احتفل  فيها  العمر، اجتمع  ليايل  اأجمل  ليلة من  يف 
وبن مر�ساح، بزواج عبدالرحمن عمر بن عفيف ، على ابنة خالد مبارك بن مر�ساح، 
والأحباب.  ــارب  والأق الأهــل  بح�سور  جــدة،  مبدينة  الكربى  القاعات  باإحدى  وذلــك 
وا�ستمتع احلا�سرون باملج�س احلجازي الأهازيج والرق�س على لعبة املزمار، �سارك 

بها اجلميع ممن قدموا مباركني مهنئني هذا الزواج امليمون.
 و�سكرت اأ�سرة العرو�سني، كل من ح�سر و�ساركهم الفرحة بهذه املنا�سبة ال�سعيدة 

متمنيًا للعرو�سني التوفيق يف حياتهما الزوجية.

  wr@albiladdaily.com     ) خالد بن مر�ساح (

يزيد ال�ساعدي

�سامل الأ�سمري

للتوا�سل: 
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جدة
تقدم  بانه  رابغ  مبحافظة  العامة  املحكمة  • تعلن 
املولد  هالل  بن  حامد  بن  الرحمن  عبد  املواطن/  اليها 
يحمل �سجل مدين رقم ) 1038059786( بطلب حجة 
مبحافظة  رابغ  بوادي  الواقعة  املزرعة  على  ا�ستحكام 
ال�سرعي  اليه  بال�سراء و املحياة االحياء  رابغ واالآيلة 
واطــوالــه  وحـــدوده  انهائه  ح�سب  على  1382هــــ  عــام 
املزيني  مكتب  مــن  الــ�ــســادر  املــرفــق  الــكــروكــي  ح�سب 
كما  برقم 39-413 وتاريخ 1439/4/17هـــ  للم�ساحة 

يلي:
ال�سرق  مــن  العر�ض  خمتلف  ف�ساء  جــنــوب:   -1
ل  عائده  مــزارع  يليه  33.10م  الغرب  ومــن  17.05م 

فواز الع�سالين .
2- �سمال: �سد رابغ.

3- �سرق: مزارع عائدة للمرحوم ابو زيد املحمدي 
ومتام احلد مزرعة عائدة لورثة بركه بن �سامي .

4- غرب: مزرعة احمد ابو غبار.
وم�سحتها االجمالية: 12022.22مرت مربع. 

هذه  اىل  اعرتا�سه  تقدمي  فعليه  معار�سة  له  فمن 
املحكمة خالل �سهرين من تاريخه والله املوفق. 

فل�سطيني  خليفه  احمد  �سليمان  عبدالله  يعلن   •
 2139052704 رقــم  مقيم  هوية  فقدان  عن  اجلن�سية 
او  املخت�سة  اجلهة  اىل  ي�سلمها  ان  يجدها  مــن  فعلى 

االت�سال على الرقم 0555428378 وله ال�سكر.
اجلن�سية  اأفغاين  غازي   خان  بات  لعل  • يعلن/ 
عن فقدان جواز ال�سفر رقم / P00983685  م�سدره 
االت�سال  او  مل�سدره  ي�سلمه  يجده  من  فعلى  خو�ست 
على رقم اجلوال/  0592066089 - 0534964755 

وله ال�سكر. 

الباحة
• تعلن املحكمة العامة باملندق للعموم باأنه تقدم 
الزهراين  بن يحيى بن حممد اخلزمري  علي   / اليها 
اليها  واأنــهــى   )  1015561390  ( ــم  رق مــدين  �سجل 
كامل  ت�سرفه  وحتــت  ملكه  يف  اجلــاري  من  اأنــه  قائال 
 ) القدمي  ال�سعبي  البيت   ( وامل�سماة  ال�سكنية  االر�ــض 
( واملقام عليها  ) ر�سباء  ) غييله( بقرية  والواقعة يف 
31.25م2(  ( وم�ساحته  واحـــد  دور  �سعبي  مــنــزل 

وبالق�سمة  والـــدي  مــن  ال�سرعٍي  بـــاالرث  ايل  وااليــلــه 
قبل  من  ال�سرعٍي  باالحياء  واملحياه  الورثٍة  بقية  مع 
عام 1385هـ والواقعة بعيدا عن اخلط العام وحرمه 
ــقــرى وحــدودهــا واطــوالــهــا  ٍوداخــــل حـــدود املـــدن وال

وم�ساحتها كما يلي:
�سماال: يحدها �سبل رجل بعر�ض 2.00ٍم يليه ملك 
ورثة / يحيى حممد مداوي الزهرايٍن وطول ال�سلع 
ال�سلع  مع  التقاء  بزاوية  الغرٍب  اىل  ال�سرق  من  يبدا 
مرتا  ع�سر  �ستة  26.10م  بطول  92درجـــة  ال�سرقي 

وع�سرة �سنتيمرتا.
مــداوي  حممد  يحيى   / ورثــة  ملك  يحدها  غربا: 
الزهراين وطول ال�سلع يبدا من ال�سمال اىل اجلنوب 
15.60م  91درجٍة  ال�سمايل  ال�سلع  مع  التقاء  ٍبزاوية 
ثم ينك�سر جنوب غرٍب قليال بزاوية 186درجة بطول 
بطول  176درجــة  بزاوية  جنوبا  ينك�سر  ثم  37.25م 
و�ستون  واحد  61.65م  الكلي  ال�سلع  وطول  8.80م 

مرت وخم�سة و�ستون �سنتيمرتا.
جنوبا: يحدها �سارع ترابي بعر�ض 5.00مٍ  يليه 
الــزهــراين وطــول  مـــداوي  ــة / يحيى حممد  ملك ورث
التقاء  بــزاويــة  ال�سرق  اىل  الــغــرب  مــن  يــبــدا  ال�سلع 
�ستة  26.85م  بــطــول  87درجـــة  الغربي  ال�سلع  مــع 

وع�سرون مرت وخم�سة وثمانون �سنتيمرتا.
مداوي  حممد  يحيى   / ورثــة  ملك  يحدها  �سرقا: 
ــدا مـــن اجلـــنـــوب اىل  ــب ـــزهـــراين وطــــول الــ�ــســلــع ي ال
96درجة  اجلنوبي  ال�سلع  مع  التقاء  بزاوية  ال�سماٍل 
بزاوية  االجتــاه  نف�ض  يف  ينك�سر  ثم  49.85م  بطول 
الكلي  ال�سلع  وطـــول  11.55م   بــطــول  172درجـــــة 

61.40م واحد و�ستون مرت واربعون �سنتيمرتا.
و�ستمائة  الف  1639.45م2(   (  : الكلية  امل�ساحة 
واربــعــون  وخم�سة  مــربــعــا  مـــرتا  ــون  ــالث وث وت�سعة 

�سنتيمرت مربعا.
حممد  يحيى   / ورثــة  منزل   -1 الثابتة/  العالمة 
من  12.00م  م�سافة  يبعد  الـــذي  ــزهــراين  ال مـــداوي 

اجلهة ال�سرقية لالر�ض. 
فمن له معار�سة عليه مراجعة املحكمة امل�سار اليها 

خالل �سهرين من تاريخ ن�سره والله املوفق. 
•  احلاقا لل�سك ال�سادر من كتابة عدل املندق بر 
1439/10/14هــــ  تاريخ   /  475002000382  / قم 
تقدم  باأنه  املندق  مبحافظة  ال�سرعية  املحكمة  تعلن 
الكناين  حممد  بــن  �ــســامل  بــن  احــمــد  املــواطــن/  اليها 
الزهراين حامل ال�سجل املدين رقم / 1027385093 
/ �سجل املندق . وانهى اليها قائال انه من اجلاري يف 
والواقعة  ال�سكنية  االر�ض  كامل  ت�سرفه  وحتت  ملكه 
يف حمافظة املندق والتي الت اليه عن طريق ال�سراء 
,علما  املــنــدق  يف  الــكــرمي  الــقــران  حتفيظ  جمعية  مــن 
قبل  واملحياة  حمارمه  وال  عــام  خط  فيها  مير  ال  بانه 
ا�سالعها وم�ساحتها  عام 1387هـ وحدودها واطوال 

كما يلي:
وال�سلع  املندق  حمافظة  حو�ض  يحدها  �سماال: 
يــبــدا مــن الــغــرب بــاجتــاه الــ�ــســرق بــزاويــة 73 ثالثة 
 46.01 وبطول  الغربي  ال�سلع  مع  درجــة  و�سبعون 

�ستة واربعون مرت وواحد �سنتمرت.  
5.0مــرت  عــر�ــض  م�سفلت  �ــســارع  يحدها  �ــســرقــا: 
وال�سلع  الــزهــراين  معي�ض  احمد  عبدالله  ملك  يليه 
مائة   131 بزاوية  اجلنوب  باجتاه  ال�سمال  من  يبدا 
وبطول  ال�سمايل  ال�سلع  مع  درجــة  وثالثون  وواحــد 
 165 بــزاويــة  ثم  �سنتمرت  وع�سرة  مرت  اأربــعــة   4.10
اأربعة   4.81 وبــطــول  درجــة  و�ستون  وخم�سة  مائة 
مائة   166 بزاوية  ثم  �سنتمرت  وثمانون  واوحــد  مرت 
و�ستة و�ستون درجة وبطول 6.42 �ستة مرت واثنان 
واثــنــان  مــائــة   162 بــزاويــة  ثــم  �سنتمرت  واربـــعـــون 
واثــنــان  مــرت  5.92 خم�سة  وبــطــول  درجـــة  و�ــســتــون 
واربــعــة  مــائــة   174 ــة  ــزاوي ب ثــم  �سنتمرت  وتــ�ــســعــون 
وخم�سة  مرت  اأربــعــة   4.25 وبطول  درجــة  و�سبعون 
وع�سرون �سنتمرت ليكون الطول الكلي 25.50خم�سة 

وع�سرون مرت وخم�سون �سنتمرت .
جنوبا: يحدها ملك �سالح علي خمي�ض الزهراين 
 119 بزاوية  الغرب  باجتاه  ال�سرق  من  يبدا  وال�سلع 
وبطول  ال�سرقي  ال�سلع  مع  درجــة  ع�سر  وت�سع  مائة 
اأربعة مرت وثالثة وثالثون �سنتمرت ثم بزاوية   4.33
 7.62 وبــطــول  درجـــة  وثــمــانــون  و�سبعة  مــائــة   187
 178 بزاوية  ثم  �سنتمرت  و�ستون  واثنان  مرت  �سبعة 
خم�سة   5.54 وبطول  درجــة  و�سبعون  وثمانية  مائة 
مائة  بزاوية 177  ثم  �سنتمرت  مرت واربعة وخم�سون 
و�سبعة و�سبعون درجة وبطول 6.04 �ستة مرت واربعة 
�سنتمرت ثم بزاوية 175 مائة وخم�سة و�سبعون درجة 
ثم  وبطول 3.69 ثالثة مرت وت�سعة و�ستون �سنتمرت 
وبطول  درجــة  و�سبعون  وثماين  مائة   178 بــزاويــة 
ينك�سر  ثم  �سنتمرت  وثالثون  وواحــد  مرت  �ستة   6.31
باجتاه اجلنوب بزاوية 264 مائتان واربعة و�ستون 
درجـــة وبــطــول 2.46 اثــنــان مــرت و�ــســتــة واربــعــون 
�سبعة   97 بزاوية  الغرب  باجتاه  ينك�سر  ثم  �سنتمرت 
وخم�سة  مرت  �سبعة   7.65 وبطول  درجــة  وت�سعون 
 43.64 لل�سلع  الكلي  الطول  ليكون  �سنتمرت  و�ستون 

ثالثة واربعو مرت واربعة و�ستون �سنتمرت .
من  يبدا  وال�سلع  فهد  امللك  �سارع  يحدها  غربا: 
وت�سعون  اربــع   94 بزاوية  ال�سمال  باجتاه  اجلنوب 
ت�سعة   39.89 وبــطــول  اجلنوبي  ال�سلع  مــع  درجــة 

وثالثون مرت وت�سعة وثمانون �سنتمرت. 
االهلي  البنك  �سور   : الغربية  اجلهة  من  الرابط 
�سنتمرت  وع�سرة  مرت  وثالثون  واحــد   31.10 ويبعد 

عن الركن ال�سمايل الغربي لالأر�ض.
مربعا   مــرتا   1429.24 االجمالية:  وم�ساحتها 
واربع  مربعا  مرتا  وع�سرون  وت�سعة  واربعمائة  الف 

وع�سرون �سنتمرتا مربعا.  
طالبا اعطائهم حجة ا�ستحكام على ما ذكر اعاله 
فمن له معار�سة فعليه مراجعة املحكمة امل�سار اليها يف 

مدة اق�ساها �سهرين من تاريخ االعالن والله املوفق. 
مـــيـــاه  اأ�ـــــســـــد  ـــون  ـــب جـــي  / ـــم  ـــي ـــق امل يـــعـــلـــن   •
رقم  وحتمل  اقمته  فقدان  عن  اجلن�سية  بنجالدي�سي 
اقرب  اىل  ي�سلمها  يجدها  من  فعلى   2474161581

فرع جوازات وله ال�سكر. 

الطائف
بنجالدي�سي  الر�سيد  عبد  احمد  �سيامني  يعلن   •
   BT0572870 رقم  �سفره  جواز  فقدان  عن  اجلن�سية 
اىل  ت�سليمه  عليه  يعرث  مــن  فعلى  دكــا  مــن  ر  والــ�ــســاد 

القن�سلية البنجالدي�سية بجدة.
الطائف  مبحافظة  املدنية  االحوال  ملكتب  تقدم   •
ن�سمي  حممد  نـــواف  اال�ــســم  الفخذ  ا�ــســم  حــذف  طالبا 
 1121039331 املـــدين  ال�سجل  ال�سمراين  املي�سره 
من: نواف حممد ن�سمي املي�سره ال�سمراين اىل: نواف 
ذلك  على  معار�سة  لــه  فمن  ال�سمراين  ن�سمي   حممد 

فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر من تاريخه.
اىل  انهى  انه  بالطائف  العامة  املحكمة  تعلن   •
بخيتان  املواطن  ان   31 مادة  الثالثة  االنهائية  الدائرة 
عازب خ�سار القثامي �سجل مدين رقم 1013774979 
حو�ض  عــلــى  ا�ستحكام  �ــســك  ا�ــســتــخــراج  طــالــبــا  تــقــدم 
بارتفاع اكرث من مرتين بداخله بيت �سعبي الواقع يف 
ال�سيل ال�سغري والذى ال اليه عن طريق االحياء من عام 
الكروكى  وفق  وم�ساحته  واطواله  وحدوده  ـ  1385هـ 

املرفق كما يلي: 
من ال�سمال: �سارع عر�ض 10م يليه من ال�سرق بيت 
�سعبي ملك عبد الله القثامي ومن الو�سط �سارع عر�ض 
م�سفر  ملك  �سعبي  بيت  بــه  حــو�ــض  الــغــرب  ومــن  10م 

القثامي بطول 34.70م
من اجلنوب: يحده �سارع عر�ض 40م يليه حو�ض 

ملك مطلق القثامي بطول جمموع انك�ساراته 35م
افاد  كما  2م  بعر�ض  نافد  غري  �سبل  ال�سرق:  من   
املنهى يليه من ال�سمال ار�ض ملك ح�سني القثامي ومن 

اجلنوب خدمات مقابر بطول 56.40م
من الغرب: حو�ض به بيت �سعبي ملك ابناء �سريف 

القثامي بطول 55.40م
وامل�ساحة االجمالية 1959.20م2.

فمن له معار�سة فله التقدم بها خالل املدة املقررة 
نظاما وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.

انهى  انـــه  بــالــطــائــف  الــعــامــة  املــحــكــمــة  • تــعــلــن 
املــواطــن  ان   31 مـــادة  الثانية  االنهائية  ــدائــرة  ال اىل 
رقــم  مـــدين  �سجل  احلــارثــي  م�ستور  عــويــ�ــض  �ــســامــي 
ا�ستحكام  �سك  ا�ستخراج  طالبا  تقدم   1048042572

على حو�ض الواقع يف الرميده  والذى ال اليه عن طريق  
الكروكى  وفق  وم�ساحته  واطواله  وحــدوده  ـ  ال�سراء  

املرفق كما يلي: 
بطول  اجلعيد  معي�ض  م�سعود  ملك  ال�سمال:  من 

57.25م
جمموع  بطول  15م  عر�ض  �ــســارع  اجلــنــوب:  مــن 

انك�ساراته 60.09م
بطول  الع�سيمي  �سفر  حممد  ملك  الــ�ــســرق:  مــن   

30.02م
من الغرب: �سارع عر�ض 15م بطول 26.16م

وامل�ساحة االجمالية 1669.87م2.
فمن له معار�سة فله التقدم بها خالل املدة املقررة 

نظاما وقدرها �ستون يوما من تاريخ هذا االعالن.

املدينة املنورة
املنورة  املدينة  املدنية يف  االحوال  الإدارة  • تقدم 
ــيــم/ حــ�ــســن عــلــي حمــمــد االحـــمـــدي رقـــم االقــامــة   ــق امل
التالية  ابنائه  ميالد  �سهادات  ان  مفيدا   222592246

ا�سمائهم:
الـــتـــاريـــخ   74517 ـــادة  ـــه ـــس ـــ� ال رقـــــم  ـــــــــا  روزان

1429/4/24هـ امل�سدر املدينة املنورة 
ـــاريـــخ  ـــت ال  97647 الــــ�ــــســــهــــادة  رقــــــم  جنــــــوى 

1433/2/25هـ امل�سدر املدينة املنورة 
فقدت منه يرجى ممن يعرث عليها اأن ي�سلمها الدارة 
ادارة  اقـــرب  او  املــنــورة  املدينة  يف  املدنية  االحـــوال 
اخفائها  او  الوثيقة  هذه  حيازة  الأن  له.  مدنية  احــوال 
اأو العبث مبدوناتها او ا�ستعمالها من قبل غري �ساحبها 

يعد خمالفة يعاقب عليها النظام.

الدمام
اجلن�سية  �سعودي  اأحميدي  اآل  ح�سن  الله  عبد  • يعلن 
فقدان عقد �سندوق  الهوية: 1005055692 عن  ورقم 
رقــم:  للفيال   171/5/24 بــرقــم:  الــعــقــاريــة  التنمية 
بالدمام  العقارية  التنمية  �سندوق  من  و�ــســادر   406
ويرجى ممن يجده اأن ي�سلمه مل�سدره اأو االت�سال على 

0551686898 وله ال�سكر.

جازان
العامة  باملحكمة  الثانية  العامة  الدائرة  تعلن   •
حممد  املـــواطـــن/  لــهــا  تــقــدم  ــاأنــه  ب �سامطة  مبحافظة 
�ــســعــودي  �ــســعــريي �سعبي  اإبــراهــيــم  بــن  بــن �ــســوعــي 
بطلب   )1003057567( رقم  املــدين  ال�سجل  مبوجب 
والواقعة  )ال�سكنية(  اأر�سه  كامل  على  ا�ستحكام  حجة 
املوؤقت  احليز  )داخـــل(  والواقعة  ال�سفلى(  يف)الــقــرة 
واأطوالها  حــدودهــا  واملو�سحة  ال�سفلى  الــقــرة  لقرية 

وم�ساحتها االإجمالية واإحداثياتها يف اجلدول اأدناه.
ال�سرق  باجتاه  الغرب  من  يبداأ  ال�سمايل:  ال�سلع 
طريق  ويحده  )40,79م(  بطول  درجــة   )95( بزاوية 
مو�سى  عبدالله  ويليه  )20م(  عر�ض  �سامطة  ـ  احلقلة 

�سعريي حمن�سي. 
الغرب  باجتاه  ال�سرق  من  يبداأ  اجلنوبي:  ال�سلع 
غربًا  ينك�سر  ثم  )24م(  وبطول  درجــة   )105( بزاوية 
بزاوية )49( درجة وبطول )23,11م( ويحده اإبراهيم 

عبدالله عبده عواجي وعلي يحيى عائ�ض حمن�سي. 
ال�سلع ال�سرقي: يبداأ من ال�سمال باجتاه اجلنوب 
ينك�سر  ثــم  )15,65م(  وبــطــول  درجـــة   )86( بــزاويــة 
)21,93م(  وبطول  درجة   )190( بزاوية  �سرق  جنوب 
ويحده �سارع عر�ض )15م( ويليه عبدالرحمن �سوالن 

حمن�سي.
ال�سمال  باجتاه  من اجلنوب  يبداأ  الغربي:  ال�سلع 
علي  ويحده  )41,91م(  وبطول  درجــة   )96( بزاوية 

حممد مو�سى �سعريي.
امل�ساحة االإجمالية للعقار:)1814,65 مرت مربع (. 

االإحداثيات:
E                      N         

1839274.5700   290798.6000
1839289.1500   290836.6900
1839274.1600   290841.1700
1839254.5300   290850.9400
1839238,5200   290833,0000
1839234,3200   290810,2700

فمن لديه معار�سة عليه التقدم للمحكمة العامة يف 
حمافظة �سامطة خالل �سهر من تاريخه وذلك بناًء على 
املادتني احلادية والثالثني والثالثة والثالثني من نظام 
املرافعات ال�سرعية ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم 

م/1 يف 1435/01/22هـ. 
فقدان/  عن  مدخلي  هادي  علي  عائ�سة  تعلن/   •
من  عليها  احلا�سلة  املجتمع  كلية  دبلوم  تخرج  وثيقة 
1430/7/8هــــ  بتاريخ  املجتمع  كلية  ــ  جــازان  جامعة 
)احلا�سب  تخ�س�ض  يف  الدبلوم  درجــة  على  وح�سلت 
االآيل( يرجى ممن يعرث عليها اأن ي�سلمها اإىل م�سدرها 

اأو اإىل اأقرب اإدارة تعليم.
�سبياء  يف  املــدنــيــة  االحـــــوال  الإدارة  تــقــدم   •
ال�سجل  رقـــم  داحــ�ــض  حمــمــد  مهلهل  زكـــري  املـــواطـــن/ 
ا�سمه من/ زكري  املدين 1079978852 بطلب تعديل 
داح�ض  حممد  مهلهل  زكريا  اإىل/  داح�ض  حممد  مهلهل 
فمن له معار�سه على ذلك فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر 

من تاريخ هذا االعالن.
�سبياء  يف  املــدنــيــة  االحـــــوال  الإدارة  تــقــدم   •

ال�سجل  رقــم  املالكي  �سلمان  فرحان  الزبري  املــواطــن/ 
املدين 1118323367 بطلب تعديل ا�سمه من/ الزبري 
فرحان �سلمان املالكي اإىل/ اأحمد فرحان �سلمان املالكي 
فمن له معار�سه على ذلك فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر 

من تاريخ هذا االعالن.
العامة  باملحكمة  الثانية  العامة  الدائرة  تعلن   •
بن  ــد  زي املــواطــن/  لها  تــقــدم  بــاأنــه  �سامطة  مبحافظة 
املدين  ال�سجل  �سعودي مبوجب  غليله  بن يحيى  عبده 
رقم )1087792840( بطلب حجة ا�ستحكام على كامل 
والواقعة  يف)اجلــراديــة(  والواقعة  )ال�سكنية(  اأر�سه 
التنمية  الــعــمــراين وداخــــل حـــدود  الــنــطــاق  )خــــارج( 
االإجمالية  وم�ساحتها  واأطوالها  حدودها  واملو�سحة 

واإحداثياتها يف اجلدول اأدناه.
الغرب  باجتاه  ال�سرق  من  يبداأ  ال�سمايل:  ال�سلع 
بزاوية )90( درجة بطول )32م( ويحده عبدالله احمد 

عري�سي. 
ال�سرق  باجتاه  الغرب  من  يبداأ  اجلنوبي:  ال�سلع 
)90( درجة وبطول )32م( ويحده علي طاهر  بزاوية 

حممد املهر. 
ال�سلع ال�سرقي: يبداأ من اجلنوب باجتاه ال�سمال 
�سارع  ويحده  )29,30م(  وبطول  درجة   )90( بزاوية 

عر�ض )15م( ويليه خالد عبدالله الدغيرث.
باجتاه اجلنوب  ال�سمال  من  يبداأ  الغربي:  ال�سلع 
�سارع  ويحده  )29,30م(  وبطول  درجة   )90( بزاوية 

عر�ض )15م( ويليه فاطمة علي م�سهور.
امل�ساحة االإجمالية للعقار:)937,60 مرت مربع (. 

االإحداثيات:
E                      N       

1835615.517   276545.573
1835586.677   276550.744
1835581.023   276519.247
1835609.864   276514.076

العامة  للمحكمة  التقدم  عليه  معار�سة  لديه  فمن 
وذلك  تاريخه  من  �سهرين  خــالل  �سامطة  حمافظة  يف 
بناًء على املادتني احلادية والثالثني والثالثة والثالثني 
امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سرعية  املرافعات  نظام  من 

الكرمي رقم م/1 يف 1435/01/22هـ. 
عري�ض  اأبــو  يف  املدنية  االحــوال  الإدارة  تقدم   •
ال�سجل  رقــم  �سويهي  حم�سن  علي  معلقة  املــواطــنــة/ 
 7535 احلــفــيــظــة  مــلــف  رقـــم   1077659074 املـــدين 
بتاريخ 1428/07/15هـــ امل�سدر جازان بطلب تعديل 
ا�سمها من/ معلقة علي حم�سن �سويهي اإىل/ منى علي 
فليتقدم  ــك  ذل على  معار�سه  لــه  فمن  �سويهي  حم�سن 

مبعار�سته خالل �سهر من تاريخ هذا االعالن.
مدين  �سجل  جرب  عطيه  حممد  حيدر  يعلن/   •
 201310425 اجلامعي/  الرقم   1087953285 رقم/ 
عـــن فــــقــــدان/ وثــيــقــة تـــخـــرج احلـــا�ـــســـل عــلــيــهــا من 
درجــة  على  وح�سل  جـــازان  جامعة  ـــ  ـ الهند�سة  كلية 
للعام  كهربائية  هند�سة  تخ�س�ض  يف  البكالوريو�ض 
فــقــدان/  ـ 1438هـــــ كما يعلن عــن  اجلــامــعــي 1437هـــــ 
ثانوية  مدر�سة  من  عليها  احلا�سل  الثانوية  ال�سهادة 
اأن  عليهم  يعرث  ممــن  يــرجــى  1433هــــ  لــعــام  الدريعية 
وله  تعليم  اإدارة  اأقــرب  اإىل  اأو  م�سدرهم  اإىل  ي�سلمهم 

ال�سكر.

ابها
الــدائــرة  للعموم/  العامة  اأبــهــا  حمكمة  تعلن   •
ــاأنــه تــقــدم الــيــهــا املـــواطـــن/ �سالح  االنــهــائــيــة عــ�ــســرة ب
ــي احلـــمـــادي حـــامـــل �ــســجــل مــدين  ــر بـــن عــل بـــن نــا�ــس
رقــــــم1011404769 واأنــهــي قائال ان مــن اجلـــاري يف 
ملكي وحتت ت�سريف االأر�ض ال�سكنية الواقعة يف قرية 
املقام   , اأبــهــا  ع�سري/  مالك  بني  رزام/  بني  اجلــنــدي/ 
عليها من قبلي وحدة �سكنية من البناء امل�سلح مبنافعها 
اجلهة  من  واملحاطة  م�سلح  دائري  �سطحي  ماء  وخزان 
قبلي  من  اجلهات  بقية  ومن  مق�سو�ض  بجبل  ال�سرقية 
ثالثة  اىل  مرتين  من  ارتفاعه  امل�سلح  البلك  من  بجدار 
عر�سها  ال�سرقية  اجلنوبية  باجلهة  بوابة  ولها  اأمتار 
وحدودها  ال�سرعي  باالإحياء  اىل  ــت  واآل اأمــتــار  خم�سة 

واطوالها وم�ساحتها االجمالية واحداثياتها كاالآتي:- 
�سماال: ) اأر�ض �سكنية حماطة وهي للمنهي )�سالح 
ال�سرق  من  يبداأ  وال�سلع  احلمادي(  علي  بن  نا�سر  بن 
مائال جنوب غرب بزاوية 81د وبطول 74,30م ) اأربعة 

و�سبعني مرتا وثالثني �سنتيمرت( .
جــنــوبــا: مــدخــل ومــواقــف تــربــيــة وهــمــا خا�سان 
عر�سه8م  م�سفلت  طريق  يليهما  عنها  املنهي  لــالأر�ــض 
يبداأ من  اأمتار( يوؤدي اىل و�سط قرية اجلندي  )ثمانية 
 ( 30م  وبطول  97د  بزاوية  غرب  جنوب  مائال  ال�سرق 

ثالثني مرتا( .
�سرقا: اأر�ض جبلية منحدره عر�سها من 3م )ثالثة 
امتار( اىل6,50م ) �ستة اأمتار ون�سف املرت( يليها طريق 
من  جزء  الطريق  يلي  اأمتار(  )�ستة  عر�سه6م  م�سفلت 
يحي  بن  ملحمد  وهــي  عمارة  بها  حماطة  �سكنية  اأر�ــض 
قنده ومتام احلد طريق م�سفلت ب�سكل طويل عر�سه6م 
)�ستة اأمتار( و�سفح جبل وال�سلع يبداأ من ال�سمال مائال 
جنوب �سرق بانك�سارين بزاوية 81د وبطول 54,50م 
املــرت( وبــزاويــة189د  مــرتا ون�سف  )اأربــعــة وخم�سني 
ال�سلع  وطــول  مــرتا(  واأربــعــني  ت�سعة   ( 49م  وبــطــول 

103,50م )مائة وثالثة اأمتار ون�سف املرت( .
بن  )�سالح  للمنهي  �سكنية  اأر�ــض  من  جــزء  غربا: 

نا�سر بن علي احلمادي( وال�سلع يبداأ من ال�سمال مائال 
49م  وبــطــول  66د  بــزاويــة  بانك�سارين  �سرق  جنوب 
بطول63,50م  188د  وبزاوية   ) مرتا  واأربعني  )ت�سعة 
)ثــالثــة و�ــســتــني مـــرتا ونــ�ــســف املــــرت( وطــــول ال�سلع 
112,50م) مائة واثنا ع�سر مرتا ون�سف املرت( وزاوية 

القفل من ال�سلع اجلنوبي مع ال�سلع الغربي 97د .
االآف  اربــعــة  )4997,00(م2  امل�ساحة  وجمــمــوع 
واحداثيات  مربعا  مرتا  وت�سعون  و�سبعة  وت�سعمائة 

املوقع:- 
اوال/ �سمال 53, 34  20 18 �سرق 50, 49  27  42 
ثانيا/ �سمال 46, 33  20  18 �سرق 20, 47  27 42 
ثالثا/ �سمال 86, 30  20  18 �سرق89, 49  27  42 
رابعا/ �سمال 39, 31  20  18 �سرق 74, 50  27  
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املعلم الثابت لالأر�ض : جامع بني رزام الواقع علي 
عنها  ويبعد  عنها  املنهي  االأر�ـــض  �سرق  جنوب  طريق 

125مرتا .
فمن له معار�سة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�سه اىل 
هذه املحكمة لدي الدائرة الق�سائية احلادية ع�سرة خالل 

�سهرين من تاريخه ,,, والله املوفق .
اأبها املواطن/  • تقدم الإدارة االأحوال املدنية يف : 
رقــم  مـــدين  �سجل  م�سفر  �سعبان  بــن  حمــمــد  بــن  �سعد 
بن  �سعد   : من  ا�سمه  تعديل  بطلب   )1069378170(
حممد بن �سعبان م�سفر اىل: �سعد بن حممد بن �سعبان 
فليتقدم  ذلك  على  معار�سة  له  فمن  القحطاين  خبزه  اآل 

مبعار�سته خالل �سهر من تاريخ هذا االعالن .
اأبها املواطن/  • تقدم الإدارة االأحوال املدنية يف : 
عــبــد املــحــ�ــســن بـــن حمــمــد بـــن �ــســعــبــان مــ�ــســفــر �سجل 
من  ا�سمه  تعديل  بطلب   )1079105696( رقــم  مــدين 
عبد  اىل:  م�سفر  �سعبان  بــن  حممد  بــن  عبداملح�سن   :
فمن  القحطاين  خبزه  اآل  �سعبان  بن  حممد  بن  املح�سن 
له معار�سة على ذلك فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر من 

تاريخ هذا االعالن.
م�سيط  بخمي�ض  املدنية  االأحــوال  الإدارة  تقدم   •
ال�سهري  عي�سى  ال  عــبــدالــلــه  حمــمــد  اأمــنــة  املــواطــنــة/ 
)احلفيظة(  امللف  رقم   1110123153 املدين/  ال�سجل 
55915 التاريخ:1439/1/5هـ امل�سدر: خمي�ض م�سيط 
ال عي�سى  اأمنه حممد عبدالله  بطلب تعديل اال�سم من/ 
ال�سهري اىل/ ملى حممد عبدالله ال عي�سى ال�سهري فمن 
له معار�سة على ذلك فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر من 

تاريخ هذا االعالن.
احد  حمافظة  يف  املدنية  االحــوال  الإدارة  تقدم   •
ال�سهري  حاب�ض  ال  جابر  �سامل  زينه  املواطنة:  رفيدة 
تعديل  بطلب   )1096636137( املـــدين  ال�سجل  رقــم 
اىل:  ال�سهري  حاب�ض  ال  جابر  �سامل  زينه  مــن:  ا�سمها 
معار�سة  لــه  فمن  ال�سهري  اليو�سي  جابر  �سامل  زينه 
تاريخ هذا  �سهر من  فليتقدم مبعار�سته خالل  ذلك  على 

االعالن.
الدائرة  �سبيا  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
�سعد  بــن  معي�ض  املــواطــن/  بـــاأن  ال�سابعة  الق�سائية 
بال�سجل  ال�سعودي  ال�سهراين  دوا�ــض  اآل  معي�ض  بن 
باإنهائه  للمحكمة  تقدم   )1010889317 رقــم)  املــدين 
وتــاريــخ   391982485 بــرقــم  املــحــكــمــة  يف  املــقــيــد 
العقار  عــلــى  ا�ستحكام  �ــســك  طــالــبــا  1439/5/21هــــــــ 
التابعة ملحافظة �سبيا وهو  االأثلة  الواقع يف  الزراعي 
حدودية  بعالمات  حمــدودة  زراعــيــة  اأر�ــض  عن  عبارة 
الداخل عليه   , بالذرة  ترابية حمروثة ومزروعة  وزبر 
قبل  من  ال�سرعي  االحــيــاء  حمياه  اأنها  وذكــر  بال�سراء 
املذكورة  واالأر�ــض  و�سرعا  عرفا  املعترب  1387هـــ  عام 
ب  788/م  رقــم  الكرمي  ال�سامي  الأمــر  ب  م�سمولة  غري 
العمراين  احليز  �سمن  تقع  لكونها  1429/2/1هــــ  يف 
نطاق  البلدية  لــدى  يــوجــد  وال  ــة  ــل االأث لقرية  املــوؤقــت 
عمراين معتمد حاليا وذلك مبوجب افادة امانة منطقة 
1440/8/19هـــــ  يف   )00139047123( رقــم  جــازان 
�سماال:  كالتايل:  وم�ساحتها  واطوالها  االأر�ض  وحدود 
اأحمد  وورثــة  املنهي  ويليه  15,00مـــرت  عر�ض  �سارع 
حممد زائري ب�سلع يبداأ من الغرب اىل ال�سرق بزاوية 
عبداجلبار  جنوبا:   . 106,37مـــرت  بطول  100درجـــة 
الغرب  اىل  ال�سرق  مــن  يــبــداأ  ب�سلع  جلي  الــديــن  فتح 
بــزاويــة 87درجــــة بــطــول 109,28مـــــرت. �ــســرقــا: علي 
ب�سلع  ال�سهراين  عبا�ض  �سعد  وحممد  حقوي  حم�سن 
بطول  84درجــة  بزاوية  اجلنوب  اىل  ال�سمال  من  يبداأ 
152,49مرت. غربا: الوقف وورثة اأحمد حممد زائري 
97درجة  بزاوية  ال�سمال  اىل  اجلنوب  من  يبداأ  ب�سلع 
�سماال بزاوية 172درجة  ينك�سر  ثم  وطول 42,85مرت 
ال�سلع 136,52مرت  بطول 93,67مــرت واجمايل طول 
. وجمموع امل�ساحة االجمالية )15788,32( مرت مربع 
فمن له معار�سة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�سه اىل هذه 
املحكمة الدائرة الق�سائية ال�سابعة خالل �ستني يوما من 

تاريخه ,,, والله املوفق

جنران
املكتب   - جنران  منطقة  حماكم  رئا�سة  • تعلن 

الق�سائي الثامن - باأنه تقدم اإليها املواطن / م�سعود 
مهدي ح�سني اآل فروان �سعودي مبوجب �سجله 

املدين رقم 1032227470 الذي يطلب اإعطائه حجة 
ا�ستحكام على االأر�ض ال�سكنية الواقعة يف اللويزقة 

بنجران والتي حدودها واأطوالها وم�ساحتها كما يلي :
اجلبل  يليه  عر�ض8م  ترابي  �سارع   : ال�سمال  من 

بطول 29.30م
من اجلنوب : مواقف �سيارات بطول 26.50م

اجلبل  يليه  عر�ض8م  ترابي  �سارع   : ال�سرق  من 
بطول 20.15م

اجلبل  يليه  عــر�ــض5م  ترابي  �سارع   : الغرب  من 
بطول 17.65م

امل�ساحة االإجمالية = 525.15م2  املحيط الكلي = 
93.60 م ط

 واإحداثيات املوقع كالتايل : 
الركن ال�سمايل ال�سرقي  

  1947704.213 �ض 
        ق               420159.649 

 
الركن ال�سمايل الغربي  

 1947693.447 �ض 
 420132.377 ق 

 
الركن اجلنوبي ال�سرقي  

 1947684.728 �ض 
 420164.704 ق 

 
الركن اجلنوبي الغربي   

 1947677.213 �ض 
 420139.307 ق 

 
فمن له معار�سة على ذلك فليتقدم مبعار�سته خالل 

�سهرين من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
• تعلن املحكمة العامة بنجران - املكتب الق�سائي 
وبــران  �سامل   / املــواطــن  اإليها  تقدم  بــاأنــه   - اخلام�ض 
رقم  املـــدين  ال�سجل  مبــوجــب  �سعودي  كليب  اآل  علي 
على  ا�ستحكام  �سك  ا�ستخراج  طالبا   1027966793
االأر�ض الزراعية الواقعة يف جنران -  الرويكبة والتي 
اأنها حمياة  ال�سرعي وذكر  االإحياء  اإليه عن طريق  اآلت 
حدودها  والــتــي  1387هــــ  عــام  قبل  ال�سرعي  االإحــيــاء 

واأطوالها وم�ساحتها كما يلي :
ابا  اآل  هادي  احمد   / تخ�ض  مزرعة   : ال�سمال  من 

احلارث بطول10م
مـــن اجلـــنـــوب : �ـــســـارع االمــــري مــ�ــســعــل وحــرمــه 
ينك�سر  ثم  80م  ال�سرق  من  يبداأ  وبطول  بعر�ض30م 
للداخل بزاوية 160درجة وبطول 18م بطول اإجمايل 
للحد اجلنوبي 98م يليه مزرعة تخ�ض / �سامل وبران 

اآل كليب
من ال�سرق : مزرعة تخ�ض / اآل مرزوق بن وبران 

بطول 366.5م
من الغرب : مزرعة تخ�ض �سالح احمد كبيبة اآل ابا 
احلارث بطول يبداأ من ال�سمال 260م ثم ينك�سر للداخل 
اإجمايل  بطول  174.60م  وبطول  150درجــة  بزاوية 

للحد الغربي 434.60م 
امل�ساحة االإجمالية = 30436.33م2  املحيط الكلي 

= 909.10م ط 
واإحداثيات املوقع كالتايل :

الركن ال�سمايل ال�سرقي  
 17  - 33 -420 �ض 
 44  - 27 - 481 ق 

 
الركن ال�سمايل الغربي  

 17  - 33 - 418 �ض 
 44  - 27 - 479 ق 

 
الركن اجلنوبي ال�سرقي  

 17  - 33 - 307 �ض 
 44  - 27 - 393 ق 

 
الركن اجلنوبي الغربي   

 17  - 33 - 282 �ض 
 44  - 27 - 469 ق 

فمن له معار�سة على ذلك فليتقدم مبعار�سته خالل 
�سهرين من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

جنران  مبنطقة  املدنية  االأحــوال  الإدارة  تقدم   •
املواطن / قا�سم احمد يحي �سفيان رقم ال�سجل املدين 
احمد  قا�سم   : من  ا�سمه  تعديل  بطلب   1017567866
يحى �سفيان اإىل : قا�سم احمد يحى معجم �سفيان فمن 
له معار�سة على ذلك فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر من 

تاريخ هذا االإعالن.
جن�سيته  عمر  حمزه  حممد  ر�سا   / املقيم  • يعلن 
عن   2402788539 رقــم  مقيم  هــويــة  حــامــل  م�سري 
 A  15293812 رقــم  به  اخلا�ض  ال�سفر  جــواز  فقدان 
ممن  يرجى  م�سر  م�سدره  2015/05/20م  بتاريخ 
يعرث عليه اأن ي�سلمه الإدارة جوازات منطقة جنران اأو 

اقرب اإدارة جوازات. 

الق�صيم 
مياين   االدميــــي    طــه  يا�سني  خــالــد  يعلن   •
اجلن�سية  عن فقدان جواز �سفره   رقم  05253402   
فعلى  1434/3/16هــــ  بتاريخ  الريا�ض   من  �سادر 
اقــرب  او  اليمنية  ال�سفارة  اىل  ي�سلمه  يــجــده  مــن 

جوازات  .

االعالنات الفردية

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

MacOS هاكرز كوريون يشنون هجمات الختراق أجهزة
وكاالت – البالد 

تابعني  الهاكرز  من  ملجموعة  جديدا  هجوما  اأمنيون  باحثون  اكت�سف 
لكوريا ال�سمالية, حيث ت�ستخدم جمموعة القر�سنة Lazarus, برنامج 
اإن�ساوؤه بوا�سطة �سركة وهمية  امل�سفرة املزيف, والذى مت  العملة  لتداول 
الهاكرز  اأن  فيبدو  الهولندى,   thenextweb موقع  وبح�سب  مزيفة. 
و�سمموا   ,JMT Trading بـ  ت�سمى  وهمية  �سركة  باإن�ساء  قاموا 
تطبيق جتارة تابع لها مفتوح امل�سدر, لكن عند الفح�ض الدقيق, تبني اأن 
JMT Trading جمرد اإعادة تطبيق لـ Lazarus ال�سابقة التى جتمع 

فيها ال�سفرات اخلبيثة مع التطبيقات ذات املظهر ال�سرعى.
ووفًقا خلبري اأمان Mac Patrick Wardle, ففى الكود اخلا�ض 

مينح  ـــذى  ال الــ�ــســار  ــكــود  ال مــن  جـــزء   JMT Trading بــربنــامــج 
ال�سحية,  جهاز  ُبعد" على  عن  االأوامــر  تنفيذ  على  "القدرة  املت�سللني 

على  الكاملة  ال�سيطرة  ال�سيئة  الفاعلة  اجلهات  مينح  اأنه  واأ�ساف 
فعل  على  القدرة  املهاجمني  مينح  مما  امل�ساب,   macOS نظام 

املا�سى  العام  خــالل  اأنــه  التقرير  وك�سف  يريدونه.  �سىء  اأى 

 ,Celas بـ  تعرف  مزيفة و�سركة  تداول  من�سة   Lazarus �سركة  اأن�ساأت 
وخــالل   ,Kaspersky Labs �سركة  فــى  االأمـــن  باحثو  اكت�سفها  وقــد 
القر�سنة  التى هاجمتها جمموعة  امل�سفرة  العملة  تبادل  التحقيق فى عملية 
Lazarus مت اكت�ساف اأنه جرى اإ�سابة ال�سحية مب�ساعدة تطبيق تداول 

العملة امل�سفرة, والذى مت التو�سية به لل�سركة عرب الربيد االإلكرتونى.

89 % من العمال فى الهند يثقون فى الروبوتات أكثر من البشر 
نيودلهى- وكاالت االأنباء 

الهند  فى  العمال  اأن  جديدة  درا�سة  ك�سفت 
هم االأكرث حتم�ًسا ب�ساأن الذكاء اال�سطناعى, 
فى  يــثــقــون  مــنــهــم   %89 اأن  يـــبـــدو  حــيــث 

الروبوتات اأكرث من العن�سر الب�سرى.
اأ�سبح  فقد  الــهــنــدى,   TOI مــوقــع  وذكـــر 
ي�ستخدم  اإذ  بــروًزا  اأكرث  اال�سطناعى  الذكاء 
50% مــن الــعــمــال حــالــًيــا �ــســكــاًل مــن اأ�ــســكــال 
الذكاء اال�سطناعى فى العمل مقارنة بـ %32 
للدرا�سة  وفًقا  وذلــك  املا�سى,  العام  يف  فقط 
الــتــي اأجــرتــهــا �ــســركــة اأوراكـــــل الـــرائـــدة فى 
وموؤ�س�سة  ال�سحابية  اخلدمات  توفري  جمال 

.Workplace فيوت�سر
 AI" الــتــى حتمل ا�ــســم  وقــالــت الــدرا�ــســة 
 89( الهند  فــى  الــعــمــال  اإن   "at Work
ثقة  اأكـــرث  اأ�ــســبــحــوا   )%  88( والــ�ــســني   )%

 83( �ــســنــغــافــورة  تليهم   , الــروبــوتــات   فــى 
 76( والـــيـــابـــان   ,)%  78( والــــربازيــــل   ,)%
 )%  74( املــتــحــدة  الــعــربــيــة  واالإمــــــارات   ,)%
وفرن�سا   )%  58( نيوزيلندا   / واأ�ــســرتالــيــا 
املتحدة )57 %( واململكة  )56 %( والواليات 

املتحدة )54 %(.
ووجدت  الدرا�سة التي �سملت 8.370 من 
الب�سرية  املــوارد  وقــادة  واملديرين  املوظفني 
غري  قد  اال�سطناعى  الذكاء  اأن  دول,   10 يف 
العمل  يف  والتكنولوجيا  النا�ض  بني  العالقة 
فــرق  ـــذي حتــتــاجــه  ال الــــدور  ويــعــيــد ت�سكيل 
املوارد الب�سرية واملديرون فى جذب املواهب 
واحلفاظ عليها وتطويرها, واأظهرت النتائج 
اأن العمال يف ال�سني )77 %( والهند )78 %( 
 2X من  اأكــرث  اال�سطناعي  الذكاء  تبنوا  قد 

مقارنة بفرن�سا )32 %( واليابان )29 %(.
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الريا�ض- البالدالرياضة
يعلن الحتاد ال�سعودي لالإعالم الريا�سي يوم الإثنني املقبل 28 
اأكتوبر الفائزين بجوائز التميز لالإعالم الريا�سي لعام 2019م، 
وذلك يف حفل كبري بالريا�ض، برعاية �سمو رئي�ض الهيئة العامة 
للريا�سة الأمري تركي بن عبدالعزيز الفي�سل، وبح�سور نخبة 
من الإعالميني الريا�سيني من داخل وخارج اململكة . جاء اإطالق 
"جائزة التميز لالإعالم الريا�سي" يف مار�ض املا�سي كاأول حدث 

من نوعه يقام يف اململكة �سمن برامج مبادرة الحتاد لتطوير الإعالم الريا�سي، 
بهدف ت�سجيع ودعم الإعالميني الريا�سيني والرتقاء باملواد الإعالمية الريا�سية 

، اإ�سافة اإىل �سقل املواهب الإعالمية ال�سابة والواعدة 
وحتفيزهم على اإظهار اإبداعاتهم يف هذا املجال، اإ�سافة 
يف  اململكة  ت�سهدها  التي  النوعية  النقلة  مواكبة  اإىل 
القطاع الريا�سي. وتت�سمن هذه اجلائزة �سبعة فروع 
احلــوار  ال�سحفي،  التحقيق  ال�سحفي،  املــقــال  هــي: 
التلفزيوين،  التقرير  ال�سحفية،  ال�سورة  ال�سحفي، 
الإعــالمــي الــواعــد، واأخـــريًا الإعــالمــي الأوملــبــي، حيث 
امل�ساركات  ، فيما تبلغ  بامل�ساركة يف هذه اجلائزة ما يقارب 543 م�ساركًا  تقدم 

املر�سحة للح�سول على هذه اجلائزة 68 م�ساركة.

االثنين  القادم.. حفل جوائز التميز لإلعالم الرياضي 

االتحاد.. 
والعبدلي.. 

ومرحلة التصحيح  
عمر احلكمي

 شروق

اأمنار  اتخذه رئي�ض الحتاد  الذي  املتاأخر  القرار   **
املــدرب  وتكليف  �سيريا،  الفني  املدير  باإقالة  احلائلي، 
اأ�سعد  قرار  العبديل  الحتــاد، حممد  نادي  وابن  الوطني 
املاليني من ع�ّساق عميد الأندية ال�سعودية؛ رغم اخل�سارة 

اأمام الوحدة.
املــوؤثــرة على تاريخ  ** ولــعــل هــذه اخلــ�ــســارة غــري 
ـــادي الحتــــاد الــعــريــق ت�سب يف  واأجمــــاد وبــطــولت ن
اأمنـــار احلائلي على  اإجــبــار  اأجــل  مــن  م�سلحة الحتـــاد؛ 
اتخاذ القرار الهام القا�سي باإقالة املدرب )الفا�سل( �سيريا، 
الذي كان من املفرت�ض اأن يتخذه منذ توليه رئا�سة النادي 
حيث يعلم الكثري من املهتمني بال�ساأن الحتادي كيف عاد 
)العاطل( �سيريا اإىل جدة وكيف اأُجربت الإدارة الحتادية 
ال�سابقة برئا�سة املهند�ض لوؤي ه�سام ناظر على اإح�ساره 
يف وقت ع�سيب .. ومرحلة حرجة جدًا كان يقف خاللها 
 .. الأوىل  الدرجة  دوري  اإىل  الهبوط  حافة  على  العميد 
املو�سم  يف  الفريق  يف  املوؤثرين  الالعبني  من  عــددا  واأن 
املا�سي طالبوا بالتعاقد مع �سيريا  لكي يبقي العميد يف 

دوري الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني .
)املنقذ(  ال�سابق  الحتــاد  رئي�ض  اأمــام  يكن  ومل   **
الالعبني  رغبة  حتقيق  �سوى  ناظر  ه�سام  لوؤي  املهند�ض 
الكرواتي  الكبري  املدرب  واإلغاء عقد  �سيريا  والتعاقد مع 
بيليت�ض والذي كان من املفرت�ض اأن يتم التعاقد معه خلفًا 
الهبوط  خطر  وزوال  مهمته)الوقتية(  امتام  بعد  ل�سيريا 
الفريق  مــع  والــبــدء  املا�سي  الريا�سي  املو�سم  وانتهاء 
الحتادي يف الإعداد للمو�سم احلايل ولكن �سيئًا من هذا 

مل يحدث .
من  احلائلي  اأمنـــار  )ا�ستيقظ(  اأن  وبعد  والآن   **
�سباته، واأقال �سيريا وقام بتكليف املدرب الوطني حممد 
العبديل يتوجب على العبديل اأن يقود دفة تدريب ع�سقه 
الكبري الحتاد بكل حزم وواقعية .. ومنطقية .. واأن يعيد 
واملخل�سني  الحتــاد  لنادي  العا�سقني  ال�سباب  الالعبني 
ل�سعاره اإىل �سفوف الفريق واأولهم عبدالرحمن الغامدي 
الذي رف�ض كل عرو�ض النتقال وفاًء لل�سعار الحتاد،ي 
والذي كان جنمًا لمعًا �سقط باأمر �سيريا ..وكذلك اإعادة 
البي�سي،  وعبدالعزيز  ال�سمريي  خالد  يف  الثقة  جتديد 
واإبعاد املحرتف الت�سيلي )منتهي ال�سالحية( فيالنويفا، 
�سريح  حربة  كراأ�ض  بريجوفيت�ض  املهاجم  دور  وتفعيل 
بــجــوار الــربازيــلــي رومــاريــنــيــو وتــقــويــة خــط الو�سط 
العبديل  اأن  يقني  على  واأنــا  املتاحة،  العنا�سر  باأف�سل 
وتوفيقه،  تعاىل  الله  مب�سيئة  كــبــريًا،  جنــاحــًا  �سيحقق 

ويقّدم ماعجز �سيريا عن تقدميه.
الالعبني  جميع  يتكاتف  اأن  الأعماق  من  متمنيًا   **

مع العبديل واأن ي�ساعدوه بكل قوة من اأجل 
تهيئة الفريق خلو�ض غمار املباريات املقبلة 

حتى يتم التعاقد مع املدرب اجلديد. 

حسناء الحماد تتوج بأول ذهبية للسعودية في "خليجي السيدات"

الريا�ض- البالد
انتزعت لعبة منتخبنا الوطني ال�سعودي 
ميدالية  اأول  احلــمــاد  ح�سناء  للمبارزة 

الــدورة  مناف�سات  يف  لل�سعودية  ذهبية 
لريا�سة  ال�ساد�سة  اخلليجية  الريا�سية 
املراأة ، املقامة حاليا بالكويت، بعد فوزها 

على  للفردي  "ال�سايرب"  نهائي  يف  اأم�ض 
بنتيجة  خــرام  �سهد  الإمــاراتــيــة  الالعبة 
احلماد  ح�سناء  اأن  يــذكــر  نقطة.   6-15

باأول ذهبية ن�سائية  اأي�سا  كانت قد فازت 
للمبارزة يف البطولة العربية التي اأقيمت 

موؤخرا يف الأردن. 

 في الجولة 10 بدوري األمير محمد بن سلمان

الطائي يستقبل نجران والباطن يواجه الشعلة والجيل يالقي جدة
حائل - خالد احلامد

ـــاء  ـــالث ـــث تـــفـــتـــتـــح الـــــيـــــوم ال
العا�سرة  اجلــولــة  مواجهات 
حمــمــد  الأمـــــــري  دوري  مــــن 
ــن �ــســلــمــان لأنـــديـــة الــدرجــة  ب
الأوىل؛ باإقامة 5 مباريات يف 
غاية الأهمية للفرق املتبارية.

الطائي  يلتقي  حــائــل،  فــفــي 
ي�سعى  حــيــث  جنـــــران؛  مـــع 
خ�سارته  بعد  للفوز  الطائي 
فتوقف  الباطن  اأمام  املا�سية 
باملركز  نقطة   16 عند  ر�سيد 
جنــران  يــاأمــل  فيما  الــثــالــث، 
مركزه  وحت�سني  الــفــوز  يف 
بر�سيد  العا�سر  يحتل  حيث 
ــه مع  ــادل ــع ت بــعــد  نــقــطــة   12
ــاء،  الأحــ�ــس ويف  الــبــكــرييــة. 
جــدة.  نظريه  اجليل  يــواجــه 

اأف�سل  بو�سع  اجلــيــل  يــدخــل 
بر�سيد  ع�سر  الــثــاين  املــركــز  يحتل  حيث 
11 نقطة بعد تعادله مع حطني يف اجلولة 

املا�سية ويريد تعزيز ر�سيده واملناف�سة، 
ــع �ــســعــب بعد  فــيــمــا يـــدخـــل جــــدة بــو�ــس
خ�سارته  فبعد  بالنقاط،  التفريط  م�سل�سل 

نقاط   8 عند  ر�سيده  توقف  الكوكب  من 
للهروب  ويتطلع  ع�سر  الــثــامــن  بــاملــركــز 
اخلــــرج وعلى  ــيــب. ويف  ــرتت ال قـــاع  مــن 

ال�سعلة نظريه  ملعبه، ي�ست�سيف 
اللقاء  يــدخــل  ال�سعلة  الــبــاطــن. 
فتوقف  التقدم  من  اخل�سارة  بعد 
ر�سيده عند 10 نقاط. اأما الباطن 
نقطة   15 بر�سيد  اللقاء  فيدخل 
املجمعة،  ويف  ال�سابع.  باملركز 
الأنــ�ــســار.  املـــجـــزل  ي�ست�سيف 
نقاط   7 بر�سيد  املــجــزل  يــدخــل 
ع�سر،  التا�سع  املــركــز  بها  يحتل 
اللقاء  ــار  ــ�ــس الأن يــخــو�ــض  فيما 
فتوقف  اجلبلني  مــع  تعادله  بعد 
ــاط بــاملــركــز  ــق ــيــده عــنــد 8 ن ر�ــس
ال�ساد�ض ع�سر يف الرتتيب. ويف 
مع  حطني  يلتقي  �سعبة  مــبــاراة 
بـــجـــازان، حــيــث ي�سعى  اخلــلــيــج 
كل منهما للفوز واإيقاف التفريط 
بــالــنــقــاط، فــيــدخــل حــطــني وهــو 
بر�سيد  ع�سر  ال�سابع  املركز  يف 
من  اخلليج  خ�سر  فيما   ، نقاط   8
اخلام�ض  املــركــز  اإىل  فــرتاجــع  القاد�سية 

ع�سر بر�سيد 9 نقاط . 

أخضر الكاراتيه
يشارك في بطولة العالم بتشيلي

�سانتياجو -املوفد الإعالمي
العامل  بطولة  يف  للكاراتيه  الوطني  منتخبنا  ي�سارك 
عاما،   21 وحتت  وال�سباب  للنا�سئني  ع�سرة  احلادية 
�سانتياجو  مدينة  الت�سيلي  بعا�سمة  يف  �ستقام  التي 
اأكتوبر  �سهر  مــن   28 اإىل  الــيــوم  مــن  الــفــرتة  خــالل 
لعــبــًا،   19 البطولة  يف  منتخبنا  وميــثــل  اجلــــاري. 
وهم: " اأن�ض الزهراين، عمر البخيت، عمر العازمي، 
العتيبي،  مطلق  البي�سي،  زايــد  الــزهــراين،  �سلطان 
في�سل  القويع،  �سالح  املالكي،  اأحمد  النا�سري،  فرج 
رائــد  الزعبي،  م�ساري  الــربقــاوي،  حممد  العتيبي، 

الأ�سمري،  م�سفر  �سفياين،  �سند  جاري،  طالل  فران، 
موؤيد املحمودي، عبدالله املالكي، عبدالإله احلليو".

ال�سعودي والعربي  من جانبه قدم رئي�ض الحتادين 
الكاراتيه  لحتــاد  الــدويل  التنفيذي  املكتب  وع�سو 
عبدالعزيز  لالأمري  �سكره  القنا�ض  اإبراهيم  الدكتور 
بن تركي الفي�سل رئي�ض  هيئة الريا�سة، على الدعم 
عام  ب�سكل  الوطن  لريا�سة  يقدمه  الــذي  والهتمام 
على  واحلر�ض  خا�ض  ب�سكل  الريا�سية  والحتــادات 
اأن تكون املنتخبات ال�سعودية يف كامل جاهزيتها قبل 

اأي م�ساركة خارجية.

في حال الوصول للنهائي 

الفيصل: مائة ألف ريال لكل العب هاللي

موناكو تحتضن اإلعالن عن جائزة 
األمير فيصل بن فهد الرياضية

الريا�ض - البالد 
القادة  اإعــداد  معهد  يف  ممثلة  للريا�سة  العامة  الهيئة  تعقد 
العاملية"  اجلوائز  "مدينة  يف  اليوم  �سباح  �سحفيا  مومترا 
في�سل  الأمري  جائزة  عن  خالله  من  يعلن  الفرن�سية،  موناكو 
بح�سور  ــك  وذل الريا�سية  للبحوث   " الله  رحمة   " فهد  بــن 
�سخ�سيات ريا�سية واأكادميية من عدة دول، و�سي�سهد املوؤمتر 
الإعالن عن كافة تفا�سيل اجلائزة، بعد اإعادة ت�سكيل هويتها؛ 
الريا�سة  ت�سهدها  الــتــي  الكبرية  النه�سة  مــع  يتوافق  مبــا 
حماد  في�سل  بن  عبدالله  �سيقوم  حيث  والعاملية،  ال�سعودية 

وجوائزها  واأهدافها  اجلائزة  با�ستعرا�ض  املعهد  عام  مدير 
وال�سريك العلمي، الذي �سيقوم بتحكيم البحوث قبل الإعالن 

عن الفائزين.
الريا�سية،  للبحوث  فهد  بن  في�سل  الأمــري  جائزة  وكانت 
بهدف  موؤ�س�سها  اأطلقها  عندما   ،1983 عــام  يف  بــداأت  قد 
بالبحوث  تعنى  كجائزة  العربية،  الريا�سة  واإثراء  تطوير 
والعلماء  الباحثني  متكني  اإىل  تهدف  والــتــي  الريا�سية، 
بحوث  اإعـــداد  مــن  الريا�سي  باملجال  املهتمني  واملفكرين 

علمية لتطوير الريا�سة.

الريا�ض- البالد
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الفي�سل  عبدالعزيز  الأمـــري  وعــد 
لكل  األف ريال  للريا�سة بتقدمي مبلغ 100  العامة  الهيئة 
اأبــطــال  دوري  لنهائي  الــو�ــســول  حــال  يف  هــاليل  لعــب 

"رئي�ض  اآ�سيا. وكتب ح�ساب هيئة الريا�سة عرب تويرت: 
جمل�ض اإدارة الهيئة العامة للريا�سة الأمري عبدالعزيز بن 
ريال  األف   100 قدرها  مالية  مكافاأة  ُيقدم  الفي�سل  تركي 
لكل لعب من لعبي نادي الهالل يف حال التاأهل لنهائي 

دوري اأبطال اآ�سيا 2019. متمنيًا التوفيق ملمثل الوطن، 
الهالل  اأن  يذكر  الله".  بــاإذن  الآ�سيوي،  اللقب  وحتقيق 
النهائي  ن�سف  اإيــاب  مباراة  يف  القطري  ال�سد  �سيواجه 

اليوم، بعد اأن ك�سب الأزرق مباراة الذهاب 1-4.
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يا هالل
 حان وقت الجد .. 

تكفى
 "هِدّ" السد

مبعنويات  اأر�سه  على  املباراة  "الأزرق"  يدخل 
باللقب  لــلــفــوز  ــعــام  ال هـــذا  يتطلع  حــيــث  عــالــيــة، 
اجلديد  النظام  اإطــالق  منذ  الأوىل  للمرة  القاري 
مو�سم 2002-2003، ويربز يف �سفوف الفريق 
يف  هدفني  �سجل  الــذي  غوميز  بافيتمبي  املهاجم 
مباراة الذهاب، وهو يت�سارك يف �سدارة ترتيب 
الــدور  ال�سد  وبلغ  اأهـــداف.   9 بر�سيد  الهدافني 
الهالل  تاأهل  املا�سي، يف حني  العام  النهائي  قبل 

اأربع مرات يف ال�سنوات ال�ست  اإىل هذه املرحلة 
يف  الثالث  النهائي  ببلوغ  يطمح  وهو  الأخــرة، 
واحــدة  مــرة  الهالل  خ�سر  ال�ست.  ال�سنوات  هــذا 
على اأر�سه هذا العام، وكانت اأمام مواطنه الأهلي 
يف اإياب دور الـ16، يف حني اأن ال�سد مل يحقق اأي 

الهالل  وكــان  العام.  هذا  ملعبه  خــارج  فوز 
ترتيب  الأول  ـــدور  ال يف  ت�سدر  قــد 

 13 بر�سيد  الثالثة  املجموعة 

للدحيل  نقاط   9 مقابل  مباريات،  �ست  من  نقطة 
للعني  الإيــراين ونقطتني  لال�ستقالل  القطري و8 
مواطنه  على  الــــ16  دور  يف  وفـــاز  الإمـــاراتـــي، 
املباراتني، ثم تغلب يف  الأهلي 4-3 يف جمموع 
ربع النهائي على مواطنه الحتاد بواقع 3-2 يف 

جمموع مباراتي الذهاب والإياب.
يف املــقــابــل تــ�ــســدر الــ�ــســد تــرتــيــب املــجــمــوعــة 
الرابعة بر�سيد 10 نقاط من �ست مباريات، 

ال�سعودي،  لالأهلي  نقاط   9 مقابل 
و7  الأوزبــــكــــي  لــبــاخــتــاكــور  و8 
لبر�سيبولي�س الإيراين، وفاز يف 
الدحيل  مواطنه  على  الــــ16  دور 

بواقع 4-2 يف جمموع املباراتني، 
الن�سر  عــلــى  الــنــهــائــي  ربــــع  ويف 

جمموع  يف   3-4 بــواقــع  ال�سعودي 
املباراتني.

»الزعيم« 
في مهمة الوصول 

الى نهــــائي
 آســـيا

غوميز 
.. أمام المرمى ال يستفز

�سرتاقب  اليوم،  القطري  وال�سد  الهالل  فريقي  بني  الكروية  املوقعة  عن  بعيدًا 
الأهداف  اإحراز  ن�سوة  الذي يعي�س  الزرقاء" جنم فريقها غوميز،  "القوة  جماهر 
اأهداف،  الهدافني بت�سعة  "الأ�سد" على �سدارة  اإذ يرتبع  بعد �سيام مل يدم طوياًل؛ 
ال�سد،  �سباك  زيــارة  يف  جنح  اإن  التهديفية،  غلته  ليزيد  له  متاحا  املجال  زال  ول 
لينفرد ب�سكل ر�سمي يف �سدارة ترتيب الهدافني دون اأي مناف�س اآخر. فهل يفعلها 

نظره  الزعيم  مواجهة  خالل  ذلك  فعل  كما  الفرح  وينرث  غوميز،  الفرن�سي 
بن  الأمر حممد  كاأ�س  ال�سابعة من مباريات دوري  �سمك �سمن اجلولة 

�سباك  زار  عندما  كذلك  للمحرتفني،  �سلمان 
مواجهة  يف  مرتني  ال�سد 

الذهاب.

الشهراني .. الحل والمفتاح

الأمــر  يتعلق  عندما 
الأيــ�ــســر،  الظهر  بخانة 

الإمــتــاع  و�ــســف  عــن  الل�سان  ويعجز  احلــديــث  يتوقف  ُهــنــا 
الذي  ال�سهراين،  يا�سر  الــدويل،  النجم  يقدمه  الذي  والإبــداع 
اجلهاز  قبل  من  عليها  يعتمد  التي  املفاتيح  اأهــم  اأحــد  يعترب 
الفني الروماين ال�سيد رازفان لو�سي�سكو. ال�سهراين "الظهر 
الطائر" الذي برز يف ال�سنوات الأخرة ويعترب اأحد الالعبني 

الكتيبة  يف  الفنية  الأمــــور  زمـــام  يــتــوىل  مـــدرب  لأي  املهمني 
ومميز  الهجومية  النزعة  يجيد  خــارق  جنم  الــزرقــاء، 

يف التغطية الدفاعية، ناهيك عن العر�سيات 
ـــة لـــزمـــالئـــه،  ـــل ـــطـــوي الــبــيــنــيــة وال

�سناعة  يف  الكبرة  وم�ساهمته 
الأهداف لزمالئه يف خط املقدمة

ومــثــلــمــا يــنــرث الـــفـــرح مــهــاجــمــو 
الفرن�سي  مــثــل  الــفــريــق  وهـــدافـــو 

اإدواردو  والـــــربازيـــــلـــــي  غـــومـــيـــز 
والإيــــطــــايل جــيــوفــيــنــكــو، اأيـــ�ـــســـًا يــا�ــســر 

على  اإيــجــابــيــة  فعالة  م�ساهمات  لــه  الــ�ــســهــراين، 
خانته  اأنــه  رغم  ال�ساحرة  بالكرات  وميدهم  الأول  الفريق 

بتلك  يقوم  لكنه  والت�سجيل  ال�سناعة  منه  تتطلب  ل  "الظهر" 
الأدوار غالبًا. 

رازفان: سالحنا جمهورنا .. 
تشافي: صعبة وليست مستحيلة

لو�سي�سكو  رازفـــان  الــهــالل  مـــدرب  وجــه 
دعوة عامة للجماهر الريا�سية ال�سعودية 
"الزعيم" خالل مواجهة  الوطن  لدعم ممثل 
�سمن  الــقــطــري،  ال�سد  فريق  اأمـــام  الــيــوم، 
اآ�سيا،  اأبطال  لــدوري  نهائي  الن�سف  اإيــاب 
ودعوة خا�سة للجماهر الزرقاء، وطالبهم 

مبلء مدرجات حميط الرعب.
قال:  اإذ  ال�سحفي؛  املوؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
انتهت يف موقعة  املباراة  اأن  هناك من يظن 
برباعية  مل�سلحتنا  ح�سمناها  والتي  الذهاب 
مفهوم وعــرف  الأمـــر يف  ــك  وذل هــدف،  مقابل 
كرة القدم خاطئ جدًا، لأننا انتهينا من �سوط 
القارة  لنهائي  اآخر، والو�سول  ويتبقى �سوط 

احلكم  اإطــــالق  مــع  اإل  يح�سم  لــن  الآ�ــســيــويــة 
�سافرته معلنًا نهاية اللقاء، فكرة القدم علمتنا 

الــكــثــر والــكــثــر مــن اخلــبــايــا واملــفــاجــاآت 
وت�ساهد  تلعب  عندما  واأ�ــســاف:  املــدويــة. 
وتــوؤازر  تهتف  اأبيها  بكرة  عن  اجلماهر 
الــالعــبــني مــن قــلــب احلــــدث، هــنــا الــالعــب 
ي�سعر بالإح�سا�س وامل�سوؤولية لكي ي�سعد 

لأن  باحل�سور  اأطالبهم  لذا  املدرجات،  تلك 
الالعبني حتمًا �سيقاتلون حتى الرمق الأخر. 

وتابع: ال�سد فريق لي�س بال�سهل وميلك لعبني 
ول  �ستار،  �سوبر  جنوم  لدينا  ونحن  جيدين، 
نلتفت لنتائجه ال�سلبية الأخرة لأنها ل تعنينا 
ل من قريب ول بعيد، اإ�سافة اىل اأنها لن تخدرنا 
بتاتًا. يف اجلهة الأخرى اأكد املدير الفني لل�سد 
على  الفريقني،  على  �سعب  اللقاء  اأن  ت�سايف، 
دوري  لنهائي  �سعد  ال�سعودي  الهالل  الــورق 

اأبطال 
ــيــا  لــــكــــن يف اآ�ــس

بقية  لالأمل  زال  ل  امل�ستديرة  ال�ساحرة  عــامل 
بطاقة  وخــطــف  مــفــاجــاأة  حتقيق  يف  ونــاأمــل 
يف  جــواد  بكبوة  مــررنــا  واأ�ــســاف:  ال�سعود. 
الدوري املحلي وبطولة الكاأ�س، وتلقينا اأهدافًا 

كبرة 
مـــــــــــــــن 
الــــفــــرق الــتــي 
واجــهــتــنــا، لــكــن ذلـــك ل 
ملوقعة  التامة  وجاهزيتنا  قوتنا  مــدى  يلغي 
يف  لعبينا  اأبــرز  وغياب  النق�س  فرغم  اليوم، 
املوعد  يف  �سيكون  لــدي  البديل  لكن  القائمة 
اأتــوقــعــه. واأمت حــديــثــه جنــم فريق  مــا  وهـــذا 
قد  "الرميونتادا"  مقولة  ال�سابق:  بر�سلونة 
تتجدد اليوم، رغم اأنها �سعبة على الورق لكني 
اأثق يف لعبي فريقي باأنهم قادرون على �سنع 

مفاجاأة قارة اآ�سيا اليوم.

عودة الثالثي تسعد الهالليين
للهالل  الــرومــاين  الفني  اجلهاز  تنف�س 
لو�سي�سكو  رازفــــــان  الــ�ــســيــد  ــادة  ــي ــق ب
الثالثي،  جاهزية  ثبوت  بعد  ال�سعداء، 
ـــفـــرج، و�ـــســـامل الــدو�ــســري،  �ــســلــمــان ال
الإ�سابة  منعتهم  الذين  العابد،  ونواف 
املا�سية.  املــواجــهــات  يف  الــظــهــور  مــن 
ومنح اجلهاز الطبي يف الفريق الأول، 
ال�سوء الأخ�سر مل�ساركتهم يف املباراة، 
رازفان  الفني  اجلهاز  �سيحددها  والتي 
الذي اإن راأى مدى تواجدهم يف القائمة 
ح�سب  بهم  ال�ستعانة  اأو  الأ�ــســا�ــســيــة 

جمريات املباراة.
وعربت اجلماهر الهاللية عن �سعادتها 

الذي  املرعب  الثالثي  تعايف  خرب  �سماعها  عقب  البالغة 
حتمًا ميثلون القوة ال�ساربة برفقة كتيبة املوج الأزرق، 
وملا ميلكونه من تاأثر فني داخل امل�ستطيل الأخ�سر؛ اإذ 

�سيكون تواجدهم خالل مواجهة ال�سد مهم جدًا للمدرب 
مـــدى جاهزيتهم خــالل  عــلــى  لــلــوقــوف  كــالعــبــني  ولــهــم 

مناف�سات املو�سم الريا�سي احلايل حمليًا وخارجيًا. 

الو�سط  حال  ل�سان  هالل" هكذا  يا  معاك  "كلنا 
)الثالثاء(،  اليوم  م�ساء  ال�سعودي،  الريا�سي 
عندما تعود عجلة مناف�سات دوري اأبطال اآ�سيا 
اأبطال  دوري  اإيــاب  لقاء  يف  لــلــدوران،  لالأندية 
اآ�سيا والذي ي�ستقبل فيه  فريق الهالل مناف�سه 
م�ساء،على   7.15 ال�ساعة  عند  القطري،  ال�سد 
الرعب"،  "حميط  �سعود  املــلــك  جامعة  �ستاد 
مباراة  وكانت  الزرقاء".  "القوة  جماهره  بني 
"الزعيم" بنتيجة 1-4  انتهت بفوز  الذهاب قد 
على �ستاد جا�سم بن حمد يف الدوحة، و�سهدت 
املباراة طرد لعب ال�سد عبد الكرمي ح�سن اأف�سل 
لعب يف اآ�سيا عام 2018، وبالتايل �سيغيب عن 

مباراة الإياب.

صافرة "تقي"  تضبط المواجهة
ال�سنغافوري  الــدويل  احلكم  يقود 

حممد تقي اجلعفري القمة الآ�سيوية 
ــهــالل والــ�ــســد القطري  ال فــريــقــي  بــني 

اإيــاب  �سمن  )الــثــالثــاء(،  الــيــوم  م�ساء 
اأبطال  دوري  بطولة  من  نهائي  الن�سف 

احلكم  ويـــعـــاون   .2019 ــالأنــديــة  ل اآ�ــســيــا 
كومنيت  نيو  وريـــو  مــن  كــل  ال�سنغافوري 
عبداحل�سني  بن  وعبداحلنان  اأول،  م�ساعد 
حكما  داوود  اأمــر  والعراقي  ثانيا،  م�ساعدا 
رابعا، وعلي �سباح من العراق حكما اإ�سافيا 
اإ�سافيا  حكما  العراق  من  قا�سم  ومهند  اأول، 
توكاريف  ــاراة  ــب امل مــراقــب  و�سيكون  ثانيا 

جيميل من قرغيز�ستان.

اإعداد - م�صباح معتوق
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معايل �مل�ضت�ضار تركي �آل �ل�ضيخ رئي�س هيئة �لرتفيه يطمئن على �أحد �حل�ضور يف �إطار 
متابعته لفعاليات مو�ضم �لريا�س �لكبري .

اكتشاف كائن خارق حيّر العلماء 

حبوب ذكية 
تنهي عصر 

الحقن

سائح كوري يوثق زيارته لمدينة حقل 

 استقبال حافل لـ”حيوان 
الرعب” في أمريكا 

قطرة العين تعالج الصلع 

والد "طالب جدة" المتوفى: لم نتنازل  
وفي انتظار تقرير  الطب الشرعي

تبوك ـ �لبالد 
ن�سر �سائح كوري على مواقع التوا�سل االجتماعي 
مقطع فيديو لزيارته للمملكة، وبث لقطات �سورها 
من حمافظة حقل التابعة ملنطقة تبوك " واملطلة على 
خليج العقبة، معربًا عن انطباعاته، وما الحظه من 

لطف من اأهايل و�سكان املنطقة.
ميناء  يف  جولته  من  كبريًا  جــزءًا  املقطع  واأظهر 
االأهايل  مع  لقاءاته  موثقًا  العقبة،  خليج  على  حقل 
يف املواقع التي زارها، ومداعباته لالأطفال والتقط 
ونقله  املواطنني  اأحــد  معه  وجتــول  معهم.  ال�سور 
تبوك  اإىل  ال�سفر  يف  برغبته  علم  اأن  بعد  ب�سيارته، 
جولة  يف  وا�سطحب  احلافالت،  ملحطة  فا�سطحبه 

بحقل لتعريفه مبعامل وعادات املحافظة.
ال�سياحّية  املــواقــع  اأهـــم  مــن  حقل  مدينة  وتعترب 
وهو  الــدرة،  منفذ  فيها  يوجد  تبوك   ملنطقة  التابعة 
العربّية  اململكة  مــن  للم�سافرين  االأخــــرية  املحطة 
مبيناء  ميــر  الـــذي  ـــربّي  ال الــطــريــق  عــرب  ال�سعودّية 

املــواقــع  مــن  الكثري  حقل  مدينة  يف  يــوجــد  العقبة، 
ال�سياحّية منها طريق منحنايات حقي وهو عبارة عن 
طريق �ساحلّي على البحر االأحمر كما ان هناك جزيرة 
الو�سل  والتي تبعد عن مدينة حقل 10 كيلومرتات 

اأم عنم، والنخلة، وحي احلميظي،  جنوبًا. ومنطقة 
�ساحلية و�سياحية،  مناطق  االوي، جميعها  ومنطقة 
املرجانية  وال�سعب  ال�ساليهات  من  للعديد  باالإ�سافة 

واالأحياء البحرية املنت�سرة على �سواطئ املدينة.

و��ضنطن ـ �ضكاي  نيوز
مـــعـــهـــد  يف  بــــــاحــــــثــــــون  طــــــــــور 
حبوبًا  للتقنية،  »ما�سات�سو�ست�س« 
ذكية، قد تنهي ع�سر حقن االأن�سولني 
ـــر مــوقــع  ملــر�ــســى الــ�ــســكــري، كــمــا ذك

�سكاي نيوز.
ــكــري على  ــ�ــس ويــعــتــمــد مــر�ــســى ال
معدل  ارتــفــاع  عند  االأن�سولني  حقن 
التي  احلــبــوب  الأن  ــك  وذل الغلوكوز، 

قابلة  غــري  االأنــ�ــســولــني  على  حتــتــوي 
لال�ستخدام عمليًا الأن اجلهاز اله�سمي 

يحطم الهرمون.
ووفق درا�سة ن�سرت مبجلة »نيت�سر 
الذكية،  الكب�سوالت  فــاإن  ميدي�سني«، 
جمهريًا.  االأن�سولني  حقن  على  تعمل 
تكون  بحيث  الكب�سولة  و�ــســمــمــت 
مقاومة للو�سط احلم�سي للمعدة، فال 

تتحلل اإال عند و�سولها لالأمعاء.

لندن ـ  وكاالت 
ــاحــثــون بــريــطــانــيــون  وجــــد ب

ت�ستخدم  لــلــعــني  ــطــرة  ق اأن 
عــــــــــادة لـــــعـــــالج املــــيــــاه 
الــــــزرقــــــاء، تــ�ــســاعــد يف 
ــــرمــــو�ــــس، وقـــد  منــــو ال
ملحاربة  قريبًا  ت�ستخدم 
�سحيفة  وذكرت  ال�سلع. 

الربيطانية  ميل”  “ديلي 
بــجــامــعــة  ـــبـــاحـــثـــني  ال اأن 

من  وجــــــدوا  “برادفورد” 
قطرات  اأن  كلينيكية  جتــارب  خالل 

لعالج  ــت  ــب رّك الــتــي  العني”ليوميغان” 
الــرمــو�ــس. ويعتقد  الـــزرقـــاء، حتــث على منــو  املــيــاه 
�سعر  على  م�سابهًا  اأثرًا  اأي�سًا  القطرة  لهذه  اأن  العلماء 
اإنتاج  على  ال�سعر  ب�سيالت  حتث  قد  اأنها  اإذ  الــراأ�ــس، 
فروة راأ�س اأكثف من املعتاد. ويجري الباحثون حاليًا 

مكّون  كــان  اإن  ملعرفة  اأولــيــة  جتـــارب 
البيماتوبرو�ست ميكن اأن يعالج 
ال�سلع عند الرجال والن�ساء.

الــــبــــاحــــثــــة  وقـــــــالـــــــت   
املــ�ــســوؤولــة عــن الــدرا�ــســة 
مادة  اإن  رانــدول،  فالري 
�ست  و بر تو لبيما ا “
حـــث  يف  ــــــة  ــــــروف ــــــع م
النمو وهو  الرمو�س على 
ي�ستخدم يف العيادات لهذه 
الغاية”. واأ�ساف “اأردنا روؤية 
اإن كانت �ستنتج التاأثري نف�سه على 
الرمو�س  ب�سيالت  كــون  ــراأ�ــس،  ال ــروة  ف
وجدت  الدرا�سة  اأن  اإىل  واأ�ــســار  خمتلفة”.  والــراأ�ــس 
عند  الراأ�س  �سعر  منو  اأي�سًا  حتّفز  املذكورة  املــادة  اأن 
لعالج  جديدًا  نهجًا  ت�سكل  اأن  ميكن  وبالتايل  الب�سر، 

م�سكلة فقدان ال�سعر.

باري�س ـ وكاالت 
يدر�س العلماء لغزا حمريا، متعلقا بكائن جديد مكت�سف، و�سف 
"االأعجب على كوكب االأر�س"، بكائن خارق ميكنه  باأنه قد يكون 

�سفاء نف�سه من اأي جروح اأو اإ�سابات حتى لو قطع اإىل ن�سفني.
ون�سرت �سبكة "يورو نيوز" تقريرا، حول حماولة علماء درا�سة 
يف  ويوجد  "بلوب"،  ا�سم  عليه  اأطلق  نــوع  من  غريب  حي  كائن 

حديقة احليوانات الفرن�سية بالعا�سمة باري�س.
وي�سبه الكائن احلي اخلارق، الطحالب، لكنه يتمتع بذكاء خارق 

غري م�سبوق للحيوانات وقدرة على التعلم و�سفت بـ"الرهيبة".
حرية،  يف  البداية  يف  العلماء  "بلوب" جعل  اأن  التقرير  واأوح 
"هل هو كائن حي اأم نبات، ولكن تو�سلوا يف النهاية اإىل نتيجة 

اأنه كائن حي الأنه يتحرك بذكاء خارق".
للعلماء  بالن�سبة  م�ستمرة  تزال  ال  احلرية  "لكن  التقرير:  وتابع 

ت�سنيفه، فهل هو حيوان اأم نوع من الفطريات الذكية".
املخلوق  بــاأنــه  يو�سف  اأن  ميكن  "بلوب"  اأن  العلماء  والحــظ 
االأغرب على �سطح كوكب االأر�س حاليا، فهو كائن ال ميتلك دماغا 

اأو خما، وال فما وال معدة، لكنه ميتلك ذكاء وتفكري.
ومتكن كائن "البلوب" من حل كل امل�ساكل التي يتعر�س لها، كما 
يتبادل املعلومات مع بني جن�سه، الإر�سادهم عن مكان الطعام مثال 

اأو ذكر ما يتناوله من طعام لهم.
نف�سه  ي�سفي  اأن  ميكنه  "البلوب"  اأن  اكت�سفوا  العلماء  اأن  كما 
بنف�سه، وال يحتاج اإال اإىل دقيقتني فقط، كي ي�سفي نف�سه متاما اإذا 

ما مت تقطيعه اإىل ن�سفني.

جدة ـ �لبالد 
اأو�سح  علي ع�سريي، والد الطالب ح�سني، الذي ُتويف على خلفية  اإ�سابة 
�س لها يف مدر�سته مبحافظة جدة مطلع اأكتوبر اجلاري، اأنه مل يتنازل  تعرَّ
واأنه  يف  زالت جارية،  ما  التحقيقات  اأن  االآن، مو�سًحا  عن  الق�سية حتى 

انتظار التقرير النهائي للطب ال�سرعي لك�سف �سبب الوفاة. 
التي  االأمنية  من  اجلهات  التحقيقات  نتيجة  "ننتظر  الع�سريي   وقــال 
اتخاذ  �سيجري  هــل  بعد  ذلــك،  التفا�سيل  و�ــســرى  الق�سية،  يف  حتّقق 
القرارات حول التنازل اأم عدمه؟ اأما يف  الوقت الراهن فلم نتخذ اأي قرار ".
الغفاري  ذر  اأبــي  مدر�سة  يف  املتو�سط  االأول  بال�سف  الطالب  وكــان 
املتو�سطة �سرق جدة، ح�سني ع�سريي، قد ُتويف بعد تدافع مع زميله داخل 
الف�سل مطلع اأكتوبر اجلاري، حيث ذكر والده اأنه �سقط على حافة طاولة 

 وتعر�س ل�سربة خلف راأ�سه، نافًيا اأن يكون ابنه  م�ساب  مبر�س  خطري. 

�بو ظبي ـ ترجمات 
املتحدة،  الواليات  يف  كبري  باهتمام  الليمور  من  جديد  حيوان  ميالد  حظي 
" وبح�سب ما  الرعب  " حيوان  با�سم  ي�ستهر   الذي  الكائن  اإجناب  اأن  ال�سيما 
نقلت �سبكة "فوك�س نيوز"، فاإن حيوان الليمور الذي ينتمي اإىل فئة الهباريات 
"ديوك"  مركز  يف  ُولــد  اآي"،  "اآي  با�سم  ويعرف  الطويلة  باأ�سابعه  وميتاز 
القبيح  ب�سكله  املعروف  احليوان  هذا  وزن  يتعد  ومل  كارولينا.  نورث  بوالية 
81 غراما عند امليالد، وهو التا�سع فقط يف املركز، فيما ال يوجد منه �سوى 24 

حيوانا يف كامل الواليات املتحدة.
وتــقــول املــ�ــســوؤولــة عــلــى املــركــز املخت�س يف رعــايــة احلــيــوانــات املــهــددة 
"الليمور لي�س موؤذيا باملرة، لكنه ميتاز بن�ساط  اإن  باالنقرا�س كاثي وليامز، 
"ميليزاندر"  ا�سم  واأطــلــق  فائقة".  ب�سرعة  يتعلم  اأن  وي�ستطيع  ملحوظ، 
والدتها  جانب  اإىل  متكث  اأن  املرتقب  ومن  اأنثى،  وهي  الوليد،  احليوان  على 
الوليدة هذه املدة يف تعلم كيفية  "اآردري" ملدة تقارب 3 �سنوات. و�ستق�سي 
الع�س  اإقامة  مثل  مهمة  اأخرى  مهارات  اكت�ساب  جانب  اإىل  نف�سها،  عن  الدفاع 
يف  مرتبط  وهو  مدغ�سقر  من  احليوان  هذا  وينحدر  الغذاء.  على  واحل�سول 
قد  باأنه  �سابق  وقت  يف  االعتقاد  وجرى  والت�ساوؤم،  باملوت  ال�سعبية  الثقافة 

انقر�س نهائيا لكن اأعيد اكت�سافه يف �سنة 1961.

قرية  إنجليزية من 
54 كعكة 

نيو مك�ضيكو ـ �لبالد 
يوا�سل رجال االإطفاء يف مدينة مك�سيكية، بحثهم عن رجل �سقط يف حفرة على 

الطريق، قبل اأن يجرفه التيار يف مياه املجاري، ليظل مفقودا حتى اللحظة.
مدينة  يف  االإطــفــاء  رجــال  من  عــددا  فــاإن  �سي"،  بي  "اإيه  موقع  نقل  ما  وبح�سب 
املك�سيك  يف  هريمو�سيلو  مدينة  اإىل  انتقلوا  االأمريكية،  اأريزونا  بوالية  فونيك�س 
حتى يقدموا الدعم التقني. وجرى تقدمي العون التقني يف اإطار اتفاقية "تواأمة" بني 
اأن جهود  امل�سوؤولون  . واأو�سح  املا�سي  البحث يوم اجلمعة   املدينتني، وجرت عملية 
البحث عن الرجل املختفي تعرثت حتى االآن، بالنظر اإىل وجود عدة اأنابيب لت�سريف مياه 
املجاري. واأثار اختفاء الرجل لعدة اأيام خماوف كبرية ب�ساأن �سالمته، ال�سيما اأنه �سقط و�سط 

املجاري، لكن ال�سلطات مل ت�ستطع بعد اأن توؤكد م�سريه.

أغنام مارينو تغزو مدريد  المكسيك تبحث عن "رجل المجاري"
مدريد ـ  وكاالت  

احتلت االأغنام �سوارع العا�سمة االإ�سبانية مدريد، االأحد، حيث �ساق الرعاة قطعانهم من االأغنام 
واملاعز يف قلب املدينة، مارين مب�سارات قدمية للهجرة ال�سنوية. وي�سمح هذا احلدث ال�سنوي، 

الذي بداأ عام 1994، للرعاة با�ستخدام م�سارات تقليدية لهجرة حيواناتهم من �سمال اإ�سبانيا 
املرور  واأغنامهم  للرعاة  يتيح  م�سى  فيما  الطريق  وكــان  البالد.  جنوب  يف  ال�ستاء  ملراعي 
مدريد  مدينة  االآن و�سط  اأ�سبحت  لكنها  قرون،  ب�سعة  قبل  متطورة  تكن  ريفية مل  مبناطق 
ال�ساخب، الذي ي�سم بع�س اأ�سهر �سوارعها .  ويدفع مربو االأغنام ر�سوما رمزية، مبوجب 
اتفاقية موقعة عام 1418 مع جمل�س بلدية املدينة، تعادل نحو 50 عملة معدنية ذهبية من 
و�سارع  �سول  �ساحة  عرب  واملاعز  الغنم  من  راأ�ــس  األف  كل  مرور  مقابل  الو�سطى،  القرون 

غران فيا. وبلغ عدد القطيع األفي خروف و�ساة من ف�سيلة مارينو، و100 راأ�س من املاعز.

لندن ـ  وكاالت  
ثالثة  بريطانيا  يف  خــبــازة  اأم�ست 
مبدينة  قــريــة  عــن  ن�سخة  تــبــتــدع  اأ�ــســهــر 
ديرب�سري ديلز باإجنلرتا، عن طريق حتويل 
54 كعكة فواكه اإىل مباٍن ومنازل ومتاجر  مع 

كل تفا�سيلها من طاوالت واأكواب وغريها.
واأفــــاد مــوقــع »ديــلــي مــيــل« بـــاأن اخلــبــازة لني 
نوالن ا�ستخدمت كعكات فواكه خبزها حمليون، 

بي�سات   608 �سنعها  يف  م�ستخدمني 
و73  الـــزبـــدة  مــن  رطــــاًل  و66 

رطــــاًل مــن الــطــحــني و12 
مربى  مــن  مــرطــبــانــًا 

و462  املــ�ــســمــ�ــس 
ـــن  رطـــــــــــــــاًل م

التزيني.
 

ل�ستة  ثمار عملها  وعر�ست اخلبازة  
ومت  حيث   »اإيــــام«  قرية  يف  اأ�سابيع  

خلدمة  املــال  جمع  اأجــل  من  باملزاد  بيعها 
الكعكات  تــ�ــســور  الــقــريــة.  ملجتمع  حــافــلــة 

ومتحفها،  ومنارتها  ومتاجرها  القرية  متاجر 
يف  للنقل  �سغرية  حافلة  عــن  منــوذجــًا  وحتى 

القرية. وتقول لني نوالن عن اإبداعها: »ا�ستغرق 
النتيجة  لكن  عمل،  �ساعة   645 وحــده  التزيني 
فالنا�س  اجلهد.  هــذا  كل  ت�ستحق 
كــــانــــوا يـــنـــظـــرون داخــــل 
ــقــون  ــه ــس ــ� ــــاين وي ــــب امل
عـــــنـــــدمـــــا يـــــــرون 

التفا�سيل عرب 
النوافذ«.
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